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INFO
Kenneth Taylor
BURGEMEESTER

Danny Praet
TWEEDE SCHEPEN

Albert Van Malderen
VIERDE SCHEPEN

bevoegdheden: algemeen bestuur,
brandweer, politie, personeel, burgerlijke
stand, veiligheid, ruimtelijke ordening

bevoegdheden: financiën, openbare
gebouwen, feesten en plechtigheden,
mobiliteit en zwakke weggebruiker

bevoegdheden: openbare werken,
landbouw, lokale economie, buurt- en
landbouwwegen

Kristof De Smet
EERSTE SCHEPEN

Bart Segers
DERDE SCHEPEN

Anneleen Rimbaut
VIJFDE SCHEPEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: onderwijs, sport,
leefmilieu en energie, zwerfvuilproblematiek, toerisme

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: stedenbouw, cultuur en
bibliotheek, dorpsrenovatie, ontwikkelingssamenwerking, gehandicaptenzorg

Christoph Van de Wiele
ZESDE SCHEPEN EN OCMW-VOORZITTER

HET GEMEENTEBESTUUR

SAMEN

bevoegdheden: OCMW, vierde wereldproblematiek, lokaal sociaal beleid, informatica en
communicatie, woon- en zorgcentrum, sociaal
en betaalbaar wonen, bejaarden- en thuiszorg

OCMW

GEMEENTEDIENSTEN
Secretaris
Frans Coppens
Tel. : 052 43 24 25
gemeentesecretaris@wichelen.be

Financiële dienst
Fin. beheerder : Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
viviane.peynsaert@wichelen.be

Schellebelle :
Raisy Vueghs
Tel. : 09 369 00 42
Fax. : 09 366 12 58

Woondienst

OCMW voorzitter

Anne Roos :
Tel. : 052 43 24 19

Christoph Van de Wiele

Serskamp:
Leentje Janssens
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Het magazijn van de technische dienst
is gelegen in de Bruinbekestraat 8 te
Schellebelle,
Tel. : 09 368 20 57
Fax : 052 43 04 25

Burgerlijke stand

Secretariaat

Verantwoordelijke :
Elke Vlaeminck
Tel. : 052 43 24 08
burgerlijkestand@wichelen.be

Verantwoordelijke :
Martine Van Leuven
Tel. : 052 43 24 26
secretariaat@wichelen.be

Technische dienst

Personeelsdienst
Verantwoordelijke :
Caroline Verhofstadt
Tel. : 052 43 24 32
personeelsdienst@wichelen.be

Dienst bevolking
Wichelen :
Coördinator burgerzaken :
Martine Van Wesemael: 052 43 24 07
Pascale De Swaef: 052 43 24 06
Raisy Vueghs: 052 43 24 05
Leentje Janssens: 052 43 24 04
Francine De Winter: 052 43 24 03
Marie-Christine Vereecken: 052 43 24 02
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24

bevoegdheden: jeugd, huisvesting, gezinsbeleid,
gelijke kansen, vrijwilligerswerk, lichamelijk
en geestelijk welzijn, evenementen en
samenhorigheid, senioren

Diensthoofd : Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23

Stedenbouwkundige
vergunningen
Christa Petit
Tel. : 052 43 24 16
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

Uitleendienst
Ann De Meyer
Tel. : 052 43 24 22
ann.demeyer@wichelen.be

Openbare werken
Patrick Lauwereys :
Tel. : 052 43 24 21
openbare.werken@wichelen.be

Milieudienst
Verantwoordelijke :
Brecht Looman
Tel. : 052 43 24 15
milieudienst@wichelen.be

Jeugd- en sportdienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
jeugddienst@wichelen.be
sportdienst@wichelen.be

Cultuurdienst
Verantwoordelijke :
Lut Fonteyn
Tel : 052 43 24 09
cultuurdienst@wichelen.be

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor
houdt zitdag op vrijdag, telkens
van 8 tot 9 uur op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 04

Tel: 0496 72 99 49
Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be

Secretaris
Melissa De Jaeger
Tel: 052 43 24 67
Melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be

Personeelsdienst
Diensthoofd:
Servaas Pauwels
Tel: 052 43 24 61
personeelsdienst@ocmw-wichelen.be

Financiële dienst
Gew. ontvanger:
René Vercauteren
Tel: 052 43 24 63
financieledienst@ocmw-wichelen.be

Kwaliteits- en klachtencoördinator
Lut Teugels
Tel: 052 43 24 55
Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

Sociale dienst
Diensthoofd: Ann Boterberg
Tel: 052 43 24 58
socialedienst@ocmw-wichelen.be

Thuiszorgdienst
Diensthoofd: Vincent De Cock

OPENINGSUREN

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Wichelen - Sociaal Huis
8u - 12u
8u-12u en 18u - 20u
8u - 12u en 13u - 15u
8u - 12u
8u - 12u

Serskamp
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Schellebelle
gesloten
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten

Tel: 052 43 24 56
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 88
molenkouter@ocmw-wichelen.be
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Beste inwoners,
Terwijl ik dit voorwoord schrijf aan mijn bureau, wordt
mijn aandacht afgeleid naar buiten. Ik zie fietsers,
lopers en wandelaars heen en weer voorbij flitsen in
het straatbeeld. Normaal gezien zou je verwachten
dat zulke beelden je niet meer opvallen, maar ik blijf
me verwonderen over hoe mooi onze gemeente er
uitziet, vooral dezer dagen, met de natuur in volle bloei.
En dat is ook wat ik iedereen zou aanraden om de
komende zomerweken te gaan doen. Genieten van de
stilte en de rust en even halt toeroepen aan de drukke
beslommeringen en zorgen van elke dag. Vakantie in
eigen land.
De zomer heeft weer zijn vaste waarden en troeven in
petto. De Vlaamse feestdag op 11 juli wordt opnieuw
een feestelijke dag met nieuwe straattheateracts
en fantastische optredens. Dit jaar zal het gebeuren
plaatsvinden in Serskamp. Ik nodig jullie ook daarom van
harte uit om langs te komen en mee te genieten van dit
mooie event. Naast de 11 juli-viering vinden deze zomer
tal van buurtfeesten, wijkfeesten en leuke evenementen
plaats. Meer informatie hierover vind je in dit infoblad
bij Cultuurplus. Onze gemeente bruist en leeft en dat
op allerhande vlak. Dat kan onmogelijk zonder de
daadkracht en de inzet van de vele vrijwilligers die onze
gemeente rijk is, waarvoor een welgemeende dankjewel.
Vooraleer de zomer kan ingezet worden, wens ik alle
leerlingen en studenten succes met de laatste loodjes
en een mooi einde van het schooljaar. De leerlingen
die afstuderen wens ik veel moed en zin om de sprong
te wagen naar een nieuwe uitdaging. In juni openen
we de nieuwe fietsverbinding langs de Schelde tussen
Schellebelle en Wetteren zodat onze schoolgaande
jeugd vanaf volgend schooljaar veilig naar school kan
fietsen zonder het gevaar van de drukke gewestweg.
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Wie graag na de zomer meegeniet van uitzonderlijke
toneelvoorstellingen, muziekoptredens of filmvoorstellingen dicht bij huis zou ik aanraden om het
programmaboekje van Muskuton dat één dezer dagen
in ieders bus valt, zeker te bekijken.
Een fijne zomer gewenst voor jullie allen,
uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
TE GEKKE SPORTKAMPEN
De eerste week van de zomervakantie (04/07 – 8/07) kan iedereen opnieuw deelnemen aan een spetterend
sportkamp.
Voor de kindjes van de kleuterklas staat het eerste sportkamp van de zomer in het teken van dans en muziek.
Daantje Disco kan er wat van! Hij neemt ons mee naar zijn Discospringkasteel met zwierende discolichten en de
beste hits. We leren van hem de leukste danspasjes en gaan volledig uit de bol. Met allerlei muziekinstrumentjes
zorgen we er voor dat we zelf ook muziek kunnen maken om op te dansen. De laatste dag maken we een groot
kinderdansfeest.
De kinderen van de lagere school gaan de acrobatische toer op! Naast enkele moeilijke turnoefeningen en
steltenlopen zullen we ook onze behendigheid tonen op de minifietsjes en Slackline. Ook leren we de gekste
koprol, en zullen we een niet-alledaagse acrobatenshow in elkaar boksen. Spektakel gegarandeerd!

Ook voor de laatste week van de zomervakantie (22/08 – 26/08) kan er nog ingeschreven worden voor het
sportkamp. Tijdens de laatste week van de grote vakantie gaan de kinderen van de lagere school met scherp schieten.
Deze week mikken we onze voetballen naar de speciale V-Goal en onderscheiden we ons in blaaspijpschieten,
pijl en boogvaardigheden en bewijzen we onze geleerde vaardigheden met een uitdagende sessie Lasertag.
Als de concentratie even verslapt, ontspannen we ons met een uitgebreid gamma spel en omnisport.
De kleuters gaan de laatste week een stevige week tegemoet als ware vikings. Een stoer bonkig kamp waar we
met onze echte Vikinghelm een spannend weekje tegemoet gaan. We spelen het drakenspel en maken ons eigen
Vikingschild. Allen aan boord!
Inschrijven kan via http://wichelen.ticketgang.eu
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Jeugd
Kleuteropvang Kastaar
Ook dit jaar bezoekt het vrolijke hondje Kastaar onze gemeente om de allerkleinsten een leuke zomer te bezorgen.
Tijdens de opvang deze zomer zullen de kleutertjes weer allerlei gekke avonturen kunnen beleven in een thema
dat van week tot week verandert.
De opvang wordt dit jaar opnieuw voorzien in Gibo De Rozelaar, Schoolstraat 4
in Serskamp voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar.
Wanneer? Van maandag 12 juli tem vrijdag 26 augustus, van 7 tot 18 uur.
Kostprijs? € 4 voor een halve dag – € 8 voor een volledige dag
Er wordt aan iedereen een 4-uurtje aangeboden, een lunchpakket dient zelf
meegebracht te worden.
Inschrijven kan via http://wichelen.ticketgang.eu

LOLPOP
Beste Wicheleir,
Ook dit jaar staat het LOLPOP-team klaar om er een schitterende septemberkermis van te maken.
LOLPOP zaterdag 3 september om 21u is een dubbel feest! Aan de ene kant hebben we een 30+ fuif waar de
muziek uit de goede oude tijd nog eens floreert. Anderzijds is er een spetterende jongerenfuif met een mooie lineup, o.a. Dosschy en Frenz&Sisco. Dit jaar hebben we ook een première: het zal de eerste fuif zijn in een vernieuwd
Gildenhuis.
LOLPOP DELUXE maandag 5 september om 19u wordt weer een geweldige show. Hier staan muziek en humor
centraal.
Voor meer info kan je terecht op onze Facebookpagina: LOLPOP en LOLPOP DELUXE.
Om samen te vatten: genoeg redenen om dit jaar eens een kijkje te komen nemen in en achter het Gildenhuis.
Tot op de kermis!
Het LOLPOP-team
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Verkeerslichten met radarcontrole in Wetterensteenweg Serskamp
Binnenkort worden verkeerslichten met radarcontrole geplaatst in de Wetterensteenweg te Serskamp, meer bepaald
ter hoogte van de zijstraten Kruisbocht en verbindingsstraat richting Nieuwstraat. Wie te hard rijdt – dus meer dan 50 km
per uur - zal een rood stoplicht krijgen op die plaats, om het even of hij nu uit de richting van Wetteren of uit de richting
Serskamp-dorp komt. Voetgangers kunnen te allen tijde oversteken door op een knop te drukken die aan genoemd
kruispunt staat. Op die manier hoopt het gemeentebestuur de verkeerssnelheid in de straat naar beneden te kunnen
halen. De kosten worden geraamd op iets meer dan € 26 000.

Vernieuwing asfaltweg Aard Schellebelle
De wegenis op de Aard en meer bepaald het stukje kassei met aansluitend de asfaltweg ter hoogte van huisnummer 20
richting Bellebeek en Uitbergen-Slot wordt vernieuwd. De zijkanten van de weg zakten weg naar de langsgrachten zodat
de rijweg bol kwam te staan, waardoor sommige wagens met hun onderstel het asfalt dreigden te schaven. De raming is
vastgesteld op ruim € 34 000, inclusief BTW.

Snelheidsbeperking in Mosstraat Wichelen
In de Mosstraat – gelegen tussen Hulst en Bogaert – wordt de maximumsnelheid voortaan beperkt tot 50 km per uur.
De bewoners hopen op die manier de verkeersveiligheid in hun straat te verhogen.

Skatetoestellen voor het gemeentedomein
Op de betonplaat naast het Jeugdontmoetingscentrum Antigoon op het gemeentedomein te Wichelen zullen binnenkort
skatetoestellen worden geplaatst. Daar is bij de opmaak van het ontwerp voor de buitenaanleg van het domein rekening
mee gehouden. De uitgave voor de aankoop van verschillende toestellen, met inspraak van de jeugd tot stand gekomen,
wordt geraamd op € 25 000.

Straatbenaming verkaveling Dendermondsesteenweg Schellebelle
Op voorstel van de Heemkring Schellebelle heeft de gemeenteraad voorlopig groen licht gegeven voor de naam ‘Sijp’
als straatbenaming voor de nieuwe kleine verkaveling in de Dendermondsesteenweg. Die naam is afkomstig van de
ingebuisde beek die naast de nieuwe weg ligt. Het voorstel wordt aan een openbaar onderzoek onderworpen, terwijl
ook advies wordt gevraagd aan de cultuurraad.

66

Geboorten
Maxim Sedeyn (02/02/2016)

Delphine Verhofstadt (16/03/2016)

Tess Van Heck (13/04/2016)

Noah Van Hauwermeiren (18/02/2016)

Alizée De Maesschalck (18/03/2016)

Miel Van Hemelryck (18/04/2016)

Oscar Volckaert (21/02/2016)

Kobe Leenders (21/03/2016)

Alex De Mits (25/04/2016)

Liv Van Zwol (28/02/2016)

Sander Troch (02/04/2016)

Améline Sioncke (25/04/2016)

Emile Beke (01/03/2016)

Elle-Noa Uyttenhove (05/04/2016)

Louis De Paepe (26/04/2016)

Leon Bonnarens (01/03/2016)

Zoé De Winne (05/04/2016)

Juliette Liebrecht (28/04/2016)

Maite Van Boven (01/03/2016)

Hannah Coppens (07/04/2016)

Logan Bourdeaud’huy (29/04/2016)

Lucas Margot (07/03/2016)

Liam Van Cannegem (11/04/2016)

Ceriel Baeten (12/03/2016)

Mylano Vaereman (11/04/2016)

Huwelijken
Geert Cools en Katrien De Backer (05/03/2016)

Sam Beeckman en Jill Wailly (30/04/2016)

Kris De Martelaer en Agnieszka Nicia (12/03/2016)

Kevin Roggeman en Yasmine Rasschaert (07/05/2016)

Wesley De Beule en Tilly Dheere (12/03/2016)

Ward De Rycke en Margaux De Pauw (14/05/2016)

Xavier Schamp en Katrijn Baert (01/04/2016)

Giorgio Meert en Eline Verspeet (21/05/2016)

Stijn Durinck en Eleen Janssens (02/04/2016)

Mihail Cindea en Anca Pislaru (21/05/2016)

Jeoffrey Van Der Eecken en Ronny De Moor (13/04/2016)

Thomas De Dobbeleer en Jolien De Middeleir (21/05/2016)

Timothy Wouters en Katinka Van Rysselberghe (16/04/2016)

Jimmy Rongé en Stefhanie Dewulf (27/05/2016)

Xavier Lapin en Femke Vanden Berge (16/04/2016)

Bart Van der Eecken en Debbie Wauters (28/05/2016)

Thomas De Landtsheer en Kim Taragola (16/04/2016)

Overledenen
Josea Rombaut (07/11/1926-24/02/2016)

Paula Cooremans (16/10/1926-19/04/2016)

Helena Van den Eynde (08/04/1932-25/02/2016)

Joannes Ediers (18/11/1937-24/04/2016)

Etienne Melkenbeeck (11/11/1928-27/02/2016)

Martin Cansse (30/05/1957-04/05/2016)

Tom Rasschaerdt (05/10/1977-27/02/2016)

Yvonne Van Geert (26/06/1928-05/05/2016)

Willy Melkenbeeck (05/10/1951-06/03/2016)

Adriana De Neef (09/01/1922-05/05/2016)

Elza Broeckhove (17/12/1925-07/03/2016)

Ivone Baeyens (13/02/1938-08/05/2016)

Sabine Baeyens (20/11/1962-13/03/2016)

Edmond Remmery (24/09/1931-17/05/2016)

Willy De Pauw (31/01/1942-16/03/2016)

Pierre Naessens (23/04/1946-21/05/2016)

Maria Eeman (19/04/1931-21/03/2016)

Theophiel De Meyer (28/07/1939-21/05/2016)

Marcel Peelman (05/04/1932-24/03/2016)

Josefa Van Eeckhout (31/05/1953-22/05/2016)

Felix Tiré (13/07/1960-31/03/2016)

Lucienne Timmerman (10/03/1936-25/05/2016)

Alfons Vlaeminck (27/06/1928-05/04/2016)
Martha Vliebergh (02/08/1931-13/04/2016)
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INBEELD

35 JAAR FRITUUR KARINE

WORKSHOP LEGO

WAKE NAAR AANLEIDING
VAN DE AANSLAGEN
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INHULDIGING KUNSTWERK
AARDPLEIN

KVV SCHELDE KAMPIOEN

LAURENS BONNARENS ONTWERPT
HERDENKINGSBADGE

Een dag op pad met…
... Jan, de ploegbaas van de gemeente
Via deze weg wil ik jullie graag laten kennismaken met
enkele taken van de gemeentearbeiders. Het gaat om
een selectie van de belangrijkste opdrachten, want
onze mannen doen veel meer dan wat zal besproken
worden.

De mannen van de wegen Mario, Timothy, Herman,
Jimmy en Wesley zijn onder meer verantwoordelijk
voor opritten en voetpaden. Daarbij gaat het zowel om
de aanleg van nieuwe voetpaden als om het herstellen
van reeds bestaande voetpaden. Herstellen is het vaakst
aan de orde want na het plaatsen van nutsleidingen
treden vaak verzakkingen op. Deze ploeg staat ook
paraat tijdens de organisatie van evenementen: ze
plaatsen paviljoententen, luifels en partytenten. Goede
inzet mannen!
Wie van de gemeente kent Rony niet? Hij is de man van
het vervoer bij feestelijkheden. Onderschat zeker zijn
taken niet! Iedere dag zeulen met stoelen, tafels, podia,
vlaggenmasten, postpapieren en soep. Dank u wel Rony
en Thomas!
Guy is de man die de straten terug veilig maakt na de
doortocht van de veegmachine. Hij maakt de straten
stofvrij en zorgt ervoor dat de bermen opnieuw goed
zichtbaar worden. Dank je wel voor onze veiligheid!

De eerste stap in het proces is te weten komen welke
werken moeten uitgevoerd worden. De verschillende
werkopdrachten worden aan mij meegedeeld door
mijn chef Veerle en Patrick. Voor het opmaken van de
planning laten zij mij, nadien, volledig vrij, maar houden
toch een oogje in het zeil.
Proper Wichelen omvat een takenpakket waar vooral
Lucien en Eddy voor verantwoordelijk zijn. Ze zorgen
er onder andere voor dat: verloren fietsen worden
opgehaald, vuilnisbakken worden geleegd en dat
ratten, zwerfkatten en duiven, die voor overlast zorgen,
gevangen worden. Jammer is dat het grootste deel van
hun dag de laatste maanden gespendeerd wordt aan
het ophalen van zwerfvuil. Een belangrijke taak! Maar
tijd die veel nuttiger aan andere opdrachten besteed
zou kunnen worden. Bedankt voor het proper werk
mannen!
De groendienst met Johan, Peter, Luc R., Frankie,
Joerie, Luc C., Jean-Marie, Adriaan en Jonas heeft de
voornaamste taak om onze gemeente onkruidvrij te
houden. Geen gemakkelijke taak sinds het verbod op
het gebruik van pesticiden, maar ze doen hun uiterste
best! Daarnaast helpt de groendienst met de uitvaart
van overledenen en bijstaan van uithuiszettingen.

In het magazijn zit ‘onzen Dirk’. Wie reeds
verkeersborden heeft aangevraagd kent hem al. Streng
maar correct, net wat een magazijnier moet zijn. Geen
nagel verlaat het magazijn of Dirk wil uitleg. Houden zo
Dirk!
Tot slot hebben we nog de mannen van onderhoud van
gebouwen en de kermis. Floris en Geert weten soms
niet van welk hout pijlen te maken, maar slagen er
toch keer op keer in om taken tot een goed einde te
brengen. In hun takenpakket zit ook het vervoer naar
de voedselbank en het ophalen van materiaal bij de
uitleendienst van Gent. Dit zijn mannen waarop je kan
rekenen!
Mijn belangrijkste taak als ploegbaas is alles in goede
banen leiden, zodat er geen dubbel werk gebeurt.
Een goede communicatie is de sleutel tot ons succes
en iedereen draagt daaraan zijn steentje bij. Door te
luisteren naar de inwoners van onze gemeente, naar
onze leidinggevenden en naar onze arbeiders, kunnen
we er samen een betere gemeente van maken.
Ik wens jullie allen een prettige dag!


Jan
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OCMW
De Wichelse vrijetijdspas
Cultuur, sport en vrije tijd voor iedereen in onze gemeente!
Iedereen heeft recht op vrije tijd en ontspanning.
Met de vrijetijdspas krijg je korting op een aantal vrijetijdsactiviteiten in Wichelen.
Voor wie?
De vrijetijdspas is toegankelijk voor alle inwoners van Wichelen met een laag inkomen of
een laag besteedbaar inkomen (verhoogde tegemoetkoming mutualiteit, personen met
financiële moeilijkheden of op aanvraag bij de sociale dienst…).
Hoe vraag je het aan?
Je kan hiervoor terecht in het Sociaal Huis aan het onthaal, de jeugd- en sportdienst,
de cultuurdienst of de sociale dienst.
Wat breng je mee?
Als je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit, breng je een recent attest mee van jouw
mutualiteit dat jij en jouw gezinsleden recht hebben.
Bij financiële moeilijkheden breng je een recent bewijs mee van jouw gezinsinkomen en van je maandelijkse
betalingen. Vergeet zeker je identiteitskaart niet!
Waar krijg je korting?
Heel wat organisaties in Wichelen geven een korting: gemeentelijke jeugd—en sportkampen, speelplein,
gemeentelijke cultuurdienst en tal van verenigingen,
Je herkent ze aan het logo van de vrijetijdspas. Zo weet je dat je met jouw pas een korting krijgt.
Nieuwe verenigingen die recent toegetreden zijn: toneelkring Tidol Wichelen, Sandokan – Ryu (ju-jutsi),
toneelkring d’Eglantier, Femma en Jong Femma Wichelen, OKA Schellebelle, Wandelclub ‘De Schooiers’ en
Heemkring Wichelen
Op www.wichelen.be/algemeen/vrijetijdspas vind je het volledige aanbod aan gemeentelijke activiteiten en
verenigingen die deelnemen aan de vrijetijdspas.

Project rond darmkanker
Via het Vlaams project rond darmkanker wil de dienst bevolking iedereen ervan bewust maken dat dikkedarmkanker
de tweede meest voorkomende kanker bij vrouwen en derde meest voorkomende kanker bij mannen is, én dat
het vroegtijdig opsporen ervan levens kan redden.
Mannen en vrouwen wonend in Vlaanderen van 56 tot en met 74 jaar ontvangen een uitnodigingsbrief met een
afnameset om zelf een stoelgangstaal te nemen en dit samen met het antwoordformulier naar het labo te sturen.
De afnametest spoort bloed op in de stoelgang die met het blote oog niet te zien is. Niet iedereen wordt meteen
uitgenodigd. De selectie gebeurt op basis van willekeurig gekozen geboortejaren.
Ook onze gemeente wil het belang van het onderzoek benadrukken. Met een minitentoonstelling van kunstige
toiletbrillen werd het project in de kijker gezet.
Deelname aan het onderzoek is gratis en vrijwillig. Praat erover met uw huisarts. Meer informatie over de voor- en
nadelen van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker vindt u op www.bevolkingsonderzoek.be
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Nieuwe dienstverlening: levenslang wonen voor senioren
Woonplus – de intergemeentelijke samenwerking rond wonen in de regio Laarne,Wetteren en Wichelen stapte
met een aantal partners in het project levenslang wonen voor senioren. Het project wordt getrokken vanuit het
Meetjesland en gesubsidieerd door de Provincie Oost-Vlaanderen
Op deze manier kunnen inwoners van onze regio nu ook gratis een beroep doen op deze interessante dienstverlening.
Wil jij ook zo lang mogelijk thuis blijven wonen? Een aantal aanpassingen aan je woning kunnen dat mogelijk maken.
Om je daarbij te helpen starten we het project woningaanpassing voor senioren.
Voor wie?
Alle 65-plussers kunnen een beroep doen op de dienstverlening.
Welke werken begeleiden we?
Het type werken dat we kunnen begeleiden is heel ruim, maar het moet gaan over het verhogen van het basiscomfort
en de basisveiligheid van de zelfstandig wonende senior. Het kan bijvoorbeeld gaan over:
•
•
•
•
•
•

toegankelijker maken van de woning (egaliseren van drempels, verbreden van deuren, slaapkamer beneden
inrichten, installeren traplift, inloopdouche of parlofoon,…);
herstellen van lekkende kranen, toilet of douche;
aanbrengen van hulpmiddelen (handvatten in de badkamer of toilet, (extra) leuningen aan de trap, verhoogde
toiletbril, automatiseren rolluiken,…);
plaatsen van een toilet met waterspoeling;
vervangen van een verouderde verwarmingsinstallatie, elektriciteitsinstallatie of kookgelegenheid;
…

Hoe gaan we te werk?
STAP 1: Stel je vraag
STAP 2: Je krijgt een advies aan huis (wat is technisch mogelijk, welke premies kan je krijgen?)
STAP 3: Na het advies krijg je een offerte
STAP 4: Jij beslist of je de werken wel of niet laat uitvoeren
STAP 5: Uitvoering van de aanpassingswerken
STAP 6: Aanvraag premies
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
De woning moet bewoond worden door een 65-plusser.
De dienstverlening is gratis. Je betaalt wel voor de uitvoering van de aanpassingswerken.
Interesse?
Contacteer Liesbet Van Crombrugge
SOM vzw, Moeie 16a, Eeklo
09 376 71 00, liesbet@somvzw.be
Meer weten over het project of algemene vragen :
Woondienst Els Jacobs
Dorpsstraat 2 te 9270 Laarne
09 365 46 11
woondienst@laarne.be
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Het OCMW, plaatselijke handelaars en lokale landbouwers
slaan de handen in elkaar tegen armoede
Voedselverlies is vandaag een hot topic. In België wordt het totale voedselverlies
geschat op 1,6 miljoen ton per jaar. Tegelijk leeft één op tien Vlamingen
onder de armoedegrens en is de toegang tot gezonde voeding voor
gezinnen in armoede ondermaats. Een onaanvaardbare paradox. Via de
sociale kruidenier Slaatje Praatje vinden voedseloverschotten de weg naar
inwoners die het echt nodig hebben.
Els* fietst na haar bezoek aan Slaatje Praatje met twee volle fietstassen naar huis.
“Door Slaatje Praatje heb ik de kans om met een klein budget inkopen te doen
voor mijn gezin”, zegt ze. “Bovendien kook ik een stuk gezonder dankzij de verse
groenten.” Luc* vult aan dat hij zijn babbeltje en de gezelligheid bij Slaatje Praatje niet
meer zou willen missen.
Slaatje Praatje is een initiatief van het OCMW van Wichelen in samenwerking met de OCMW’s van Buggenhout,
Waasmunster, Berlare en Laarne. Inwoners met financiële problemen kunnen tweewekelijks aan het marktkraam
van Slaatje Praatje terecht voor goedkope en gratis voedings- en verzorgingsproducten. Een deel van deze producten
zijn wat men noemt ‘overschotten’, producten die om commerciële redenen niet verkocht kunnen worden.
Naast een winkel wil Slaatje Praatje ook een ontmoetingsplek zijn. Bij een gratis kop koffie leren inwoners elkaar
kennen en delen ze nieuwtjes en ervaringen met elkaar. Armoede is hier geen hinderpaal om contacten te leggen.
Een maatschappelijk werker neemt ook even de tijd om een kop koffie mee te drinken. Daarnaast vinden er af en
toe aansluitend op het marktmoment activiteiten plaats die gezonde voeding promoten. Een vijftal vrijwilligers met
ervaring in armoede maken de dagelijkse werking mogelijk.
Ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Overheid zet Slaatje Praatje nog meer in op
het tegengaan van voedselverspilling en op een samenwerking met lokale landbouwers en lokale handelaars. De
sociale kruidenier mag bij de Mechelse veilingen groenteoverschotten ophalen. Ook enkele lokale bakkers en
supermarkten schenken hun overschotten aan de sociale kruidenier. Daarnaast koopt Slaatje Praatje bij lokale
landbouwers rechtstreeks fruit, groenten en aardappelen aan.
Slaatje Praatje is nog steeds op zoek naar nieuwe producten om het aanbod uit te breiden. Bent u een
landbouwer met fruit, groenten, uien, eieren of aardappelen en wenst u deze via korte keten te verhandelen?
Bent u een handelaar en krijgt u eenmalig of regelmatig te maken met overschotten? Draagt u graag uw
steentje bij tegen armoede in uw eigen gemeente? Neem dan contact op met het OCMW, 052 43 24 50 of
met Nele Decelle, projectcoördinator, 09 337 50 36.
*Fictieve namen

OCMW contact
SOCIALE DIENST

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@ocmw-wichelen.be
Hoofd sociale dienst
Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
maatschappelijk werkers
Astrid De Ridder – 052 43 24 60
astrid.deridder@ocmw-wichelen.be
Sven Goderis – 052 43 24 59
sven.goderis@ocmw-wichelen.be
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Leen De Knijf – 052 43 24 52
leen.deknijf@ocmw-wichelen.be
Nadine Vanspeybrouck – 052 43 24 54
nadine.vanspeybrouck@ocmw-wichelen.be

hoofd thuiszorg en
ouderenvoorzieningen
Vincent De Cock – 052 43 24 56
vincent.decock@ocmw-wichelen.be

administratief medewerker
Lieve De Ridder – 052 43 24 53
Lieve.deridder@ocmw-wichelen.be

maatschappelijk werkers
Irena Claeyssens – 052 43 24 56
Irena.claeyssens@ocmw-wichelen.be
Deborah De Winter – 052 43 24 69
deborah.dewinter@ocmw-wichelen.be

projectmedewerker kinderarmoede
Margot Mys – 052 43 24 65
margot.mys@ocmw-wichelen.be

THUISZORG

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

administratief medewerker
Ilse Van Kerckhove – 052 43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
OPENINGSUREN ZIE INFOBLAD p.2

Mobiliteit
Stationsomgeving Schellebelle vernieuwd
De werkzaamheden voor de vernieuwing van de stationsomgeving in Schellebelle zijn gestart in het voorjaar van
2015 met de sloop van het oude stationsgebouw, de goederenloods en het voormalig seinhuis. Het was immers uit
onderzoek van de NMBS gebleken dat die gebouwen zich in een dermate slechte staat bevonden dat zij na jaren
leegstand niet meer te renoveren waren.
Nu, een jaar later, is het comfortabel wachten in de nieuwe afgesloten wachtruimte met zitbanken en automatische
schuifdeuren. Aan de automaten kunnen treintickets en drankjes worden gekocht. De nieuwe wachtruimte is
geïntegreerd onder de luifel van de nieuwe fietsenstalling. Op het dak zijn 48 zonnepanelen geplaatst die onder
andere voor de verlichting van de stopplaats zorgen. De onderdoorgang, de trappen en de trapoverkappingen zijn
vernieuwd.
Aan beide kanten van de sporen zijn er overdekte fietsenstallingen voor in totaal 294 fietsen. De overkappingen
zorgen voor de nodige beschutting, gecombineerd met openheid voor meer sociale controle. Intussen zijn ook
bewakingscamera’s geplaatst.
Naast het perron is een comfortabele parking aangelegd voor 108 auto’s. Het gemeentebestuur heeft gezorgd voor
de groenbeplanting en zal ze ook onderhouden. De openbare verlichting, die de zichtbaarheid en de veiligheid van
de omgeving optimaal maakt, is ook betaald door de gemeente.
De aantrekkelijke onthaalstructuur is de uitdrukking van de geslaagde samenwerking tussen de gemeente en de
NMBS ten bate van onze inwoners en alle treingebruikers.
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Milieu
Bandenspanningsactie
De groepsaankoop groene stroom 2015-2016 in samenspraak met de
provincie Oost-Vlaanderen kende een groot succes binnen de gemeente
Wichelen. Vele mensen kwamen langs aan het woonloket om deel te nemen
aan deze groepsaankoop.
De Provincie Oost-Vlaanderen beloont de 5 best scorende gemeenten met
een waardebon voor het gratis organiseren van een bandenspanningsactie
door de energiesnoeiers van de Kringwinkel Teleshop.
De gemeente Wichelen, mag dus deze actie organiseren en dit op
vrijdagvoormiddag 24 juni 2016 tussen 8.30 – 12u op de parking van het
Sociaal Huis, Oud dorp 2 te Wichelen

Conformiteitsattest
Een woning of kamer die verhuurd wordt, dient te voldoen aan een aantal minimale vereisten inzake veiligheid,
gezondheid en woonkwaliteit.
Een conformiteitsattest is een officieel document waaruit blijkt dat de woning of kamer voldoet aan de opgelegde
veiligheids-, gezondheids- en woonkwaliteitsnormen. Het attest is niet verplicht, is geen huurvergunning en kan
enkel aangevraagd worden door de eigenaar-verhuurder.
Deze aanvraag gebeurt schriftelijk bij de woondienst via het daartoe bestemde aanvraagformulier. Er wordt een
retributie van € 62,50 gevraagd. Na ontvangst van de aanvraag, voert een medewerker een onderzoek uit ter plaatse
aan de hand van criteria die opgesteld werden door het Vlaams Gewest. Hierbij gaat men o.a. muren, vloeren,
plafonds, elektriciteit, sanitair, verluchting, ... onder de loep nemen. Indien het onderzoek aantoont dat de woning
voldoet aan de minimale kwaliteitseisen, reikt de burgemeester een conformiteitsattest uit.
Een conformiteitsattest is tien jaar geldig, ook na verkoop van de woning. Het attest vervalt automatisch bij een
ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring of wanneer er ingrijpende renovatiewerken worden uitgevoerd.
Meer info bij woondienst, 052 43 24 19 of anne.roos@wichelen.be

B(l)oeiend Oost-Vlaanderen
In mei werd de omgeving van de Kapelle in de Bruinbeke opgefleurd in het kader van het PDPO-project B(l)oeiend
Oost-Vlaanderen, een samenwerking tussen de gemeente Wichelen en o.m. de provincie Oost-Vlaanderen, het
Provinciaal Centrum voor Sierteelt en de Hogeschool Gent. De bedoeling is om de lokale groenbeleving te versterken
door de inrichting van bebloemde parklets (ontmoetingsplaatsen) en pop-up tuintjes. Zo werden bloembakken
geplaatst aan de Kapelle en het groenperkje aangepakt en werd op de hoek met de Suikerstraat een perk door de
hogeschoolstudenten beplant. Een mooi resultaat dat zeker gezien mag worden!

Glasaal uitgezet in de Molenbeek
De palingen zwemmen als glasaaltjes vanuit de zee de rivieren op om
volwassen te worden. Deze trekroute kent helaas vele door de mens
gebouwde barrières zoals dammen, sluizen, stuwen en pompgemalen.
Om die paling een duwtje in de rug te geven heeft het Agentschap voor
Natuur en Bos i.s.m. het Regionaal Landschap Schelde-Durme en de lokale
visser Jan De Knijf 1kg glasaal uitgezet in de bovenloop van de Molenbeek
in Wichelen.
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Geleend & gelezen
Leen een e-reader in de bib
Bibliotheek Wichelen gaat van start met het uitlenen van e-readers! Een
e-reader is, anders dan een tablet, een toestel dat alleen bedoeld is om er
e-boeken of digitale boeken op te lezen.
Je kan in de bibliotheek, per uitleenbeurt, 3 e-boeken lenen die steeds
worden aangeleverd op een e-reader van de bibliotheek. Er worden geen
e-boeken uitgeleend voor ‘andere’ toestellen.
Voordelen van een e-reader
• Je kan zelf je lettertype en lettergrootte kiezen
• Een e-reader is vederlicht, compact en je kan er meerdere boeken op
zetten (handig voor op reis!)
• Je hebt geen storende reflectie van de zon zoals bij tablets vaak wel het
geval is
• De batterij heeft een lange levensduur
• Je kan in het donker lezen zonder extra lampje
• Er zit een cool Leesdijkhoesje rond de e-reader!
Al na enkele pagina’s vergeet je dat je op een toestel leest en ga je helemaal
op in je boek, maar ontdek dit vooral zelf!
Hoe aanvragen?
Wil je e-boeken lezen? Je hebt een keuze uit de e-boektitels die je in onze online catalogus kunt vinden. Je vindt
een directe link naar een overzicht op de startpagina http://wichelen.bibliotheek.be.
Laat ons telefonisch, via e-mail, via MijnBibliotheek of tijdens een bibliotheekbezoek weten welke e-boeken je wil
lezen. Als er een e-reader beschikbaar is zal die een dag later voor jou beschikbaar komen in de bibliotheek en
kunnen afgehaald worden tijdens de openingsuren van de bib. Wij zorgen dat de batterij is opgeladen en dat de
titel(s) van jouw keuze op het toestel staan. Als toch alle toestellen uitgeleend zijn ontvang je via mail een bericht
zodra er één beschikbaar is. Je leent een e-reader voor 4 weken.
Prijs? Voor het gebruiksklaar maken van de e-reader betaal je 1 EUR. Reserveren en ontlenen = gratis.
Meer info? Bibliotheek Schellebelle - Dorp 1, Tel. 09 366 30 74, E-mail: bibliotheek@wichelen.be
E-readers in alle bibliotheken van de Leesdijk
Vanaf juni 2016 starten ook de andere bibliotheken van De Leesdijk met het uitlenen van e-readers!
De Leesdijk is het samenwerkingsverband van negen bibliotheken uit de streek rond Dendermonde. Deelnemende
gemeenten zijn Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele.

Zomervakantie!

Online verlengen

Tijdens de zomervakantie sluit bibliotheek Schellebelle
(Dorp 1, Gemeentehuis) op:
- Maandag 11 juli (Vlaamse feestdag)
- Maandag 18 juli tot en met zondag 24 juli (zomervakantie)
- Maandag 15 augustus (O.L.V. Hemelvaartweekend)
Uitleenpost Wichelen (Margote 114, Wichelen) en
uitleenpost Serskamp (Dorpstraat 44 – Gemeentehuis)
sluiten op:
- Dinsdag 19 juli, woensdag 20 juli en zaterdag 23 juli
(zomervakantie) via e-mail contact opnemen met de bibliotheek.

Wie tijdens de vakantie niet gemakkelijk
in de bibliotheek geraakt, kan zijn of haar
bibliotheekmaterialen online verlengen met
4 extra weken via https://mijn.bibliotheek.be.
Heb je vragen, aarzel niet om in de
bibliotheek een medewerker om raad te
vragen. Je kan ook altijd telefonisch of via
e-mail contact opnemen met de bibliotheek.
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