INSTROOM
Wichelen

Bevolking
KIDS-ID

Schellebelle

Jeugd

Jeugd
p5

Serskamp

Het JOC is back!

p9

Speelplein Kwispeltje p 16

3-MAANDELIJKS INFOMAGAZINE
JRG 7 - NR 24 - JUNI 2014
Verantwoordelijke uitgever : gemeentebestuur Wichelen

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

Serskamp:
Ludwine Vereecken
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Burgerlijke stand

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

Secretariaat

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

Het magazijn van de technische dienst

Christoph Van de Wiele

Schellebelle,

Tel: 052 43 24 65

Tel. : 09 368 20 57

Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be

Fax : 052 43 04 25

Secretaris
Melissa De Jaeger

Milieudienst
Verantwoordelijke : Brecht Looman

Tel: 052 43 24 67

Tel. : 052 43 24 15

Melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be

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

Stedenbouwkundige
vergunningen

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

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

Uitleendienst
Dienst bevolking

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

Wichelen :
Coördinator burgerzaken :
Martine Van Wesemael
Tel. 052 43 24 07
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24

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

OCMW voorzitter

is gelegen in de Bruinbekestraat 8 te

milieudienst@wichelen.be

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

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

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

Personeelsdienst
Diensthoofd:
Servaas Pauwels
Tel: 052 43 24 62
personeelsdienst@ocmw-wichelen.be

Financiële dienst
Gew. ontvanger:
René Vercauteren
Tel: 052 43 24 64
financieledienst@ocmw-wichelen.be

cultuurdienst@wichelen.be

Kwaliteits- en klachtencoördinator
Zitdag burgemeester

Lut Teugels

Burgemeester Kenneth Taylor

Tel: 052 43 24 55

houdt zitdag op vrijdag, telkens

Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

van 8 tot 9 uur op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 04

Sociale dienst
Diensthoofd: Ann Boterberg

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

Woondienst

Tel: 052 43 24 53

Anne Roos :
Tel. : 052 43 24 19

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
gesloten
18u - 20u
8u-12u
gesloten
8u - 12u

Schellebelle
8u - 12u
18u - 20u
gesloten
8u - 12u
gesloten

Tel: 052 43 24 57
thuiszorg@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 80
molenkouter@ocmw-wichelen.be
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Beste inwoners,

Door de ondertekening van een samenwerkingsovereenkomst met de afdeling Zeeschelde komt
onze droom van een Scheldepromenade aan het
Sociaal Huis opnieuw een stukje dichterbij. Het
is de bedoeling om ons dorp opnieuw dichter
bij de Schelde te brengen door een mooi plein
aan het water te ontwikkelen. Ook de Aard in
Schellebelle zal een heuse verandering ondergaan
door de heraanleg van het plein met onder
meer groenbeplanting en een oplaadpunt voor
elektrische fietsen. Tal van initiatieven die bewijzen
dat een goede samenwerking tussen gemeente en
hogere overheden alles in een stroomversnelling
kan brengen.
Dit jaar zal tijdens de potjesmarkt van Schellebelle
de gouverneur een bezoek brengen aan onze
gemeente. Dit maakt deel uit van zijn rondgang
door alle gemeenten van Oost-Vlaanderen. Op die
manier wil hij de gemeenten beter leren kennen
en weten wat er leeft onder de inwoners van de
provincie. Hierbij wil ik alle inwoners dan ook
van harte welkom heten op dit officieel moment
op maandag 23 juni vanaf 11.30 uur in de pastorij
van Schellebelle, waar een tentoonstelling over de
voormalige schoennijverheid plaats vindt tijdens de
potjesmarktdagen.

Sport 		
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

De dagen worden langer en de grote vakantie
komt steeds dichterbij. Ik wens jullie dan ook een
mooie zomer toe. Een zomer waarin kinderen
ongedwongen buiten mogen spelen en u kan
genieten van een welverdiende rust. Hopelijk komen
we elkaar tegen op één van de vele activiteiten in
onze drukke gemeentelijke zomeragenda, die meer
dan ooit bewijst dat we in een gezellige gemeente
wonen!

Uw burgemeester
Kenneth
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Sport
De 10 van Wichelen

De 10 van Wichelen

Op vrijdagavond 2 mei werd voor de vierde keer
de stratenloop ‘10 van Wichelen’ georganiseerd.
De sportdienst van de gemeente Wichelen
en atletiekclub Eerlijk Streven mochten 469
deelnemers ontvangen op een droog, winderig
en fris parcours.
De langste afstand werd bij de mannen gewonnen
door Tom Van Driessche. Nummer twee werd
Ruben Martens en op plaats drie Philip Rahoens.
Dezelfde afstand werd bij de vrouwen gewonnen
door De Noyette Els. Ameloot Sylvie werd
tweede. Fran Haentjes, van de organiserende
club, werd derde.
Eerder werd de 5km gelopen. Bij de mannen
stond geen maat op Bert Misplon, gevolgd door
Hannes Dheer van de organiserende club. Derde
man werd Leuppens Stef. Bij de vrouwen ging
de overwinning van de 5km naar Dalemans Eline
voor Ellen Van Leeuwen. De Wichelse Nena
Leunis, trainend bij Eerlijk Streven, werd derde.
De jeugd van Aces was bijzonder succesvol. Niet
minder dan 15 podiumplaatsen gingen naar de
organiserende club.
Uitslagen en foto's zijn te bekijken op
http://www.aceswichelen.be/
Een bijzondere vermelding gaat ook naar schepen Bart Segers ( SAMEN ) die de 5km aflegde in minder dan 25
minuten. OCMW-voorzitter Christophe Van De Wiele ( SAMEN ) blesseerde zich vorige week aan de voet. Hij wou
toch deelnemen en voorzag zich van een handbike. Met handbiker Erik Lammens aan zijn zijde haspelde hij de
wedstrijd af. Van De Wiele : " Ik heb nu zelf kunnen vaststellen wat een kracht handbikers moeten uitoefenen. Ik heb
nu nog meer dan ooit respect voor die speciale atleten. Enkele stroken waren zeer moeilijk berijdbaar. Ik kon daar
al sukkelend door, maar die echte bikers stormen daar doorheen. En mijn armen ? Die zal ik morgen dubbel en dik
voelen !"

Rode Duivels in de Kapelle
Zaalvoetbalvereniging LVB Schellebelle en quizploeg The Kjals organiseren
tijdens het WK voetbal: ‘Rode Duivels in de Kapelle’. 12 donkere jaren heeft het
geduurd, maar binnenkort is het zover, onze Rode Duivels staan nog eens op
een WK voetbal. Mathematisch kunnen ze zelfs nog wereldkampioen worden!
Dit laten we niet zomaar voorbijgaan. En daarom slaan zaalvoetbalpoeg LVB
Schellebelle en quizploeg The Kjals de handen in elkaar, om in samenwerking met
de gemeente Wichelen, alle matchen van onze Rode Duivels tijdens het WK uit
te zenden op groot scherm. Met de zegen van Onze Lieve Heer zal dit gebeuren
op één van de hipste locaties van onze gemeente: de kapel in de Bruinbeke. De
kapel zal omgebouwd worden tot een bruisende Braziliaanse voetbaltempel. De
inkom is gratis en er zijn prachtige prijzen te winnen. Meer info vindt u op onze
facebookpagina ‘Rode Duivels in de Kapelle’.
AGENDA:
• Dinsdag 17/6 om 18u:
• Zondag 22/6 om 18u:
• Donderdag 26/6 om 22u:
•…
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BELGIE – ALGERIJE
BELGIE – RUSLAND
ZUID-KOREA – BELGIE

Nog een beperkt aantal plaatsen vrij voor
de jeugdsportkampen in juli en augustus.

Sport

‘Fun dance – de perfecte mix van dans en plezier’
Fundance is de verzamelnaam voor alle moderne dansstijlen: pop, disco, hiphop, streetdance,…. Ze komen allemaal aan
bod. Wil je plezierig leren dansen, je conditie verbeteren zonder de FunFactor te verliezen? Dan is Fundance zeker iets
voor u! De lessen gaan van start in september en zullen plaats vinden in de polyvalente zaal, Schoolstraat 2 te Serskamp.
Meer informatie kan u binnenkort vinden op www.wichelen.be

Bevolking
Geldigheidsduur van de elektronische identiteitskaarten
verlengd vanaf 1 maart 2014
De elektronische identiteitskaart, die wordt uitgereikt aan de Belgische burgers die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt,
blijft voortaan tien jaar geldig in plaats van vijf jaar vanaf de datum van aanvraag van deze kaart. Voor minderjarigen van
12 tot 18 jaar blijft de geldigheidsduur beperkt tot zes jaar.
De elektronische identiteitskaart uitgereikt aan de Belgische burgers van 75 jaar en ouder is dertig jaar geldig vanaf
de datum van aanvraag. De certificaten van de elektronische identiteitskaart dienen echter om de tien jaar bij de
bevolkingsdienst vernieuwd te worden om functioneel te blijven.

Kids-ID blijft 3 jaar geldig!
Voortaan blijft het elektronisch identiteitsdocument voor het kind onder de twaalf jaar (Kids-ID) steeds
drie jaar geldig en dit zelfs als het kind de volle leeftijd van 12 jaar bereikt heeft en vanaf dan een
gewone elektronische identiteitskaart voor Belgen (eID) zou kunnen aanvragen. Hierdoor wordt
vermeden dat de Kids-ID van het kind dat tijdens een reis twaalf jaar wordt, vervalt omdat het nog
te jong was om voor het vertrek een elektronische identiteitskaart voor volwassenen te krijgen.
Deze maatregel vormt tevens een besparing omdat de Kids-ID slechts op het einde van haar
geldigheidsduur van 3 jaar dient te worden vervangen.

Identiteitsstuk voor kinderen onder de twaalf jaar afgeschaft
Het identiteitsstuk voor kinderen, ongeacht of ze Belg zijn of niet, werd afgeschaft vanaf 31 maart 2014.
Het kleine kartonnen kaartje zonder foto, dat bij een eerste inschrijving in de registers werd uitgereikt, mocht al niet
meer gebruikt worden als reisdocument. De Belgische kinderen kunnen een elektronisch identiteitsdocument (Kids-ID)
aanvragen om binnen Europa te reizen en de niet-Belgische kinderen kunnen een identiteitsbewijs met foto bekomen
op de dienst bevolking.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Aankoop twee duurzame voertuigen
Voor de uitvoerende technische dienst worden twee voertuigen op gas aangekocht. Daarbij zal worden gebruik gemaakt
van een tijdelijke promotiecampagne om een vulstation voor aardgas te laten leveren en plaatsen op de gemeentelijke
loods. De geraamde kostprijs voor beide voertuigen samen bedraagt € 50 000.

Aankoop woning Hekkergemstraat 42 Schellebelle
De gemeenteraad heeft beslist om het pand op de hoek van de Stationsstraat en de Hekkergemstraat, tegenover het
kleine parkje gelegen, aan te kopen tegen de prijs van € 150 000. Het heeft een oppervlakte van 240 m2 en is gelegen
naast de woning Stationsstraat 4, ook al eigendom van de gemeente. Op die gecombineerde locatie kan dan een project
voor vijf sociale woningen worden gerealiseerd. De uitgave wordt met eigen middelen gefinancierd.

Stedenbouwkundige verordening parkeerplaatsen bij appartementen
Er komen steeds meer aanvragen voor meergezinswoningen op onze gemeente. Daardoor neemt ook de parkeerdruk
op de straten sterk toe. Daarom heeft de gemeenteraad besloten om per woongelegenheid anderhalve parkeerplaats
op privé-domein van de aanvrager op te leggen. Ook regels voor fietsenstalplaatsen en gemeenschappelijke bergingen
worden ingevoerd.

Parkeerverbod kruispunt Bosveldstraat – Doornweg Wichelen
Omdat op de Doornweg te Wichelen het verkeer dat uit de richting van de gewestweg N416 (Bohemen) komt, ter
hoogte van het T-kruispunt met de Bosveldstraat moest uitwijken naar het linkerrijvak omdat geparkeerde wagens op
het rechterrijvak staan, is daar overeen lengte van 35 meter een parkeerverbod goedgekeurd. Die toestand verhoogde
immers de kans op ongevallen omdat er op die plaats geen zicht is op het verkeer dat uit de Bosveldstraat komt.

Openbare verlichting aan wandelpad rond uitbreiding rusthuis
Rond de nieuwe vleugel van het woonzorgcentrum Molenkouter in de Dreefstraat worden langsheen het wandelpad
acht nieuwe verlichtingspalen met LED-armaturen geplaatst tegen de prijs van € 7 766,30 (BTW inbegrepen). Imewo
bekostigt de ondergrondse leidingen. Op die manier wordt het veiligheidsgevoel op de site verhoogd.

Definitieve invoering parkeervakken Hoekstraat Schellebelle
Eind 2011, voor het begin van de collectorwerken Hoekstraat – Pijpoelstraat, zijn in de Hoekstraat tussen de kruispunten
met de Oostakkerstraat en de Pijpoelstraat tijdelijk parkeervakken in dat wegdeel aangebracht. Nu, na de beëindiging
van de werken, heeft de gemeenteraad beslist die parkeervakken opnieuw en nu definitief, aan te brengen. Tijdens de
proefperiode zijn immers geen noemenswaardige tekortkomingen daaraan vastgesteld.
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Geboorten
Léonore Vermeir (03/02/2014)

Sepp Drapier (04/03/2014)

Ilana De Rocker (03/04/2014)

Viktor Segers (06/02/2014)

Ferre Van Waeyenberge (10/03/2014)

Noor Huyck (08/04/2014)

Senne Grenelle (06/02/2014)

Nora Coppens (12/03/2014)

Korneel Levantaci (09/04/2014)

Yarno Van Der Straeten (09/02/2014)

Nel Van Es (12/03/2014)

Bradley Andries (21/04/2014)

Lander Content (10/02/2014)

Hanne De Gucht (16/03/2014)

Vince De Schryver (25/04/2014)

Yasmin Benslimene (11/02/2014)

Torre Baeten (17/03/2014)

Lander De Vos (27/04/2014)

Kobe De Ridder (24/02/2014)

Lucas Asselman (20/03/2014)

Loulou De Paepe (30/04/2014)

Nel De Vleesschouwer (02/03/2014)

Frederico Arents (28/03/2014)

Alexine Vermeulen (30/04/2014

Huwelijken
William Anderson en Nicole Sinove (15/03/2014)
Karsten van Impe en Inge Huyge (04/04/2014)
Patrick Venneman en Sribathi Hasugian (10/04/2014)
René Van Kerckhove en Kelly De Meuleneir (12/04/2014)
Joris Brantegem en Mathild Genbrugge (18/04/2014)
Bert Van der Schueren en Nele Putteman (02/05/2014)
Sören Herman en Aurélie Jonckheere (10/05/2014)
Pierre Hauben en Petra Vergauwen (16/05/2014)
Jacques Deconinck en Sabien Vanhoutteghem (17/05/2014)
Hendrik Heirman en Kelly De Vetter (21/05/2014)
Frank Roelandt en Renalda Moerenhout (24/05/2014)
Lieven Veeckman en Tamara De Smet (31/05/2014)

Overlijdens
Marcel Demuyter (16/03/1932-28/02/2014)

Pierre De Paepe (14/08/1939-15/04/2014)

Theophiel Brijs (10/06/1945-01/03/2014)

Agnes De Lausnay (03/02/1942-15/04/2014)

Albert Coryn (21/10/1949-04/03/2014)

Catharine Berckmoes (26/02/1934-24/04/2014)

Joseph Baeyens (10/10/1942-07/03/2014)

Jozef Rasschaert (29/05/1933-02/05/2014)

Jerôme Vlaeminck (28/09/1940-09/03/2014)

Maurits Schuddinck (19/01/1936-05/05/2014)

Sterre-Nina Van Cauwenberge (12/03/2014)

Erwin De Bock (24/01/1957-07/05/2014)

Philemon Van de Putte (20/07/1943-16/03/2014)

Emiel De Both (12/01/1936-09/05/2014)

Cyriel Van Wesepoel (04/10/1945-21/03/2014)

Jozef Osselaer (22/01/1938-12/05/2014)

François Becqué (07/10/1932-25/03/2014)

Louis Brisard (04/01/1935-17/05/2014)

Suzanna De Geyter (26/03/1926-26/03/2014)

Frans Van Acker (16/06/1949-21/05/2014)

Valère Van Leuven (29/06/1925-01/04/2014)
Marcel Matthijs (11/07/1929-02/04/2014)
Rachel De Smet (03/04/1929-03/04/2014)
Emiel Lemoine (10/11/1923-09/04/2014)
Georges Impens (28/07/1943-09/04/2014)
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INBEELD

WORKSHOP GRAFITTI

10 000 STAPPEN

JAARMARKT MEIKERMIS
WICHELEN

OPENING JEUGDLOKALEN CHIRO

OPENING LOKALEN GEMEENTELIJK DOMEIN
LAST POST WICHELEN
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VERNIEUWD WANDELPAD TUSSEN
MOLENEED EN BOSSTRAAT

SCHELDEHAPPENING

Jeugd
Het JOC is back!

Eind vorig jaar hebben we de moeilijke beslissing moeten nemen om het JOC in Wichelen tijdelijk te
sluiten wegens een gebrek aan actieve medewerkers. Het is echter nooit de bedoeling geweest om daar
een afgesloten hoofdstuk van te maken.
Met een kleine kern enthousiastelingen en de hulp van de jeugdraad hebben we alles in het werk gesteld
om opnieuw geestdriftige medewerkers te vinden en het JOC weer open te houden.
Met vallen en opstaan kwam onze wervingsactie op gang. Alle jongeren van Wichelen kregen een flyer in
de bus en daarop volgde een heuse promotour door de Wichelse deelgemeenten.
Met een heuse lookalike brandweerwagen en aangeboden drankjes werd de Wichelse jeugd warm
gemaakt en geïnformeerd over het jeugdhuis en zijn werking.
Dat heeft zijn effect in elk geval niet gemist, week na week werd de groep enthousiastelingen groter, de
vergaderingen concreter en de plannen wilder.
Na een heropstart achter de schermen was het op 3 mei eindelijk zo ver: het JOC opende opnieuw zijn
deuren. Het was onmiddellijk een overweldigend succes, wat een enorme boost betekende voor de
nieuwe bestuursploeg.
Momenteel bestaat de vernieuwde bestuursploeg uit een tiental mensen, aangevuld met actieve
medewerkers en opent het JOC ongeveer een keer per week zijn deuren voor de Wichelse jeugd. Met
een aantal leuke activiteiten in het vooruitzicht is het duidelijk dat het jeugdhuis weer op het juiste spoor
zit!
Wil je meer weten over het JOC of wil je gewoon eens de sfeer komen opsnuiven… spring dan gerust
eens binnen. We zijn elke zaterdag open van 20 u. tot 2u. Of contacteer ons via een van volgende kanalen:
• info@jocantigoon.be
• www.facebook.com/jocantigoon
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OCMW
36 kamers extra in woonzorgcentrum Molenkouter begin 2015
In de vorige editie van Instroom kon u lezen dat de
werkzaamheden van de uitbreiding van het woonzorgcentrum goed opschieten. Gezien de bewoners van
onze huidige gesloten afdeling op het gelijkvloers zullen
verhuizen naar de nieuwbouw, die specifiek zal gericht
zijn op bewoners met dementie, zullen er in de nieuwbouw 18 kamers vrij zijn en in het huidig gebouw ook
18 kamers vrij komen. In totaal kunnen we dus begin
volgend jaar 36 nieuwe bewoners verwelkomen in
ons woonzorgcentrum.

Inwoners van Wichelen hebben misschien het idee
dat onze wachtlijst overvol staat, maar de realiteit valt
echter goed mee. Personen met een zwaar zorgprofiel
kunnen redelijk snel geholpen worden en onze wachtlijst voor personen met dementie, zal door de uitbreiding ook aanzienlijk dalen. Om die reden versoepelen
we vanaf heden de voorwaarden om opgenomen te
worden op onze wachtlijst. Hieronder kan u de nieuwe
voorwaarden lezen.
Het is vaak ook zo dat mensen ons pas contacteren wanneer het dringend nodig is, dan is het soms schrijnend te
moeten zeggen dat wij met een wachtlijst werken. Het
is daarom dan ook aangeraden om op tijd na te denken
over de toekomst en eventueel preventief reeds op de
wachtlijst te staan, voor als het ooit nodig zou zijn…
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Vast verblijf in het WZC Molenkouter
Zorgbehoevende ouderen, woonachtig in de fusiegemeente Wichelen op datum van inschrijving, kunnen
vanaf 65 jaar opgenomen worden in het woonzorgcentrum Molenkouter.
Bij opname wordt er voorrang verleend aan de zwaar
zorgbehoevende ouderen en dit chronologisch volgens
datum van inschrijving. De mate van zorgbehoevendheid wordt bepaald aan de hand van de Katz-schaal.
Op het voorrangsprincipe voor de zwaar zorgbehoevenden wordt een uitzondering gemaakt in de volgende
gevallen:
• Een bewoner uit de assistentiewoningen vraagt om
opgenomen te worden of evolueert naar een zwaarder
zorgprofiel (B, C of D profiel).
• Gezinshereniging (elke vorm van geregistreerde partners, samenwonende broers of zussen, gedurende min.
5 jaar)
• Vrijgekomen plaats op de afdeling bewoners met dementie. Op deze afdeling wordt voorrang verleend aan
ouderen met een D profiel.
• Wanneer het totaal aantal zwaar zorgbehoevenden
meer dan 80% van de totale populatie van het woonzorgcentrum uitmaakt. Op dat ogenblik gebeurt de
opname volgens chronologie op basis van de inschrijvingsdatum.
NIEUW: bij uitputting van de wachtlijst voor de inwoners
van de fusiegemeente Wichelen, komen vanaf nu ook
volgende personen in aanmerking voor een opname:
• Uitgeweken inwoners van de fusiegemeente Wichelen die er min. 20 jaar van hun leven gewoond hebben.
• Personen die buiten de fusiegemeente Wichelen wonen, maar van wie één van de kinderen, kleinkinderen,
broers/zussen of de wettelijk aangeduide vertrouwenspersoon of vertegenwoordiger sedert meer dan 5 jaar
onafgebroken in de fusiegemeente Wichelen woonachtig zijn.
• Ouders van personeelsleden van het OCMW en de
gemeente die met een contract voor onbepaalde duur
tewerkgesteld zijn of vast benoemd zijn.
Hierbij wordt er ook voorrang verleend aan de zwaar
zorgbehoevende ouderen en dit chronologisch volgens
datum van inschrijving.
Opname in kortverblijf woonzorgcentrum Molenkouter
Een opname in kortverblijf is mogelijk voor zorgbehoevende ouderen (+65jr) ongeacht het zorgprofiel en
woonplaats.
Een kortverblijf kan aangevraagd worden voor een periode van maximum 60 opeenvolgende dagen, met een
totaal van 90 dagen per kalenderjaar.
Indien er voor een gevraagde periode geen kortverblijf
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ter beschikking is, komt men op een reservelijst terecht.
Deze reservelijst werkt chronologisch volgens de aanvraagdatum.
Assistentiewoningen Schuttershof
Zorgbehoevende ouderen, woonachtig in de fusiegemeente Wichelen, kunnen vanaf 65 jaar hun intrek
nemen in de assistentiewoningen Schuttershof. In uitzonderlijke situaties kan er een afwijking op de leeftijdsvoorwaarde aangevraagd worden. De wachtlijst werkt
volgens chronologie.
Om in een woning te kunnen verblijven, dient de oudere nog voldoende zelfredzaam te zijn (O of A profiel
op Katz-schaal). Bij een echtpaar kan één van beiden

wel een zwaar zorgprofiel hebben. Indien de persoon
met een laag zorgprofiel evolueert naar een zwaarder
zorgprofiel, is een verhuis naar het WZC voor beiden
aangewezen.
Zowel voor het WZC als voor de assistentiewoningen
kan iemand eenmaal zijn beurt laten voorbijgaan. Een
tweede weigering (tenminste 6 maand na de eerste weigering) betekent dat betrokkene onderaan de wachtlijst
wordt geplaatst.
Voor verdere inlichtingen kunt u terecht bij Evelyn
Vanbesien, maatschappelijk werker in het woonzorgcentrum Molenkouter, 0471 52 17 37 of
evelyn.vanbesien@ocmw-wichelen.be.

Vrijetijdspas Wichelen
een samenwerking tussen WZS – VZW onthaal, OCMW en gemeente

Cultuur, sport en vrije tijd voor iedereen in onze gemeente. Dat is wat het lokaal netwerk vrijetijdsparticipatie dat
bestaat uit een samenwerking tussen Welzijnsschakels Wichelen, VZW Onthaal, het OCMW en de gemeente, wil
bereiken voor zijn inwoners. De vrijetijdspas is in voege sinds 2013 en ondertussen genieten reeds 114 personen
verdeeld over 74 gezinnen van de voordelen van de vrijetijdspas.
Voor wie?
De vrijetijdspas is toegankelijk voor alle inwoners van Wichelen met een laag inkomen of een laag besteedbaar
inkomen (verhoogde tegemoetkoming mutualiteit, omnio statuut, personen met een schuldenlast, op aanvraag
bij de sociale dienst…). Voor een volledige opsomming van de categorieën die in aanmerking komen voor de
vrijetijdspas, kan u terecht in het sociaal huis.
Waar kan u de vrijetijdspas gebruiken?
Momenteel kan u de vrijetijdspas enkel gebruiken voor activiteiten zoals:
Bibliotheek / Dorpsrestaurant / Kinderopvang in de zomer / Speelpleinwerking ’t Kwispeltje in de zomer
/ Sportkampen georganiseerd door de gemeente in de vakanties / activiteiten georganiseerd door
welzijnsschakels Wichelen
Meer info:
De vrijetijdspas kan gratis aangevraagd worden in het Sociaal Huis van de gemeente Wichelen, Oud Dorp 2, 9260
Wichelen. U brengt een klevertje mee van het ziekenfonds en een bewijs van inkomen. Aarzel niet om ons te
contacteren voor meer info. Of kom gerust eens langs om te kijken of u van de vrijetijdspas kan genieten!
Sociale dienst, 052 43 24 50 of socialedienst@ocmw-wichelen.be
Sport – en jeugddienst Wichelen, David Levantaci, 052 43 24 10 of david.levantaci@wichelen.be
Cultuurdienst Wichelen, Lut Fonteyn, 052 43 24 09 of cultuurdienst@wichelen.be
WZS Wichelen, Lutgarde Duquet 052 42 41 30 of 0472 574 547
VZW Onthaal, Margote 100 9260 Wichelen, 052 42 76 45
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Uitbreiding maaltijden aan huis met nieuwe elektrische wagen
De dienstverlening van het OCMW is voortdurend in ontwikkeling door maatschappelijke trends zoals de vergrijzing.
Sinds september wordt tijdens de weekends en op feestdagen in deelgemeenten Serskamp en Schellebelle de
maaltijd aan huis gebracht door een groep van 25 vrijwilligers. Voor deelgemeente Wichelen was dit reeds het geval.
In 2013 zijn er bijna 20.000 maaltijden aan huis geleverd. Het aantal maaltijden per dag – soms tot 70 maaltijden
- oversteeg de capaciteit van 1 wagen. Om in de toekomst aan deze stijgende vraag te kunnen beantwoorden en
de leveringstijden voor onze klanten te beperken, werd beslist om een
2e wagen aan te kopen. Er werd geopteerd voor een milieuvriendelijke
elektrische wagen. Deze beslissing is een concreet bewijs dat het OCMW
van Wichelen het hart op de juiste groene plaats heeft.
Voor verdere inlichtingen of informatie kan je terecht
bij de dienst ouderen-& thuiszorg:
Sociaal Huis
Oud dorp 2 - Wichelen - 052 43 24 57 - thuiszorg@ocmw-wichelen.be

OCMW contact
SOCIALE DIENST

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@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
Leen De Knijf – 052 43 24 52
leen.deknijf@ocmw-wichelen.be
administratief medewerker
Lieve De Ridder – 052 43 24 53
Lieve.deridder@ocmw-wichelen.be
Nadine Vanspeybrouck – 052 43 24 54		
nadine.vanspeybrouck@ocmw-wichelen.be

THUISZORG

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
thuiszorg@wichelen.be
hoofd thuiszorg en ouderenvoorzieningen
Vincent De Cock – 052 43 24 56
vincent.decock@ocmw-wichelen.be
maatschappelijk werker
Irena Claeyssens – 052 43 24 56
Irena.claeyssens@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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Sociaal tarief
voor- en naschoolse opvang
in de gemeentescholen
In de gemeentescholen, vestigingsplaats ‘De Rozelaar’,
’t Belleken’ en ‘De Meander’ geldt een sociaal tarief voor
de voor – en naschoolse opvang en de opvang op de
schoolvrije dagen en in de vakantieperiodes. Het sociaal
tarief bedraagt 50% van de financiële bijdragen van het
opvangreglement.
Een gezin met een gezamenlijk netto belastbaar inkomen
niet hoger dan € 20.000 verhoogd met € 1.000 per
persoon ten laste komt in aanmerking voor het sociaal
tarief. Voor meer info of advies kan u altijd terecht in het
sociaal huis of op de sociale dienst in het Sociaal Huis.

Betaalbaar op kamp
KNOEST vzw is een jonge organisatie, bestaande uit
ervaren en gedreven vrijwilligers die in hun vrije tijd de
koppen bij elkaar steken om een onvergetelijk kamp
ineen te knutselen.
Knoest
biedt
betaalbare
vakanties
aan
voor
maatschappelijk kwetsbare jongeren van 6 tot 14 jaar.
Zo kan iedereen een vakantie beleven om nooit meer te
vergeten. De vakantiebestemming in augustus 2014 is ‘De
Schutterij’ in Opglabbeek.
Interesse? Je vindt knoest terug op http://knoest.be/ en
op facebook. De informatiebrochure is te vinden in het
Sociaal Huis te Wichelen. Inschrijven kan ook via onze
sociale dienst van het OCMW, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen.
Je kan ons bereiken op het nummer 052 43 24 50.

Politie
Nummerplaat voor bromfietsen
België is momenteel het enige Europese land waar bromfietsen geen
nummerplaat dragen. Daar komt verandering in.
Vanaf 31 maart 2014 moeten alle nieuwe bromfietsen verplicht
worden ingeschreven en een kentekenplaat dragen.
Deze maatregel geldt eveneens voor tweedehandse bromfietsen.
Er verandert momenteel niets voor de bromfietsen die nu reeds
worden gebruikt, maar in de loop van 2015 zijn zij aan de beurt. Het
betreft hier naar schatting ongeveer 200.000 voertuigen.
De kentekenplaat is 21 cm breed en 14 cm hoog en kost € 30.
Je verzekeraar kan de plaat online aanvragen via WebDIV en via de
post wordt die samen met het kentekenbewijs thuis bezorgd.
Een deel van dat kentekenbewijs bewaart u thuis, het andere deel
vergezelt het voertuig. Bij verkoop dienen beide delen aan de nieuwe
eigenaar te worden overhandigd.
Koop dus in de toekomst nooit een tweedehandse bromfiets
wanneer die delen I en II ontbreken!

Afwezigheidstoezicht: prettige vakantie!
Bent u een tijdje niet thuis, dan kunt u rekenen op extra politietoezicht.
Uw wijkinspecteur en de interventiepatrouilles houden dan regelmatig een oogje in het zeil aan en rond uw woning.
De aanvraag gebeurt via police-on-web. De aanmeldknop vindt u op onze website www.lokalepolitie.be/5438. Op het
meldingsblad kunt u alle inlichtingen meedelen die nuttig zijn voor eventuele politietussenkomsten.
Bent u niet zo vertrouwd met internet, dan kunt u aan de politiebalie van zowel het politiehuis te Wetteren aan de
Zuiderdijk als in Laarne of Wichelen manueel een aanvraag invullen. Wij staan dan zelf in voor de registratie.

Zie je iets verdachts ? Bel 101 !
Wij nemen elke oproep ernstig en komen zo snel mogelijk met een ploeg ter plaatse.
Dus voel je je onveilig of ben je in gevaar of vind je een bepaalde situatie verdacht, één boodschap: bel onmiddellijk 101 !
Dringende gevallen: Bel 101 		
Mail: politie.wetteren@pzwlw.be
Facebook.com/pzwlw			Twitter.com/pzwlw
App: PZWLW				
http://pzwlw.m.tap.cr (mobiele website)
					Website: www.lokalepolitie.be/5438

Brandweer
Wij werven aan !
Om het personeelskader aan te vullen is onze gemeentelijke vrijwillige brandweerdienst op zoek naar:

3 brandweermannen/vrouwen vrijwilliger in het operatief kader
1 ambulancier(ster) vrijwilliger in het bijzonder kader
Interesse ? …… Maar je wil meer informatie?
Neem dan contact met de brandweer op het nummer 052 42 22 23 of spring gewoon eens binnen
in de brandweerkazerne, Margote 116 te Wichelen. Dat kan elke dinsdagavond vanaf 19 u.
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Milieu
Bij-vriendelijke gemeente
De bijenpopulaties gaan sterk achteruit. Dit is een probleem
want deze diertjes zijn erg nuttig en een onmisbare schakel
in de natuur. Denk maar aan de bestuiving van planten en
bomen. Belangrijke oorzaken van de bijensterfte zijn het
gebruik van bestrijdingsmiddelen én het verdwijnen van
bloemen met nectar in tuinen, bermen, weilanden en op
akkers. Maar daar kunnen we iets aan doen! Zo gebruikt de
gemeente heel uitzonderlijk bestrijdingsmiddelen en werd
een groot bijenhotel geconstrueerd in de Schoolstraat.
Bovendien zaaide de gemeente Wichelen in mei een
bloemenweide in op het nieuw kerkhof van Wichelen
en i.s.m. de provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal
Landschap
Schelde-Durme
(www.rlsd.be)
werden
bloemrijke landbouwmengsels ingezaaid aan het nieuw kerkhof van Wichelen, op het pleintje in de Hoekstraat, de
wegberm in de Eetgoedstraat, het grasveldje aan de Scheldedijk in de Drabstraat en aan de hoogstamboomgaard
in de Schoolstraat. Samen goed voor een oppervlakte van maar liefst 6.690 m2. Nuttig voor de bijen en mooi voor
het oog.

De gemeente Wichelen bezit een van de grootste zwaluwenkolonies uit de streek.
Dit is uniek aangezien het gaat over een kwetsbare en beschermde diersoort. De
gemeente zet dan ook middelen in om deze diertjes te beschermen. Om een verdere
achteruitgang van deze vrolijke vogeltjes tegen te gaan, voorziet de gemeente een
subsidie tot 65 euro voor het behoud van de nesten. Wie een zwaluwnest hangen
heeft, kan dit steeds melden aan het Regionaal Landschap-Schelde Durme vzw
(www.rlsd.be). Zij brengen op uw vraag tevens gratis nestplankjes en steunlatjes
aan. Indien gewenst hangen zij kunstnesten op. De aanvragen tot subsidie dienen
jaarlijks tussen 1 mei en 30 juni op het daartoe bestemde aanvraagformulier
(te vinden op www.wichelen.be - milieusubsidies) ingediend te worden op de
milieudienst, Oud Dorp 2 9260 Wichelen.

Compostdemonamiddag
Op zaterdag 7 juni 2014 van 14u tot 16u stelt Annie De la Marche
opnieuw haar mooie kringlooptuin in de Stationstraat 126 9260
Schellebelle open voor het publiek. Wie interesse heeft in (ecologisch)
kringlooptuinieren en/of deskundige uitleg wenst over composteren
van een compostmeester is van harte welkom. Deze activiteit is gratis.
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huiszwaluw (bron: rlsd) Boerenzwaluw (bron: rlsd)

Subsidie voor het behoud van huis- en boerenzwaluw

Geleend & gelezen
Zomervakantie!
Tijdens de zomervakantie sluiten bibliotheek Schellebelle (Dorp 1, Gemeentehuis),
uitleenpost Wichelen (Oud Dorp 2, Sociaal Huis) en uitleenpost Serskamp (Dorpstraat
44 – Gemeentehuis) op:
- Vrijdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
- Maandag 21 juli tot en met zondag 27 juli (zomervakantie)
- Vrijdag 15 augustus tot en met zondag 17 augustus (O.L.V. Hemelvaartweekend)

Schatten van Vlieg 2014! :
Zzzoem… Zzzoemer… Zzzomer in de bib
Straffe speurneuzen opgelet! Vlieg verstopt van 28 juni tot 31
augustus meer dan 200 schatkisten in musea, bibliotheken,
kastelen en nog veel meer leuke plekken in Vlaanderen.
Ook in de bibliotheek van Schellebelle verbergt Vlieg een
schat!
Ben jij een echte detective dan kun je door opdrachten uit
te voeren de schat vinden! Er zijn opdrachten voor kinderen
van 3 tot 12 jaar!
In de schatkist zit een bouwplan. Met dit bouwplan kan je
een miniversie van jouw droomplekje ontwerpen. Maak jij de
strafste droomplek, dan bouwt een architect ze na en wel zo
groot dat je er zelf in past!
Elk plan heeft een unieke code. Voer ze in op UiTmetVlieg.be/
schattenjacht en win een familieweekend of één van de vele
andere leuke prijzen!

Nieuw! Wi-Fi in de bib
Op steeds meer locaties kom je Wi-Fi netwerken tegen, sinds kort ook in de bibliotheek van Schellebelle.
Maar wat is Wi-Fi eigenlijk?
Wi-Fi, vaak ook gewoon geschreven als "wifi", is een vorm van een "draadloos netwerk". Via een draadloos netwerk
kun je draadloos verbinding maken met het internet.
Dit kan bijvoorbeeld met een computer of laptop, maar steeds vaker ook met een mobiel apparaat zoals een tablet
of smartphone.
Openbare draadloze netwerken, zoals in de bib, worden "hotspots" genoemd.
Iedereen kan gratis gebruik maken van de Wi-Fi in de bibliotheek.
Misschien wist je al dat je voortaan ook e-boeken kunt lenen in de bibliotheek. Je kunt je keuze maken uit een
collectie van meer dan 400 e-boeken. Voor vijf euro leen je drie e-boeken. Of je kan één e-boek uitlenen en twee
keer verlengen. Alle info vind je op http://e-boeken.bibliotheek.be/.
In de bibliotheek kun je via Wi-Fi de collectie van meer dan 400 e-boeken gratis raadplegen en lezen.
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Voor alle kinderen
tussen 4 en 14 jaar
(geboren van 2000
t.e.m. 2010)

Van maandag 7 juli tot vrijdag
22 augustus van 8u30 tot 17u.
gesloten in het weekend en op
11, 21 juli en 15 augustus.

’t Ankerpunt
Anker 29
Serskamp

Inschrijven van 8u30 tot 9u30.
Wil je enkel in de namiddag inschrijven, dan kan dat tussen
12u30 en 14u. Op voorhand inschrijven is niet nodig.
Kostprijs voor een halve dag: € 3,
voor een volledige dag: € 4.
lunchpakket zelf voorzien, een 4-uurtje wordt aangeboden
voor- en na-opvang van 7u ’s morgens tot 18u ’s avonds
in Gibo De Rozelaar – Schoolstraat 4 Serskamp,
op wandelafstand van het speelplein gelegen.
Vanaf dit jaar is er geen busdienst meer beschikbaar.
Meer informatie op www.wichelen.be
jeugddienst@wichelen.be - 052 43 24 10

Kinderopvang
tijdens de
zomervakantie
NIEUWE LOCATIE
Gibo De Rozelaar - Schoolstraat 4 in Serskamp.
Voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar.
Van 7 juli t.e.m. 22 augustus, van 7 uur tot 18 uur.
€ 4 voor een halve dag - € 8 voor een volledige dag
Inschrijven kan via: www.wichelen.ticketgang.eu
lunchpakket zelf voorzien,
een 4-uurtje wordt aangeboden

