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Eerste 
Cyclocross 
Gullegem
Wevelgem is een 
trotse wielerge-
meente. Naast 
Gent-Wevelgem 
op 25 maart en 
Gullegem Koerse 
op 29 mei is er op 6 
januari de aller-
eerste Gullegemse 
Cyclocross. De 
helden zullen rijden 
over de terreinen 
tussen de R8, Heu-
lestraat, Heulebeek 
en Europalaan. Er 
zijn verschillende 
wedstrijden voor 
Masters B&C, Mas-
ters A&amateurs, 
Nieuwelingen, 
Juniors, Dames 
Jeugd en Elite, Elite 
zonder contract en 
U23. Met VIPcafé en 
afterparty.
www.cyclocross-
gullegem.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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Algemene organisatie
€751 325

€8 673 180

€1 283 750

€454 000

€1 329 834

€765 600

€578 136 

€165 000

Investeringsuitgaven 2018

Veiligheid, openbare infra-
structuur en mobiliteit

Milieu

Economie, toerisme en 
wonen

Cultuur en feesten

sport

jeugd

onderwijs en welzijn

BELEID

Budget 2018

Levendige 
kernen
In Moorsele zijn de werken in het centrum 
volop aan de gang, de vernieuwing van het 
Sint-Maartensplein mét de fontein vormt de 
centrale afwerking. Ook de parking Secreta-
ris Vanmarckelaan wordt in 2018 aangepakt.

Verkeersveiligheid en centrumverfraaiing 
gaan hand in hand. Zo bewijst de herinrich-
ting van het kruispunt Dorpsplein in Gulle-
gem. Ook de optimalisatie van de sociocul-
turele infrastructuur wordt verder ingepland, 
de blauwdruk voor een nieuw ontmoetings-
centra wordt ontwikkeld. 

In Wevelgem wordt de laatste fase van de 
gemeentelijke hovingen gestart. De speel-
zone wordt in een nieuw kleedje gestoken. 
Het masterplan voor een nieuw centraal plein 
wordt uitgewerkt n.a.v. de toekomstige ver-
huis van het zwembad. In samenwerking met 
het SPWe wordt het Cultuurpad verrijkt met 
2 gebouwen voor socioculturele en sportieve 
doeleinden.  

Budget 2018

Meer 
dan een 
financieel 
evenwicht
Het resultaat op kasbasis wordt geraamd 
op 13,7 miljoen euro voor 2018. We beschik-
ken dus nog steeds over een mooie buffer 
en ruimte om te blijven investeren. Ook de 
autofinancieringsmarge, geraamd op 2,3 mil-
joen euro voor 2018, is een cruciale maatstaf 
voor de financiële gezondheid van de ge-
meente. Dit is de marge om vanuit de ge-
wone werking investeringen te financieren, 
zonder bijkomende leningen aan te gaan. Dit 
is zeker positief wanneer de schuldafbouw 
bevestigd blijft. Over de periode 2013-2018 
daalt de schuld met +/- 9 miljoen euro of 
24%.  

 

>CIJFER
Daling 
aanvullende 
personen-
belasting
Het exploitatieoverschot en 
de opgebouwde reserves 
uit het verleden laten toe 
om gerichte maatregelen te 
nemen en de toekomst op 
een financieel gezonde ma-
nier tegemoet te gaan. Er is 
budgettaire ruimte om de 
aanvullende personenbelas-
ting te verlagen van 7% naar 
6,8%, dit ten voordele van 
de inwoners. We hanteren 
een tarief dat lager is dan het 
tarief voor een gemiddelde 
Vlaamse gemeente (7,38%).

> NIEUWS



Budget 2018

Vitaal 
onderne-
merschap
Mede door sterke ondersteuning vanuit de 
Vlaamse overheid wordt verder werk ge-
maakt van de revitalisering van de bedrij-
venterreinen. Recent werd hiervoor nog een 
subsidie van 10 miljoen euro binnengehaald. 

Ook aan de lokale handelaar wordt gedacht. 
Nieuwe premiemogelijkheden worden 
ontwikkeld onder de vorm van een vesti-
gings- en toegankelijkheidspremie. Een 
gemeentelijke app krijgt vorm en de ge-
meente ondersteunt gerichte opleidingen 
voor handelaars.   

Budget 2018

Veiligheid:
inbraak 
en brand-
preventie
Naast de jaarlijkse inspanningen voor on-
derhoud en herstelling van de wegen, wordt 
het budget voor voetpaden verhoogd tot  
300 000 euro. Op 2 locaties in deelgemeente 
Wevelgem wordt zebrapad-detectie voor-
zien. In de Bissegemstraat worden fietssug-
gestiestroken aangebracht. In uitvoering van 
het fietsplan worden fietshelmen aangebo-
den aan alle Wevelgemse scholen. Daarnaast 
wordt er volop ingezet op de opmaak van een 
mobiliteitsplan. Hiervoor wordt een commu-
nicatie- en participatietraject opgestart.

In 2018 wordt een nieuwe gemeenschaps-
wacht aangeworven die de inwoners zal 
ondersteunen op het vlak van brand- en 
inbraakpreventie.

ENKELE 
PUNTEN
UIT DE 
GEMEENTE-
RAAD

De gemeente wil starten 
met een ruimtelijk uitvoe-
ringsplan (RUP) voor de 
kern van Wevelgem. In het 
centrum van de gemeente 
bevinden zich tal van vaak 
verouderde BPA’s (bijzonder 
plan van aanleg). Dit zorgt 
voor een lappendeken van 
regels en leidt vaak tot on-
duidelijkheden. Het nieuwe 
plan moet zorgen voor een-
voudige en soepele regels 
voor de hele kern. Heb je 
specifieke vragen of opmer-
kingen over dit RUP voor We-
velgem, neem dan contact 
op met de dienst ruimtelijke 
ordening en stedenbouw via: 
stedenbouw@wevelgem.be 
of 056 43 34 80.

De gemeente ervaart de 
laatste jaren een stijgende 
inschrijvingsdruk op enkele 
basisscholen. Het is de be-
doeling om de inschrijvingen 
in het basisonderwijs (kleu-
ter en lager) vanaf schooljaar 
2019-2020 via een digitale 
aanmeldingsprocedure te 
laten verlopen. Dit bete-
kent dat ouders hun kind via 
een online platform moeten 
aanmelden voor de school 
van hun keuze vooraleer ze 
kunnen overgaan tot effec-
tieve inschrijving. 

Volg de 
gemeenteraad 
op de voet

www.wevelgem.be/ 

gemeenteraad

>RAAD
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OPVANG VOOR 
KLEIN ÉN 
MINDER KLEIN

KINDER-
OPVANG

Wevelgem telt heel wat kinderopvanginitiatieven met 
een grote verscheidenheid binnen het aanbod. Voor een 
opvang met een maximum van 8 kindjes ben je bij een 
gezinsopvang aan het juiste adres. Verkies je een gro-
tere groep, opteer je beter voor een groepsopvang waar 
er meer dan 8 kinderen samen zitten. Bij beide kan je 
kiezen tussen zelfstandige activiteit of aangesloten bij 
een dienst. Bij de ene betaal je een vaste, vastgelegde 
prijs, bij de andere wordt het bedrag berekend volgens 
je inkomen. Het aanbod is groot, het zoeken moeilijk.

Nieuwe digitale kinderopvangvinder
Met de vernieuwde digitale kinderopvangvinder maakt 
het gemeentebestuur je het nog gemakkelijker om een 
kinderopvang te vinden. 

Start je het nieuwe jaar met een 
zwangere buik of plan je gezinsuit-
breiding in 2018? Naast proficiat en 
een goede zwangerschap en beval-
ling, wensen we je graag een goede 
kinderopvang toe. Ben je al trotse 
ouder van een schattige, school-
gaande bengel? Dan wensen we die 
bengel de allerleukste schoolvakan-
ties toe! Een tiener in huis? Ook zij 
kunnen topmomenten beleven!

>REPORTAGE
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“In het 
grote 

kinder-
opvang-
aanbod 
vond ik 

de crèche 
naar 

mijn hart!”

Info over kinderopvang? 
www.wevelgem.be/ kinderopvang
Info over vakantieaanbod? 
www.wevelgem.be/doewacheckta
Wil je meer informatie of heb je vragen? 
Neem gerust contact op: kinderopvang@wevelgem.be 056 43 35 50 

Ouders in spe kunnen via deze website gericht op zoek gaan op basis van een 
aantal criteria, zoals de naam van een opvangplek, de afstand tot hun huis en de 
beschikbaarheid. Daarnaast kunnen ze de zoekopdracht ook verfijnen. Je kan 
bijvoorbeeld opvang zoeken binnen een straal van 5 km van je woning waar je 
een vaste prijs betaalt, waar ze vegetarische voeding voorzien en er een tuin is. 
Je krijgt dan een lijst van opvangvoorzieningen die hieraan voldoen, inclusief 
een mooi overzicht op kaart. 

Via een contactformulier kunnen ouders de opvang van hun keuze rechtstreeks 
contacteren. Het enige wat ze dan nog moeten doen is hun plekje reserveren.  
Het wordt dus makkelijker én efficiënter om opvang op maat te vinden.

Vakantieaanbod
Gaat jouw kindje al naar school maar zoek je opvang voor of na schooltijd en 
tijdens schoolvakanties? Ook daar heeft Wevelgem een ruim aanbod voor. Zowel 
in Moorsele, Gullegem als Wevelgem zijn er verschillende aanbieders van buiten-
schoolse opvang. Ook in dit luik kan je kiezen volgens grootte opvang, kostprijs 
en structuur. Voor elk wat wils…

Daarnaast garandeert het gemeentebestuur speelpleinwerking tijdens alle 
schoolvakanties. Hiervoor organiseert het gemeentebestuur zelf heel wat acti-
viteiten onder het DOEWA-label en werkt daarnaast nauw samen met externe 
partners. Zo biedt Katjeduk vzw speelpleinwerking aan tijdens de maand juli en 
is Kasper een kleinschalige werking voor kinderen met hogere ondersteunings- 
nood en broer/zus. 

Daarenboven zijn er nog tal van particuliere initiatieven die neerstrijken in de 
gemeente en er een schitterende werking op poten zetten. Als ouder is er dus 
keuze genoeg om jouw kindje een schitterende opvang te bieden.

DOEWA/ CHECKTA-magazine
Er is dus heel wat te doen in Wevelgem, zowel op een woensdagmiddag, tijdens 
het weekend als in vakantieperiodes. Zin in cultuur, boekenverslaafd of enorm 
sportief? Er is gegarandeerd voor iedereen iets.

Het volledige aanbod wordt gebundeld in het DOEWA/ CHECKTA -magazine. Dit 
boekje geeft een overzicht per leeftijd en per periode zodat je eenvoudig jouw 
activiteit naar keuze kan vinden. Alle kinderen die school lopen in Wevelgem 
krijgen dit mee naar huis, alle anderen kunnen een exemplaar vragen in de ge-
meentelijke diensten of vinden op de website.

Kenneth & Jobeth, 

Ynea
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Knetter en GOF

Vier het 
nieuwe jaar
Ook dit jaar kan je de feestperiode op gepaste wijze 
afsluiten. Op zondag 7 januari kan je genieten van 
een hapje, een drankje, een leuke vuurshow en een 
gezellige babbel tijdens Knetter Moorsele die dit jaar 
doorgaat op de parking van het sportcentrum. 
www.wevelgem.be/knetter

Op zaterdag 13 januari kan je genieten van een gezel-
lige kerstboomverbranding tijdens het GOF, gevolgd 
door het Nieuwjaarsbal van Kunst Veredelt in OC de 
Cerf. www.wevelgem.be/gof

Het gemeentebestuur trakteert met een gratis  
consumptie voor alle bezoekers op beide feesten. 

Inzameling kerstboom 
Vanaf 29/12 tot 7/1: in Moorsele op het sportcentrum 
en in Wevelgem op de Nieuwe Markt. Vanaf 29/12 tot 
13/1: in Gullegem op het Kerkplein. 

ERTEBREKERS

FLIP KOWLIER 
MET FUNKY 
BAND
Op 26 januari komt Flip Kowlier met Ertebrekers optreden in 
OC De Stekke. Met Peter Lesage en Jeffrey Jefferson brengt 
Flip zoete muziek in het West-Vlaams dialect. Ertebrekers is 
gekend van de singles De Zji, Eva Mendes en Party Too Much. 
Ze speelden in de zomer op festivals en komen nu met hun 
funky soulpop naar Moorsele. Dries Van Haute speelt het 
voorprogramma.
www.ccwevelgem.be/ertebrekers  

>SPORT-
RECEPTIE
Op vrijdag 19 januari vindt 
de huldiging van de Wevel-
gemse sportlaureaten voor 
het sportseizoen 2016–2017 
plaats. Om 20u00 worden 
sportieve Wevelgemnaars in 
de bloemetjes gezet in CC 
Guldenberg. De toegang is 
gratis, iedereen is van harte 
welkom en na de huldiging 
biedt het gemeentebestuur 
een glaasje aan. 
www.wevelgem.be/

sportreceptie2018

VEERLE MALSCHAERT
 EEN LACH EN EEN TRAAN 

Veerle Malschaert wil je doen lachen én hui-
len. Zo pleit ze in haar show Boegbeeld voor 
LOL én COL: laugh én cry out loud. Welkom op 
de triestigste comedyshow: 19 januari in OC 
De Stekke. www.ccwevelgem.be/boegbeeld

Boterhammen in de bib
 Een jaar met Donald Trump

Ine Roox, journaliste bij De Standaard, ver-
bleef een half jaar in Amerika. Ze doorkruiste 
vele staten en sprak met honderden Ameri-
kanen. Ze voelde vooral veel angst. Lezing op 
25/01 van 12u00 tot 13u15 in de bib. 
www.wevelgem.be/trump

>NIEUWS

BELEEF
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Poëzieweek
 Poëzie aan de muur

Op donderdag 25 januari is er in Vlaanderen Gedich-
tendag, de startdag van de Poëzieweek. De biblio-
theek hangt mooie verzen aan de muur en laat je 
kennismaken met dichters van nu. 
www.wevelgem.be/gedichtendag 

nieuwe locatie Kleuterwerking 

Haasje-Over in 
de Kweekstraat
Vanaf de krokusvakantie 2018 telt Haasje-Over Wevelgem twee 
werkingen. De lagere-schoolkinderen kunnen blijven spelen in de 
Porseleinhallen. De kleuters en peuters verhuizen naar de gebouwen 
en terreinen van gemeentelijke basisschool de Kweekstraat (Kweek-
straat 91, Wevelgem). 

Kleuters en peuters kunnen tijdens de gekende uren van het speel-
plein afgezet worden aan GBS Kweekstraat. Ook oudere broers en 
zussen kunnen gebracht worden naar de Kweekstraat. Zij gaan om 
8u30 en 14u00 onder begeleiding naar de Porseleinhallen. ’s Avonds 
kunnen de kinderen in beide locaties tussen 16u00 en 17u30 opge-
haald worden. Ouders die hun lagere-schoolkinderen en kleuter/ 
peuter samen willen ophalen, kunnen dit om 17u30 aan de Kweek-
straat. 

www.wevelgem.be/vakantie-aanbod 

BIJLEREN

1

3X

2

3

Nooit te laat om iets (bij) te le-
ren. Haal je ICT-folder of die met 
educatieve activiteiten in huis of 
schrijf je in voor de lezing over 
diabetes.
  

Blijf diabetes een stap voor
Een laat ontdekte of niet correct behandelde 
Diabetes kan je levenskwaliteit aantasten.  
Diëtiste Deborah De Jaegere geeft je op 25 ja-
nuari om 14u00 in MO2 enkele tips om het risico 
op diabetes te beperken. Info en inschrijven: 
0470 93 67 67.

Allemaal digitaal: ICT-cursussen
ICT vergemakkelijkt je leven. De gemeente or-
ganiseert cursussen om je ICT-vaardigheden te 
verhogen. Er is een aanbod voor starters en voor 
gevorderden. Het aanbod van voorjaar 2018 vind 
je in een aparte folder of via de site van CC We-
velgem. www.ccwevelgem.be/ictvoorjaar2018 

FOLDER Educatief aanbod
Er is een folder met de educatieve activiteiten 
van CC Wevelgem, Boterhammen in de Bib en 
andere activiteiten. Je vindt de folder vanaf 15 
januari in de bib, het cultuurcentrum, OC De 
Stekke en de Cerf en de lokale dienstenscentra. 
www.ccwevelgem.be/vormingsfolder 

>DOEN



Hoe is het project ontstaan?
Nele: “Voorafgaand aan dit tra-
ject hebben we een bevraging 
gedaan op de openbare mark-
ten. Daaruit bleek dat heel wat 
bezoekers geholpen zouden zijn 
bij het vervoeren van hun bood-
schappen. Opvallend was dat 
marktbezoekers, en dan vooral 
de ouderen, het sociale contact 
op een openbare markt heel be-
langrijk vinden. Zij maken graag 
hun wekelijke uitstap naar de 
markt om mensen te ontmoe-
ten, een praatje te slaan en na-
dien ook nog ergens een koffie 
of aperitiefje te drinken. Dank-
zij deze dienstverlening blijft dit 
haalbaar. Als koeriers zouden 
shoppen en leveren, dan blijven 
deze ouderen gewoon binnen, 
en dat is ook niet bevorderlijk 
voor hun sociale leven. Daarom 
hebben we ook beslist om het 
project zo in te kleuren.”

Wie kan er een beroep doen op 
de fietskoeriers?

in Gullegem, dan kan je die niet 
laten brengen aan huis in Moor-
sele. We voorzien ook geen le-
veringen buiten Wevelgem. Het 
gaat trouwens ook over alle-
daagse boodschappen. Stap niet 
af op de koeriers met 30 kilo vis 
voor een feestje, want dat kun-
nen we onmogelijk bezorgen.”

Hoeveel kost een levering aan 
huis?
Robbe: “Dit is volledig gratis. 
Wevelgem nam hiervoor een 
organisatie onder de arm die 
samenwerkt met mensen die 
sociaal tewerkgesteld zijn. We 
kunnen beroep doen op twee 
voltijdse krachten. Op de mark-
ten kan je je boodschappen af-
geven aan de fietskoeriers. Je 
herkent hen aan hun blauwe 
jassen en ze zullen een stand-
plaats innemen op de markt. 
Zij nemen je boodschappen in 
ontvangst en je krijgt een ont-
vangstbewijs. In overleg met hen 
wordt een tijdstip afgesproken 

‘GRATIS LEVERING VAN DE 
MARKT NAAR HUIS’ 

Wevelgem is van alle markten thuis. In ons meerjarenplan zetten wij op heel wat speer-
punten in, waaronder Wevelgem als fietsgemeente en levendige centra. Met de fietskoe-
riers die vanaf 10 januari worden ingezet combineren we beide pijlers. De koeriers brengen 
jouw boodschappen van de openbare markt per fiets naar je thuis.

wanneer je levering thuis wordt 
gebracht. Zitten er producten 
zoals vis en kaas bij die gekoeld 
moeten blijven? Geen probleem. 
Nabij elke openbare markt voor-
zien wij een koelcel om je bood-
schappen te bewaren. De koe-
riers maken bovendien gebruik 
van een thermobox.”

Hoeveel koeriers worden er in-
gezet?
David: “Per markt zijn er telkens 
twee fietskoeriers. We werken 

>INTERVIEW

Tom: “In principe kan elke be-
zoeker van de markt beroep 
doen op de fietskoeriers. Let wel: 
de boodschappen worden enkel 
geleverd in de deelgemeente 
waar de openbare markt die dag 
plaatsvindt. Een inwoner van 
Wevelgem kan boodschappen 
van de markt in Wevelgem laten 
leveren aan huis in deelgemeen-
te Wevelgem, die van Moorsele 
in Moorsele en die van Gullegem 
in Gullegem. Ben je inwoner van 
Moorsele en ben je op bezoek 

10 WE ELGEM

FIETSKOERIERS BEZORGEN BOODSCHAPPEN

Openbare markt in elke deelge-
meente

Zowel Wevelgem, Gullegem en 
Moorsele hebben hun eigen open-
bare markt in de schaduw van de 
kerktoren. De markt in Wevel-
gem vindt plaats op woensdag-
voormiddag op het Guldenberg-
plein, de markt in Moorsele op het 

‘Fietskoeriers 
brengen je 

boodschap-
pen aan huis.’



hierbij met een rotatiesysteem, 
maar proberen zeker om telkens 
dezelfde personen op de mark-
ten in te zetten. Op die manier 
raken de bezoekers ook wat ver-
trouwd met de fietskoeriers. Je 
kan vanaf 9u00 uur tot ongeveer 
12u00 je boodschappen bij hen 
afgeven. Let wel, als blijkt dat 
hun capaciteit op een bepaald 
moment vol zit, dan stoppen ze 
vroeger. Als bijvoorbeeld heel 

wat mensen hun boodschappen 
afgeven voor 11u00, dan is het 
goed mogelijk dat de koerier-
dienst geen nieuwe thuisleve-
ringen zal aannemen.”

Tot hoelang loopt het project?
Tom: “Het is de bedoeling dat dit 
project blijft lopen. Het is dus 
niet beperkt tot een bepaalde 
periode. Of het ’s winters of ’s 
zomers drukker zal zijn voor de 
koeriers, dat valt allemaal nog af 
te wachten. Net zoals heel wat 
andere zaken zullen we dit moe-
ten evalueren en bijsturen waar 
nodig. Moeten er meer koeriers 
komen? Meer shifts? Dat zijn 
zaken die we gaandeweg zullen 
uitklaren. Het valt ook wat af 
te wachten hoeveel mensen de 
dienst zullen gebruiken. In het 
begin verwachten we dat men-
sen misschien wat de kat uit de 
boom zullen kijken, maar gaan-
deweg via mond-tot-mond-re-
clame zal alles wel loslopen. Het 
is een uniek en mooi project dat 
zowel voor de marktkramers als 
bezoeker een enorme meer-
waarde is. Bovendien wordt het 
hierdoor mogelijk om de auto 
thuis te laten. Dat is dan weer 
positief voor de mobiliteit en 
het klimaat.”

Bio
Tom Balcaen
Coördinator, Vzw Effect

David Vandevenne
Coach, Vzw Effect

Nele Heytens
Ambtenaar welzijnszaken, 
Gemeente Wevelgem

Robbe Deflo
Ambtenaar lokale economie,
Gemeente Wevelgem
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Sint-Maartensplein donderdag-
voormiddag (let op, tijdelijk ver-
huisd naar parking Secretaris Van-
marckelaan door de werken) en in 
Gullegem op vrijdagvoormiddag op 
het Kerkplein. Alle praktische info 
vind je op www.wevelgem.be/we-
velgemsefietskoeriers

‘Dankzij de 
fietskoeriers 

kunnen 
bezoekers 
hun auto 

thuis laten, 
wat positief 

is voor de 
mobiliteit en 
het klimaat.’  Tom Balcaen & David Vandevenne

 Angelo Christiaens  
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BURGER

Tijdelijk gesloten

Recycla-
gepark 
Lauwe  
Door werken zal het recyclagepark in Lauwe 
(Rekkemstraat) gesloten zijn van woensdag 
10 januari tot einde maart. Er zitten barsten en 
putten in de vloer. Die vloer zal uitgebroken en 
opnieuw gebetonneerd worden. Je kan tijdens 
de sluiting bij de andere recyclageparken van het 
werkingsgebied van Mirom Menen terecht. Het 
recyclagepark in Gullegem (Nijverheidslaan) en 
Menen (Industrielaan) zullen extra geopend zijn: 
Gullegem op maandag van 13u00 tot 18u00 en 
vrijdag van 9u00 tot 12u00; Menen op dinsdag 
van 9u00 tot 12u00 en op donderdag van 13u00 
tot 18u00. www.mirom.be

gezocht

foto’s park
Wevelgem 
Vele Wevelgemnaren hebben mooie herinneringen 
aan het park: je kwam er spelen als kind, ontmoet-
te er je eerste liefde, poseerde er voor de obligate 
trouwfoto, ging er stoeien met de kinderen... In juni 
zullen de hovingen in al hun glorie zijn hersteld. Heb 
je mooie foto’s en herinneringen? We gebruiken die 
graag voor een tentoonstelling.
www.wevelgem.be/tentopark

 Sneeuwruimen 
Kan je zelf je voetpad niet sneeuw-
vrij maken, hang dan een affiche 
voor solidair sneeuwruimen aan je 
ruit. Bedoeling is dat een buur het 
voetpad dan voor jou vrijmaakt. 
Affiches kan je ophalen in bib’s, ge-
meenteloket en gemeentehuizen 
in Gullegem en Moorsele, OCMW of 
dienstencentra of laat één opsturen: 
056 43 34 00.

 DagBoek van Anja 
‘VAN RUPS TOT VLINDER’
Anja Vanhaelewijn hield tijdens 
haar strijd tegen borstkanker een 
dagboek bij. Haar boek verscheen 
onder de titel Van rups tot vlinder. 
“Ik hoop dat dankzij dit boek vele 
mensen de moed en de kracht vin-
den om het niet op te geven en blij-
ven vechten voor het mooie leven 
na de strijd.”
Info: jurgen.dumoulein@skynet.be 

>QUOTE

“De
inkleding 

en akoestiek 
van 

de kerk 
zijn 

prachtig.’’

>NIEUWS

Chris Vercauteren

Chris en zijn vrouw waren 
al 3 jaar trouwe gast op het 
kerstconcert van Jo Vally 
in de Sint-Martinuskerk 
in Moorsele. Vally bracht 
er naast kerstliederen ook 
eigen werk. Het concert is 
een mooi voorbeeld van hoe 
kerkgebouwen een tweede 
functie kunnen krijgen.
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vergeet het niet!

sluitingsdagen
Op 1 en 2 januari zijn alle gemeentelijke diensten, de bib en 
haar filialen en het OCMW gesloten. Op donderdag 4 januari 
is de Bib in het park uitzonderlijk gesloten om 17u00; de fili-
alen Gullegem en Moorsele zijn de hele namiddag gesloten. 
De jeugddienst is ook gesloten op 6 januari. De balies van 
OC de Cerf en CC Guldenberg zijn dicht op 1 en 2 januari. 

Het zwembad zal van 25 december tot en met 2 januari 
gesloten zijn. Van 3 tot en met 7 januari open volgens de 
vakantieregeling. 

De recyclageparken Nijverheidslaan en Rijksweg zijn ge-
sloten op 1 januari.
www.wevelgem.be/sluitingsdagen

OCMW en jeugddienst

Vakantiejobs 
dichtbij huis
Je kan in het WZC Elckerlyc of Het Gulle Heem werkervaring 
opdoen in de zorgsector. Je kan er werken als zorgkundi-
ge, verpleegkundige, ondersteuning kiné, in de keuken of 
schoonmaak. Reageer snel als je interesse hebt.
www.ocmwwevelgem.be 

Werk je graag met kinderen? De jeugddienst is op zoek naar 
een jobstudent van maart t.e.m. september (in overleg flexi-
bel) voor de organisatie van de speelpleinwerking in Gulle-
gem. Je moet de volledige maand augustus beschikbaar zijn. 
Inschrijven tegen 24 januari. www.wevelgem.be/vacatures

We zijn momenteel op zoek naar:
• Een jobstudent voor de jeugddienst om de 

speelpleinwerking in Gullegem te organiseren 
en te coördineren.

• Een administratief medewerker voor de 
jeugddienst (bepaalde duur, tot eind 2019).

• Een schoonma(a)k(st)er voor het gemeente-
bestuur en/of OCMW (onbepaalde duur).

• Een technieker openbare infrastructuur en 
mobiliteit (onbepaalde duur).

• Een gemeenschapswacht-vaststeller (onbe-
paalde duur).

Naast onze lopende vacatures, kan je steeds spon-
taan solliciteren door het opsturen van jouw cv via 
brief of e-mail. Voor alle verdere inlichtingen over 
de openstaande functies en de selectieprocedures 
kan je terecht in de personeelsdienst, personeels-
dienst@wevelgem.be, 056 43 34 30, www.wevelgem.
be/vacatures

Wil niet uit het oog verliezen dat 24 januari de ui-
terste inschrijvingsdatum is, kandidaturen die later 
ingediend worden, komen niet meer in aanmerking.

Personeelsdienst, Gemeente Wevelgem

Chris Vanderbeke

>VRAAG

?

Kom je bij de 
gemeente/het 

OCMW werken? 
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WAT 
ZIJN 

JOUW 
PLANNEN 

VOOR 
2018?

Met het nieuwe jaar doe ik een poging 
om te stoppen met roken. Een nieu-
we poging want in het verleden heb 

ik al een paar keer geprobeerd om te stoppen. 
Dat is me ook gelukt maar helaas ben ik op-
nieuw begonnen. Roken is vooral een slech-
te gewoonte die je moet afleren. Een dure 
gewoonte ook want de voorbije jaren zijn 
de prijzen voor een pakje sigaretten enorm 
de hoogte ingeschoten. Lukt het niet om te 
stoppen, dan probeer ik zeker om wat minder 
te roken. Dat zal mijn gezondheid ook goed 
doen. Ik ben trotse oma van zes kleinkinderen. 
De kleinkinderen komen vaak op bezoek of 
blijven logeren bij oma. Dat vergt een goede 
fysiek. Bovendien heb ik dit jaar uitgerekend 
dat ik tot mijn 67ste zal moeten werken als 
verpleegster. Dat is nog meer dan 10 jaar dus 
op de gezondheid letten wordt zeker één van 
de doelen het komende jaar.
Greet Accou, Moorsele, 56 jaar

2018 wordt een druk jaar. Ik hou me voor 
om terug wat meer te sporten (lopen en 
zwemmen). Na twee jaar van studeren 

wil ik ook iets meer lezen ter ontspanning.  
Vanuit het gemeentebestuur wordt heel wat 
gepland. Zo is er in juni de opening van het 
Sint-Maartensplein in Moorsele en het ver-
nieuwde park in Wevelgem. We werken verder 
aan het ontwerp van een nieuw ontmoetings-
centrum in Gullegem en het masterplan voor 
het centrum van Wevelgem. Velen worden 
hierbij betrokken, alsook bij de opmaak van 
ons nieuw mobiliteitsplan. 2018 wordt zo een 
jaar van plannen en uitvoeren. Iedere dag aan 
de slag voor onze gemeente waar het goed 
leven is. Verder doen dus en verbeteren waar 
het moet en kan. En, we supporteren ook 
voor de Belgen op het WK voetbal , de koers 
en onze gemeente. 

Jan Seynhaeve, burgemeester, 48 jaar

Met een zucht 
vloog 2017 voorbij. 
Op de vooravond 
van het nieuwe jaar 
vertellen 3 Wevel-
gemnaren wat ze 
allemaal van plan 
zijn in 2018. 

“Roken is vooral 
een slechte 
gewoonte”

“Een jaar van 
plannen, uitvoeren 
en supporteren!”

>RONDVRAAG
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Ik heb net een stage achter de rug met de 
U23 van Lotto-Soudal. Altijd een belang-
rijk moment om de nieuwe ploegmaats te 

leren kennen en ook het materiaal te testen. 
Ik ben klaar voor het nieuwe seizoen. Vorig 
jaar is me dat helaas niet gelukt. Uiteraard kijk 
ik zelf weer enorm uit naar Gullegem Koerse 
waar ik vorig jaar als 35ste eindigde en ook 
mijn debuut maakte bij de U23. In de Koningin 
Fabiolalaan hadden supporters een fandorp 
voor mij opgericht. Het gaf een kick om daar 
telkens te passeren. Ik hoop er dit jaar weer bij 
te zijn en opnieuw te schitteren. 2018 wordt 
voor Gullegem sowieso een mooi wielerjaar 
met de allereerste editie van de Cyclocross. 
Ik kijk er zelf enorm naar uit om langs te gaan 
en ik denk dat veel Gullegemnaren mijn voor-
beeld zullen volgen. Wielrennen is altijd feest 
en in Gullegem feesten ze nu eenmaal graag.

Robbe Debuyck, Gullegem, 19 jaar

“Ik hoop een 
overwinning te 

kunnen pakken”

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



      

 mathillegalleSneeuw

Sneeuwpret#igwevelgem

 kimdelvoye

#christmas 
#gbswevelgem 
#kweeke
 #gezellig 
#igwevelgem

 hanne_qui

Zalige tijd #6december 
#igwevelgem 
#gbsgoudenregenstraat 
#hijkomthijkomt

 yves_8560

Woehoew! Zo-
mereik planten 
#geboorte 
#igwevelgem 
#dagvandena-
tuur 
#provinciedo-
mein #bergelen 
#westvlaanderen 
#bos #natuur-
punt

 zetumowi

Eerste gevelbank 
gearriveerd in de 
regio. Tx @gevel-
bankgent !
#igwevelgem 
#zetu 
#gevelbankje 
#straatvand-
etoekomst

 spwebasis

Koekenbak! 
@spwebasis 
#warmsteweek 
#musicforlife 
#igwevelgem

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


