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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

Serskamp:

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

Secretariaat

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

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

Verantwoordelijke :
Astrid De Ridder
Tel. : 052 43 24 36
secretariaat@wichelen.be

Technische dienst
Diensthoofd : Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23

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

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

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

Lokalenverhuur
Martine Van Leuven
Tel. : 052 43 24 26
lokalenverhuur@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

Woondienst

OCMW voorzitter

Anne Roos :
Tel. : 052 43 24 19
anne.roos@wichelen.be
Het magazijn van de technische dienst
is gelegen in de Bruinbekestraat 8 te
Schellebelle,
Tel. : 09 368 20 57
Fax : 052 43 04 25

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 :
Emma Dobbelaere
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 08

Christoph Van de Wiele
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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met de burgemeester’. Alle mensen die kerstavond

Een dag op pad met...
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Beste inwoners,
De winter is volop in het land. Sjaals, mutsen
en handschoenen worden opnieuw uit de kast
getoverd. De feestdagen staan eveneens voor de

alleen doorbrengen, worden van harte uitgenodigd
op dit gezellig samenzijn, dat zal plaatsvinden op

OCMW
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24 december in ‘de Kapelle’ in de Bruinbeke. Dit
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evenement is mogelijk dankzij de opbrengst van
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het jaarlijkse ‘feest van de burgemeester’. Hartelijk

Milieu
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Geleend en gelezen
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dank aan alle vrijwilligers en sponsors die dit elk
jaar mede mogelijk maken. Voor meer info over
kerstavond kun je, tijdens de kantooruren van het
Sociaal Huis, bellen naar 052 43 24 08.

CULTUURPLUS
Binnenkort zullen we als gemeente het ‘burgemeestersconvenant’

ondertekenen.

Hiermee

nemen we het initiatief om de CO2-uitstoot van
onze gemeente met 40 percent te verminderen

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

tegen 2030. Om deze doelstelling te bereiken,
moeten we een toekomstplan opmaken. Dit
project zal de naam ‘Het Groene LO2T’ dragen.
Aangezien dit een invloed zal hebben op alle
inwoners van onze gemeente willen we aan de
hand van burgerparticipatie dit plan opmaken. In
het voorjaar van 2017 zullen we hierover meer
communiceren.
Het nieuwe jaar willen we alvast met alle inwoners
inzetten en daarvoor wil ik iedereen alvast
uitnodigen op onze nieuwjaarsreceptie op zondag
8 januari om 11u. Naar jaarlijkse gewoonte kunnen
we daar allen samen het glas heffen op het nieuwe
jaar. Ik wens ieder van u nu reeds een goede
gezondheid toe!
Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Superprestige Diegem
It's the most wonderful time of the year...
en zeker voor de liefhebbers van het veldrijden!
Op vrijdag 23 december 2016 is het terug zo ver!
Naar jaarlijkse gewoonte trekken we met de sportraad naar de superprestige veldrit te Diegem.
Voor de liefhebbers van het betere modderploeteren en technische hoogstandjes op en naast de fiets legt de
sportraad opnieuw een bus in.
De bus vertrekt stipt om 17u aan het Sociaal Huis te Wichelen en we keren huiswaarts tegen 21u30.
Voor de geïnteresseerden is er om 18u30 een live optreden van Niels Destadsbader in de ambiance-tent!
De busrit en het toegangsticket in Diegem kosten samen €15 per persoon.
Wie wenst mee te gaan kan zich inschrijven aan de onthaalbalie in het Sociaal Huis.
De reservering is pas geldig na contante betaling en de plaatsen zijn beperkt, dus snel inschrijven is de boodschap!

Jeugd
Kerstmarkt Wichelen
Op zaterdag 17 december 2016 landt het magische kerstdorp terug in Wichelen. Met gezellige kerstchalets rond
een knisperend kampvuur zal de sfeer perfect passen in de warmste week. Want na enkele jaren zet de jeugdraad
de kerstmarkt terug in voor een goed doel! Een deel van de opbrengst zal gaan naar “Make A Wish”.
En ook dit jaar hebben we terug enkele zeer toffe – en dan ook nog eens lokale- bands voor jullie klaar staan. Hou
zeker de facebookpagina van de jeugdraad in de gaten als je wil te weten komen wie er zal komen spelen op de
kerstmarkt.
Sfeer en gezelligheid troef dus tijdens deze warme editie.
Natuurlijk zullen er ook dranken, koud én warm, lekkere hapjes
en tal van extra’s zorgen voor de nodige gezelligheid.
Kortom, alles wat je nodig hebt voor een
gezellige kerstmarkt zal er zijn!
We hopen dat jij er ook zal zijn!
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Gezondheid
Ladies@theMovies

Ladies@
TheMovies
WICHELEN

Op 14 oktober 2016 ging in ’t Ankerpunt
Ladies@TheMovies door. De bedoeling van dit
evenement was in de eerste plaats om op een
leuke manier vrouwen beter te informeren
over borstkanker, om hen aan te sporen om
zich tijdig te laten onderzoeken en daarnaast
om geld in te zamelen voor Think Pink.
Vanaf 50 jaar tot 69 jaar kunnen vrouwen één
keer om de 2 jaar een screeningsmammografie
laten nemen. De kosten hiervan worden
volledig terugbetaald, de kwaliteit wordt
zeer streng gecontroleerd en minstens
twee radiologen beoordelen onafhankelijk
van elkaar de mammografie. Deelname is
mogelijk met de brief die door het Centrum
voor Kankeropsporing wordt opgestuurd, of
door aan een arts een voorschrift voor een
screeningsmammografie te vragen.
De eerste Ladies@TheMovies was een groot
succes!
191 Vrouwen hebben wij mogen ontvangen
met een hapje en een drankje. Zij konden via
infostanden kennis maken met de plaatselijke
handelaars van de gemeente. Er werd een
voordracht gegeven door dokter Geniets van
ASZ Aalst en dokter Mortiers van UZ Gent,
beiden radiologen. Tal van waardebonnen en
cadeautjes die geschonken werden door de
plaatselijke handelaars zijn die dag verloot.
Daarna werd een mooie film geprojecteerd …
Tenslotte konden wij dankzij onze sponsors
iedereen nog een goodiebag meegeven.
Ladies@TheMovies heeft €1.300 opgebracht.
Dit bedrag wordt integraal geschonken aan
Think Pink. Graag danken wij iedereen voor
hun bijdrage en steun.
Meer sfeerbeelden kan u bekijken op de
gemeentelijke website www.wichelen.be.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Aankoop woning Anker Serskamp
Het gemeentebestuur heeft de woning Anker 23 met een oppervlakte van 6a80ca tegen de prijs van € 178 250
aangekocht. Samen met de naastgelegen woningen (nummers 25, 27 en 29) aan de achterkant van het Ankerpleintje
die al eigendom van ons bestuur zijn, kan het worden gesloopt om in eerste instantie plaats te maken voor bijkomende
parkeergelegenheid voor Jeugd- en Cultuurcentrum ’t Ankerpunt.

Verkoop grondpercelen Anker-Wetterensteenweg Serskamp
De sociale-huisvestingsmaatschappij ‘Eigen Dak’ wil na afbraak van de erop staande gebouwen de grondpercelen
aankopen waarop eertijds de panden Anker 40 en 42 (cafés) en de woning Wetterensteenweg 2 stonden. Samen
hebben ze een oppervlakte van 24a40ca en daarop kunnen 21 woongelegenheden worden gebouwd.

Ondertekening burgemeestersconvenant
De klimaatproblemen zijn wereldwijd. Ook onze gemeente wil daarom inspanningen leveren om de klimaatveranderingen
tegen te gaan of te minderen. Het burgemeestersconvenant wordt wereldwijd door steden en gemeenten aangegaan.
Daarbij is het de bedoeling om tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten. De gemeenteraad wil zich daartoe engageren.

Wegversmallingen met lage stootbanden Wetterensteenweg Serskamp
Naast de plaatsing van verkeerslichten in de Wetterensteenweg ter hoogte van de Kruisbocht zullen ook wegversmallingen
worden aangebracht in de vorm van lage stootbanden. Die plaatsing zal gepaard gaan met het planten van rozen en
stamrozen en in het voorjaar van 2017 gebeuren, samen met de verkeerslichten.

Wegtracé verkaveling Serskampse Dreef goedgekeurd
De gemeenteraad heeft het wegtracé voor een kleine verkaveling vooraan in de Serskampse Dreef goedgekeurd. Er
komen 11 woningen rond een T-vormige straat. Daarbij is maximaal rekening gehouden met de opmerkingen van de
buurtbewoners.

66

Geboorten
Hailey De Witte (02/07/2016)

Yousra Echahour (30/08/2016)

Senne Heirman (08/10/2016)

Laïs Dierinck (16/07/2016)

Julot Monsecour (31/08/2016)

Louise Hemelings (10/10/2016)

Ilyas Boudour (20/07/2016)

Briek Monchy (02/09/2016)

Ferran Van Rysselberghe (12/10/2016)

Billie Vereecken Versonnen (07/08/2016)

Seppe Braeckman (03/09/2016)

Nand Levantaci (14/10/2016)

Ellie Leunis (12/08/2016)

Leon Van den Bulcke (05/09/2016)

Amber Claeys (17/10/2016)

Warre De Prez (16/08/2016)

Nena Van Nieuwenhuyse (21/09/2016)

Liam De Grauwe (17/10/2016)

Valentina Van Oost (17/08/2016)

Linte Use (30/09/2016)

Jules De Keyser (18/10/2016)

Robbe Rysman (18/08/2016)

Axelle Drieghe (03/10/2016)

Ferre Vermassen (18/10/2016)

Finn Becqué (20/08/2016)

Sarie Stroobants (04/10/2016)

Lowie Christiaens (26/10/2016)

Elize Vermeulen (22/08/2016)

Lena De Roo (05/10/2016)

Taha Elkabous Delclef (28/10/2016)

Huwelijken

Hadi Salamat en Joke Troch (01/09/2016)

Pieter Van Wesemael en Klaartje Van der Speeten (17/09/2016)

Bram Claeys en Kim Cornelis (03/09/2016)

Jeroen De Pauw en Ynske Henquinet (23/09/2016)

Luc Thomas en Karin Van der Schueren (03/09/2016)

Dave Schoot en Stefanie Cooman (24/09/2016)

Jürgen Vercauteren en Kathy Schaefer (08/09/2016)

Davy Roelandt en Sarah Stroobant (01/10/2016)

Kenny Grootaerd en Nancy Scherlynck (09/09/2016)

Joris Borms en Liesbeth Bogaert (01/10/2016)

Kris Mertens en Sarah Buys (10/09/2016)

Tom De Mulder en Elke Drieghe (14/10/2016)

Davy Vasseur en Kelly Van De Meerssche (10/09/2016)

Geert Coppens en Sabine Vlaeminck (22/10/2016)

Pieterjan De Kezel en Inge Bourguignon (16/09/2016)

Luc Vanlede en Sandra Baetens (02/12/2016)

Kenny Wannin en Jerina Van der Borght (17/09/2016)

Frederik Cloet en Evi Poppe (03/12/2016)

Frederick Buysse en Leen Leus (17/09/2016)

Overledenen
Antoon Cobbaut (28/04/1939-14/08/2016)

Robert Powidel (12/03/1983-28/09/2016)

Rosa De Meersman (22/12/1921-22/08/2016)

Arlette Van Acker (15/06/1961-08/10/2016)

Maria Van Heesvelde (26/02/1926-25/08/2016)

Julia Vanhaele (25/02/1921-08/10/2016)

Roger Delens (20/02/1953-30/08/2016)

Philippe Vanryckeghem (20/02/1955-19/10/2016)

Joseph Eeckhout (23/08/1931-31/08/2016)

Roger De Caluwé (15/07/1932-22/10/2016)

Juliana Markus (11/11/1917-02/09/2016)

Maria De Pauw (20/03/1928-25/10/2016)

Octave Brondeel (24/02/1938-02/09/2016)

Leopold Verheyden (01/08/1926-31/10/2016)

Daniël Verstuyft (23/04/1945-02/09/2016)

Ernest Lalmant (01/02/1935-31/10/2016)

Georgina Venneman (11/11/1930-03/09/2016)

Irena Uyttendaele (01/01/1926-01/11/2016)

Hermine Hansmann (20/09/1926-05/09/2016)

Emma Matthijs (20/10/1932-08/11/2016)

Elisa De Mey (14/03/1926-11/09/2016)

Andreas Vandersnickt (23/03/1925-12/11/2016)

Albert Impens (09/06/1951-13/09/2016)

Denise De Fauw (14/03/1924-12/11/2016)

Gilbert Melkenbeeck (08/12/1943-17/09/2016)

Marie-Rose De Grauw (03/05/1950-12/11/2016)

Adriana Triest (22/08/1934-21/09/2016)

Georgette Bogaerds (09/04/1928-16/11/2016)

Gwen De Jaeger (19/07/1985-23/09/2016)
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INBEELD

40 JAAR VERBROEDERING
OETZ- SCHELLEBELLE

STEM IN DE BIB

VIERING 100-JARIGE JULIETTE VAN DRIESSCHE

INTREDE SINT-MAARTEN
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RODE NEUZEN DAG

HERDENKING WOI

Een dag op pad met…
... vrijwilliger Etienne
Sinds 2016 heeft het OCMW Wichelen haar
vrijwilligersbeleid vernieuwd. Het wil sterker inzetten
op haar vrijwilligerswerking. “Vrijwilligers moeten zich
voldoende gewaardeerd voelen, ondersteund worden
en ‘goesting’ blijven hebben om zich te blijven inzetten
voor hun gemeente.” Aldus de vrijwilligerscoördinator,
Margot Mys.

gemaakt, maar er wordt ook over serieuze zaken
gepraat. Door het vrijwilligerswerk zijn vriendschappen
ontstaan.

Margot ging een dag op stap met vrijwilliger Etienne, die
verschillende taken uitvoert binnen de werking van het
OCMW Wichelen. Zo is hij vrijwilliger voor de minibus,
in het dorpsrestaurant en helpt hij mee in de cafetaria
van het woonzorghuis.

Etienne wil zich graag nuttig maken en heeft bezigheid
nodig. Door zijn vrijwilligerswerk leert Etienne nieuwe
mensen kennen. Hij haalt erg veel voldoening uit
vrijwilligerswerk. Hij heeft een goed contact met de
medewerkers van de dienst ouderen en thuiszorg
van het OCMW en voelt zich voldoende erkend en
ondersteund.

Naast zijn vrijwilligerswerk voor OCMW Wichelen is
Etienne ook al 10 jaar actief als voorzitter van de Vlaamse
Federatie voor Gehandicapten, afdeling Berlare. Op de
dag dat Margot met hem op stap gaat is hij net terug van
Kreta, waar hij twee weken begeleider is geweest voor
mensen met een beperking.
Etienne is sinds de opening, in 2013, actief vrijwilliger in
het dorpsrestaurant en sinds de opstart van de werking
met de minibus draagt hij ook daar zijn steentje bij.

“Je moet het graag doen, anders
doe je het niet. Je geeft iets aan
mensen en krijgt daar veel voor
terug”

“Moest ik alle dagen thuis zijn,
word ik zot”

Indien Etienne zelf een vrijwilligerswerking bij OCMW
Wichelen zou mogen opstarten, zou hij iets willen doen
met daguitstappen. Mensen mee de baan op nemen en
dingen doen.
Interesse in vrijwilligerswerk bij OCMW Wichelen?
Neem contact op met Margot Mys op 052 43 24 65 of
via margot.mys@ocmw-wichelen.be Je kan ook surfen
naar www.wichelen.be/ocmw/vrijwilligers of www.
vrijwilligerswerk.be/organisaties-van-a-tot-z/ocmwwichelen.

Het vertrouwen van de mensen en de appreciatie die
Etienne van hen krijgt, vindt hij erg aangenaam. Hij
houdt ervan om mensen blij te maken en dat merk je
ook onmiddellijk aan zijn houding en interactie met de
klanten. Etienne is erg behulpzaam en heeft onmiddellijk
een goed contact met wie hij ophaalt met de minibus.
Hij haalt de mensen thuis op en brengt ze naar
Woonzorghuis Molenkouter, naar het dorpsrestaurant.
De klanten geven aan heel tevreden te zijn over de
service. Ze vinden het makkelijk, het geeft hen de
kans om deel te nemen aan activiteiten en zorgt voor
‘compagnie’. Je kan merken aan het geklets en gelach
op de achterbank dat de passagiers veel plezier hebben
onderweg.
Tijdens de maaltijd in het dorpsrestaurant is een goede
sfeer tussen de vrijwilligers merkbaar. Er worden mopjes
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OCMW
Rijdende buurtwinkel komt elke vrijdag naar Molenkouter
Voor de bewoners van het woonzorghuis en de assistentiewoningen is het niet evident meer
om te gaan winkelen. Sinds eind september hebben we hiervoor een oplossing gevonden.
Elke vrijdag tussen 9u30 en 10u30 komt er een rijdende buurtwinkel naar de parking
van Molenkouter. Zo kunnen bewoners die graag nog eens gaan winkelen op een
eenvoudige en veilige manier een kleine uitstap maken.
Hier komt de supermarkt naar hen toe en zo te zien valt dit initiatief (ook letterlijk)
zeer in de smaak… Dit initiatief is er niet enkel voor onze bewoners, iedereen uit de
buurt is welkom in de rijdende buurtwinkel!

Moreel consulente in
Woonzorghuis Molenkouter
Een opname is voor vele bewoners een ingrijpende gebeurtenis.
Men kan het gevoel hebben er niet alleen uit te geraken.
In zo’n situatie kunnen onze bewoners van het woonzorghuis Molenkouter
en de assistentiewoningen Het Schuttershof beroep doen op een moreel
consulente. Sinds september komt zij vrijwillig en kosteloos voor wie nood heeft
aan een goed gesprek. Zij luistert naar hun verhaal, zonder vooroordelen. Pasklare
antwoorden heeft ze niet maar het gesprek geeft de bewoner en diens familie wel
de mogelijkheid om de zaken op een andere manier te bekijken. Respect voor wie
de bewoner is en wat hij/zij belangrijk vindt, staan hierbij voorop.
Elk gesprek is vertrouwelijk.

Kerstmarkt: zaterdag 10 december 2016
Wij nodigen u van harte uit op onze gezellige kerstmarkt op zaterdag 10 december van
14u tot 17u, deze zal plaatsvinden in en rondom de polyvalente zaal in woonzorghuis
Molenkouter.
U kan daar terecht voor een koud of warm drankje en een lekkere versnapering.
Ook onze en anderen hun zelfgemaakte producten zullen er worden tentoongesteld
en verkocht.
De Kerstman zal terug van de partij zijn!
Hopelijk jullie ook!!
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In samenwerking met L.V.Z

OCMW
Steun onze actie voor aankoop duofiets
Deze zomer hebben we enkele duofietsen kunnen uitproberen en onze bewoners zijn super enthousiast.
Het is een aangename manier om samen te bewegen,de buurt te verkennen en een gezellig babbeltje te slaan.
We zouden dan ook heel graag 2 duofietsen aankopen voor ons woonzorghuis.
Eén fiets zou aangekocht worden door het woonzorghuis. Dit is echter een dure aankoop.
Voor de tweede fiets rekenen we daarom op jouw steun.
We verkopen in de loop van de maand december
pralines in ons woonzorghuis, waarbij de opbrengst
integraal gebruikt wordt voor de aankoop van de fiets.
1 doosje = € 5

Noteer ook alvast 25 februari in jullie agenda, want dan staat er nog een kaas- en wijnavond op het programma
om deze aankoop te financieren.
We hopen dat we ook op jullie steun kunnen rekenen zodat we volgend jaar vrolijk zwaaiend kunnen rondfietsen
in onze gemeente.
Bedankt!

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
Sofie Annaert – 052 43 24 60
sofie.annaert@ocmw-wichelen.be
Sven Goderis – 052 43 24 59
sven.goderis@ocmw-wichelen.be

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
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Mobiliteit

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram
Reken terug op De Lijn om je veilig van en naar je oudejaarsnachtparty te brengen.
Dankzij de Provincie rij je bovendien ook gratis* met de feestbussen!

Wichelen wordt bediend door de volgende feestbussen:
• F6 Aalst Station - Lede - Wichelen - Berlare
• F18 Gent Zuid - Melle - Wetteren - Wichelen - Dendermonde
F18 houdt ook halt aan Wetteren Station, op 500 meter van de gemeentelijke feestzaal. Daar kan je uit de bol gaan
op ‘Ghecko's New Years Eve’.
In Gent zijn er diverse grote party’s vlot bereikbaar vanaf Gent Zuid, het knooppunt van alle feestbussen. Zo is er
o.a. vlakbij Gent Zuid in de Vooruit ‘Poplife’ en ‘Hindu Nights’.
De party in zaal Forum in Aalst is te voet bereikbaar van aan het station.
Check begin december op www.delijn.be naar welke party’s en op welke tijdstippen je nog zoal mee kunt met de
feestbussen in Oost-Vlaanderen. Vanaf dan ook gratis folders in het gemeentehuis.
* Alle feestbussen (met een F-nummer) zijn gratis.
* Op alle andere lijnen van Oost-Vlaanderen gelden de normale tarieven. Koop een speciaal oudejaarsnachtbiljet aan
3 euro, het gaat in op 31 december om 18 uur en is op 1 januari de ganse dag geldig tot en met middernacht. Tip:
koop dit vooraf in de grote verkoopautomaten en Lijnwinkels (vanaf 17 december). Ook alle andere vervoerbewijzen
(lijnkaarten, abonnementen, SMS-ticket, etc.) zijn geldig.
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Woondienst
Groepsaankopen 100% groene stroom en aardgas 2016
Hoe inschrijven?
Online inschrijven is het gemakkelijkste.
Dat kan via www.samengaanwegroener.be
(klik door op Oost-Vlaanderen). Neem je laatste jaarafrekening bij de
hand en schrijf je vrijblijvend in. Alle gezinnen en bedrijven van OostVlaanderen kunnen zich op deze manier inschrijven.
Heb je geen internet?
Dan kan je terecht bij de woondienst (052 43 24 19) in het Sociaal Huis,
Oud Dorp 2 te Wichelen. Neem hiervoor je laatste jaarafrekening mee.
Dit kan op volgende data :
Dinsdagavond van 18 u tot 20 u op: 20/12 – 27/12 – 10/01 – 17/01 – 24/01 – 31/01 – 7/02
Woensdagvoormiddag van 8 u tot 12 u op: 28/12 – 11/01 – 18/01 – 25/01 – 01/02

Op zoek naar een goedkoper energiecontract?
Bespaar op je energiefactuur !
Energiecontracten vergelijken is nog makkelijker
via de vernieuwde V-test® van de VREG
(Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en
Gasmarkt). De V-test is gebruiksvriendelijker
en biedt betere vergelijkingsmogelijkheden dan
vroeger.
Vergelijken brengt geld op
Je kan nog altijd heel wat geld besparen. Een gezin
kan gemiddeld 220 euro per jaar besparen op
z’n energiefactuur. Veranderen van leverancier of
contract is gratis en niet moeilijk.
Wat heb je nodig om de V-test te doen?
Je laatste jaarlijkse eindafrekening elektriciteit en
aardgas.
Hoe kom je te weten wat voor jou het beste energiecontract is?
• Via internet: ga naar www.vreg.be en klik op Prijzen vergelijken (V-TEST) of ga naar www.vtest.be
• Telefonisch: bel op weekdagen tussen 9u en 17u het gratis telefoonnummer 1700 en kies 3 Andere vragen

Premies energiebesparende maatregelen 2017
In het nieuws werden we de laatste maanden overstelpt met berichten over wijzigingen aan de premies voor
energiebesparende maatregelen. Voor alle duidelijkheid: alle premies blijven tot 31/12/2016 behouden. Welke
premies en waarvoor je die kan krijgen, vind je in de online brochure: http://www.vlaanderen.be/nl/publicaties/
detail/premies-en-leningen-voor-energiebesparing-in-vlaanderen-2016-20-exemplaar-1
Vanaf 01/01/2017 veranderen er dus wel degelijk een aantal zaken. Een beknopt overzicht van de premies in
2017 voor bestaande woongebouwen vind je online op http://www2.vlaanderen.be/economie/energiesparen/
premies/premies2017.pdf. De inhoudelijke voorwaarden worden in de loop van het najaar verder gespecifieerd
in een Ministerieel Besluit.
Belastingvermindering dakisolatie
De belastingvermindering voor dakisolatie loopt nog verder in 2016 voor wie zijn dak laat isoleren via een
aannemer. Bent u van plan om uw dak te isoleren, stel uw plannen niet langer uit. De datum van betaling van de
factuur bepaalt het inkomstenjaar. Vanaf 2017 verdwijnt de belastingvermindering voor dakisolatie. Er werd wel een
overgangsregeling uitgewerkt. Wie zijn bestelling nog dit jaar plaatst, ten laatste eind 2016 een voorschot stort en
ten laatste 31 december 2017 de factuur betaalt, zal nog van de belastingvermindering kunnen genieten.
Met vragen kan je zoals steeds terecht bij het woonloket van je woonplaats.
Oud Dorp 2, 9260 Wichelen, 052 43 24 19.
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Politie
Een heldere kijk tijdens de donkere dagen!
In de herfst en de winter zijn de dagen kort en is het nog
schemerig als je kind naar school vertrekt. Een goede
fietsverlichting is dan van cruciaal belang om veilig naar
school te fietsen. Sensibiliseer je kind om de fietsverlichting
ook daadwerkelijk te gebruiken zodra het nodig is. Ook het
dragen van een fluohesje valt op in het verkeer en vermindert
het risico op ongevallen.
Onder het motto ‘samen sterk in verkeersveiligheid’ doet de
lokale politie Wetteren – Laarne – Wichelen 650 fluohesjes
en 500 sets met wielspaken cadeau. De gelukkigen zijn de
leerlingen van de eerste en vierde klassen in het basisonderwijs.
Een cadeau om naar uit te kijken maar vooral om te gebruiken!

Tijdens de donkere
maanden zal de
politie ook extra
controles uitvoeren
op het gebruik van
de fietsverlichting.

Een kleine BIEPBIEP kan een grote BOEM veroorzaken!
We zien het niet graag maar steeds meer mensen tokkelen
achter het stuur veelvuldig op hun gsm-scherm. Een mobiele
telefoon biedt immers een waaier van communicatiemogelijkheden. Maar als chauffeur is het noodzakelijk om je
gsm even aan de kant te leggen om je ten volle te concentreren
op een andere taak.
Rijden en bellen of sms’en gaan niet samen.
Ook al denk je dat je kan multitasken, het schakelen tussen
verschillende taken is zeer vermoeiend voor de hersenen en
zorgt voor concentratieverlies.
Je gsm gebruiken tijdens het sturen, zorgt voor tragere
reacties, onaangepast rijgedrag en een verminderde opmerkzaamheid waardoor de kans op een ongeval sterk
verhoogt. In het steeds drukkere verkeer met complexe verkeerssituaties is het beter om de aandacht en focus op
de weg te houden. We gaan toch met z’n allen voor een verkeersveilige omgeving?!
Voor meer info: http://www.lokalepolitie.be/5438/home.html

Inbraakpreventie, zeker in de wintermaanden een must
De wintermaanden staan voor de deur. Tijdens de winter is er een
toename van het aantal inbraken. Het slechte weer, de vroege
duisternis en de mensen die minder op straat komen, geven inbrekers
meer redenen om hun slag te slaan. Het is daarom van belang om je
zo goed mogelijk te beveiligen.
Hieronder volgen enkele tips:
• Doe alle deuren, ramen, hekken en poorten op slot, ook al ben je
maar even weg.
• Laat geen ladders of klein gereedschap rondslingeren in jouw tuin.
• Verstop geen sleutels op 'makkelijke' plaatsen, zoals in een bloempot
of onder de deurmat.
• Laat geen sleutels op de deur zitten.
• Je kan een bewoonde indruk creëren door lichten, tv, radio, ...
te laten aangaan met een tijdsschakelaar.
• Zorg dat er sociale controle mogelijk is op jouw woning.
• Laat nooit via de sociale media weten dat je afwezig bent!
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Milieu
Infoavond: ontdek trage wegen Schellebelle
Trage wegen slingeren door velden en dorpskernen en laten behalve landbouwvoertuigen geen gemotoriseerd
verkeer toe. Na een inventarisatie van deze buurtwegen door vrijwilligers van de milieuraad organiseert de gemeente
i.s.m. het Regionaal Landschap Schelde-Durme, een publieke infovergadering over alle trage wegen die Schellebelle
rijk is. De bedoeling is om samen met de burger te komen tot een functioneel trage wegen netwerk en tot een
herstelplan dat aansluit op de bestaande wensen en noden. Wie een steentje wil bijdragen en/of opmerkingen wenst
te formuleren is van harte welkom op dinsdag 31 januari 2017 om 19.30 uur in de raadzaal van het gemeentehuis,
Oud Dorp 2 9260 Wichelen. Voor wie? Voor wandelaars, fietsers, ruiters, landbouwers, buurtbewoners en alle
andere geïnteresseerden.

Geleend & gelezen
Bibliotheek zoekt lid beheersorgaan
In het beheersorgaan van de bib is er een vacature voor een lid dat de bibliotheekgebruikers, de lezers
vertegenwoordigt. Het beheersorgaan komt als adviesraad minstens één keer per jaar samen om te overleggen
over alles wat met de werking van de bib te maken heeft en doet zijn voorstellen aan het gemeentebestuur. Er zijn
in totaal 14 stemgerechtigde leden. De bibliothecaris is lid met raadgevende stem en neemt het secretariaat waar.
Wie belangstelling heeft, kan zich schriftelijk kandidaat stellen ofwel via brief t.a.v. het college van burgemeester en
schepenen, Oud Dorp 2 9260 Wichelen ofwel via mail op het adres gemeentebestuur@wichelen.be en dat voor
1 januari 2017.

OPENINGSUREN
BIBLIOTHEEK SCHELLEBELLE
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag		
Zondag		

15.30 u. – 19.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.
15.30 u. – 19.00 u.
15.30 u. – 20.00 u.
15.30 u. – 19.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.

UITLEENPOST WICHELEN
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

18.00 u. – 20.00 u.
13.30 u. – 15.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.

UITLEENPOST SERSKAMP
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

18.00 u. – 20.00 u.
13.30 u. – 15.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.
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