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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

2

Sport 		

4

Jeugd 		

4

Gezondheid

5

Gemeenteraad

6

Burgerlijke stand

7

INbeeld

8

Groener wordt hopelijk ook het lot van onze

In de kijker

9

gemeente. Half februari hebben kleuters die

OCMW

10 - 11

geboren zijn in 2012 (en dus 18 jaar worden in 2030)

Woondienst

12 - 13

voor ons project ‘Het Groene LO2T’ de namen van

Politie 

13

Milieu

14

Geleend en gelezen

15

Beste inwoners,

Wij laten de donkere winterdagen stilaan achter
ons, de knoppen aan de bomen verraden de komst
van de lente. De natuur wordt dag na dag groener.

de 30 inwoners uitgeloot die mee zullen nadenken
over de maatregelen om ons milieu een duw in
de goede richting te geven. 57% van de vervuiling
in onze gemeente is volgens onderzoek immers
afkomstig van de huishoudens. De bedoeling van
de loting was alle mensen te bereiken en niet alleen
wie al begaan is met ons leefmilieu. Wij willen op
die manier tot een breed gedragen voorstel komen
om de CO2-uitstoot tegen 2030 met 40% terug te

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

dringen. Dat kan alleen maar lukken als wij dat
samen doen. Onze gezondheid moge er wel bij
varen.
Daarom ook organiseert onze gemeente op
Pinksterzondag 4 juni 2017 in ’t Ankerpunt een
actie tegen darmkanker. Vanuit ons Jeugd- en
Cultuurcentrum op Pruytenshof in Serskamp
kunt u wandel- en fietstochten met een afstand
naar keuze ondernemen voor het goede doel,
een concert bijwonen, een hapje en een drankje
nuttigen in een cosy sfeer. De opbrengst is voor het
goede doel ‘Stop Darmkanker’. Wij brengen graag
onze gemeente en al haar inwoners in beweging.
Blijf bewegen en geniet zo van de mooie lentedagen
die in het verschiet liggen!
Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Start to run
Joggen is dé uithoudingssport bij uitstek. Het grote
voordeel van deze gezonde en goedkope sport in
open lucht is dat je overal en op elk tijdstip van de
dag kan joggen.
Vergeleken met andere sporten heb je ook niet
zoveel tijd nodig om een goede conditie op te
bouwen. Heb je al eens geprobeerd om alleen een
trainingsschema af te werken en ben je daar niet in
geslaagd? Dan is start to run beslist iets voor jou!
Waar? Clublokaal ACES Wichelen (naast het Sociaal
Huis) Oud Dorp 2, Wichelen.
Wanneer? Elke maandag-, woensdag- en vrijdagavond om 19 uur vanaf 20 maart.
Wie? Voor iedereen die zijn of haar conditie wil
verbeteren.
Inschrijving en betaling? Tijdens de eerste les: € 30
voor 30 lessen (incl. verzekering + deelname "de 10
van Wichelen"
Info? Kris Van Damm e
van.damme.kris@telenet.be of 0474 92 97 53
Frank De Pauw
frank.emiel@gmail.com of 0497 11 01 55

Jeugd
Urban Jam
Woensdag 12 april 2017 organiseert de
vrijetijdsdienst een Urban Jam namiddag op het domein van het Sociaal Huis (Oud Dorp 2, 9260 Wichelen).
Urban Jam is een middag voor tieners vanaf 12 jaar met workshops rond graffiti, skate en hip-hop.
Voor € 5 kan je van 13.00 uur tot 17.00uur gebruik maken van het graffitimateriaal, het skatepark en kan je deelnemen
aan een dansinitiatie hip-hop en streetdance. Wij voorzien professionele begeleiding zodat het niet alleen een toffe
maar ook leerrijke namiddag wordt. Hou zeker de facebookpagina in de gaten voor verdere info!

Buitenspeeldag
Woensdag 19 april 2017 is het opnieuw ‘Buitenspeeldag’! Onder
het motto ‘We love buitenspelen’ bouwen we het domein van JCC
’t Ankerpunt in Serskamp van 14.00 uur tot 17.00 uur om tot een
buitenspeeldorp vol spelmateriaal.
Deelname is volledig gratis. Koek, drank, muziek en fun inbegrepen.
Plezier gegarandeerd!
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Gezondheid
Stop dikke darmkanker
Maart is de maand tegen darmkanker. Het bevolkingsonderzoek
gebeurt op initiatief van de Vlaamse Overheid. Mannen en vrouwen
tussen de 56 en 74 worden aangeraden zich tweejaarlijks te laten
testen. Je neemt thuis zelf een staal van je stoelgang en kan die
gratis in het labo laten onderzoeken. Voor meer informatie ga
naar www.bevolkingsonderzoek.be en vraag raad aan je huisarts.
In het teken van het charter ‘Wichelen-Gezonde Gemeente’
willen wij enerzijds darmkanker onder de aandacht brengen en
anderzijds, de mensen aansporen zich te laten onderzoeken. In
maart vindt u de infostand in het Sociaal Huis.
Op 4 juni 2017 organiseert de gemeente Wichelen in samenwerking
met wandelclub De Schooiers, de Ouderenadviesraad, jeugd-en
cultuurkampen een groot evenement op het domein van JCC
’t Ankerpunt met als doel geld in te zamelen voor het onderzoek naar darmkanker. Naast een fiets- en wandeltocht
zijn er ook optredens, springskasteel, wafelenbak, kleine kamer tentoonstelling, Joske Vermeulen toilet, een
opblaasbare dikke darm, etc. Meer info over de tocht en nevenactiviteiten volgt later via de gemeentelijk website
en facebookpagina. De opbrengst van die dag gaat integraal naar de werking ‘stop dikke darmkanker’.

Week van de valpreventie
Ouderenadviesraad Wichelen organiseert naar aanleiding van de Week van de valpreventie een infobeurs met tal
van lokale zorgorganisaties, een infosessie ‘Vallen zonder zorgen voor de actieve 55+’ en petanque en KUBB-spel.
Toegang is gratis met wafels voor iedereen! Wens je (gratis) vervoer via de minibus? Bel naar de dienst Ouderen- en
Thuiszorg op 052 43 24 57.
Praktisch: Maandag 24 april 2017 van 14u tot 17u in Jeugd- & Cultuurcentrum ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53,
Serskamp
Je kan je kans op vallen verkleinen door overdag actief te zijn,
je veiligheid te verhogen en je slaapmedicatie af te bouwen in samenwerking met je arts.
Eén op drie 65-plussers valt minstens één keer per jaar.
Het langdurig gebruik van slaapmedicatie verdubbelt je kans op een val.
Ga nar www.valpreventie.be of bespreek het met je arts.

Inzameling voor daklozen en vluchtelingen
Heb jij nog spullen die voor extra warmte kunnen zorgen voor daklozen en vluchtelingen?
Wereld Missie Hulp is vooral op zoek naar:
- Thermisch ondergoed		
- Mutsen en sjaals		
- Dekens			
- Sportschoenen		

- Sokken
- Buggy’s
- Slaapzakken
- ...

Breng ze naar vzw Werkgroep Onthaal: Margote 100, 9260 Wichelen
of deponeer ze in de rode kleding container bij jou in de buurt:
- Oude Pastorij te Schellebelle
- Stokerij Rubbens te Wichelen
- Gemeenteloods Bruinbeke
- Parking Delhaize Lede
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
‘Sijp’ is nieuwe straatnaam verkaveling Dendermondsesteenweg
Na gunstig advies door de Gemeentelijke Culturele Raad en na het openbaar onderzoek is de naam voor de nieuwe
verkaveling in de Dendermondsesteenweg te Schellebelle vastgesteld : ‘Sijp’, naar de naam van de ingebuisde beek die
aan de rand van de kleine verkaveling loopt. De bestrating van de kleine wijk is intussen aangelegd rechts vooraan in het
begin van de gewestweg, schuin tegenover de inrit van de Hoge Landweg.

Deel Chiroterrein Wichelen aangekocht
De gemeente heeft een deel van het Chiroterrein achter het gildenhuis in Wichelen aangekocht van de kerkfabriek SintGertrudis. Het grondperceel heeft een oppervlakte van 953 m2 en de aankoopprijs is € 55 000. Op het aangekochte deel
staan de gebouwen van Chiro Juventus en bevindt zich een ravotterrein.

Vaste camera’s nummerplaatherkenning geplaatst
Aan de Scheldebrug komende van Uitbergen en op Bohemen aan de grens met Schoonaarde zijn vaste camera’s voor
automatische nummerplaatherkenning geplaatst. Daarnaast wordt ook nog een mobiele camera met hetzelfde doel
ingezet over de hele politiezone. Op die manier wordt de openbare veiligheid verhoogd en is het makkelijker de
opdrachten van gerechtelijke en bestuurlijke politie te vervullen.

Parkeerverbod +3,5 ton Bohemen Wichelen
Na een proefperiode van zes maanden is het tijdelijk verkeersreglement waarbij tussen de bebouwde kom op Bohemen
en de gemeentegrens met Dendermonde (Schoonaarde) aan de kant van de pare nummer (spoorwegkant) geen
vrachtwagens van meer dan 3,5 ton meer mogen parkeren, definitief ingevoerd. Die maatregel moet het veiliger maken
om de opritten van de woningen aan die kant van de weg op en af te rijden.

Aankopen materiaal technische dienst
Voor de technische dienst worden een tweedehands vorkheftruck en een mini-graafmachine aangekocht. De vorkheftruck
zal af en toe worden gebruikt voor het transport van zwaar materiaal op de gemeenteloods, de graafmachine zal onder
andere op de begraafplaatsen worden ingezet. De aankopen worden respectievelijk geraamd op € 13 000 en € 21 780,
BTW inbegrepen.

Fotovoltaïsche panelen voor Sociaal Huis
Op de jeugdlokalen op het gemeentedomein worden fotovoltaïsche panelen geplaatst die de energielevering voor het
Sociaal Huis ten goede zullen komen. Die investering van ruim € 52 000 zal vrij snel, na acht jaar, al zijn terugverdiend. Na
de installatie van zonnepanelen op de gemeentescholen van Wichelen en Serskamp is dit een nieuw milieuvriendelijk
initiatief, waarvoor steeds verder wordt gezocht naar geschikte locaties.

66

Geboorten
Aura De Groote (01/11/2016)

Féline Humblé (13/12/2016)

Kyandro De Cooman (05/01/2017)

Elout Charle (01/11/2016)

Florence Vanhove (15/12/2016)

Marie Van Camp (06/01/2017)

Fia Van de Meerssche (03/11/2016)

Thirza Ketels (21/12/2016)

Sepp De Winter (10/01/2017)

Nox Maesschalck (11/11/2016)

Shazly en Shadly Moustafa Ahmed

Lars De Pauw (18/01/2017)

Dinah Ascoop (19/11/2016)

Mohamed Hussein (01/01/2017)

A’lvaro Contreras Roeland (26/01/2017)

Mira Martens (19/11/2016)

Oscar Leys (02/01/2017)

Noor van ‘t Hul (29/01/2017)

Christon Daniel (08/12/2016)

Charles Bontinck (04/01/2017)

Tobias Vervaet (11/12/2016)

Kamiel Poppe (04/01/2017)

Overledenen
Rita De Baerdemaeker (28/09/1963-25/11/2016)

Maria Van der Vurst (07/05/1925-16/01/2017)

Rachel Van Caelenberg (07/08/1927-29/11/2016)

Willy Van Hecke (22/02/1946-18/01/2017)

Agnes Danckaert (11/02/1927-13/12/2016)

Benny Cornelis (20/05/1963-19/01/2017)

Roger Delvael (08/10/1942-18/12/2016)

Robert Bogaert (14/03/1926-25/01/2017)

Noël Verzele (08/02/1942-19/12/2016)

Elke De Greve (16/09/1979-25/01/2017)

Godelieve De Clercq (09/05/1951-20/12/2016)

Hortentia Moyersoon (27/09/1925-26/01/2017)

Alfred De Winne (08/10/1931-25/12/2016)

Marie Eeckhout (13/11/1924-27/01/2017)

Roger Van den Broecke (22/03/1929-31/12/2016)

Mariette Verhofstadt (19/09/1931-29/01/2017)

Ludwig Schockaert (30/12/1948-02/01/2017)

Alfons Matthys (20/04/1929-30/01/2017)

Julien Persyn (19/09/1925-02/01/2017)

Helena Troch (14/09/1919-01/02/2017)

Paula Herssens (27/09/1929-04/01/2017)

Kamiel Stevens (15/01/1935-01/02/2017)

Julien Van Herreweghe (17/03/1929-05/01/2017)

Marcel Janssens (16/02/1923-03/02/2017)

Imelda Roels (03/07/1926-06/01/2017)

Angela Coppens (17/05/1918-08/02/2017)

Ingrid Vernaillen (09/06/1966-09/01/2017)

Ida Van den Bremt (10/09/1936-09/02/2017)

Maurits Willems (08/03/1925-11/01/2017)

Ernestine Cornu (13/08/1925-11/02/2017)

Denise Uyttendaele (27/09/1930-11/01/2017)

Freek De Smet (10/06/1984-14/02/2017)

Jeannine Haentjens (01/06/1932-12/01/2017)

Marcel Van Eetvelde (04/05/1925-19/02/2017)

Augusta Van der Stuyft (07/09/1932-14/01/2017)
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INBEELD

PLAYBACKSHOW
WZC MOLENKOUTER

LEZING DOOR
ALICJA GESCINSKA

GIBO DE ROZELAAR ZAMELT € 2758 IN
VOOR VZW KNOEST EN VZW DE WASPERS

VANDELOVERDRACHT BRANDWEER
RONNY REMMERY
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GROOTOUDERFEEST
GIBO DE BELHAMEL

DE JEUGD VAN WICHELEN ZAMELT € 2000
IN VOOR MUSIC FOR LIFE

In de kijker…
De inspanningen van de lokale politie
“SAFETY FIRST”, is een spreuk/slogan die onze jeugd geregeld smalend in een conversatie gebruikt. Maar is die
veiligheid tegenwoordig nog zo vanzelfsprekend? De laatste tijd is er in de wereld veel veranderd. Denk maar aan
de aanslagen en de terreurdreiging.
In onze dagelijkse werking houden we met deze bijkomende factoren rekening. Onze missie bestaat erin om via de
basispolitiezorg op een realistische manier bij te dragen tot maatschappelijke veiligheid binnen onze politiezone. Wij
doen dit in nauwe samenwerking met diverse partners en streven hierbij steevast naar kwaliteit in de dienstverlening.
Het nationaal veiligheidsplan kreeg er met de fenomenen van radicalisering, gewelddadig extremisme en terrorisme
een extra prioriteit bij en ook wij hebben de aanpak van deze problematiek in ons zonaal veiligheidsplan opgenomen.
De federale politie, de lokale politie en hun partners werken immers samen om uw veiligheid te waarborgen.
Om deze doelstellingen te halen, werken we met actieplannen uit en richten we projectgroepen op.
De politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen verzekert, zoals elk politiekorps, de basisfunctionaliteiten nl. interventie,
onthaal, lokale recherchedienst, politionele slachtofferbejegening, verkeersdienst, handhaving openbare orde en
wijkwerking.
We bouwen de politiewerking sterk uit rond acht wijkteams, waarin alle diensten vertegenwoordigd zijn. Een
wijkteam is samengesteld uit leden van alle ‘traditionele’ diensten en staat garant voor de korpsbrede aanpak van
lokale fenomenen. Deze wijkteamwerking is vrij uniek in het politielandschap en draagt beslist bij tot een betere
kwaliteit van dienstverlening.
Een van onze actieplannen gaat over verkeersveiligheid, waarbij uiteraard ook de veiligheid in de schoolomgeving
onze aandacht verdient. De aanwezigheid van politie aan de schoolpoort of op een belangrijke invalsweg naar
de school heeft een belangrijk ontradend effect op potentiële overtreders die de buurt verkeersonveilig zouden
maken. Autobestuurders zijn immers minder geneigd om zich op het trottoir, in dubbele file, of aan een bushalte
te parkeren wanneer er politie aanwezig is. Onze aanwezigheid heeft ook een belangrijke signaalfunctie naar de
ouders : “Wij denken aan de veiligheid van uw kinderen”.
Naast het preventieve toezicht aan de school heeft de politie oog voor andere aspecten van verkeersveiligheid.
Controles op de snelheid, op de naleving van de regels betreffende stilstaan en parkeren, op de gordeldracht,
op de voorrang van voetgangers aan en op niet-beveiligde oversteekplaatsen en controle op het gebruik van
fietsverlichting zijn onontbeerlijk om de verkeersveiligheid te bevorderen. Handhaving - lees verbaliseren, ook al
doen we dat liever niet - blijft immers het sluitstuk van een evenwichtig verkeersactieplan.
Dankzij de fysieke aanwezigheid van de politie die de plaatsgesteldheid goed kent en op de hoogte is van de
specifieke problemen, kan er gemakkelijker contact worden gelegd met de scholieren, de ouders, de directie en
de leerkrachten.
Deze aanwezigheid heeft ook een niet te onderschatten sensibiliserend effect op het vlak van verkeersveiligheid.
De scholen, de gemeente Wichelen en de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen nemen heel wat initiatieven om
de verkeersveiligheid in het algemeen en die van onze schoolgaande jeugd in het bijzonder permanent op te volgen
en nog te verbeteren, nl.:
- de gemeente heeft zich ingeschreven in het SAVE-project van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen
- de scholen bevinden zich in een ‘ zone 30’
- de wijkinspecteur is bij de instroom naar de school zo veel mogelijk aanwezig
- we organiseren een jaarlijkse fietsencontrole
- aan de scholen bieden we een verkeerspark aan en verkeerseducatief materiaal.
- de gemeente Wichelen voorziet in een continue verbetering van de infrastructuur in de onmiddellijke nabijheid
van scholen
- elke school sensibiliseert voortdurend rond verkeersveiligheid
- de leerlingen van het eerste leerjaar krijgen gratis fluohesjes, die wettelijk niet verplicht zijn maar de zichtbaarheid
van fietsers en voetgangers aanzienlijk verhogen
- de leerlingen van het tweede leerjaar leren veilig de straat oversteken
- we sensibiliseren om een fietshelm te dragen
- we zorgen voor politiebegeleiding bij bepaalde evenementen
Niet alleen wij als politiedienst staan in voor de veiligheid. Wij doen dit in nauwe samenwerking met verschillende
partners, elk vanuit zijn expertise, met bekwame betrokkenheid en verantwoordelijkheid, want samen zijn we sterk
in veiligheid! ...SAVE…Samen Actief voor Veilig Verkeer!
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Week van de vrijwilliger
Lichtpuntjes
Vrijwilligers zijn de lichtpuntjes op onze aarde.
Zij zijn voor ons allen van onschatbare waarde.
Hun werk zorgt voor warmte in de maatschappij.
En dat alles belangeloos, ten gunste van jou en mij.
Bedankt aan alle vrijwilligers voor jullie bijdrage aan een Warm Wichelen!

#vrijwilligershoudenwichelenwarm

Van 4 tot 12 maart 2017
Week van de Vrijwilliger
Een week om te bedanken

Stopzetting samenwerking mobiele buurtwinkel "drive to you"
Jammer genoeg melden we jullie dat de mobiele buurtwinkel die wekelijks naar Molenkouter kwam, beslist heeft
om zijn activiteiten stop te zetten met onmiddellijke ingang.

Reizende tentoonstelling
Twee mensen met armoede-ervaring, een medewerker van het OCMW en een vrijwilliger met kennis van digitale
vormgeving sloegen de handen in elkaar om een tentoonstelling in elkaar te steken die de inwoners van Wichelen
bewust zou kunnen maken van het gegeven dat armoede ook bij ons
voorkomt. Ook in Wichelen wonen mensen die het moeilijk hebben om
de eindjes aan elkaar te knopen, geen reis kunnen plannen, geen auto
kunnen betalen, enz.
Tijdens de week van de amateurkunsten wordt de reizende tentoonstelling
rond armoede extra in de verf gezet. Tot dan is deze te bezichtigen in de
Raadzaal van het Sociaal Huis. Kom dat zien! De raadzaal is vrij toegankelijk
voor publiek tijdens de openingsuren.

Minibus zoekt vrijwillige chauffeurs
Dankzij Special Ad en alle adverterende lokale handelaars en bedrijven beschikt OCMW Wichelen over een minibus.
Door de inzet van vrijwilligers/chauffeurs kunnen we een creatief en betaalbaar alternatief realiseren betreffende
mobiliteit. Met deze dienst willen we een aanvulling bieden op de ontbrekende schakels in het openbaar en aangepast
vervoer. De minibus wordt uitsluitend bemand door vrijwilligers en als jij dit project mee wil ondersteunen, dan kan
dat nog steeds!
De minibus wordt ingezet voor:
• Alle bewoners van Wichelen, Schellebelle en Serskamp.
• Voor inwoners van ouderenvoorzieningen en rolstoelgebruikers.
• Om mensen naar verschillende bestemmingen, bijvoorbeeld een uitstap naar familie, het dorpsrestaurant,
bijeenkomsten van verenigingen, enz. te brengen.
Het moment waarop je komt helpen, is volledig afhankelijk van jouw mogelijkheden. Ook de frequentie bepaal
jij zelf. Je wordt, op het moment dat de nood er is, opgebeld door een medewerker van de Dienst Ouderen en
Thuiszorg om naar jouw beschikbaarheid te polsen.
Het OCMW biedt:
• Een zinvol engagement
• Een goede omkadering met overlegmomenten en nauwe contacten met de verantwoordelijke van de dienst
• De nodige verzekeringen en eventuele onkostenvergoeding
• Het onbetaalbare gevoel van een bijdrage te leveren in het leven van mensen.
Je krijgt een degelijke begeleiding van de verantwoordelijke van de dienst.
Is dit echt iets voor jou? Dan kan jij helpen bij het mobiliteitsprobleem in onze gemeente!
Neem contact op met Margot Mys, vrijwilligerscoördinator van OCMW Wichelen.
Bel op 052 43 24 65 of mail margot.mys@ocmw-wichelen.be.
Neem ook zeker een kijkje op onze website en facebookpagina voor meer informatie over onze organisatie.
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Gezinsdag
Save the Date! Op 21 mei 2017 organiseert WIKI opnieuw een gezinsdag die
deze keer zal doorgaan in ’t Ankerpunt te Serskamp. Voor ouders voorzien we
een vorming of workshop, voor kinderen een activiteit.
Concrete gegevens volgen later, via de scholen en verenigingen.
WIKI staat voor Wichelen voor Kinderen en is een samenwerkingsverband
tussen verschillende diensten en organisaties die met kinderen werken of een
rol spelen in het leven van kinderen en hun gezin. Samen willen zij tot acties
komen die voor gezinnen een meerwaarde kunnen bieden in de opvoeding
van hun kinderen.

Was het nu ’30, ’40 of ’50?
WZH Molenkouter zoekt reminiscentiemateriaal
Reminiscentie is het bewust ophalen van herinneringen. Door middel van bijvoorbeeld verschillende materialen,
muziek en foto’s worden herinneringen gestimuleerd bij onze bewoners en kunnen zij hierover vertellen. Door de
verhalen over hun leven kunnen onze bewoners duidelijk maken wie en wat zij zijn: wat ze beleefd en gepresteerd
hebben, wat hen heeft gevormd. Daarnaast kan je via reminiscentie heel prettige herinneringen oproepen. Wat heel
goed is voor het zelfvertrouwen en eigenwaarde.
OPROEP: wij zoeken reminiscentiematerialen.
Wij zijn opzoek naar verschillende nostalgische voorwerpen, jaren 1930, ’40, ’50, bijvoorbeeld een oud koffieservies,
koffiedoos van de Rode Pelikaan, koffiekan + ‘buzze’, oude valies, fluitketel, oude menukaarten trouw, sunlight zeep,
oude platenspeler, …
Indien jullie iets van deze materialen willen schenken, kunnen jullie altijd contact opnemen met de dienst ergoanimatie van het WZH Molenkouter. animatie@ocmw-wichelen.be of 052 43 22 80.

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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Woondienst
Info-avond : Brand- en diefstalpreventie – 7 maart 2017
Ook benieuwd hoe je je woning brandveiliger of inbraakveiliger kan maken ? Wat een goede rookmelder is en
waar je die hangt ? Of de politie je woning extra in de gaten kan houden tijdens je vakantie ? Of een adviseur van
de brandweer eens ter plaatse komen om een woning te inspecteren met tips en trics in functie van vermijden
brandgevaar ?
Heb je één of meerdere van deze vragen kom dan zeker langs. De avond wordt verzorgd door een preventieadviseur
van de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen en een preventieadviseur van de lokale brandweer. Na de
uiteenzetting wordt er een drankje aangeboden aan de aanwezigen en is er mogelijkheid tot vraagstelling / napraten.
Onder de aanwezigen worden 2 rookmelders verloot.
Wanneer: dinsdag 7 maart 2017 van 19u tot ongeveer 21u
Waar: Raadzaal Sociaal Huis Oud Dorp 2 te 9260 Wichelen (2de verdieping)
Kostprijs: gratis maar vooraf inschrijven via woonplus@laarne.be of 09 365 46 36 (Els Jacobs)

Info-avond veilig verhuren – 13 maart 2017
Je wil een woning verhuren en hebt vragen over :
- Huurcontracten van korte of lange duur
- Wat met de huurwaarborg en indexering
- Minimale kwaliteitsnormen waaraan de woning moet voldoen
- Voordelen verhuren via een makelaar
- Wat doet een Sociaal Verhuur Kantoor
Kom langs op onze informatie-avond en volg de uiteenzetting door onze professionele sprekers (advocaat,
deskundige kwaliteitsbewaking, jurist-adviseur bij CIB en coördinator SVK). Nadien is er mogelijkheid tot
vraagstelling.
Wanneer: 13 maart 2017 van 19u tot 21u30
Waar: Jeugd- en Cultuurcentrum ’t Ankerpunt te Serskamp, Pruytenshof 53 te Serskamp.
Kostprijs: gratis maar vooraf inschrijven via woonplus@laarne.be of 09 365 46 36 (Els Jacobs)

Info-avond Groepsaankoop ism BEA

Wil je ook
op de eerste rij het nieuws
rond wonen (infosessies,
groepsaankopen, premies,…
en zoveel meer) volgen
schrijf je dan als de bliksem in
voor de nieuwsbrief
van Woonplus via
www.woonplus-lww.be

Wil je besparen op je energieverbruik? Je milieuvriendelijk verplaatsen en
ondertussen de files vermijden? Dan krijg je nu een uitgelezen kans om dit te doen!
De gemeente Wichelen, in samenwerking met energiehuis BEA vzw, organiseert
verschillende groepsaankopen om je energiekosten te verminderen, het leven
aangenamer te maken en het milieu te sparen. Concreet gaat het om: zonnepanelen
en zonneboilers, spouw- of buitenmuurisolatie en elektrische fietsen!
Interesse ? Schrijf je dan nu vrijblijvend in vóór 31.03.2017. Met zonnepanelen of een zonneboiler zal je gebruik
maken van de “gratis energie” die de zon ons levert. Hiermee kan je bruikbare stroom of warm water opwekken.
Daardoor zal je huis minder energie verbruiken! Of heb je plannen om je huis beter te isoleren? Dan kan je kiezen
voor spouw- of buitenmuurisolatie. Daardoor zal de warmte beter in je huis blijven en kan de koude niet binnen.
Resultaat: een lagere energieverbruik, duurzamer leven en weinig warmteverlies. Bovendien wordt je huis meer
waard. Met de elektrische fiets kan je comfortabel de files vermijden en vervuilende brandstof besparen. Bovendien
is er ook de mogelijkheid om plooifietsen en bakfietsen aan te kopen, al dan niet elektrisch.
Infosessie: 21 maart 2017 van 19u tot 21 u
Waar: CC De Poort, Markt 27 te 9230 Wetteren
Inschrijven via: woonplus@laarne.be of 09 365 46 36 (Els Jacobs)
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Acceptatie groepsaankoop 100% groene stroom
Oost-Vlamingen kunnen 323 EUR besparen op hun energiefactuur. Energieleveranciers Elegant en Engie Electrabel
hebben hun beste bod uitgebracht tijdens de veiling van de zesde groepsaankoop 100% groene stroom en
aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen. De meer dan 60.000 deelnemers krijgen voor 16 maart een persoonlijk
voorstel dat gemiddeld 323 EUR goedkoper is dan een doorsnee contract voor groene stroom. Gezinnen met
een combinatiecontract elektriciteit en aardgas besparen gemiddeld 323 EUR; gezinnen met enkel elektriciteit
112 EUR. De uiteindelijke besparing zal voor iedereen anders zijn. Voor 16 maart krijg je een e-mail of brief met
je persoonlijke besparing. Vind je deze interessant? Dan kan je eenvoudig overstappen. Accepteer het aanbod
online als je een e-mail kreeg, of kom vóór 21 april naar het woonloket en breng de brief, je jaarafrekening en
bankrekeningnummer mee om over te stappen. Dit kan op volgende data :
Dinsdag van 18u tot 20u : 21.03 - 28.03 - 18.04
Woensdagvoormiddag van 8u tot 12u : 15.03 – 22.03 – 29.03 – 05.04 – 19.04
Was je niet ingeschreven, maar wil je toch profiteren van het aanbod? Voer dan je gegevens vanaf 16 maart in op
de campagnewebsite en je ziet meteen wat je bespaart. Je kan het aanbod meteen accepteren.
Heb je nog vragen? Surf naar onze website www.samengaanwegroener.be, bel de gratis infolijn op 0800 76 101 of
mail ons op groenestroom@oost-vlaanderen.be

Politie
Fietsen in groep
In gezelschap fietsen is leuk, of het nu als wielertoerist is, tijdens een familie-uitstap, of gewoon als vrijbuiters onder
mekaar. Wat zegt de wetgeving?
Ten eerste. Hou altijd het aantal deelnemers in de gaten.
Ben je met maximum 14 deelnemers, dan moet iedereen altijd het fietspad volgen als dit voorhanden is. Er zijn geen
uitzonderingen of toegevingen!
Vanaf 15 tot 150 deelnemers ben je niet verplicht om het fietspad te volgen. Iedereen mag de rijbaan op, én je mag
permanent met z’n tweeën naast elkaar rijden maar je moet gegroepeerd blijven. Je mag ook nooit méér dan de
helft van de rijbaan inpalmen. Is er een rechterrijstrook aanwezig, dan is deze van jullie.
Bij méér dan 150 deelnemers is er een probleem. In dit geval dient de overgrote groep opgesplitst
te worden in kleinere groepen tot maximum 150 fietsers elk.
Ten tweede. Hoe groot of klein is mijn groep en wat mag of moet er dan nog meer?
Een groep van 15 tot 50 deelnemers mag vergezeld worden door ten minste twee wegkapiteins
(dus niet één maar minstens twee).
De groep mag voorafgegaan én gevolgd worden door een begeleidende auto, op een afstand
van ongeveer 30 meter. Is er slechts één begeleidende auto, dan moet die de groep volgen.
Een groep van 51 tot 150 deelnemers moet vergezeld worden door ten minste twee
wegkapiteins. De groep moet voorafgegaan en gevolgd worden door een begeleidende
auto, op een afstand van ongeveer 30 meter.
De wegkapitein(s) mogen het verkeer in de dwarswegen stilleggen.
Let op! Dwarswegen zijn aparte wegen die zijdelings uitlopen op de weg waarop
jij fietst. Het verkeer op dezelfde weg stilleggen als deze waar jij op fietst is dus
uit den boze. Bovendien moeten steeds de verkeerslichten in acht worden genomen.
Een wegkapitein is ten minste 21 jaar jong en draagt om de linkerarm een band
met de nationale kleuren, met vermelding van het woord ‘wegkapitein’ in zwarte
letters op de gele strook.
Veel fietsgenot!
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Milieu
Wedstrijd : Creëer zelf een B(l)oeiend Hoekje
Hou je van bloemen en heb je groene vingers? Dan is dit het moment om deel te nemen
aan deze wedstrijd. De bedoeling is om als groep, samen met vrienden of buren, verenigingen,
scholen, klassen of zorgcentra een “B(l)oeiend Hoekje” (parklet of stukje openbaar domein) uit te
werken en te onderhouden. Bij de uitwerking worden er zitplaatsen voorzien voor min. 2 personen en wordt
gewerkt met min. 1m² bloeiende planten. Voorbijgangers of bezoekers kunnen deze plek dan bewonderen en er
ook een rustpauze nemen. Met deze wedstijd hopen we op een leuke manier op meer bloemen in het straatbeeld.
Uiteraard helpen we graag een handje bij de opstart. U ontvangt een startpakket bestaande uit een aankoopbon
van 30 euro bij een lokale teler (of 60 euro vanaf 3 m3), 4 zakken potgrond, recuphout en een brochure met tips en
een stappenplan om een zitbankje met 2 bloembakken te maken.
Uw creatie is klaar tegen 25 mei 2017 en wordt onderhouden tot 15 oktober 2017. Een externe jury zal meermaals
uw creatie komen bewonderen en jureren op plantkeuze, kleurencombinatie, originaliteit en onderhoud. Het
mooiste hoekje wordt op de prijsuitreiking in september beloond met een geschenkbon t.w.v. 250 euro.
Inschrijven kan tot en met 15 maart 2017 en dit via www.pcsierteelt.be/bloeiendhoekje. De deelname is gratis.
Succes met de deelname en we kijken alvast uit naar jullie creatie.

Opmaak actieplan trage wegen - deelgebied Schellebelle
Schellebelle bezit veel trage wegen. Doorheen de jaren zijn
er echter verschillende trage wegen verdwenen of in slechte
staat. Welke trage wegen verdienen een opknapbeurt? Welke
trage wegen zou jij graag (opnieuw) gebruiken en op welke
manier: te voet, met je tractor of op de rug van een paard?
Kortom: wat is goed en wat kan anders/ beter?
Het gemeentebestuur nodigt u uit om vóór 24 april 2017
uw mening te geven. Dat kan aan de hand van een vragenlijst
en een kaart waarop alle trage wegen in Schellebelle terug te
vinden zijn. Deze kunt u terugvinden op www.wichelen.be. U
klikt rechts op de “banner” of u typt in het zoekveldje “trage
wegen”. Ingevulde vragenlijsten bezorgt u aan milieudienst@
wichelen.be of aan de milieudienst, Oud Dorp 2, Wichelen.

Het groene LO2t : De klimaatverandering daagt ons uit
Wetenschappers zijn het er over eens: de klimaatverandering is een feit. Zo worden wij regelmatig geconfronteerd
met langere droogteperiodes of extreme regenval. Om echt rampzalige gevolgen te beperken moeten we de
wereldwijde stijging van de temperatuur onder de 2°C houden. Onze gemeente wil haar verantwoordelijkheid
opnemen en een krachtig engagement nemen en ondertekende op 17 februari 2017 het Burgemeestersconvenant.
Dit is het grootste stedelijke klimaat- en energie-initiatief ter wereld, waarbij de gemeente zich engageert om tegen
2030 de CO2 uitstoot op het grondgebied van Wichelen met 40% te doen dalen.
Omdat het grootste aandeel van de uitstoot in Wichelen afkomstig is van onze gezinnen, betrekken we alle inwoners
van Wichelen bij het formuleren van de nodige initiatieven. Deze grote burgerparticipatie is van start gegaan onder
het motto “het groene LO2t van Wichelen”. Een groep van 30
inwoners werd uitgeloot door de kleuters van de gemeentescholen
die in 2030 achttien jaar worden. Deze 30 klimaatambassadeurs
zullen in 3 werktafels over mobiliteit, wonen & werken en energie
maatregelen voorstellen. Deze worden vervolgens via sociale
media aan alle inwoners bekend gemaakt. Wie dat wenst kan op
elk voorstel zijn of haar bemerkingen of suggesties formuleren
via de website www.hetgroenelot.be. Na een grote open
burgervergadering wordt uiteindelijk een maatregelenprogramma
vastgesteld om de doelstellingen te halen.
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Geleend & gelezen
Boek in de kijker
In “De bekeerlinge” (De Bezige Bij, 2016, 317 p.) voert Stefan Hertmans de lezer mee in een
chaotische wereld van passie, haat, liefde en dood. Van Caïro naar het kleine Provençaalse dorp,
waar de auteur sinds decennia thuis is. “De bekeerlinge” is beschikbaar in de bibliotheek van
Schellebelle, Serskamp en Wichelen én als e-boek!

Jeugdboekenmaand 2017: MVX - Je bent wie je bent
Goed nieuws: in 2017 wordt er een volledige maand lang, van 1 tot 31 maart,
ingezet op jeugdboekenplezier. Want de jeugdboekenweek wordt een
jeugdboekenmaand!
Het centrale thema is “MVX: Je bent wie je bent”.
MVX gaat over alle vormen van diversiteit, over jongens en meisjes, maar ook over
de vele gradaties daartussen.
Alle info over het thema vind je op jeugdboekenmaand.be.
Activiteiten tijdens de jeugdboekenmaand
Voor 1ste en 2de leerjaar
Leerlingen uit het 1ste en 2de leerjaar in Wichelen kunnen in de klas aan de slag gaan
met een doeboekje rond het thema van de jeugdboekenmaand. Dit doeboekje
met opdrachten sluit aan bij een online spel op http://spel.jeugdboekenmaand.be.
Voor 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
De bibliotheken van De Leesdijk hebben voor leerlingen uit het 3de, 4de, 5de en
6de leerjaar het STEM-spel “Ally en de wetenschap” ontwikkeld. STEM staat voor
Science, Technology, Engineering en Mathematics Het spel wordt ingeleid met een leuk filmpje dat je kan bekijken
op https://vimeo.com/193784317.
Een spel met wetenschappelijke proefjes, digitale doevragen, technische doordenkertjes en uiteraard zoekvragen in
boeken. Een spel voor jongens én meisjes in de bibliotheken van Schellebelle, Serskamp en Wichelen.

Themakoffers in de bib rond MVX
- Bij het STEM-spel voor de jeugdboekenmaand hoort ook een themakoffer. Deze themakoffer
kunnen leerkrachten na de jeugdboekenmaand in de bibliotheek lenen om te gebruiken in
de klas.
- Jeugdauteur Kathleen Amant ontwikkelde samen met çavaria (vereniging voor holebi's en transgenders in
Vlaanderen en Brussel) de themakoffer en het kleuterboekje “Lou op weg naar school”. Ook dit educatieve
pakket sluit aan bij het thema van de jeugdboekenweek en bestaat uit vertelplaten, een memoryspel, puzzels,
lesactiviteiten, … , om in de klas te gebruiken. Meer info: https://cavaria.be/educatief-pakket-lou.

Kamishibai in de bib
Voor leerkrachten, begeleiders van de kinderopvang, onthaalmoeders, grootouders, mama's
en papa's ... . Voor iedereen die kinderen graag wil verwennen met een leuk verhaal, bieden
we Kamishibai-vertelplaten aan. Dit is een traditionele Japanse vertelvorm. Kamishibai betekent letterlijk "papieren
drama". Kamishibai bestaat uit grote vertelplaten. Elke vertelplaat geeft een andere scène weer uit een verhaal. Op
de voorzijde zie je een afbeelding, op de achterzijde de bijhorende tekst voor de verteller. Zo komt een verhaal
tot leven voor een groep kinderen. Optioneel maakt de verteller gebruik van het kamishibai-verteltheater. Dat ziet
eruit als een houten kastje waarin de vertelplaten passen. Kamishibai ontlenen in de bib Je kan de vertelplaten en/
of het verteltheater gratis lenen voor 4 weken.
Wil je weten welke vertelplaten de bib heeft? Surf naar http://wichelen.bibliotheek.be en vul de zoekterm
“kamishibai” in.
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