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>BEELD

80ste GentWevelgem
Gent-Wevelgem
viert dit jaar zijn
80ste verjaardag op
zondag 25 maart.
Al 80 jaar kan de
organisatie van
deze wielerklassieker rekenen op heel
wat vrijwilligers:
mobiele signaalgevers, vaste signaalgevers, uitpijlers,
hostesses, motards,
en zoveel meer.
Dankzij die vele
vrijwilligers loopt
die dag gesmeerd.
Tijd dus om ze
eens in de kijker te
zetten.
Meer info over de
koers:
www.gent-wevelgem.be

Meer info over de
verkeershinder
waar je bij zo een
groot evenement
niet onderuit kan,
vind je op
www.wevelgem.be/
verkeershinder

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

3

> NIEUWS
DENK MEE-SESSIE

DIEPER
DOORDENKEN
OVER
MOBILITEIT
Heb je de online bevraging over het verkeer
en verplaatsen ingevuld en wil je hierover
graag verder praten? Of ga je liever meteen
het gesprek aan met de gemeentediensten?

VUL DE BEVRAGING IN

BELEID
>CIJFER
speelpleinwerking
207 kinderen kwamen spelen
in de krokusvakantie. In de
tweede week van de paasvakantie kunnen ze dat opniew in de speelpleinwerking
‘Haasje-Over’ (2,5 jaar t.e.m.
12 jaar). Je kan per kind een
eigen speelweek samenstellen: sport en spel, workshops
met een snuifje cultuur en/
of een dagje speelplein. Wie
speelpleinwerking zoekt tijdens de eerste week van de
paasvakantie, kan terecht bij
Kasper. Inschrijven kan t.e.m.
30 maart (Kasper) en 4 april
(Haasje-Over) in de jeugddienst.
4 WE ELGEM

HOE WIL
JIJ JE IN DE
TOEKOMST
VERPLAATSEN?
De gemeente Wevelgem wil de uitdagingen
van deze tijd aanpakken en herwerkt daarom
het mobiliteitsplan. Dat doen we niet alleen,
iedereen kan hierover meedenken!
Waar mag het voor jou veiliger ? Zie jij oplossingen om vlotter te parkeren of ruimte voor
betere fietsroutes? Denk jij soms na over de
manier waarop je je verplaatst? Laat het ons
nu weten via de online bevraging.
mobiliteitsplan.wevelgem.be

Blokkeer dan alvast donderdag 29 maart in je
agenda. Je bent die dag doorlopend welkom
tussen 16u00 en 20u30 in de Porseleinhallen
in Wevelgem. Je kan er de resultaten van de
bevraging ontdekken en meedenken hoe
we samen verplaatsingen veiliger en vlotter
maken.

>RAAD
Op zoek naar werk?

Vacature
Bibliotheekassistent
deeltijds/voltijds, niveau C1-C3 (m/v), contractueel onbepaalde duur. Momenteel zijn
er 0,27 voltijdse uren onbepaalde duur beschikbaar.
Functie-inhoud
• dienstverlening aan het publiek van de
bibliotheek;
• bibliotheektechnische taken uitvoeren;
• meewerken aan de organisatie van activiteiten in de bibliotheek.

let op!

wegenwerken
Marktstraat
Weg- en rioleringswerken
Vanaf 19 maart voert aannemer Growebo
weg- en rioleringswerken uit in de Marktstraat en het deel van de Pijpestraat tussen
woning nr. 20 en 28 en woning nr. 13.
Er wordt een gescheiden rioolstelsel aangelegd. Afvalwater moet geloosd worden in
de afwaterleiding; regenwater in de regenwaterleiding. Alle woningen moeten hun
afval- en regenwater gescheiden afvoeren.
De afkoppelingsdeskundige is bij iedere
eigenaar/bewoner ter plaatse geweest om
deze afkoppelingswerken toe te lichten.
De wegen en voetpaden worden volledig
vernieuwd. Er komt een parkeerstrook in
waterdoorlatende betonstraatstenen aan de
kant van de pare huisnummers. Het kruispunt Marktstraat/Pijpestraat wordt aangelegd in cementbetonverharding. De werken
zullen voor de zomervakantie afgewerkt zijn.

Verloning
Een brutomaandwedde van 1 989,94 euro
(voor een voltijdse betrekking), een interessante verlofregeling,extralegale voordelen
(maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
en fietsvergoeding), terugbetaling vervoersonkosten openbaar vervoer.
Selectieprocedure
Een schriftelijke proef (op zaterdag 21 april)
en een mondelinge proef.
Werfreserve
Er wordt een werfreserve aangelegd met
een geldigheidsduur van 2 jaar, waaruit ook
geput kan worden voor voltijdse functies.
Uiterste inschrijvingsdatum
21 maart
Meer info
Personeelsdienst: 056 43 34 30,
personeelsdienst@wevelgem.be
www.wevelgem.be/vacatures-gemeente

ENKELE
PUNTEN
UIT DE
GEMEENTERAAD
Er worden twee trage wegen verbeterd zodat ze
meer gebruikt kunnen worden. Tussen de Daalstraat
en Kloefvoetweg wordt het
bestaande oude grindpad
toegankelijk gemaakt voor
fietsers. Ook het traject
tussen de Europalaan en de
Bissegemstraat krijgt een
aangepaste verharding.
Ter Walle krijgt een nieuw
speelpleintje na inspraak
van de buurt. Er komt een
glijcombinatie, twee veerelementen en een touwschommel. De speeltoestellen zijn geschikt voor alle
leeftijden. Het speelplein
wordt officieel geopend op
28 juni om 19u00.
Er wordt voor de Campus
Spor tspoor Wevelgem
een ontwerper aangesteld
voor de atletiekpiste en het
beachvolleyveld. De huidige
atletiekpiste was aan renovatie toe. Ze zal net als de
huidige piste 4 loopbanen en
6 sprintbanen tellen. De volleybalverenigingen krijgen
op hun vraag een outdoor
volleybalveld.

www.wevelgem.be/verkeershinder

Volg de
gemeenteraad
op de voet
www.wevelgem.be/
gemeenteraad
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>REPORTAGE

Er bestaat zoiets als pleinvrees.
Mensen die bang zijn van de open
ruimte. In Wevelgem is er zoiets als
een pleinverlangen. Een verlangen
naar een gezellige ontmoetingsplaats in het centrum. De verhuis
van het zwembad vormt een uitstekende gelegenheid om een plan met
visie en ambitie uit te tekenen voor
het centrum. Met in dat plan ruimte
voor een plein.

PLEINVERLANGEN
MASTERPLAN
WEVELGEM
In opdracht van de gemeente werkt de intercommunale
Leiedal, samen met ontwerper Els Nulens, aan een masterplan voor het centrum. Een masterplan kan omschreven worden als een allesomvattend plan voor een gebied.
Voor Wevelgem wordt hierbij vertrokken vanuit de twee
centrale parkings, die uitgeven op de N8, de gewestweg.
Maar de plannen reiken tot de Nieuwe Markt, een eind in
de Kortrijkstraat en Lauwestraat, tot het sportcentrum
Sportspoor en de omgeving van het woonzorgcentrum
Elckerlyc.
We focussen op 3 belangrijke ontwikkelingen in het plan:
de 2 huidige centrumparkings en de Deken Jonckheerestraat.
© Leidedal
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De ruimte tussen gemeentehuis en gemeenteloket wordt in de eerste plaats een
groene omgeving, een nieuw deel van ons park. Nieuw? Niet helemaal nieuw, want
dit was ook de situatie een hele tijd terug, toen de familie Vanackere nog in het Kasteel (nu het gemeentehuis) woonde. De ontwerpers omschrijven de gemeentelijke
hovingen als een ‘toplocatie’. Met de uitbreiding van het park en de vergroening
van de begraafplaats wordt dit een prachtige centrale groene ruimte. In die groene
ruimte, waar nu ongeveer het zwembad staat, wordt een 3-tal blokken voorzien
voor woningbouw, met ondergrondse parking.

Nathalie Versavel

De parking aan CC Guldenberg, het zogenaamde Guldenbergplein, wordt wat
smaller en wat dieper. Hier komt het centrale plein. Smaller omdat ruimte gegeven wordt aan bijkomende ontwikkelingen: winkelruimtes in het westen en horeca in het oosten, waar terrasjes in de avondzon kunnen bloeien. Smaller omdat
de ideale breedte van een plein 40 meter is. Dit zijn pleinen op mensenmaat: ze
geven niet enkel ruimte, maar ook kans op ontmoetingen. En ook dieper, zodat
het cultuurcentrum uitgeeft op het plein en we terecht kunnen spreken over het
Guldenbergplein of het Cultuurplein.

beleidscoördinator

‘Wevelgem
wil
een aantrekkelijk
centrum
en vlot
verkeer.’

Zo gaan we verder richting Deken Jonckheerestraat. Hier vinden we de koer met de
succesvolle werking van jeugdbewegingen en jeugdhuis, zijn er de Porseleinhallen
met weldra nog 2 extra gebouwen voor het verenigingsleven, het Sint-Pauluscollege en de muziekacademie. De Deken Jonckheerestraat ligt tussen de schoolgebouwen in. Hier kiezen de ontwerpers voor het campusmodel. De straat wordt
een rustige oase, met een wandel- en fietspad in het groen, waar jongeren op een
veilige manier naar school gaan, maar zich ook kunnen ontspannen. Samen met de
scholen wordt verder gewerkt aan brede, open scholen, met een open ruimte die
vlot toegankelijk is. Een waardevol gebouw zoals het Joegoslaviëpaviljoen moet
hier op termijn ook meer ademruimte krijgen.
Deze 3 locaties betekenen voor het centrum alvast meer leefkwaliteit, meer ruimte
voor voetgangers en fietsers en een vlottere oversteekbaarheid in het centrum.
Veilige parallelverbindingen met de gewestweg worden verder uitgewerkt, maar
ook in de centrumstraten moet er voldoende ruimte zijn voor wie fietst en stapt.
Pal in het centrum verdwijnt een stuk parkeerruimte, maar die wordt bijkomend
gecreëerd op wandelafstand.
Wevelgem wil een aantrekkelijk centrum en vlot verkeer. Ook aan een vernieuwd
mobiliteitsplan wordt momenteel volop geschreven. Het feit dat deze plannen
samen ontwikkeld worden, samen bevraagd worden, biedt volop de kans om van
deze twee plannen één verhaal te maken.

We verzamelen ook graag jullie ideeën
• Geef tot 13 maart in de bibliotheek je feedback over het masterplan.
• Surf naar inspraak.wevelgem.be en geef je mening of ga in gesprek met
mede-inwoners.
• Stap op 10 maart mee op een van onze begeleide wandelingen.
• Vul de enquête in over mobiliteit in Wevelgem.
Meer info
www.wevelgem.be/centrumwevelgem en mobiliteit.wevelgem.be
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>NIEUWS
Wie wint?

Eerste
cultuurprijs
Elke inwoner van Wevelgem kon een persoon of
vereniging voordragen als kandidaat voor de eerste
cultuurprijs in Wevelgem. Uit de ingezonden kandidaten zijn er 7 genomineerden:
• Brecht Carton
• Koen D’haene
• Femma Wevelgem
• JC Ten Goudberge
• Mistral
• SYL Wevelgem
• Wibilinga.
Op 4 maart om 10u00 wordt de winnaar bekendgemaakt in CC Guldenberg. Toegang is gratis, tickets
reserveren doe je via webshop.wevelgem.be of CC
Wevelgem, Acaciastraat 1 in Wevelgem, 056 43 34 95,
cultuurcentrum@wevelgem.be.

BELEEF
6de editie

G-tafeltennis
tornooi

>ONDER
DEZE VLAG
Op 22 april is er Erfgoeddag.
In Wevelgem wordt erfgoed
van plaatselijke verenigingen
in de kijker gezet. Erfgoed
doet een oproep aan alle
Wevelgemse organisaties om
vlaggen, uniformen of andere
objecten die meer dan 50 jaar
oud zijn te presenteren in de
expo. Ze vertellen vaak veel
over de tijdsgeest en de aard
van de vereniging.
www.wevelgem.be/erfgoeddag

Op zaterdag 31 maart vindt het 6de G-tafeltennistornooi
van S-sport // Recreas, in samenwerking met TTC Gullegem
en de Gewestelijke Sportwerking, plaats. Het recreatief tornooi voor personen met een mentale beperking gaat van
start om 14u00 in de sporthal van Gullegem en kost € 5.
Naast het tornooi is het mogelijk om een initiatie tafeltennis
te volgen. Inschrijven kan via 056 23 03 85.
www.s-sportrecreas.be

Nieuw kinderboek
HET PAARD MET DE DRIE POTEN

De Wevelgemse tekenaar Kenny Vanhaelewyn maakte de illustraties voor het kinderboek ‘Het paard met de drie poten’ van Angelique Desseranno. Zijn tekeningen brengen
het verhaal helemaal tot leven.
www.deleeswinkel.be
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Voordracht
‘Ongebroken. Is veerkracht
van alle tijden?’

Auteur Martine Nijsters doet ons nadenken
over fenomenen als burn-out, depressie, dipjes en crashen... en veerkracht. 26/03 | 14u00 | €
5 | LDC Het Knooppunt Gullegem | hetknooppunt@ocmwwevelgem.be of 056 43 20 80

>DOEN

DE OPVOLGING

Wie wint GentWevelgem?
Tom Boonen zal voor het eerst sinds lang het klassieke wielerseizoen
niet kleuren. Stof genoeg voor een spitse wieleravond aan de vooravond van Gent-Wevelgem!
Rik Vanwalleghem praat erover met oud-winnaar en koersdirecteur Frank Hoste, streekrenner Harm Vanhoucke die aan het begin
van een wielercarrière staat en Jens Wallays, die in 2017 zijn fiets
aan de haak hing. En hoe zit het met de opvolging van klassieker
Gent-Wevelgem, die dit jaar aan zijn 80ste editie toe is? Luc Gheysens en Bernard Langedock stonden decennia lang aan het hoofd
van de organisatie en kennen het reilen en zeilen van een topkoers
als geen ander.

3X TOPACTEURS
In maart staan gekende acteurs
op de planken bij CC Wevelgem.
Drie keer kan je genieten van
sterren op de theatervloer.

Praktisch
Donderdag 22 maart | De Opvolging: wieleravond Gent-Wevelgem
Gastheer en presentator: Rik Vanwalleghem | Om 20u15 in Bib in het
park | 5 euro of 10 UiTPASpunten | Kaarten verkrijgbaar in bibliotheek
en cultuurcentrum (plaatsen zijn beperkt!)
www.wevelgem.be/opvolging

1

Vic De Wachter

2

Flamenco for kids (+4)

In deWattman speelt Vic De Wachter een trambestuurder, een wattman. Hij krijgt opdracht
om psychiatrische patiënten op te halen na een
bombardement. Muzikanten ondersteunen de
monoloog van deze topacteur. 2 maart 20u15 in CC
Guldenberg. www.ccwevelgem.be/dewattman

Ook voor het allerjongste publiek passeren er
sterren op het podium. Sylvie Huysman maakte
een klapperende dansvoorstelling rond flamenco: Hakketak. 11 maart 14u30 in OC De Stekke.
www.ccwevelgem.be/hakketak

Joggen
voor beginners

Extra duwtje nodig om te gaan lopen? Schrijf je dan
in voor de lessenreeks joggen voor beginners – van
0 tot 5 km. Joggen in groep en onder professionele
begeleiding kan op dinsdag en donderdag vanaf 17
april. www.webshop.wevelgem.be

3

Lucas & Ben
Lucas Van den Eynde en Ben Segers spelen in
Hells Bells echte rockers. Met hun rockband
willen ze doorbreken, maar dat komt er maar
niet van. Tot ze een goed idee hebben: een
commerciële kerstsingle. 31 maart 20u15 in CC
Guldenberg. www.ccwevelgem.be/hellsbells
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>INTERVIEW

‘WE ZIJN NIET UIT
OP DE HOEVEELHEID,
MAAR WEL OP KWALITEIT’
MASTERPLAN CENTRUM WEVELGEM
Els Nulens werkt als externe ontwerper, samen met de intercommunale Leiedal, aan het
masterplan voor het centrum van Wevelgem. Als stedenbouwkundige heeft zij al een rijk
CV opgebouwd (zie www.blauwdrukstedenbouw.be). Vanuit de gemeente Wevelgem
werkten wij al een week samen met haar en leerden haar kennen als een boeiende, creatieve ontwerper met een duidelijke visie.
Ik ben opgeleid als architect,
maar wist al snel dat ik daar niet
mijn beroep wou van maken.
Toch houd ik van architectuur.
Tijdens mijn studie leerde ik
denken als ontwerper. Ik heb
dan een beurs gekregen om
stedenbouw te volgen in Barcelona. Daar vertrekt stedenbouw
vanuit vakmanschap en werkt
de open ruimte als inspiratie.
Aansluitend heb ik er mijn stage
gedaan bij professor Manuel de
Solà-Morales Rubio, die op dat
ogenblik bezig was met het ontwerp van de stationsomgeving
van Leuven. Dat is wel vreemd,
als Vlaamse vanuit Barcelona
werken aan een Vlaams dossier. Het was één van de eerste
grote stationsomgevingen. Het
ontwerp werd aangepakt vanuit
het besef dat het meer was dan
een verkeersknooppunt. Het is
ook een open ruimte. Met die
achtergrond ben je doordrongen
van het belang van een publieke
ruimte, op eender welk schaal10 WE ELGEM

niveau. Dit doet er niet toe of dit
om de stad Leuven gaat of het
dorp Huppeldepup.
Mijn eerste indruk van Wevelgem was: een straatdorp aan
een steenweg. En heel veel auto’s, ik heb zoveel auto’s gezien
vanaf het moment dat ik Wevelgem binnenreed. Je komt van de

‘Mijn
eerste indruk
van
Wevelgem
was: een
straatdorp
aan een
steenweg.’
Els Nulens

snelweg op de N8. Eerst zijn er
de baanwinkels… en dan zou dat
een dorp moeten worden. Maar
het is een dorp opgehangen aan
een verkeersader. Wat ‘hard’
lijkt. De eerste opgave is: ‘Hoe
kan ik naast het netwerk van
verkeersstructuren, die we moeten opwaarderen, ook een netwerk maken van open ruimte?
Hoe maak ik plekken in de open
ruimte, waar er gebouwen staan,
waarrond het publieke leven zich
afspeelt, weg van de auto’. Mijn
tweede indruk was helemaal
anders. Als je wat rondwandelt,
dan liggen de kansen voor het
oprapen. Dat park is uniek. Rond
het Cultuurpad, wat een goede aanzet is, ligt er een enorme
binnenruimte, die veel mogelijkheden biedt. Het gaat dus om
het herschikken: van verkeer en
parkeren, van een aantal gebouwen met hun functies, om zo de
aanwezige ruimte volop zijn rol
te kunnen laten spelen. Waar
ik achteraf het meeste moeite

mee had, is met de wetenschap
dat Wevelgem aan de Leie ligt.
Deze link maken, is een tweede
opgave.
Op vandaag is het van alles een
beetje. Dat park is prachtig, maar
het zwembad staat te dicht. Het
is een unieke kans. Het zwembad gaat weg. De parksite kan
uitbreiden.
Je moet een omslag in het denken creëren, zodat je gaat inzetten op kwalitatieve open ruimte.
Mechelen was lang een nikserige
stad tussen Antwerpen en Brussel. Dat heeft in 15 jaar een ongelooflijke omslag gekend.
Wevelgem is daar niet te klein
voor, want Wevelgem is verstedelijkt. Voor kwaliteit kan je niet
te klein zijn. In Mechelen zijn er
25 terrassen, in Wevelgem mag
dat gerust één goed terras zijn.
We zijn niet uit op de hoeveel-

‘Mijn
tweede
indruk
was
helemaal
anders.’
Els Nulens

heid, maar wel op kwaliteit. Uit
een vorige studie blijkt dat jullie een sterk handelsapparaat
hebben. Je komt hier niet in een
gemeente terecht waar de helft
leeg staat. Ik hoor het verhaal
van de parfumerie aan het park.
Dat is heel bijzonder. Ik zie een
prachtige boetiek in het centrum. In gelijkaardige gemeenten zouden ze hun 2 handjes
kussen om dit te hebben. Jullie
hebben iets om vast te houden,
wat je zelf nog kan verbeteren.
Belangrijk is om het plan te bekijken als een kader, waar de
toekomst zou moeten liggen.
Er zijn bijvoorbeeld ideeën rond
de schoolomgeving in de Deken
Jonckheerestraat. Daar moeten we die verantwoordelijken
meekrijgen om na te denken:
‘Waar ligt de begrenzing met
het openbaar domein? Waar is
het slim om te renoveren? Waar
gaan we in de toekomst gebouwen inplanten?’ Als de ambtenaren en de politici het masterplan
als een kader vooropstellen, dan
is dit al een heel waardevolle oefening. Dat is het sturende geheel. Dan ga je daarbinnen een
aantal projecten realiseren. Die
kan je als gemeente zelf doen,
maar dit kan ook samen met of
door private partijen gebeuren.
Het is in dit dubbel verhaal dat
we moeten stappen.

Een plein in het centrum en
vlot verkeer. Kan dit allebei?
Door de afslagbeweging op de
N8 te beperken kunnen we een
vlottere doorstroming garanderen, want die wordt beperkt door
de vele parkeermogelijkheden
grenzend aan deze weg.
Doorstroming moet niet per se
de ruimtelijke kwaliteit in de weg
zitten. Er is ruimte voor parkings
op andere, nabije locaties. Doorstroming mag niet enkel bekeken worden vanuit het oogpunt
van de auto, maar ook vanuit de
fietser en de voetganger.
Het is geen of-of-verhaal. Laat je
niet zo gek maken om dat te geloven. Het is een en-en-verhaal.
Maar kiezen is altijd een beetje
verliezen.

© Leidedal
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>NIEUWS
Niet vergeten!

>QUOTE

‘Ik besefte
niet wat er
gebeurde
toen ik
verkozen
werd tot
prins
carnaval.’

Schrijf je
peuter in
op school
Is je kindje geboren in 2016? Zorg dat je op tijd
inschrijft in de school van je keuze. Alle scholen
maakten samen afspraken over de inschrijvingsprocedure:
• Is er al een ouder broertje of zusje ingeschreven in de school? Of werk je zelf in de school?
» inschrijven van donderdag 1 maart tot en met
vrijdag 16 maart.
• Voor alle andere ouders » inschrijven vanaf
maandag 26 maart om 18u00.
• In Moorsele kan je op 27, 28 en 29 maart, telkens tussen 17u00 en 19u00 je kind inschrijven.
Meer info: 056 43 34 16
www.wevelgem.be/
inschrijvingsbeleidscholen

BURGER
Samenaankoop:
overstap

Als je ingeschreven bent voor de samenaankoop gas en groene stroom
van de provincie, dan ontvang je jouw
persoonlijk voorstel uiterlijk op 20
maart. Overstappen kan van 8 maart
tot en met 30 april. Je kan hiervoor
langskomen in het Gemeenteloket op
dinsdag, woensdag of vrijdag, telkens
van 9u00 tot 12u00.

Mathieu van Landuyt
‘Kapitein Iglo’

Hij werd op 3 februari de
47ste prins carnaval van
Gullegem. Hij versloeg
Mathieu Coompan en Maxim
Debrabandere. Hij kijkt er
naar uit op zoveel mogelijk
plaatsen aanwezig te zijn.

12 WE ELGEM

Bevolkingsonderzoek

Dikkedarmkanker

Maart is de maand van de strijd tegen dikkedarmkanker. Vroegtijdige opsporing betekent een hogere
kans op genezing. 55- tot 74-jarigen krijgen een uitnodiging met stoelgangtest van het Centrum voor
Kankeropsporing.
www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker
of volg een infosessie (uitleg door een expert) in
LDC Elckerlyc, Elckerlycplein 1, Wevelgem | 19 april
om 14u00

Gemeentelijke
stedenbouwkundige
verordening

Het openbaar onderzoek over de
gemeentelijke stedenbouwkundige
verordening wordt verlengd t.e.m.
14 maart. Het ontwerp ligt ter inzage op de dienst stedenbouw, ruimtelijke ordening en wonen. Opmerkingen moeten per aangetekend
schrijven of tegen ontvangstbewijs
gericht worden aan het college van
burgemeester en schepenen, Vanackerestraat 12, 8560 Wevelgem.

>VRAAG
Papieren rijbewijs

Verplicht
inruilen
tegen bankkaartmodel?
De oudere (papieren) Belgische rijbewijzen blijven voorlopig (tot ten laatste 2033) geldig in België en het buitenland.
Omwisseling naar een bankkaartmodel kan indien je dit wil,
maar is alleszins noodzakelijk als je rijbewijs beschadigd of
niet meer leesbaar is of als de foto niet langer gelijkend is.
Nieuwe Europese rijbewijzen zijn 10 jaar geldig en je betaalt
hier momenteel 24 euro voor.

Help jij
ook integreren?

V

?

luchtelingen en anderstaligen in onze
gemeente zijn voortdurend op zoek naar
kansen om zich beter te integreren in onze
maatschappij. Ze volgen hiervoor vaak cursussen
en opleidingen, maar dat is niet voldoende voor een
vlotte integratie. Heb jij zin om hen vlotter wegwijs
te maken in onze lokale gemeenschap?

Gezocht

Host of
hostessen
recepties

De gemeente is op zoek naar hosts of hostessen voor het
ondersteunen van gemeentelijke recepties, …. Dit kan zowel overdag, ’s avonds als in het weekend zijn en gebeurt
op afroep.
Geïnteresseerd? Bezorg dan ten laatste tegen 31 maart je
kandidaatstelling via personeelsdienst@wevelgem.be.

Vluchteling zoekt buddy
Misschien ben je wel de geknipte buddy voor een
vluchteling en zijn gezin. Je kan hen wegwijs maken
bij de administratie en diensten. Je kan helpen bij het
zoeken naar huisvesting, de juiste winkels, een passende vereniging of een leuke activiteit. Een maatschappelijk werker bekijkt hoe jouw engagement het
best kan worden ingezet. OCMW Wevelgem zorgt
voor een goede omkadering en begeleiding.
Vluchteling leert Nederlands
Veel vluchtelingen leren Nederlands tijdens taalcursussen. Via ongedwongen en losse babbels krijgen
ze meer oefenkansen om vlot Nederlands te spreken.
Wil je mee zo’n praattafel begeleiden en hun dagelijkse taal verbeteren? Dat kan in de dienstencentra
Elckerlyc en Het Knooppunt en in de Bib in het park.
Maatschappelijk werker OCMW Wevelgem
Anne Dewitte

Meer info: 056 43 34 30.

056 43 55 00 | anne.dewitte@ocmwwevelgem.be
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WAAROM
BEN
JE
VRIJWILLIGER?

‘De natuur
geeft me rust’’
‘Iedereen vrijwilligt!’
is de slogan die
de week van de
vrijwilliger dit jaar
kleurt. Van 3 tot 11
maart worden ze
in de bloemetjes
gezet.
De gemeente en
het OCMW kunnen
ook elke dag op
heel wat hulp van
vrijwilligers rekenen. Bedankt!

14 WE ELGEM

‘Iemand kunnen
helpen met kleine
dingen doet
altijd plezier’

I

H

Hans Coucke

Frieda Hennin

k ben eigenlijk al vanaf 16 jaar, toen ik begon te werken, lid van een natuurvereniging. Ik hou van de natuur en kom er tot
rust. Een wandeling in het bos is voor mij de
beste manier om inspiratie op te doen. Dat er
in onze regio zo weinig natuur is, heeft ervoor
gezorgd dat ik de stap zette van genieten van
naar werken voor natuur. Sinds ik enkele jaren geleden op pensioen ging, heb ik zowat
een voltijdse taak aan mijn vrijwilligerswerk
bij Natuurpunt (en ook Okra). Ik zorg in de
lente dat de paddenschermen in goede staat
blijven, hou mij bezig met fondsen- en ledenwerving (Wevelgem is met zo’n 700 leden-gezinnen een topper in de regio) en samen met
Patrick Gheysens ben ik verantwoordelijk
voor het natuurbeheer in een stuk van Bergelen en de eigendommen van Natuurpunt in
de Bankbeekvallei. Een intensieve, maar zeer
boeiende opdracht!

et begon toen het bedrijf waar ik
werkte moest sluiten. Nieuw werk
vinden was moeilijk. Ik startte als
PWA maar er bleef nog veel tijd over. Ik startte in de lagere school als lees- en naaimoeder. Meer dan 10 jaar lang heb ik graag met de
kinderen gewerkt. Als lid van de wandelclub
Zevenmijlsstappers spring ik ook bij waar nodig. Toen ons moeder de stap zette naar het
rusthuis werd ik daar al snel actief. Mijn ma
was altijd creatief in de weer: naaien, breien,
haken,… en ik heb dat meegekregen. Ik maak
een versiering voor elke kamer van de afdeling
en breng mensen van en naar de cafetaria. In
de werking van MO2-Zuurstof voor Moorsele
help ik mee met bloemschikken of afwassen
bij de breiclub. Ik organiseerde de zomercrea
en hielp met de stand op de kerstmarkt. Afwisseling houdt het plezant. En een beetje
plagen, dat mag ook.

>SERVICE
TOT UW
DIENST!

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

VOLG
ONS…

info@wevelgem.be
www.wevelgem.be
@Wevelgem8560
#Wevelgem #igwevelgem

‘Je voelt het
respect van de
bezoekers’’

V

ia de Chiro, waar ik ook nog steeds
leiding geef, ben ik in jeugdhuis den
Bascuul beland. Als vrijwilliger haal ik
veel voldoening uit de organisatie van allerlei
activiteiten. Bij een jeugdhuis draaiende houden, komt er echter veel meer kijken dan het
organiseren van leuke feestjes. Alles bij elkaar
ben ik toch gemiddeld 8 uur per week ‘achter
de schermen’ bezig met het jeugdhuis. Met
veel plezier gedaan, dat wel. Samen met de
andere vrijwilligers hebben we den Bascuul uit
een klein dipje gehaald en terug opgebouwd
tot een plaats waar jongeren zich thuis kunnen voelen. Het doet deugd dat dit enorm
wordt geapprecieerd door de jeugdhuisbezoekers. Ik wil er dan ook alles aan doen om
er mee voor te zorgen dat de jeugd die na mij
komt ook nog in den Bascuul zal terecht kunnen. Mijn toekomstige kinderen inbegrepen.

www.facebook.com/
wevelgem8560

HULP
NODIG?

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

Tim Vanlerberghe
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chirojongenswevelgem

Ook met de sloebers zeggen we NEE
tegen pesten!
STIP IT!
#neetegenpesten
#sloebers
#stipit
#igwevelgem
#chiro

heinwittouck

Carnaval in #Gullegem is altijd een leuke belevenis.
#igwevelgem

>TAG

ksadevlasbloem

Vandaag spelen
de kabouters
samen met de
kapoentjes van
KSA De Meiskes,
wat een gekke
bekken trekken
ze hier #devlasbloemverwelktniet

green_music_man

spwebasis-

So proud!! Alice’s got her
swimming certificate
today! She has swum 25
m... TWENTY-FIVE METERS,
ladies and gentlemen!!

Testen van de
fietsvaardigheid
met @wielerbondvlaanderen
@spwebasis
#verkeer
#igwevelgem

spwebasis

Carnaval met een
dansje bij de buren van
St-Camillus. #spwebasis #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!

