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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

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

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

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

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

Christoph Van de Wiele
zesde schepen en OCMW-voorzitter

H E T gemeente B E S T U U R

SAMEN

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

OPENINGSUREN

GEMEENTEDIENSTEN

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

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

Financieel beheerder
Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
viviane.peynsaert@wichelen.be

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

Personeelsdienst
Verantwoordelijke : Caroline Verhofstadt
Tel. : 052 43 24 32
Anneke Govaert : 052 43 24 33
personeelsdienst@wichelen.be

Financiële dienst
Verantwoordelijke : Martine Sedeyn
Tel. : 052 43 24 29
Marleen Claeys : 052 43 24 28

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
Ludwine Vereecken : 052 43 24 04
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24
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Schellebelle :
Raisy Vueghs
Tel. : 09 369 00 42
Fax. : 09 366 12 58
Serskamp:
Ludwine Vereecken
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

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

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

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

Stedenbouwkundige vergunningen
Christa Petit : 052 43 24 16,
Daan Vanheel : 052 43 24 27
Anne Roos : 052 43 24 19
Lutgard Coppens : 052 43 24 17
Hilde Van Hauwermeiren : 052 43 24 17
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

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

Openbare werken
Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23
Patrick Lauwereys : 052 43 24 21
Ria Roelandt : 052 43 24 20
openbare.werken@wichelen.be

Jeugddienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
jeugddienst@wichelen.be

Sportdienst
Verantwoordelijke : David Levantaci
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
sportdienst@wichelen.be

Cultuurdienst
Verantwoordelijke : Lut Fonteyn
Tel : 052 43 24 09
Fax : 052 43 04 24
cultuurdienst@wichelen.be

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor houdt zitdag
op vrijdag, telkens van 8 tot 9 uur of op afspraak.
Tel. Sociaal Huis: 052 43 24 00

Beste inwoners,

Om het met de woorden uit het liedje van Gerard
Cox te zeggen, het is weer voorbij die mooie zomer.
Het was dit jaar inderdaad een stralende zomer,
met als uitschieter de maand juli. Het prachtige
weer zorgde ervoor dat de talrijke activiteiten
die plaats vonden op onze gemeente, in ideale
omstandigheden konden doorgaan. Het was dan
ook niet nodig verre oorden op te zoeken om het
echte vakantiegevoel te ondervinden, dit jaar kon
het gewoon in de eigen gemeente.
Graag wil ik jullie allemaal uitnodigen op mijn eerste
‘feest van de burgemeester’ dat zal plaatsvinden op
zondag 15 september op en rond ’t Ankerpunt in
Serskamp. Het wordt een dag voor jong en oud met
tal van activiteiten en met als afsluiter een vuurwerk.
De opbrengst van deze dag gaat integraal naar een
goed doel op onze gemeente. Bij deze bent u dus
van harte welkom. Een uitnodiging volgt nog, maar
noteer de datum alvast in jullie agenda.
Aan de kinderen en ouders wens ik een goede start
toe voor het nieuwe schooljaar. In de deelgemeente
Wichelen zal het begin van het schooljaar deze keer
wel heel bijzonder worden. Het laatste weekend
voor de start van het nieuwe schooljaar opent de
gemeenteschool ‘De Meander’ officieel de deuren
van de nieuwbouw. Iedereen is van harte welkom
om op 1 september, tijdens de kermis in Wichelen,
een kijkje te komen nemen op en rond de school
en daar te genieten van allerhande randanimatie.
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Sportproevers

Beste (toekomstige) sportieveling,
Ben je op zoek naar een sportclub? Kan je niet kiezen tussen de verschillende sporten?
Wil je eens proeven van de verschillende sporten? Dan hebben we goed nieuws !
Elk jaar slaan de clubs, de sportdienst en de follo van Wichelen de handen in elkaar om je daarbij te helpen. Ook dit
jaar worden er één of meerdere gratis initiatielessen georganiseerd om je te laten kennis maken met de verschillende
sporten. Zo kan je proeven van de sport die je het meeste aanspreekt, of zelfs van allemaal. Op die manier kan je de
sport kiezen die jij het leukste vindt.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op onze website www.wichelen.be (Doorklikken naar sport)
of bij de volgende personen:
Sportdienst

David Levantaci 		

052 432410

Follo

Chris Rimbaut		

0496 606451

Voetbal - KVV Schelde

De Rycke Marc		

0496 705359

www.kvvschelde.be

Jiu-Jitsu - Sandokan

Juan Ponnet		

0497 586904

www.sandokanryu.be

Badminton - Zoef

Cossaer Monique		

0473 839516

www.bloggen.be/zoefgsf

Atletiek - Eerlijk streven

Tom Haentjens		

0472 872629

www.aceswichelen.be

Boogschieten - Gold Star

J Van Den Bogaerd

09 369 72 47

www.goldstarwichelen.be

		

Sportdienst@wichelen.be

Gezocht: Wichelse sportlaureaten!
Naar jaarlijkse gewoonte zullen ook dit jaar in december de Wichelse Sporttrofeeën uitgereikt worden. Elke inwoner
of club die een opmerkelijke sportieve prestatie geleverd heeft in de periode van september 2012 tot en met augustus
2013 komt in aanmerking om een trofee te winnen. Kandidaturen kunnen gesteld worden door een mail te sturen naar
sportdienst@wichelen.be, met nico.De.Gussem@telenet.be in cc. Probeer je dossier zo goed mogelijk op te stellen met
tekst en beeldmateriaal.
Zet in je dossier de prestaties van de
betreffende periode, enkele foto’s van
de sportieveling in actie en een gsmnummer waarop men bereikbaar is.
Er wordt rekening gehouden met elke
kandidatuur die voor 4 november
2013 gesteld wordt. Op de algemene
vergadering van de sportraad van
november zal er bij geheime stemming
gekozen worden uit de ingediende
dossiers.
Alle kandidaten worden op het eind van
het jaar uitgenodigd op de sportavond,
ingericht door de sportraad. Hier zullen
de laureaten bekend gemaakt worden.
Sportlaureaten 2012
(Selien De Schrijder was verontschuldigd.)
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Sport

Ook jij kan 5km joggen !
Op maandagavond 9 september 2013 start de atletiekclub met hun jaarlijkse reeks Start2Run.
Gedurende 10 weken wordt in groep en onder deskundige begeleiding getraind. De uiteindelijke doelstelling na 10
weken is 5km te joggen .
De inschrijvers voor de START2RUN komen samen op maandag-, woensdag- en vrijdagavonden. Er wordt telkens gestart
aan het clubhuis van Eerlijk Streven, naast het Sociaal Huis, van 19.00u tot 20.00u. Via wandel-, loop- en stretchtechnieken
kan iedereen de doelstelling halen. Inschrijvingsgeld wordt op de eerste bijeenkomst betaald en bedraagt € 20. Een deel
van het inschrijvingsgeld kan u terugkrijgen via uw mutualiteit.
Met vragen kan u terecht bij Linda Keppens op het telnr 0477 417028 of bij Tom Haentjens op het telnr 0472 872629.
U kan ook de website van de club raadplegen op www.aceswichelen.be.
In de rand kunnen we ook al melden dat ACES het provinciale
kampioenschap veldlopen mag organiseren op zaterdag
1 februari 2014. Een hele eer uiteraard !

Uitslag Kampioenschap Petanquen
Schellebelle - 8 juni 2013
Deelname van 18 ploegen:
1- Biechtstoel 2
2- Sport & Recreatie
3- Okra ploeg 2
4-N-VA ploeg 1
5-Okra ploeg 1
6- Gemeentepersoneel
7-Zaalvoetbal LVB ploeg 2
8-companie
9-Davy Sport ploeg 2

10- Senioren ploeg 1
11- Heemkring ploeg 2
12-Zaalvoetbal LVB ploeg 1
13-Davy Sport ploeg 1
14-N-VA ploeg 2
15-De Scheldecurvers
16-Biechtstoel ploeg 1
17-Senioren ploeg 2
18- Heemkring ploeg 1

Dé sportdag voor 50 plussers !
Fysiek actief blijven heeft een positief effect op de levenskwaliteit. Toch is uit onderzoek gebleken dat bijna de helft van
de 50-plussers niet aan sport doet. De sportdienst en het OCMW van de gemeente Wichelen organiseren daarom op
zaterdag 7 september , in samenwerking met Bloso, de seniorenraad en verschillende verenigingen uit onze gemeente,
een Sporteldag in ’t Ankerpunt te Serskamp. Vanaf 14u tot 17u kunnen alle 50 plussers kennis maken met talrijke
sporten. Onder begeleiding van deskundigen kan men petanquen, schieten op doel en staande wip schieten. Ook zijn er
fitness- en zumba lessen. Daarnaast vindt er om half 3 een begeleide wandeling plaats van 7 km. Deze dag kadert binnen
de Sportelcampagne die nog loopt tot eind september 2013. Voor meer informatie kan je terecht bij sportfunctionaris
David Levantaci op het nummer 052 43 24 10.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Verlichtingspalen Margote worden gerenoveerd
Op de Margote in Wichelen hangen heel wat verlichtingspalen scheef wegens het ophangen van bloemenmanden enkele
jaren terug. Imewo, de elektriciteitsintercommunale, kan de palen nu herstellen tegen de prijs van iets minder dan
€ 20 000, BTW inbegrepen. Op die manier kunnen de voetgangers en fietsers met een gerust(er) hart onder de palen
doorlopen en –fietsen.

Aankoop sneeuwschop en zoutstrooier
Met de voorbije sneeuwrijke winter nog in het achterhoofd, heeft de gemeenteraad beslist om een tweede sneeuwschop
en zoutstrooier voor een tractor aan te kopen. De raming voor deze investeringen bedraagt bijna € 25 000, BTW
inbegrepen. Zo wordt het mogelijk bij hevige sneeuwval twee ploegen tegelijkertijd op pad te sturen.

Restauratie oorlogsmonument Dorp Schellebelle
In 2014 is het honderd jaar geleden dat de Groote Oorlog begon. Om dat met de nodige luister te herdenken zal het
oorlogsmonument op het dorpsplein van Schellebelle worden gerestaureerd. Er is daarvoor een bedrag vrijgemaakt
van meer dan € 50 000. Bedoeling is daarmee de blauwe hardsteen te herstellen én de oorspronkelijke omheining, een
smeedijzeren hekwerk, terug te plaatsen. Er zullen ook subsidies worden aangevraagd aangezien het om een geklasseerd
monument gaat.

Investeringen voor brandweerdienst
Voor de brandweerdienst worden een brancard (€ 10 000) en twee droogpakken voor de duikersploeg (€ 3 700)
aangekocht. Het reddingsmateriaal wordt vernieuwd en omgebouwd naar een systeem met één slang en een grotere
werkdruk (€ 28 000). De Vriendenkring van de brandweer zelf heeft geïnvesteerd in een nieuw logistiek voertuig dat aan
de gemeente wordt geschonken. Dat betekent dat de gemeente verder instaat voor de brandstof en het onderhoud.
Het lijdt geen twijfel dat ons gemotiveerd korps steeds over aangepast reddingsmateriaal kan beschikken.

Nieuwe look voor gemeentedomein
Het gemeentedomein achter het Sociaal Huis krijgt een nieuw uitzicht. Het oude gebouw van KLJ en de Schuttersgilde
zal worden gesloopt zodra zij hun intrek hebben genomen in het nieuwe gebouw aan het melkwegeltje, samen met de
VKSJ. De raming van de afbraak bedraagt € 15 000. Nadien wordt de buitenaanleg opnieuw ingericht. Bedoeling daarbij
is voldoende speelruimte te voorzien voor de jeugdverenigingen, voornamelijk op de plaats waar nu het af te breken
gebouw staat.
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Geboorten
Manon Dobbenie (05/05/2013)

Cassiano Memmi (05/06/2013)

Amélie Walgraeve (07/05/2013)

Juliette Govaert (07/06/2013)

Seppe Huyck (10/05/2013)

Lou De Bruyne (14/06/2013)

Jayden Van de Walle (13/05/2013)

Joly De Winne (19/06/2013)

Jolien Verleyen (15/05/2013)

Amélie Bontinck (21/06/2013)

Tibe De Coensel (15/05/2013)

Lander Perremans (26/06/2013)

Marie Rasschaert (17/05/2013)

Chloë De Poorter (28/06/2013)

Finn Hessels (21/05/2013)

Nathan Jacobs (28/06/2013)

Kato Van Keymeulen (22/05/2013)

Emiel Bos (28/06/2013)

Warre Bonte (26/05/2013)

Huwelijken
Stéphanie Combel en Katia Bredoux (01/06/2013)

Tijl Canoot en Dolores Baeyens (20/07/2013)

Tom Bonnarens en Katrien Haleydt (08/06/2013)

Christophe Scheire en Karlien De Smet (20/07/2013)

Bart Gaelens en Ina Van den Abbeele (14/06/2013)

Kim De Vuyst en Jessica De Leeuw (20/07/2013)

Michel Lammens en Katrien Heyvaert (15/06/2013)

Sven Huwaert en Sofie De Neve (27/07/2013)

Kenny Moerman en Lindsey Steeman (29/06/2013)

Jan Berkers en Laura Van Seghbroeck (27/07/2013)

Koen Van Mulders en Elke Lambertin (05/07/2013)

Kenny De Wilde en Vivia Van Geert (27/07/2013)

Koen Rottiers en Liesbeth Leus (06/07/2013)

Chris Van Steertegem en Liesbeth Linthout (02/08/2013)

Eric Trogh en Mia Brisaert (06/07/2013)

Yvan Vaereman en Anja Braeckman (02/08/2013)

Jelle Martens en Kimberly Baeke (10/07/2013)

Matthias Soetens en Celine Luwaert (03/08/2013)

Chris Wouters en Cindy Laurez (12/07/2013)

Bram Deboiserie en Kelly Haentjens (09/08/2013)

Michael Van Damme en Karen Cooman (13/07/2013)

Frankie Van Kut en Ann Hanskens (14/08/2013)

Branko Janda en Sofie Bastien (13/07/2013)

Vadim Deylgat en Kelly Vercauteren (17/08/2013)

Dirk Bauwens en Carine Timmermans (13/07/2013)

Overlijdens
Charles De Pauw (02/02/1920 - 21/05/2013)

Marie Charlotte Van de Velde (02/01/1928 - 06/07/2013)

Joran Lievens (12/07/2004 - 23/05/2013)

Octavie Van den Bogaert (27/09/1920 - 11/07/2013)

Yvonne Eeckhaut (28/08/1925 - 24/05/2013)

Reginald Van Langenhove (05/05/1943 - 15/07/2013)

Mariette De Cuyper (25/11/1932 - 24/05/2013)

Willy Vereecken (19/01/1943 - 16/07/2013)

Juliana De Vulder (06/11/1923 - 24/05/2013)

Celine Smet (14/05/1942 - 18/07/2013)

Joseph Van den Abeele (27/06/1935 - 02/06/2013)

Blanche Bonnarens (26/05/1920 - 21/07/2013)

Jacqueline Van Droogenbroeck (07/04/1939 - 07/06/2013)

Roger Govaert (24/06/1932 - 23/07/2013)

Daniël Van de Velde (10/02/1937 - 07/06/2013)

Frans Scheerlinck (05/02/1939 - 24/07/2013)

Lilianne Bracke (23/09/1933 - 09/06/2013)

Maria Raman (18/07/1924 - 25/07/2013)

Clementina De Lathauwer (04/07/1929 - 15/06/2013)

Robert Galle (13/01/1923 - 26/07/2013)

Ivona De Kegel (29/10/1928 - 15/06/2013)

Virginia De Decker (06/01/1936 - 26/07/2013)

Maria Smetryns (25/12/1926 - 18/06/2013)

Christophe De Vos (25/10/1984 - 02/08/2013)

Bregitta Christiaens (02/03/1946 - 22/06/2013)

Paula Schepens (29/06/1924 - 02/08/2013)

Walter De Kerpel (29/11/1958 - 28/06/2013)

Hector De Grauwe (03/04/1921 - 02/08/2013)

Edmond Niessen (13/03/1929 - 05/07/2013)

Gilbert De Smet (14/05/1931 - 03/08/2013)

August Gabriël (06/02/1928 - 05/07/2013)

Simonne Coopman (27/11/1947 - 03/08/2013)
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INBEELD

Opening ‘t Ankerpunt

vlaanderen feest

opening kapel Bruinbeke

aanleg amfibieëntunnel

speelpleinwerking
zeepkistenrace
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Moriaanreuzen op wandel door bohemenwijk

Een dag op pad met…
... de wijkinspecteurs

De voorbije jaren is er een en ander veranderd binnen
het politiekorps. Hoog tijd dus om de bijgestuurde
werking even aan jullie voor te stellen.
De wijkinspecteurs vormen de schakel tussen de
buurtbewoners, de politie en de gemeentelijke diensten.
Ze zijn heel vaak te zien in je buurt en verplaatsen zich
meestal per fiets of te voet.
Wijkinspecteurs komen bij je langs voor de
woonstvaststelling wanneer je verhuisd bent, maar
je kan voor veel meer bij hem of haar terecht. Alles
wat betrekking heeft op jullie veiligheidsgevoel of
de veiligheid in de wijk, zoals verkeersproblemen,
sluikstorten, vandalisme, nachtlawaai, loslopende
honden, bouwvallige woningen,… kan je bij de
wijkinspecteur aankaarten. De politie kan echter niet
alle zaken oplossen, maar zij speelt jouw vraag of
aangereikte informatie zeker door aan de bevoegde
diensten.
In het politiekorps van Wetteren, Laarne en Wichelen
staat de wijkinspecteur niet alleen. De traditionele
diensten zoals interventie, wijk, verkeer, onthaal,
recherche en sociale cel bestaan uiteraard nog, maar om
de eilandcultuur binnen het korps te doorbreken werd
er rond elke wijkinspecteur een wijkteam uitgebouwd
met vertegenwoordigers uit elke traditionele dienst.
Het team tracht op die manier allerhande problemen
binnen de wijk samen, gecoördineerd en korpsbreed
aan te pakken.
Zo hebben bijvoorbeeld alle teamleden oog
voor verkeersveiligheid, het fenomeen inbraken,
druggerelateerde criminaliteit en overlastproblemen.
Dat zijn ook meteen de prioriteiten van het zonaal
veiligheidsplan, die naar elke operationele dienst
doorvertaald worden. In de toekomst zullen de
wijkteams regelmatig prikacties organiseren om
specifieke problemen in hun wijk aan te pakken.
De wijkpost Wichelen telt 1 wijkpostoverste,
hoofdinspecteur Marc Verhaeven en drie wijkinspecteurs:
Roland Augustijn (Serskamp met inbegrip van:
Bogaert, Bohemenhoek, Boterhoek, Elsbrug, Heide,
Ledebaan, Rimeir, Vennenstraat en Watermolenweg),
Sabine Lambrecht (rest Wichelen), en Lindsey Sabbe
(Schellebelle).
Het wijkteam Wichelen bestaat uit: Kurt Van Laere,
Kristof Van Brussel, Tim François, Cedric De Winne (alle
vier interventie), Chantal van der Cruijsen (recherche),
Kevin Verbraekel (verkeer), Marc Verhaeven (wijk),

Sabine Lambrecht (wijk) en Sofie Peene (sociale cel).
Het wijkteam Schellebelle / Serskamp bestaat uit:
Wendy Verhamme, Kevin De Baere, Joke Beulens,
Johan Temmerman (alle vier interventie), Peter Van
Hecke (recherche), Christoph Adriaens (recherche),
Kevin Marckx (verkeer), Roland Augustijn (wijk), Lindsey
Sabbe (wijk), Sofie Peene (sociale cel).
Op de website www.lokalepolitie.be/5438 kan je ook
via je straatnaam je wijkinspecteur opzoeken. Je vindt
er ook de laatste politienieuwtjes terug en informatie
die nuttig voor je kan zijn. Preventietips, cijfers over
verkeersveiligheid, resultaten van snelheidsmetingen,
aankondigingen van evenementen, het jaarrapport, …
de moeite om eens doorheen te surfen.
Je kan de lokale politie ook volgen op www.facebook.
com/PZWLW en via twitter op twitter.com/pzwlw. Zo
krijg je snel en uit eerste hand nuttige tips en weetjes
over de lokale politie en kan je er ook interessante info
kwijt. We hebben tenslotte ook een app ontwikkeld om
jullie zo goed mogelijk via de sociale media te kunnen
informeren: app pzwlw.
QR-code van de politiezone:

Openingsuren onthaal Wichelen – tel. 09 369 01 18
• maandag, woensdag, donderdag en vrijdag:
van 08.00 u tot 12.00 u
van 13.00 u tot 17.00 u
• dinsdag:
van 13.00 u tot 17.00 u
van 17.30 u tot 20.00 u
• gesloten op zaterdag, zondag en feestdag
Na een grondige analyse werden de openingsuren
van het zonaal onthaal (politiehuis - Zuiderdijk 2 9230 Wetteren – tel.: 09 369 00 25) vanaf 1 mei 2013
aangepast als volgt:
• maandag tot vrijdag:
van 08.00 u. tot 12.00 u.
van 13.00 u. tot 18.00 u.
• zaterdag:
van 09.00 u. tot 13.00 u.
Voor dringende politietussenkomsten en verdachte
toestanden: aarzel niet om 101 te bellen!
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OCMW
LIM-show door Steven Vromman
Steven Vromman wordt wel eens de man met de kleinste ecologische voetafdruk van het land genoemd. Hij besliste
in 2008 om zijn leven overhoop te gooien en samen met zijn kinderen op zoek te gaan naar een goed leven binnen
de grenzen van één planeet. Dat wil zeggen: leven zonder auto, vlees, televisie en vliegtuig. Leven met een fractie
van het energiegebruik van de gemiddelde Belg en met 1 PMD-zak per jaar.
Steven Vromman is ook een man met een missie. Na een jarenlange carrière in de duurzaamheidssector ontpopte
hij zich als Low Impact Man. Hij gaf sindsdien ruim 400 lezingen en shows, maakte een televisieprogramma (Low
Impact Man, Canvas 2008), deed een theatertournee (Tegen de Lamp, met Dimitri Leue en Jonas Van Geel), schreef
een blog met 500.000 lezers en een reeks boeken.
Wil je het geheim kennen van een manier van leven met meer geluk en minder voetafdruk? Kom dan luisteren naar
de Low Impact Man op donderdag 3 oktober 2013 om 19.30 uur in het jeugd- en cultuurcentrum 't Ankerpunt,
Anker 29, 9260 Serskamp.
De lezing wordt gebracht met de nodige humor, confronterende cijfers en beelden en vele tips. Gratis inkom.
Reservatie gewenst en mogelijk tot 20/09/2013 via tel. 052/43 24 55 of e-mail: ecoteam@ocmw-wichelen.be
Deze lezing is een initiatief van het ecoteam Ocmw Wichelen in samenwerking met de gemeente.

School- en studietoelage 2013-2014 - Vraag ze tijdig aan
Schooltoelagen zijn er voor kleuter- en lager onderwijs, secundair en hoger onderwijs.
Het gezinsinkomen vormt de basis waarop bepaald wordt of u recht hebt op een school – of studietoelage. Het
gezinsinkomen wordt bepaald aan de hand van het laatste aanslagbiljet (inkomen 2011, aanslagjaar 2012). Daarnaast
speelt het aantal personen dat deel uitmaakt van uw gezin een bijkomende rol. Hoe meer personen ten laste, hoe
meer punten en hoe hoger uw gezinsinkomen mag zijn.
• De toelage voor kleuters bedraagt € 90,13.
• De toelage voor lager onderwijs bedraagt tussen € 101,39 en € 152,09.
• De toelage voor het voltijds secundair onderwijs varieert van € 126,28 tot € 1142,82 (volledige toelage voor
interne leerlingen).
• De toelage voor deeltijds leerplichtonderwijs en de leertijd bij Syntra ligt tussen € 106,22 en € 318,66.
• De toelage voor het hoger onderwijs varieert van € 247,84 tot € 3835,66 als u kotstudent bent en tot € 2302,06
als u geen kotstudent bent.
Er komen heel wat mensen in aanmerking voor een toelage dan vroeger het geval was. Misschien u ook!
Uw aanvraag kan online of op papier ingediend worden vanaf 1 augustus 2013 tot en met 1 juni 2014.
Opgelet: NA 1 JUNI 2014 BENT U ONHERROEPELIJK TE LAAT
Twijfelt u of u een toelage kunt krijgen? Vermoedt u dat uw gezinsinkomen iets te hoog is? U heeft een algemene vraag? Hoe moet u
een aanvraag indienen? Verdere informatie kan u vinden op
www.studietoelagen.be of via het gratis nummer 1700 van de Vlaamse
Overheid.
Gratis folders liggen ter beschikking in het Sociaal Huis.
De maatschappelijk werkers van het OCMW Wichelen helpen u graag
verder bij het verstrekken van informatie of bij het invullen van de formulieren voor de aanvraag. U kan ons vinden in het Sociaal Huis, Oud
Dorp 2 te 9260 Wichelen of via het algemeen nummer 052 43 24 50.

Infoavond : levenseinde in eigen regie
Wat zijn uw wensen voor uw laatste levensfase? Hebt u al eens hardop nagedacht over de dood? Weten uw
dierbaren wat u wenst? Weet u wat er allemaal mogelijk is als u ziek wordt? En omtrent het levenseinde? En daarna?
Vindt u het lastig om hierover te praten? Of juist heel mooi?
Donderdag 7 november aanvang 19 uur - Polyvalente zaal Woonzorgcentrum Molenkouter
Deelname: gratis / Inschrijven verplicht: vanaf 16/9/2013 tijdens kantooruren bij Evelyn Vanbesien , tel. 0471 52 17 37
of email: evelyn.vanbesien@ocmw-wichelen.be. Aantal plaatsen beperkt
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Nieuw: Vrijetijdspas Wichelen
Cultuur, sport en vrije tijd voor iedereen in onze gemeente! Met de vrijetijdspas krijg je een korting van 80% op een aantal vrijetijdsactiviteiten in Wichelen. 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.
Momenteel kan u de vrijetijdspas enkel gebruiken voor gemeentelijke activiteiten zoals de bibliotheek, dorps-restaurant, kinderopvang in de zomer, speelpleinwerking ‘t Kwispeltje, Week van de smaak 2013. Het lokaal netwerk
vrijetijdsparticipatie werkt verder aan de uitbreiding van dit aanbod.
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. Ieder lid van de familie,
vanaf 12 jaar, krijgt een individuele vrijetijdspas. Kinderen jonger dan 12 jaar worden mee opgeschreven op de pas
van hun ouders. Op aanvraag kan ook een pas aangemaakt worden voor kinderen onder de 12 jaar.
Aarzel niet om ons te contacteren voor meer info. Of kom gerust eens langs om te kijken of u van de vrijetijdspas
kan genieten!
Meer info:
Sociaal Huis Wichelen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen, 052 43 24 00
Cultuurdienst Wichelen, Lut Fonteyn, 052 43 24 09 of lut.fonteyn@wichelen.be
Sport – en jeugddienst Wichelen, David Levantaci, 052 43 24 10 of david.levantaci@wichelen.be
Sociale dienst, 052 43 24 50 of socialedienst@ocmw-wichelen.be

Het bestuur van het OCMW Wichelen
meldt u met vreugde de naam van hun

OCMW contact
SOCIALE DIENST

Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
socialedienst@wichelen.be
						

‘Den lossen babbel’
Peter : Christoph Van de Wiele (OCMW-voorzitter)
Meter : Melissa De Jaeger (wnd. OCMW-secretaris)
Iedereen welkom vanaf 21 augustus 2013
iedere woensdag.
Bij bezoek aan het dorpsrestaurant is vooraf inschrijven
verplicht via het inschrijvingsformulier op de website
www.wichelen.be/ocmw/dorpsrestaurant-in-wichelen
of mail thuiszorg@ocmw-wichelen.be of via het Sociaal
Huis, Oud Dorp 2, Dienst ouderen-en thuiszorg (1ste verdieping), Wichelen, contactpersoon Irena Claeyssens – tel.
052 43 24 69

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

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
Evelyne Vanbesien – 052 43 24 56
evlyne.vanbesien@ocmw-wichelen.be
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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Wonen
Plannen voor een droomhuis? Begin met duurzaam bouwadvies
Gaat u bouwen of verbouwen? Wilt u meer weten over isolatie, ventilatie,
verwarming, zonne-energie of materialen? Maak dan nu een afspraak
voor (gratis) duurzaam bouwadvies.
Wat is duurzaam bouwadvies?
In een persoonlijk gesprek (ca. 1.5 uur) overloopt de adviseur
de mogelijkheden voor jouw bouw- of verbouwplannen.
Je keert terug met een oplossing op maat en concrete
antwoorden op je vragen.
• persoonlijk en op maat
• kwalitatief, helder en duidelijk
• zowel nieuwbouw, als kleine verbouwingen of aanpassingen
Maak snel een afspraak
De gemeente Wichelen voorziet met steun van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 10 gratis advies sessies.
Wie interesse heeft surft best snel naar www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies (online vanaf september 2013) om
een sessie te reserveren. De adviseurs nemen zo snel mogelijk contact met u op om een afspraak te maken. De
sessies gaan door in het Sociaal Huis van Wichelen op woe-voormiddag en namiddag en op dinsdagvonden.
Bouw of verbouwplannen? Vraag advies via www.oost-vlaanderen.be/bouwadvies
Hebt u een beknopte vraag? Bel 09 267 78 07 of e-mail naar dubo@oost-vlaanderen.be

Campagne “Telefonie, internet, televisie : durf vergelijken”
Eind vorig jaar lanceerde de FOD economie de campagne “Durf vergelijken” rond de energieprijzen.
De woondienst van de gemeente Wichelen deed mee, en deze campagne was een succes.
Dit jaar lanceert de FOD economie een soortgelijke campagne rond de tarieven voor telefonie, internet en televisie.
Net als in 2012 wil de federale overheid een beroep doen op de gemeenten om hun lokalen ter beschikking te
stellen. In de periode van 18 tot 29 november kan u op één dag terecht in het Sociaal Huis, waar medewerkers van
Economische Zaken de telecomaanbiedingen met u zullen vergelijken.
De exacte datum zal, van zodra bekend, via de website van Wichelen, worden bekend gemaakt.

Nieuwe website voor (bijna) al je woonvragen
Heb je een vraag over Huren of verhuren, premies of sociaal wonen?
Dan kan je nu ook terecht op de website van Woonplus.
Inwoners van Laarne, Wetteren en Wichelen vinden op de website heel wat basisinformatie over wonen.
Wie meer informatie wil, wordt correct doorverwezen.
Het adres van de website is www.woonplus-lww.be.
Opmerkingen en suggesties zijn altijd welkom,
mail ons via woonplus@laarne.be of bel ons
op het nummer 09 365 46 36.

12

Brandweer
Nieuw multifunctioneel voertuig voor de brandweer
Het gemeentelijk brandweerkorps nam deze zomer een nieuw
multifunctioneel voertuig in gebruik. De nieuwe brandweerwagen
zal regelmatig in het straatbeeld te zien zijn want door de specifieke
opbouw en inrichting kan het voertuig zowel worden gebruikt als
personeels-, karwei-, ja zelfs als duikerswagen.
De keuze voor de nieuwe wagen viel op een Volkswagen Crafter met
verhoogd dak. De dieselmotor heeft een vermogen van 136 Pk en de
aandrijving gebeurt met een automatische versnellingsbak. De laadruimte
is ingedeeld in een personeels- en een materiaalcompartiment
In totaal kunnen er 6 brandweermannen aan boord en in het
personeelscompartiment zijn de ademluchttoestellen geïntegreerd in
de rugleuning van de stoelen. Verder is het personeelscompartiment
uitgerust met airco en het kan worden omgetoverd tot een vergaderruimte zodat in het voertuig door de
interventieleiders overleg kan worden gepleegd bij een langdurige of grootschalige interventie. Daarom is de Astrid
radiocommunicatie vanuit de cabine uitgebreid naar het personeelscompartiment. In het materiaalcompartiment is
een modulair laadrek geplaatst dat men variabel kan beladen in functie van de aard van de interventie.
Explosievrije Led lampen, gesynchroniseerde signalisatieverlichting, koffers met klein werkmateriaal en een
draagstang voor duikers- of wespenverdelgingspakken maken het materiaalcompartiment compleet. Aan de
buitenkant van het voertuig vallen onmiddellijk de prioritaire uitrusting en werkverlichting in een moderne LED
uitvoering op.
Het veiligheidsaspect is niet vergeten want op het dak is een elektrisch ladderlaadsysteem gemonteerd zodat de
brandweermannen niet hoeven op de wagen te klauteren wanneer ze een ladder nodig hebben en achteraan op het
voertuig valt de geel-rode visgraat markering onmiddellijk op. Daarenboven vergemakkelijkt een achteruitrijcamera
het manoeuvreren met het voertuig. De nieuwe wagen zal ongetwijfeld de blikvanger zijn tijdens de opendeurdag
van aanstaande zondag 1 september 2013.

Jeugd
JeugdCultuurStraat
Net zoals de voorbije twee jaar maakt de jeugdraad zich terug klaar voor de JeugdCultuurStraat. Na twee geslaagde
edities staat er ook dit jaar weer veel op het programma. Alle kinderen tussen de 5 en 16 jaar kunnen zich uitleven
tijdens een namiddag boordevol leuke activiteiten.
-

Blacklight grottekeningen
Experimenteren met de brandweer
Dansen
Speleobox
Initiatie djembe
Gekke fietsen
Springkastelen
Een super-fantastisch-formidabel 		
slotmoment om de dag mee af te sluiten
En véééél meer!

Dit alles vindt plaats op zondag 13 oktober 2013 van 13u30 tot 18u, op het terrein aan ’t Ankerpunt in Serskamp.
Inschrijving kost €1.
Mis deze dag zeker niet en ga naar huis met een super-cool gadget!
Inschrijven is mogelijk bij elke jeugdvereniging. De kindjes die (nog) niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging,
kunnen binnenspringen op de jeugddienst.
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Milieu
Bestrijdingsmiddelen: nieuwe regelgeving voor publieke
én private terreinbeheerders

Het is algemeen geweten dat pesticiden wel degelijk zéér schadelijk zijn voor ons milieu. Gevolg daarvan is het pesticidendecreet die als doel heeft het gebruik van bestrijdingsmiddelen te reduceren. Sinds verschillende jaren wordt het gemeentelijk domein (voetpaden, pleinen, …) pesticidenvrij beheerd. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt nog een kleine hoeveelheid bestrijdingsmiddelen ingezet.
Vanaf 1.1.2015 stelt het nieuwe decreet ‘Duurzaam pesticidengebruik’ dat naast openbare instellingen ook private terreinbeheerders (excl. landbouwers) het gebruik van bestrijdingsmiddelen dienen te bannen. Dit is bijvoorbeeld het geval op
terreinen van kinderopvang en scholen. Slechts in bepaalde gevallen mag een “minimumgebruik” worden gehanteerd, d.w.z.
dat slechts pleksgewijs en doelgericht bestreden mag worden. Dit kan o.a. op verharde terreinen groter dan 200 m2 en op
private sport- en recreatiedomeinen.
Een afbouw van het gebruik van bestrijdingsmiddelen heeft natuurlijk ook een impact op het straatbeeld. Zo kunnen er
plantjes tussen de tegels verschijnen. Geen ramp! Zelfs met wat onkruid tussen de tegels, kan een straat proper zijn. Onkruid
is een natuurlijke begroeiing en is dus nog altijd te verkiezen boven het gebruiken van pesticiden. Ook het onderhoud van
het voetpad voor jouw huis moet vanaf 1 januari 2015 zonder pesticiden gebeuren. Houd je toch liever jouw trottoir volledig
kruidvrij, borstel het dan regelmatig. Zie je onkruid verschijnen, trek het dan gewoon uit.
De gemeente Wichelen plant tevens de aankoop van een veeg- en borstelmachine. Immers door het regelmatig borstelen
van de straatgoten en voetpaden, worden zwerfvuil en zand meegenomen en wordt de voedingsbodem waarin onkruiden
gemakkelijk kunnen groeien, weggeveegd.
Gaat u mee in het verhaal en wenst u uw tuin ook zonder bestrijdingsmiddelen te onderhouden, dan kunt u tips terugvinden
op www.vmm.be/zonderisgezonder.
De publicatie Tuin-Wijzer, gemaakt door de dienst Duurzaam Milieu- en Natuurbeleid van de Provincie Antwerpen, in samenwerking met VELT vzw en het Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie is ook een handige brochure. De Tuin-Wijzer is
gratis voor inwoners van de gemeente Wichelen en kan gedownload of aangevraagd worden op www.provant.be/tuin-wijzer.

De juiste bandenspanning = winst voor jou én het milieu
Maar liefst 85% van de Vlamingen rijdt rond met een foutieve
bandenspanning, met als gevolg een verhoogd brandstofverbruik,
een slechtere controle over het stuur, een snellere slijtage van
de banden, en meer uitstoot van schadelijke broeikasgassen
zoals CO2. Wie op een juiste bandenspanning rijdt bespaart
bovendien jaarlijks 1 (dure) tankbeurt.
De gemeente Wichelen biedt daarom, in samenwerking met de Energiesnoeiers van de Kringwinkel Teleshop, de bezoekers
van het Sociaal Huis (Oud Dorp 2 9260 Wichelen) een gratis controle van de bandenspanning aan op de parking op woensdag
11 september 2013 tussen 13u en 16u30.
Deze actie wordt mee ondersteund door de provincie Oost-Vlaanderen.
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Geleend & gelezen
Verwendag
Kom binnen en zet u. Met deze slogan van de bibliotheekweek (12 tot 20
oktober 2013) willen we benadrukken dat u welkom én thuis bent in de bib.
De bib is een plek waar het goed toeven is. Een plek midden in de buurt, in
de gemeente, dicht bij de mensen.
De huiselijkheid en het gastvrije karakter van de bib worden tijdens de
verwendag op zaterdag 12 en zondag 13 oktober 2013 extra in de verf
gezet. Kom met ons mee proeven van een keur aan heerlijke streekproducten.
Geniet mee van een luisterrijke vertelling waarin plaatselijke legenden, maar
ook volksverhalen uit andere culturen tot leven worden gebracht (i.s.m. het
project odicé babbelonie).
Praktisch:
- Verwendag op zaterdag 12 oktober van 10.00 u tot 12.00 u in uitleenpost
Wichelen (Oud Dorp 2 – Sociaal huis) en uitleenpost Serskamp (Dorpstraat
44 – Gemeentehuis).
- Verwendag op zondag 13 oktober van 10.00 u tot 12.00 u in bibliotheek
Schellebelle (Dorp 1 – Gemeentehuis).

Aperitieven
met de Leesdijk

Tomas Van Den Spiegel
Jeugd- en cultuurcentrum ‘t Ankerpunt
Pruytenshof 53 9260 Serskamp
zondag 27/10/2013.
Reserveren : in bib en uitleenposten.
Telefoon : 09 366 30 74.
E-mail : bibliotheek@wichelen.be
In 2001 werd Tomas Van Den Spiegel verkozen
tot Belgisch basketspeler van het jaar, waarna
hij bouwde aan een internationale carrière bij
buitenlandse topteams (Italië, Rusland, Polen,
Oekraïne en Spanje). Vooral in Moskou, waar hij
met CSKA drie Russische titels en twee bekers
behaalde, wordt hij (nog steeds) op handen
gedragen.
In Vlaanderen werd hij bij het grote publiek in
2012 ‘wereldberoemd’ met zijn deelname aan de
VIER quiz ‘De Slimste Mens’, die hij ook won! De
roots van Tomas liggen in Serskamp. Hier gaan we
op een zondagvoormiddag met hem in gesprek.
Het publiek kan zich met hem meten in een korte
(muliple choice) quiz. Reserveren is gewenst.
De lezing kadert in een reeks georganiseerd
door De Leesdijk. De aperitieflezing begint stipt
om 10.30 u. De toegangsprijs bedraagt € 5. Wie
alle lezingen wil meemaken kan een abonnement
nemen aan € 20. Naast een ongemeen boeiende
lezing, geniet u telkens van een drankje en
een hapje. Het volledige programma van de
lezingenreeks vindt u op de achterflap van deze
INstroom en in de folders in de bib.

Boekenbeurs
De bibliotheken van De Leesdijk nodigen u op donderdag
7 november uit voor een avondlijk bezoek aan de
Boekenbeurs in Antwerpen, een all-in arrangement met
busvervoer en toegangskaart voor een mini-prijsje.
De bus vertrekt om 18 uur en is terug rond 23 uur.
Inschrijven is verplicht en kan tot uiterlijk 27 oktober in
de bibliotheken. Er vertrekken bussen vanuit Berlare,
Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke,
Wetteren, Wichelen en Zele.
Opstapplaats voor Wichelen : Bibliotheek Schellebelle –
Dorp 1

Computercursus
Bibliotheek Wichelen organiseert dit jaar opnieuw
een GRATIS cursus Computer- en Internetgebruik
(5 voormiddagen) voor 50-plussers. Om deel te nemen
is geen enkele basiskennis vereist.
Snel inschrijven is de boodschap, want er worden maar
10 cursisten toegelaten. Elke deelnemer krijgt tijdens
de lessen een laptop te zijner/harer beschikking. De
cursus is een initiatief van De Leesdijk in samenwerking
met VormingPlus, met steun van de Provincie OostVlaanderen.
Waar : Raadzaal Sociaal Huis - (Oud) Dorp 2 - 9260
Wichelen
Wanneer : Dinsdag 3/12/2013 & donderdagen 5/12/2013
– 12/12/2013 – 19/12/2013 en 9/1/2014 telkens van 8.45
uur tot 11.45 uur.
Inschrijven : in de afdelingen van de bibliotheek
(Schellebelle - Serskamp - Wichelen)
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UITNODIGING
Het is ons een groot genoegen u bij deze te mogen
uitnodigen tot het bijwonen van de feestelijke
opening van de nieuwbouw voor onze gemeenteschool ‘De Meander’ te Wichelen.

Deze opening zal plaats vinden op
zaterdag 31 augustus 2013 om 17 uur,
Margote 114 te Wichelen.
Na de officiële toespraken door onze Minister van
onderwijs Pascal Smet en Burgemeester Kenneth
Taylor, wordt er u een receptie aangeboden en krijgt
u de gelegenheid om deze prachtige nieuwbouw te
bewonderen.
We vinden het een eer indien u erbij wilt zijn. Gelieve bij
afwezigheid een seintje te geven op tel. 052 43 24 26 of
op het volgende emailadres : secretariaat@wichelen.be
Hoogachtend, het gemeentebestuur
de schooldirectie

