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plechtigheden
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landbouw, lokale economie
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EERSTE SCHEPEN
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derde schepen
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SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: onderwijs, sport,
leefmilieu, dorpsrenovatie

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: Cultuur & bibliotheek,
toerisme, jeugd, informatica &
communicatie, inspraakbeleid.

bevoegdheden: ruimtelijke ordening en
stedenbouw, derde en vierdewereldproblematiek, huisvesting,
gehandicaptenzorg

Conny Beelaert
OCMW-voorzitter - zesde schepen

H E T gemeente B E S T U U R

ONAFHANKELIJK RAADSLID

bevoegdheden: gezinsbeleid,
kinderopvang, gelijke kansenbeleid,
seniorenwerking, vrijwilligerswerk,
lokaal sociaal beleid

OPENINGSUREN

GEMEENTEDIENSTEN

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

Gemeenteontvanger
Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
gemeenteontvanger@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 :
Martine Van Wesemael : 052 43 24 07
Pascale De Swaef : 052 43 24 06
Raisy Vueghs : 052 43 24 05
Patricia Cassier : 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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maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

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

Schellebelle :
Raisy Vueghs
Tel. : 09 369 00 42
Fax. : 09 366 12 58
Serskamp:
Patricia Cassier
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

Burgerlijke stand
Verantwoordelijke : Nadine Van Hoecke
Tel. : 052 43 24 08
burgerlijke.stand@wichelen.be

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

Stedenbouwkundige vergunningen
Christa Petit : 052 43 24 16,
Hilde Van Hauwermeiren, Lutgard Coppens :
052 43 24 17
Anne Roos : 052 42 24 19
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
Willy Melkenbeeck : 052 43 24 21
Ria Roelandt : 052 43 24 20
openbare.werken@wichelen.be

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

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

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

Jeugddienst
Verantwoordelijke : Koen Scherre
Tel. : 052 43 24 10
Fax : 052 43 04 24
jeugddienst@wichelen.be

Sportdienst
Verantwoordelijke : Koen Scherre
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,

Met veel fierheid mag ik jullie voor de eerste maal aanschrijven
als burgemeester van onze gemeente. Op 1 maart nam ik
namelijk de fakkel van het burgemeesterschap over van
Werner Van Der Eecken. In de eerste plaats wil ik hem
bedanken voor zijn jarenlange inzet voor onze gemeente.
Al van jongs af aan was hij actief binnen de jeugdbeweging,
waarna hij doorgroeide in de politiek. Hij bleef in alles wat
hij deed een onuitputtelijke bron van ideeën. Hij liet een

Sport + Toerisme + Senioren
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vragen die hem gesteld worden.
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Ik hoop ten volle dat we samen van onze gemeente een plek

CULTUURPLUS

onuitwisbare stempel na in onze gemeente. Bedankt voor
alles, Werner!
Vandaag ben ik enorm trots om deze gemeente te mogen
leiden. Een burgemeester moet er volgens mij in de eerste
plaats zijn voor de inwoners. Hij moet niet alleen een
luisterend oor hebben, maar ook iemand zijn die tracht
een zo goed en duidelijk mogelijk antwoord te geven op de

kunnen maken waar iedereen zich thuis voelt en waarbij elk
op zich een belangrijke bijdrage vormt. Ik beloof jullie dan
ook dat ik er voor de volle 100% zal voor gaan!
Een burgemeester moet een duidelijke visie hebben.
We staan vandaag voor vele uitdagingen. Niet alleen de

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

economische maar ook de financiële crisis zorgt ervoor dat
het steeds moeilijker wordt om het hoofd boven water te
houden. Als gemeentebestuur zijn we ons hiervan bewust
en willen we rekening houden met de zorgen en noden van
elke inwoner. Samen met mijn voorganger en de volledige
bestuursploeg hebben we een plan uitgestippeld over wat
we willen realiseren in onze gemeente. Ik ben nog steeds
overtuigd van dit plan en wil er samen met het ganse bestuur
dag in dag uit voor gaan.
De zon komt eraan, de dagen worden langer, de natuur
herleeft,… Graag zou ik jullie allemaal een prettige vakantie
willen toewensen. Zoals Johan Verminnen zingt in het
liedje “Ik neem vakantie in mijn straat”, hoop ik dat jullie
vooral zullen genieten van de mooie momenten met elkaar,
profiteren van de zon en elkaars deur niet voorbij lopen.
Maar ik hoop vooral dat jullie zullen zorg dragen voor elkaar.

Kenneth Taylor
Uw burgemeester
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Sport
Opening mountainbikeroute “De acht van Wichelen”
18 april 2010, op deze zonnige dag werd de nieuwe mountainbikeroute op onze gemeente geopend. Onder algemene bijval waagden
vele sportievelingen zich aan de tocht. In de speeches van Hilde
Bruggeman, gedeputeerde voor sport van de provincie OostVlaanderen, en Tanja Moens, Blosoinspecteur werd nog eens
gedrukt op de goede samenwerking tussen de provincie, Bloso,
Agentschap Natuur en Bos, en de gemeente. De laagdrempelige
manier van sporten, die aangemoedigd wordt door dergelijke
mountainbikeroutes werd door beide dames van belangrijke
waarde geacht. Wie de 35km lange route zelf eens wenst te fietsen,
kan steeds op de gemeentelijke sportdienst een gratis flyer met
een plannetje bekomen (sportdienst@wichelen.be). Onder de
aanwezigen werden cadeaubons voor fietsmateriaal verloot. Bij
deze wensen we nogmaals proficiat aan de 2 winnaars: Eddy Van
Acoleyen en Danny Verneert.

Sportkampen

Na het succesvolle kamp in de paasvakantie organiseert de sportdienst tijdens de zomervakantie opnieuw twee
sportkampen. Deze zullen plaatsvinden van 5 tem. 9 juli en van 23 tem. 29 augustus. Tijdens het kamp in juli wordt
gewerkt volgens het thema “Circus Weltevree” voor de kleuters en “Circus Boltini” voor de kinderen tot 13 jaar.
Tijdens het kamp in augustus wordt gewerkt volgens het thema “Reuzeleuke Kabouterpret” voor de kleuters en
“XL Games” voor de kinderen tot 13 jaar.
De kampen zullen doorgaan in de gebouwen van de gemeenteschool van Serskamp, Schoolstraat 4 te Serskamp.
Er wordt telkens gestart met de activiteiten om 9u, en geëindigd
om 16u.
De kostprijs bedraagt € 50 voor het eerst ingeschreven kind van
een gezin. Elk volgend deelnemend kind van eenzelfde gezin kan
aan € 40 deelnemen.
Opvang wordt voorzien vanaf 8u en tot 18u ’s avonds. Er
wordt achteraf, voor het betaalde bedrag, een fiscaal attest
opgestuurd, dat kan ingebracht worden bij de belastingsaangifte.
De inschrijvingen voor juli starten op dinsdag 1 juni om 18u, de
inschrijvingen voor augustus op dinsdag 22 juni om 18u.
Er kan ingeschreven worden op de sportdienst, Oud Dorp 2 te
Wichelen (tel: 052 43 24 10, mail: sportdienst@wichelen.be).
LET OP: de plaatsen zijn beperkt!

Sporthal
Na de goedkeuring van het gemeentelijk structuurplan door de provincie komen we eindelijk een stap dichter bij de
realisatie van de sporthal. Vooraleer de architect nu kan beginnen tekenen, moet er eerst nog een RUP (ruimtelijk
uitvoeringsplan) worden ontwikkeld. Dit om een deel van de gronden van woonuitbreidingsgebied om te zetten naar
recreatiegebeid. Binnen dit plan wordt niet alleen een sporthal voorzien, maar is er ook plaats voor woningbouw
en groenvoorzieningen. DDS, eigenaar van deze gronden, is reeds gestart met de ontwikkeling van dit ruimtelijk
uitvoeringsplan en het zal in samenwerking met de gemeente verder worden uitgewerkt. We hopen u dit plan in het
najaar te kunnen voorstellen.
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Fiets- en wandelroute
FIETSROUTE
Toerisme Oost-Vlaanderen lanceert de Floraliëntocht, een nieuwe thematocht op
het fietsnetwerk waarvan een lus (de Boomkwekerijlus) door onze gemeente loopt.
Deze lus vervangt de ‘Rozenroute’.
De Oost-Vlaamse bloem- en sierteelt is de rode - of beter groene - draad doorheen de Floraliëntocht. De tocht loopt
over de fietswegen van de fietsroutenetwerken Scheldeland en Waasland en bestaat uit 3 (met elkaar verbonden)
lussen. Je fietst langs bloeiende bloemenvelden en groene velden met bomen en struiken. Dankzij de medewerking
van de sierteeltbedrijven kan je in de zomerweekends minstens één sierteeltbedrijf een bezoekje brengen.
De brochure van de Rozenroute wordt niet meer verkocht. De bewegwijzering van de Rozenroute blijft wel nog
een jaar staan, namelijk tot april 2011.
WANDELROUTE
Kalkense Meersenroute: Deze route is in 2010 uit verkoop gehaald wegens werken in het kader van het Sigmaplan.
Er wordt gewerkt op de Scheldedijk tussen Uitbergen-brug en Wetteren (Overschelde). De huidige dijk wordt
verlaagd en er wordt een nieuwe dijk aangelegd ter hoogte van de Kalkense Meersen. De veerdienst blijft wel
toegankelijk!

Gemeentelijke Seniorenraad
Noteer deze data in je agenda!
Donderdag 26 augustus 2010
SENIORENFIETSTOCHT- 11e editie!!
Vanaf 13u30 worden de deelnemers verwacht aan café “De Zwaan” te
Wichelen. Om 14u zit iedereen in het zadel en vertrekt men voor een
± 20 km lange fietstocht langs landelijke wegen. Op de gehele tocht is
één traktatie voorzien en bij aankomst krijgen de deelnemers nog een
koffie en koek aangeboden.
Deelnameprijs: 3 euro per persoon. Inschrijving kan tot 20 augustus 2010
via de seniorenbonden
of via de cultuurdienst van de gemeente, 052 43 24 09.
INSCHRIJVEN VERPLICHT.
Dinsdag 28 september
Seniorgames Blankenberge, hét sporttreffen voor actieve 50-plussers.
"De Senior Games zijn een uitgelezen kans om je eens te meten met leeftijdsgenoten, over de grenzen van de federaties
heen, in een recreatieve en gezonde competitiesfeer"
Zoals vorig jaar heeft de Seniorenraad 50 plaatsen gereserveerd voor de Seniorgames in Blankenberge en zal het
busvervoer door BLOSO worden georganiseerd. Op de Seniorgames is er een veelzijdige en aantrekkelijke sportaanbod.
Dat is zodanig samengesteld dat iedereen kan sporten op eigen maat, eigen ritme en eigen tempo. Je kunt er samen
genieten en kiezen uit 32 verschillende recreatieve sportactiviteiten en diverse competities. Ten tweede gaat het
evenement door in het unieke kader van onze Belgische kust. Tot slot kunnen alle (actieve) deelnemers genieten van
een feestelijk optreden van Paul Severs.
Het kloppend hart van het evenement zal terug liggen in het vakantiedomein ‘ Floreal’ en het Bloso sportcentrum.
Deelnameprijs: € 7,00 (deelname, verzekering, gadget, lunchpakket, koffie, soep, water, gebruik fietsen en petanqueballen
(mits reservatie) en het optreden van Paul Severs). Busvervoer: € 5,00.
Inschrijvingen: Inschrijven kan via de cultuurdienst, 052 43 24 09, cultuurdienst@wichelen.be
waar inschrijvingsformulieren ter beschikking liggen.
Inschrijving is pas geldig na betaling van het inschrijvingsgeld en kan tot en met 12 augustus.
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Jeugd
Een dikke proficiat voor het U10-jeugdteam van SK
Na een prachtig seizoen met slechts 2 verliesmatchen in de
reguliere competitie schreef de U10 van SK Wichelen zich
in voor de provinciale jeugdcompetitie van het Nieuwsblad.
De competitie verliep over heen- en terugwedstrijden
tegen Poesele, Zomergem, Stekene, Geraardsbergen,
Lembeke en Waarschoot .
Tegen deze op papier veel sterkere tegenstanders heeft SK
Wichelen geen enkele nederlaag geleden. De provinciale
finale op Maldegem tegen eersteprovincialer Waarschoot
moest na een gelijkspel 3-3 met penalty’s beslist worden .
Hier bewaarde de David in het verhaal zijn koelbloedigheid,
en zorgde voor een mooie overwinning! Nog een dikke
proficiat voor deze mooie sportieve prestatie!
Ploeg SK Wichelen U10: Damir Agusev , Dario Crocket ,
Nathan De Rijcke , Daan De Wilde , Lennert Fonteyne ,
Petrit Junuzi , Axel Linthout , Tim Van Kerckhove , Lennert
Van Lippevelde , Enrique Veeckman

Ontdek deze zomer op het speelplein de Farwest!
Vakantie? Op het speelplein natuurlijk!
Naar zomerse traditie halen de animatoren van Speelplein Kwispeltje alles uit de kast om de 2,5 - tot 14 jarigen van
onze gemeente een fantastische vakantie aan te bieden. Dit jaar neemt het speelplein je mee
naar de Far West, de wereld van cowboys en indianen.
De vertrouwde stek in GIBO Wichelen wordt deze maal ingeruild voor de
gemeenteschool in de Bruinbeke (Wanzelestraat 9). Een reden te meer om het
nieuwe speelplein te komen ontdekken dus!
Een hele zomer lang kan je op deze spiksplinternieuwe locatie terecht voor
leuke spelletjes, super cool speelgoed, spetterende activiteiten en zoveel meer.
Dolenthousiaste animatoren zorgen ervoor dat je je geen seconde verveelt en
deze zomer een supervakantie wordt!
Aarzel dus niet en breng deze zomervakantie een bezoekje aan Speelplein
Kwispeltje. Want voor plezier voor groot en klein, moet je op het speelplein zijn!

Kleuteropvang tijdens de zomervakantie
Opvang vinden voor kinderen tussen 2,5 en 4 jaar tijdens de zomermaanden is geen eenvoudige opdracht.
Omdat het lokaal bestuur u niet in de kou wil laten staan werd een oplossing uitgewerkt voor deze zomer.
Vanaf woensdag 7 juli 2010 tem. dinsdag 24 augustus 2010 zal er in samenwerking met de speelpleinwerking
kleuteropvang georganiseerd worden, telkens van 7 u tot 18 u. De locatie van de opvang is GIBO De Belhamel,
Wanzelestraat 9 in de Bruinbeke. Het aantal plaatsen is weliswaar beperkt. Er worden maximaal 28 kleuters onder
de 4 jaar toegelaten. Indien u interesse heeft voor deze opvang is het verplicht uw kind in te schrijven in het Sociaal
Huis, Oud Dorp 2, te Wichelen op de jeugddienst.
De kostprijs van de kinderopvang bedraagt 8 euro voor een verblijf van minimum 6 uur, 4 euro voor een verblijf
tussen 3 en 6 uur en 2,75 euro voor een verblijf van minder dan 3 uur.
Digitale inschrijfformulieren kunnen opgevraagd worden op jeugddienst@wichelen.be.
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Geboorten
Hannelore Coppens (14/02/2010)
Kiéron Mertens (06/02/2010)
Milan De Kegel (22/02/2010)
Febe Keppens (22/02/2010)
Yoni Bontinck (23/02/2010)
Joran Van Huffel (24/02/2010)
Aiko Boel (27/02/2010)
Miro Baert (28/02/2010)
Robin De Schampheleire (01/03/2010)
Lara De Schampheleire (01/03/2010)
Staf Van Hecke (05/03/2010)
Ibrahim Boudour (08/03/2010)
Victor Blancquaert (13/03/2010)
Lennox Campbell (17/03/2010)
Bryanna De Mey (23/03/2010)
Arwen Grypdon (31/03/2010)
Senne Baeten (05/04/2010)

Johanna Biebaut (31/03/2010)
Dharma Malfliet (10/04/2010)
Rayan, Saad Abd El Aal (31/03/2010)
Goran De Strooper (11/04/2010)
Joke Baeyens (15/04/2010)
Viktor Gevaert (09/04/2010)
Bram Diericx (18/04/2010)
Aiko Heireman (23/04/2010)
Dieuwke Braeckman (23/04/2010)
Lotte Michiels (17/04/2010)
Febe Bracke(04/05/2010)
Daan De Bock(04/05/2010)
Baptiste Govaert(09/05/2010)

Huwelijken
Hendrik Verbanck en Elke Vanneste (19/02/2010)
François Cooman en Martina Bliki (26/02/2010)
David Spitaels en Ann Melkenbeeck (10/04/2010)
Alain Van den Dungen en Tania D’Hondt (17/04/2010)
Marnix Bruggeman en Nancy Van Leynseele (14/05/2010)
Peter De Blander en Mariko Van den Abeele (15/05/2010)

Overlijdens
Elisa Kuppens (18/02/2010)
Christiana Coppieters (19/02/2010)
Julia Van Aerdebrugge (23/02/2010)
Luc Vlaeminck (26/02/2010)
Emmanuel Luyckx (01/03/2010)
Marie Rottiers (03/03/2010)
Herman Uyttendaele (04/03/2010)
Rachel Van Wesepoel (05/03/2010)
Maria Celis (08/03/2010)
Achilles Leys (13/03/2010)
Palmyre Schockaert (14/03/2010)
Celestina De Paepe (15/03/2010)
Gérald De Vlieger (17/03/2010)

Lennox Campbell (22/03/2010)
Maria De Thaey (28/03/2010)
Arthur Matthys (08/04/2010)
Jean Winne (13/04/2010)
Joseph Eeckhaudt (19/04/2010)
Christiane Devreker (25/04/2010)
Emmanuël Van der Plas (01/05/2010)
Maria Bosman (05/05/2010)
Marcel Bracke (05/05/2010)
Alphonse De Rick (11/05/2010)
Yvonna D’Hondt (12/05/2010)
René Van de Velde (15/05/2010)
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foto Didier Verbaere

INBEELD

Burgemeesterwissel: 1 maart 2010

LESSEN FIETSBEHENDIGHEID

BUITENSPEELDAG

sport- en amusementsnamiddag Seniorenraad

opening mountainbikeroute

Ontvangst nieuwe inwoners wichelen
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Een dag op pad met…
… Johan Heldenbergh

Aan de vooravond van de opnames
van de film besloten we dat het
nodig was om eens een dag in de
voetsporen van Johan Heldenbergh
mee te lopen. Johan is de bezieler,
scenarist en acteurscoach van het
“1919- project” en is de aangewezen persoon om ons wat meer te
vertellen over “1919” en hoe het er
nu voorstaat.

ook zoveel mogelijk op te steken
over de “RED- camera” waarop ook
“1919” zal gedraaid worden.
Op de set profiteert Johan ervan om
een aantal afspraken te maken om
een gedeelte van de professionele
crew naar Schellebelle te halen om
opleidingen te komen geven. Iedereen is dolenthousiast over dit uniek
project en het lukt hem dan ook
om een aantal van hen te strikken.
Ook zijn collega’s Veerle Baetens
en Michael Pas spreekt hij aan om
misschien mee te komen figureren.
Huilend en briesend stort Johan zich
op een scene waarin zijn personage verneemt dat de opvoeding van
zijn dochter helemaal de verkeerde
kant is opgelopen.

We wachten hem rond 08.00 uur
op aan zijn wagen die ons naar Gent
zal brengen waar hij de hele dag
opnames heeft voor “Code 37”. Hij
vertrouwt ons toe dat hij per dag
ongeveer twintig telefoontjes krijgt
aangaande “1919” en een dertigtal
e-mails. Dat hij een aantal daarvan
al heeft behandeld deze ochtend.
Johan is medestichter van het theatergezelschap “Compagnie Cecilia” en heeft van zijn gezelschap de
toestemming gekregen om zich vier
maanden full- time met het project
bezig te houden -in werkelijkheid is
hij samen met de mensen van “OKA”
al twee jaar bezig met de voorbereidingen-, maar dat hij de afwisseling
om een aantal dagen iets anders
te doen nodig heeft. Hij probeert

Rond 18.00 uur komt hij thuis. Eet
snel wat en haast zich dan naar
“Brasserie Het Veer” om eens te
gaan kijken naar de grime afdeling
die een aantal acteurs bij wijze van
test onder handen neemt. Een uitgelaten sfeer verraadt het enthousiasme bij de medewerkers. Na een
korte vergadering met wat mensen
van de kostuumafdeling en een belofte om terug te komen moet hij
vertrekken naar “De Drie Koningen”
want hij wordt daar om 20.00 uur
verwacht voor een repetitie met
een aantal van de acteurs. We leren
dat ondertussen in “de Markoen” in
Wichelen nog een andere vergadering aan de gang is, en de decorafdeling dezer dagen de klok rond
doorwerkt. “Ik kan en ik moet niet

U heeft het ongetwijfeld gehoord.
VZW OKA Schellebelle heeft een
heleboel vrijwilligers van onze gemeente opgetrommeld om mee
te werken aan “1919”. Een heuse
langspeelfilm, die over, door en met
mensen van onze gemeente zal gedraaid worden deze zomer.

overal aanwezig zijn”, fluistert hij
“want iedereen werkt zo hard en
goed dat ik iedere nacht met het
volste vertrouwen en een immense
bewondering in bed kruip.”
De repetitie verloopt gesmeerd en
na afloop heeft iedereen zich geamuseerd, “en dat” zegt Johan “is
het allerbelangrijkste”. Rond 22.45
uur kan hij zijn belofte houden en
het resultaat van de grimetest op
foto gaan bekijken. Een pint of twee
worden genuttigd en rond middernacht neemt Johan afscheid van ons,
met de vraag om toch nog eens te
vermelden dat OKA nog steeds kleren en rekwisieten te kort heeft, en
dat iedereen zich kan inschrijven
om op 24 en 25 juli te komen figureren tijdens de opnames van de
sleutelscene. “We hebben zo’n 800
mensen nodig.” Hij blaast en schuifelt moe maar voldaan naar buiten.
De bedstee wacht.

U kan contact opnemen via www.okafilm1919.be
of bellen naar 0499 72 37 00 (figuratie),
0494 88 96 44 (rekwisieten),
0477 42 79 53 (kostuum na 18u)

9

OCMW
Woon- & zorgcentrum Molenkouter (WZC) viert feest!
zaterdag 26 juni van 8u tot 20u
Het 15-jarig bestaan van het WZC willen we niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Onder het motto ‘Bewegen
houdt je lichaam en geest gezond’ startten onze bewoners met een dagelijkse stapronde. We willen echter ook de
senioren van de gemeente stimuleren om te bewegen. Hiervoor willen we rond het WZC een trimparcours aanleggen met buitentoestellen. Ter gelegenheid van dit project organiseren we een 12-urenmarathon. We nodigen
iedereen uit om rondjes rond het woon-&zorgcentrum te lopen of te stappen.
Iedereen (stappers, lopers, supporters) is welkom! Gedurende de ganse dag is randanimatie voorzien.
Bijkomende vragen: 052 43 22 80 of via mail molenkouter@ocmw-wichelen.be

Nieuw telefoonnummer Contact Center
van de FOD Sociale Zekerheid - Directie-generaal
Personen met een handicap.
Sedert 1 maart 2010 werd het telefoonnummer van het Contact Center van de DG Personen
met een handicap vervangen door het groene nummer (gratis nummer) 0800 987 99.
Het Contact Center blijft toegankelijk van maandag tot en met vrijdag, doorlopend van 8.30 uur tot 16.30 uur.

Nieuwe brochure: Sociale maatregelen
voor wie elektriciteit en aardgas koopt
We rekenen energie voor verwarming, verlichting en
huishoudtoestellen tot onze basisbehoeften. Elke Vlaming
kan kiezen bij welke leverancier hij aardgas, stookolie
of elektriciteit aankoopt. De netbeheerders van het
elektriciteit- en aardgasnetwerk realiseren dag en nacht
via hun distributienetten een probleemloze levering
aan huis en correcte metingen van het verbruik. De
energiekosten die samenhangen met ons basiscomfort
maken onderdeel uit van elk huishoudbudget. Voor heel
wat gezinnen wegen deze kosten echter serieus door.
Een koude winter als deze doet de facturen verder
oplopen.
Om ervoor te zorgen dat iedereen continu kan
beschikken over elektriciteit en aardgas voorziet de
energiewetgeving een aantal sociale maatregelen. In
2009 keurde de Vlaamse Regering een verruiming
van de beschermingsmaatregelen tegen afsluiting

goed. Het Vlaams Energieagentschap schreef daarom
in samenwerking met Samenlevingsopbouw een
brochure die hulpverleners en gezinnen in klare taal de
maatregelen toelicht.
Zo heeft iedere Vlaming recht op een gratis hoeveelheid
elektriciteit. Bepaalde categorieën van afnemers genieten
van lagere energieprijzen, de ‘sociale maximumprijzen”,
naast andere voordelen. Ook zijn er vaste procedures
(herinneringsbrieven, vastgelegde betaaltermijnen,….)
en maatregelen zoals budgetmeters die voorkomen
dat wie problemen heeft met het betalen van zijn
elektriciteits- en/of gasfacturen schulden gaat opbouwen
of afgesloten wordt.
Wil je meer weten over deze maatregelen, surf dan
naar www.energiesparen.be/publicaties en download
de brochure. Of bestel uw exemplaar via het gratis
nummer 1700.

Trefdag 2010
Op 6 mei 2010 werd in het ICC de trefdag georganiseerd. Dit
tweejaarlijks initiatief lokt 3750 mandatarissen van OCMW’s en
gemeenten naar Gent. Er werden uiteenlopende informatiesessies
aangeboden.
Ook enkele Wichelse raadsleden waren aanwezig om zich bij te
scholen. De opgedane kennis kan hen ondersteunen bij hun taak
om aan de burgers passende hulp en dienstverlening aan te bieden.
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Het OCMW- mannetje terug van weggeweest!!!
Na zijn winterslaap in de kelder van het WZC Molenkouter heeft het OCMW-mannetje
terug post gevat aan de fontein in de voortuin van het Woon en Zorgcentrum.
Fris en monter kan hij genieten van het aankomende zomerweer.

Wichelen is een BOEBS- gemeente
In Vlaanderen zijn er in totaal 52 BOEBS-gemeenten.
Ook Wichelen werd uitgeroepen tot BOEBS-gemeente. Dit
Boebs-label krijgt men door gedurende een jaar intensief
aandacht te besteden aan valpreventie. Op 28 april werd
dit ‘bewogen’ jaar feestelijk afgesloten in de polyvalente zaal
van het Woon en Zorgcentrum Molenkouter. Tijdens deze
slothappening werden foto’s van ‘80-plussers in beweging ‘
tentoongesteld. De fotoclub Scaldis slaagde erin om enkele
actieve 80-plussers voor de lens te krijgen. Het talrijk aanwezige
publiek bewijst dat we kunnen spreken van een succesvol
project. De aanwezigen genoten dan ook van het optreden van
de peters van het project, De Wichelse straatzangers.

Vraag nu je gratis energiescan
Tijdens deze koude(winter-)maanden zal het u nog meer opgevallen zijn dat de energiekosten toenemen.
Maar door ons gedrag wat aan te passen , kunnen we makkelijk tot 15 % per jaar op ons energieverbruik besparen.
69 inwoners van de gemeente Groot-Wichelen kunnen een gratis energiescan aanvragen. Tijdens de energiescan
zal een medewerker van de Kringwinkel Teleshop uw huis doorlichten. De energiescanner vult een checklist m.b.t.
energiebegeleiding zo volledig mogelijk in, geeft energiebesparende tips en plaats waar nodig gratis energiebesparend
materiaal (spaarlamp, spaardouchekop,buisisolatie, radiatorfolie …) Nadien maakt de energiescanner een volledig
rapport op waarin staat wat je allemaal kan doen om minder energie te verbruiken.
Wie komt in aanmerking? Voeg een van de onderstaande opgesomde bewijsstukken toe:
Doelgroep
Bewijsstuk
Eigenaars / huurders van woningen waarvan het KI maximum
geen
€ 800 bedraagt
Eigenaars / huurders met die recht hebben op een verhoogde
Mutualiteitsklever van alle gezinsleden
tegemoetkoming
Eigenaars / huurders met een laag inkomen (bruto belastbaar
Kopie van het meest recente
inkomen is lager of gelijk aan € 15063.45 – verhoogd met
aanslagbiljet personenbelastingen
€ 2.788,65 per persoon ten laste)
(inkomen jaar 2008 – aanslagjaar 2009)
		
Wat moet je doen?
Laat, door het invullen van onderstaande strook, weten dat je graag een energiescan wil laten uitvoeren en voeg
de nodige bewijsstukken toe. Indien u in aanmerking komt zal de energiescanner telefonisch een afspraak maken.
Let op: het aantal plaatsen is beperkt tot 69 scans!
Wenst u vooraf meer informatie contacteer dan:
Mevr. Anne Roos – 052 43 24 19 of Mevr. Astrid De Ridder – 052 43 24 60
Inschrijvingsstrook energiescan:
Naam

+

Voor-

naam .......................................................................................................................................................................................................................................
Adres ......................................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer .............................................................................................................................................................................................................
Bewijsstuk ............................................................................................................................................................................................................................
Datum aanvraag ................................................................................................................................................................................................................
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Bevolking
Naar het buitenland? Denk tijdig aan de nodige reisdocumenten.
Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je
officiële reisdocumenten nodig. Denk er tijdig aan, het
zou immers spijtig zijn je reis te moeten uitstellen of
annuleren omdat je documenten niet in orde zijn. Welke
reisdocumenten kinderen jonger dan 12 jaar nodig
hebben, hangt af van de reisbestemming. Soms hebben
kinderen jonger dan 12 jaar andere reisdocumenten
nodig om naar hetzelfde land te reizen dan volwassenen
en kinderen ouder dan 12 jaar.
De nodige inlichtingen over de vereiste reisdocumenten
en andere reisinformatie vind je in het reisbureau of op
de website van Buitenlandse Zaken: http://diplomatie.
belgium.be. Kies ‘Op reis in het buitenland’ en maak
je keuze. Je vindt er ook de vertegenwoordiging van
het land van bestemming (ambassade of consulaat) in
België waar je meer informatie kan bekomen. Kies dan
‘Ambassades en consulaten’ en selecteer ‘Adressen van
de buitenlandse ambassades en consulaten in België’.
Alle nuttige informatie om gezond op reis te gaan vind je
ook op de website www.gezondheidspas.be.
Het bezochte land aanvaardt de identiteitskaart?
Vanaf de leeftijd van 12 jaar is ieder kind in het bezit van
zijn eigen identiteitskaart. Voor kinderen jonger dan 12
jaar, met de Belgische nationaliteit, kunnen de ouders
bij de bevolkingsdienst van de gemeente de kids-ID
aanvragen. Tot nu toe bestaat dit kaartje nog niet voor
niet-Belgen.
De kids-ID vervangt dus het witte kartonnen kaartje met
foto en is 3 jaar geldig. Wanneer je kind een kartonnen
identiteitsbewijs heeft dat nog geldig is voor de volledig

periode van je vakantie, hoef je deze niet altijd te laten
vervangen. Men kan er nog mee reizen naar de landen
van de Europese Unie met uitzondering van Litouwen
en Roemenië.
Wat is de kids-ID?
De kids-ID is het elektronische identiteitsdocument voor
kinderen van 0 tot 12 jaar en officieel reisdocument voor
de meeste Europese landen en ook voor een aantal
landen buiten Europa, voor zover het kind vergezeld is
van een ouder of voogd die zelf in het bezit is van een
geldig identiteitsdocument.
Hoe aanvragen?
De persoon die het ouderlijk gezag heeft over het kind
kan de kids-ID aanvragen bij de bevolkingsdienst van de
gemeente:
- het kind moet zelf aanwezig zijn bij de aanvraag
- je moet een recente pasfoto met vooraanzicht en
lichte effen achtergrond van het kind hebben
- de kostprijs bedraagt 3 euro (gewone procedure)
- leveringstermijn: 2 tot 3 weken
Opgelet: Denk eraan om de kaart tijdig aan te vragen bij
de bevolkingsdienst van de gemeente, zeker als je op
reis vertrekt. Als je de kids-ID niet tijdig aanvraagt, zal het
enkel nog mogelijk zijn om ofwel de kids-ID voor je kind
te bekomen via de spoedprocedure ofwel een paspoort
in spoedprocedure aan te vragen. Deze procedures zijn
veel duurder. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan een
voorlopig identiteitsbewijs aangevraagd worden.
Nuttige links: www.eid.belgium.be
www.halloouders.be. – www.ibz.fgov.be

Niet-Belg

Kartonnen
identiteitsbewijs

Wordt onmiddellijk bij aanvraag
afgeleverd en kost 1,25 euro

Belg

Kids-ID

- Aanvragen
- 2 tot 3 weken wachten
- Afhalen
- Kost 3 euro

Kind jonger
dan 12 jaar
gaat op reis:

OF
Spoedprocedure:
- Afleveringstermijn van 3 werkdagen kost 120 euro
- Afleveringstermijn van 2 werkdagen kost 200 euro

Kartonnen
identiteitsbewijs

Indien niet meer geldig voor volledige
vakantieperiode: kids-ID aanvragen
Indien nog geldig voor volledige vakantieperiode moet deze niet altijd vervangen worden
door een kids-ID

12

Het bezochte land vereist een paspoort?
De meeste niet-Europese landen vereisen een paspoort,
al dan niet met visum, eventueel aangevuld met een
inentingsbewijs. In dit geval moet ook een kind, zelfs een
pasgeborene, een eigen paspoort bezitten.
Wat is een paspoort?
Het paspoort is een reisdocument met een
geldigheidsduur van 5 jaar. Vanaf zijn geboorte kan elke
Belg een eigen paspoort krijgen.
Hoe aanvragen? Bij de bevolkingsdienst in het Sociaal
Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen:
- de aanvrager dient persoonlijk aanwezig te zijn
- voor minderjarigen dient de persoon die het ouderlijk
gezag heeft samen met het kind aanwezig te zijn bij
de aanvraag
- er zijn twee recente pasfoto’s in kleur nodig met
vooraanzicht en lichte effen achtergrond

-

de kostprijs bedraagt: voor volwassenen: 79,50 euro
(normale procedure) 			
voor minderjarigen: 41 euro (normale procedure)
- leveringstermijn: ongeveer 10 dagen
Opgelet: Vraag het paspoort tijdig aan. Er bestaat
wel een spoedprocedure, maar die is vrij duur. Voor
volwassenen kost dit 252,50
euro en voor minderjarigen
210 euro.
Nuttige
info:
http://
diplomatie.belgium.be
MEER INFO?
Dienst bevolking
Tel. 052 43 24 07 •
bevolking@wichelen.be
Gratis folders beschikbaar

Gemeenteraad
Gemeentebosje Schoolstraat
Al jaren is het gemeentebestuur eigenaar van een bosje
van bijna een halve hectare groot in de Schoolstraat
te Serskamp. Met Natuurpunt is overeengekomen
dat zij het bosje ecologisch zullen beheren door het

verwijderen van exoten en het aanplanten van een
hakhoutrand. Het wordt tevens ingericht als broed- en
rustplaats voor vogels. Er zullen ook informatieborden
worden aangebracht.

Ondergronds brengen elektriciteitsnetten
De komende jaren worden veel middelen geïnvesteerd
in het ondergronds brengen van elektriciteitsnetten,
zowel openbare verlichting als laagspanning. Dit jaar
worden alvast enkele straten in de deelgemeente
Wichelen aangepakt, met name de Dreefstraat, de
Brugstraat (tussen Moleken en Dreefstraat) en het

zijstraatje van het Oud Dorp. Die investering bedraagt
voor de gemeente ongeveer € 30 000. De kans op
defecten van ondergrondse leidingen is naar verluidt een
heel stuk kleiner aangezien onder andere bij stormweer
geen vallende bomen of takken meer te vrezen zijn die
kabels kunnen afrukken.

Drugspreventiewerking
Samen met de gemeenten Wetteren en Laarne zal de
komende maanden een drugspreventiewerking worden
opgestart. Het doel is de mensen verantwoord te leren
omgaan met allerlei genotsmiddelen. Uiteraard wordt
ook samengewerkt met de lokale politie.

AFSCHEID BURGEMEESTER
WERNER VAN DER EECKEN
Voor elke bloem, voor elk lief woord,
voor elk geschenk, voor elke kaart, voor elke attentie

ZEG IK U VAN HARTE DANK
hartelijk Werner
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Milieu
Subsidie voor het behoud van huis- en boerenzwaluw
In de gemeente bevinden zich 2 grote huiszwaluwkolonies: op het Dorp en de
Hoogstraat in Schellebelle en op het Oud Dorp in Wichelen. Dit is uniek gezien het gaat
over een kwetsbare en beschermde diersoort. Ook de boerenzwaluw komt voor in de
gemeente, voornamelijk in schuren en stallen. Om een verdere achteruitgang van deze
vrolijke vogeltjes tegen te gaan voorziet de gemeente een subsidie voor het behoud van
de nesten. Het subsidiebedrag varieert van 25 tot 50 euro, naargelang het aantal bezette
nesten. Wie een zwaluwnest heeft kan dit steeds melden aan het Regionaal LandschapSchelde Durme. U kan via deze vzw gratis nestplankjes en steunlatjes verkrijgen. Indien
gewenst hangen zij kunstnesten op.
Subsidiereglement en aanvraagformulieren kunt u terugvinden op www.wichelen.be. Het
Regionaal landschap Schelde Durme kunt u bereiken op www.rlsd.be of 052 33 89 10.

Boerenzwaluw
(bron: rlsd)

Huiszwaluw
(bron: rlsd)

Gemeente poetst milieuvriendelijk
Het onderhoud van het gemeentehuis is in de goede handen van Daisy en Martine. Zij houden het gemeentehuis
kraaknet en gebruiken uitsluitend 100% biologisch afbreekbare kuisproducten, zowel voor vloer, ruiten, bureau
als voor sanitair en afwas. Dankzij de inzet van gemotiveerde medewerkers zoals zij, kan de gemeente haar groen
beleid vorm geven. Bedankt!

Win een vat vol verrassingen !
Op zaterdag 5 juni 2010 kunt u opnieuw alles te weten komen over composteren in de tuin. De compostmeester
van Wichelen geeft u deskundige uitleg en tips. Dit jaar staat de compostdemonamiddag in het teken van “vaste
planten” en kunt u een compostvat vol met tuingereedschap t.w.v. 250 euro winnen. Afspraak in de tuin van het
grafmakershuisje, Oud Dorp 19 (rode poort naast oud gemeentehuis) op 5 juni 2010 om 14 uur!

Subsidie voor nectarhoudende planten
Op vraag van de milieuraad besliste de gemeenteraad om een subsidie toe te kennen voor de aanplant
van nectarhoudende planten. Nectar is het hoofdvoedsel van insecten zoals bijen. Deze bijen gaan de
laatste jaren sterk achteruit, net omwille van een tekort in het voedselaanbod. Met dit reglement beoogt
het gemeentebestuur deze bestuivers een duwtje in de rug te geven. De toelage bedraagt 20 % van de
aankoopprijs (excl. BTW). Enkel met facturen vanaf 250 euro (excl. BTW) kan men subsidie aanvragen.
Subsidiereglement en aanvraagformulieren kunt u terugvinden op www.wichelen.be.

Tuinieren zónder pesticiden
Op dinsdagavond 15 juni 2010 om 20 uur organiseert de
milieuraad een boeiende en praktijkgerichte infoavond over
“tuinieren zónder pesticiden”. Deze vindt plaats in de raadzaal
van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 in Wichelen. Wat staat op
het programma? Twee sprekers die vertellen over hoe men in
de tuin kan tuinieren zónder gebruik van pesticiden en hoe de
siertelers het gebruik van bestrijdingsmiddelen mijden. Kortom,
heel boeiend voor de verantwoorde tuinder! Nadien wordt een
nieuw gemeentelijk subsidiereglement rond nectarhoudende
planten voorgesteld. Tot dan!
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Dit infoblad is gedrukt op papier dat het keurmerk van de Forest Stewardship Council (FSC)
mag dragen. Bij dit papier is het zeker dat de
productie niet tot bosvernietiging heeft geleid.
Een flink deel van de grondstof is afkomstig uit
bossen en plantages die worden beheerd volgens de regels van FSC.
Het is het eerste papier 100% gerecycleerd
+100% FSC-gecertificeerde post-consumer vezels. Daarom mag dit papier het FSC Recycled
label dragen.

CU-COC-809718-FX

Geleend & bekeken
Films lenen in de bib
Dat je in onze bibliotheek alleen maar boeken kunt lenen is een misverstand. Daarom zoemen wij hier ook een
keer in op onze dvd-collectie. Vijf jaar geleden startte de bib met het uitlenen van films voor de jeugd: tekenfilms,
jeugdseries, familiefilms, natuurdocumentaires en andere. De voorwaarden om deze dvd’s te ontlenen waren (zijn)
dezelfde als voor boeken (3 weken gratis). Drie jaar later hadden wij ongeveer 500 jeugd dvd’s in collectie, waarvan
doorgaans ongeveer de helft was uitgeleend.
Toen wij einde 2008 beslisten om ook volwassenenfilms aan te bieden zochten we naar een manier om hun
‘aanwezigheid’ in de rekken te verhogen. Een film bekijken kost de ontlener doorgaans slechts één avond. Om die
reden werd toen beslist om het gratis uitlenen in tijd te beperken tot één week. Wie de ontleende dvd’s langer
bijhoudt betaalt vanaf de 8ste dag 1 Euro per (extra) 14 dagen. De omloopsnelheid van films voor volwassenen
steeg sindsdien en het onmiddellijk beschikbare aanbod eveneens. Om praktische redenen geldt de ingevoerde
regeling alleen voor de volwassenen dvd-collectie. We geven hierna een schematisch overzicht van de actuele
uitleenvoorwaarden voor films :
JeugdfiLms	
Ontlening : gratis
Verlenging vragen : gratis
Uitleentermijn : 3 weken
Later terugbezorgen : € 0.12 per week

Volwassenenfilms
Ontlening : gratis
Verlenging vragen : niet nodig
Uitleentermijn : 1 week
Later terugbezorgen : € 1 per 14 dagen

Aanvankelijk konden dvd’s enkel ontleend worden in de bibliotheek in Schellebelle . Naarmate de collectie groeide
werden ook films in de uitleenposten Serskamp en Wichelen aangeboden. Het betreft wisselcollecties die om
de veertien dagen worden vervangen, zodat in elke deelgemeente het aanbod voortdurend wijzigt en vernieuwt.
Momenteel hebben wij in totaal ongeveer 1700 films beschikbaar. De collectie groeit met ongeveer 50 dvd’s per
maand. Dit aantal kan wijzigen afhankelijk van de belangstelling en de noden van het publiek.

OPENINGSUREN
BIBLIOTHEEK SCHELLEBELLE
Maandag		
Dinsdag		
Woensdag		
Donderdag		
Vrijdag		
Zondag		

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

UITLEENPOST WICHELEN
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

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

UITLEENPOST SERSKAMP
Dinsdag		
Woensdag		
Zaterdag		

18.00 u. – 20.00 u.
13.30 u. – 15.00 u.
10.00 u. – 12.00 u.
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speelpleinkwispeltje@hotmai
(ook op facebook)

Jeugddienst Wichelen: 052 43
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