INSTROOM
Wichelen

INbeeld
Kerstmarkt OKA

Schellebelle

Een dag op pad met...
p8

de strooidienst	

p9

Serskamp

Brandweer
Schouwbranden

3-MAANDELIJKS INFOMAGAZINE
JRG 4 - NR 11 - februari 2011
Verantwoordelijke uitgever : gemeentebestuur Wichelen

p 12

INFO
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TWEEDE SCHEPEN

Albert Van Malderen
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bevoegdheden: algemeen bestuur,
brandweer, politie, personeel,
burgerlijke stand

bevoegdheden: financiën, mobiliteit,
openbare gebouwen, feesten en
plechtigheden
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landbouw, lokale economie

Kristof De Smet
EERSTE SCHEPEN

Martine De Wilde
derde schepen

Yvan De Coninck
vijfde schepen

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
Patrick Lauwereys : 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,

Tijdens tal van activiteiten, wijkfeesten of zomaar op
straat spreken bewoners me dikwijls aan over ons beleid. Als ik hen vraag wat volgens hen beter kan, dan
vermelden ze opvallend vaak kleine dingen in hun onmiddellijke woonomgeving. Het gaat dan bijvoorbeeld
over zwerfvuil op de straat of een voetpad dat zich
in slechte staat bevindt. Ik begrijp dus heel goed hoe
belangrijk het is te blijven investeren in het dagelijks
onderhoud van ons openbaar domein, in alle wijken,
dorpen en buurten.
Aangezien we de mening van onze inwoners belangrijk
vinden, organiseren we tevens 2 informatieavonden
voor alle inwoners van de gemeente. Op woensdagavond 16 maart om 20 uur zal er in de voetbalkantine
van Schellebelle een informatievergadering plaatshebben in verband met het Ruimtelijk Uitvoeringsplan van

Sport 		
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de intercommunale DDS voor het aanleggen van een
nieuwe woonwijk en het bouwen van een sporthal.
Aangezien er in de deelgemeente Serskamp toch ook
heel wat ongerustheid is ontstaan over de plannen die
voorliggen over het binnengebied Anker, organiseren
we als bestuur ook hierover een informatievergadering in de polyvalente zaal van Serskamp op woensdag 23 maart om 20u, waarop alle betrokken partijen

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

worden uitgenodigd.
We hopen dat er op deze vergaderingen een duidelijk
antwoord kan gegeven worden op heel wat vragen en
bekommernissen die vandaag onder de inwoners van
onze gemeente leven. Wij hopen op uw aanwezigheid
zodat wij u een eerlijk en duidelijk beeld kunnen
geven van wat er in onze gemeente zal gebeuren.
Uw burgemeester

Kenneth Taylor
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Sport
Sportkampen
Na de succesvolle heropstart van de sportkampen vorig jaar organiseert de sportdienst
ook dit jaar enkele kampen.
In de paasvakantie wordt er van 18 tot en met 22 april gewerkt onder het thema
“Spetterend sporten” voor kleuters en "Olympische Vlam" voor kinderen tot 13 jaar. Ook
tijdens de zomervakantie zijn er terug twee sportkampen. Deze zullen plaatsvinden van
4 tot en met 8 juli en van 22 tot en met 26 augustus. Tijdens het kamp in juli wordt
gewerkt volgens het thema “Al met de bal” voor de kleuters en “New Games” voor de
kinderen tot 13 jaar.
Tijdens het kamp in augustus wordt gewerkt volgens het thema “Joe de kangoeroe” voor de kleuters en “Jump 4 Joy”
voor de kinderen tot 13 jaar.
De kampen van april en juli zullen plaats vinden in de gebouwen van de gemeenteschool van Serskamp, Schoolstraat 4
te Serskamp. Deze van augustus zijn te beleven in de gebouwen van de gemeenteschool van Wichelen, Margote 114 te
Wichelen.
Er wordt telkens gestart met de activiteiten om 9u, en geëindigd om 16u. De kostprijs zal € 50 bedragen voor het eerst
ingeschreven kind van een gezin. Elk volgend deelnemend kind van eenzelfde gezin zal tegen € 40 kunnen 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 het kamp van april starten op dinsdag 1 maart vanaf 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, wie tijdens de start van de inschrijvingen aanwezig is, krijgt voorrang!

Stratenloop “De 10 van Wichelen” op zaterdag 30 april 2011
De 10 van Wichelen” is een recreatieve stratenloop die de gemeentelijke sportdienst samen met atletiekclub ACES
organiseert ter gelegenheid van Meikermis op het Oud Dorp te Wichelen. Het Oud Dorp en het Sociaal Huis worden de
achtergrond van een mooie sportieve uitdaging die we onze inwoners aanbieden. Er zijn verschillende afstanden voor
de jeugd, en er is een 5 en een 10 kilometerloop voor alle leeftijden. Inschrijven kan op de sportdienst van de gemeente,
tijdens de openinguren van het Sociaal Huis, of op het nummer 052 43 24 10.
Wedstrijdschema:
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v
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m
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Miniemen
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m
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Joggers

alle

m/v

5000m

15,40u
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De 10 van Wichelen

alle

m/v

10000m

16,30u

Technische dienst
Informatieavond ‘Veilig Verhuren’
Bij het verhuren van een woning komen veel wetgeving en allerlei regels kijken.
Om verhuurders wegwijs te maken in deze complexe materie organiseert Woon+,
een intergemeentelijke samenwerking tussen Laarne, Wetteren en Wichelen, een informatieavond
op donderdag 3 maart 2011 om 19.30 uur in CC De Poort (boven de bibliotheek), Markt 27 te 9230
Wetteren.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is wel noodzakelijk via 09 365 46 36 of 052 43 24 19 of mail
woonplus@laarne.be Voor de aanwezigen zal een uitgebreide documentatiemap klaarliggen.

Informatieavond “huurwetgeving”
De huurwetgeving regelt de relatie tussen huurders en verhuurders.Toch bent u als huurder best op de hoogte van
de huurwet. U leert uw rechten en plichten kennen en leert verder dat een eigenaar zomaar niet gelijk wat kan eisen.
Woon+ organiseert daarom een informatieavond rond huurwetgeving te Wichelen, op dinsdag 29 maart 2011 van 19.00
uur tot 21.00 uur in de raadszaal van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2.
Deelname is gratis, vooraf inschrijven is wel noodzakelijk via 09 365 46 36 of 052 43 24 19 of woonplus@laarne.be.

Senioren
Opleiding ‘seniorenambassadeurs’ vrijwilligerswerk

De verschillende provincies in Vlaanderen, waaronder ook de Provincie
Oost-Vlaanderen, zoeken binnen hun
informatieve opdracht en in het kader van het Europees Jaar voor Vrijwilligerswerk 2011 vrijwillige kandidaten voor de opleiding 'Seniorenambassadeurs vrijwilligerswerk' voor het
geven van diverse informatiesessies
rond senioren en vrijwilligerswerk.
Situering project
Uit het lokaal behoeftenonderzoek
ouderen (uitgevoerd door prof. Verté) blijkt dat er nog heel wat potentieel is bij senioren om aan vrijwilligerswerk te doen. Motiverende factoren

om hen aan het vrijwilligerswerk te
zetten zijn: verzekerd zijn, geen aangifte moeten doen bij de pensioendienst, ontvangen van een onkostenvergoeding en meer erkenning door
de overheid. Bovendien blijkt dat net
juist rond deze randvoorwaarden er
een behoefte is aan laagdrempelige
info alsook over de bestaande wetgeving. Vooral op dit laatste punt wil
men inspelen.
Doelstelling
De seniorenambassadeurs gaan lokaal op een laagdrempelige manier
informatie geven aan senioren over
vrijwilligerswerk. De bedoeling is om

senioren te informeren over vrijwilligerswerk en hen aan te sporen de
stap te zetten naar vrijwilligerswerk.
De seniorenambassadeurs worden
vanaf april/mei 2011 ingezet om het
vrijwilligerswerk bij senioren te promoten. Zij zullen aan de slag gaan om,
bijvoorbeeld op verzoek van lokale
seniorenraden of verenigingen, informatie omtrent vrijwilligerswerk door
te geven. Dit kan op de algemene vergadering van een seniorenvereniging,
een bijeenkomst van de plaatselijke
seniorenclub of tijdens het overlegmoment van een lokale seniorenraad.

Geïnteresseerd? Ben je gemotiveerd om als seniorenambassadeur aan de slag te gaan? Neem dan vóór eind februari
contact op met jouw Steunpunt Vrijwilligerswerk via www.oost-vlaanderen.be/vrijwilligerswerk of per telefoon 09 267 75 44
of per mail vrijwilliger@oost-vlaanderen.be
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD – FEBRUARI 2011
Fietspad langs gewestweg Wichelen – Schellebelle
Vanaf het kruispunt met de verkeerslichten op het Moleken tot aan de Hoge Landweg zal een afgescheiden fietspad
worden aangelegd aan beide zijden van de rijweg Moleken – Ten Brugsken – Dendermondsesteenweg. Daartoe zullen
ook grondinnemingen nodig zijn. De openbare verlichting zal worden geplaatst, beheerd en onderhouden door het
Vlaamse Gewest. Zo zullen de scholieren en andere fietsers op een veilige manier naar hun bestemming kunnen peddelen.

Jeugdlokalen gemeentedomein
De VKSJ, KLJ en Schutters op het gemeentedomein krijgen een nieuw lokaal. De gemeenteraad heeft de ontwerpplans
goedgekeurd, zodat de stedenbouwkundige aanvraag kan worden voorbereid. De raming van de werken bedraagt bijna
€ 400 000. De oude prefablokalen, stille getuigen van de oude rijksschool uit de jaren ’60, zullen dan worden afgebroken.

Jeugd- en cultuurcentrum in Serskamp
De gemeenteraad heeft beslist om de aanbesteding te starten voor de verbouwing van het fabriekspand Eurowathelet
op de Anker tot jeugd- en cultuurcentrum. Het bestek voor het lot bouwwerken is daartoe goedgekeurd met een
raming van € 875 000. Die werken omvatten alle bouwwerken van ontmanteling over ruwbouw en verbouwing tot
afwerking. De loten elektriciteit, verwarming, ventilatie en sanitair zullen in een latere fase worden aanbesteed.

Onteigening Anker 40 Serskamp
Voor zaal ‘Astrid’ op de Anker in Serskamp heeft de gemeenteraad het onteigeningsplan definitief goedgekeurd. Om
reden van openbaar nut wordt nu een onteigeningsbesluit van de bevoegde Vlaamse minister gevraagd. Daarna kan de
gerechtelijke procedure beginnen. De bedoeling is om op die plaats (en op de plaats waar café Den Anker heeft gestaan)
sociale woningen op te richten. Zo kan de gemeente haar taakstelling voor sociale woningen stap voor stap realiseren.

Fietsen op trottoirs en verhoogde bermen buiten de bebouwde kom
Volgens artikel 9.1.2.4° van het KB van 1/12/1975 mogen
fietsers buiten de bebouwde kommen de trottoirs en
verhoogde bermen volgen. Dit is o.a. het geval aan de
linker- en rechterkant van de Stationsstraat in Schellebelle
juist voor de spooroverweg, komende uit de richting van
Serskamp, aangeduid door de verkeersborden F1-F3.
Het voetpad kan daar door de fietsers, in beide richtingen,
zonder probleem gebruikt worden, op voorwaarde dat er
voorrang wordt verleend aan de voetgangers.

66

Geboorten
Nyano Vanderstuyft (07/08/2010)
		
(† 07/08/2010)

Lotte Sichien (20/12/2010)

Sietse Niessen (18/11/2010)

Aurélie Walgraeve (31/12/2010)

Louise De Rycke (19/11/2010)

Victor Van Durme (04/01/2011)

Quinten De Rycke (21/11/2010)

Elise Dobbenie (06/01/2011)

Ralph Van Hauwermeiren (24/11/2010)

Rimes Hadj Hassine (08/01/2011)

Lena Demey (25/11/2010)

Amber en Jill Carlier (10/01/2011)

Lena Philips (26/11/2010)

Logan Heymans (14/01/2011)

Kiara De Bast (28/11/2010)

Dellano Van Rossen (14/01/2011)

Lucy Kerckaert (29/11/2010)

Servaas Dhooge (14/01/2011)

Jaicy Pipar (01/12/2010)

Noortje Raes (19/01/2011)

Kyan De Smet (06/12/2010)

Laure Coekaerts (26/01/2011)

Klaartje Sergeant (22/12/2010)

Sam Hessels (31/01/2011)

Jimme De Lamper (10/12/2010)

Liam Coudron (03/02/2011)

Matthias De Gendt (15/12/2010)

Wenke Carlier (03/02/2011)

Keyana Engelbert (16/12/2010)

Eppo Van Helleputte (04/02/2011)

Leonie Verhamme (17/12/2010)

Dyayden Roels (04/02/2011)

Ace De Moor (22/12/2010)

Huwelijken

André Van Wassenhove en Olga Bezkorovaina (20/11/2010)
Davy Van Geert en Lindsay Vander Beken (18/12/2010)
Ward Bogaert en Evi Gevaert (18/12/2010)
Hans Leeman en Sandra Van Eeghem (21/01/2011)

Overlijdens
Irma Uyttendaele (16/11/2010)

Martin Van Lippevelde (12/01/2011)

Hilda Van Herreweghe (19/11/2010)

Albert Pannekoek (17/01/2011)

Maria Commerman (20/11/2010)

Delphina Witman (20/01/2011)

Albert Lemmens (23/11/2010)

Frieda Wandeler (24/01/2011)

Sandra De Winter (24/11/2010)

Felix Smekens (31/01/2011)

Roger Becqué (25/11/2010)

Jan Baptist Van Imschoot (04/02/2011)

Karel Gysel (13/12/2010)

Marie D’Hondt (06/02/2011)

Mauritius Huylebroeck (14/12/2010)

Lydia Braeckman (09/02/2011)

Frida Bracke (16/12/2010)

Hubert Van Heck (10/02/2011)

Yvona Bonnarens (17/12/2010)
Ivonne Van Lippevelde (23/12/2010)
Paul De Waele (05/01/2011)
Agnes Impens (11/01/2011)
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INBEELD

atletiekclub eerlijk streven

SPORTLAUREATEN

NIEUWJAARSCONCERT DA CAPO

8

KERSTBOOMVERBRANDING

KERSTMARKT OKA

inzamelactie voor Haîti
door GIBO "De meander"

Een dag op pad met…
… de strooidienst

We herinneren ons allemaal wel de
winterperikelen van de twee afgelopen jaren. Sneeuw en ijzel hebben
de weggebruikers en de strooidiensten respectievelijk veel overlast en
veel werk bezorgd.
Onze gemeentelijke strooidienst
bestaat uit twee ploegen van elk
twee man. Hiervan zijn Mieleke
Hendrickx en Timothy Wouters de
verantwoordelijken die afwisselend,
van november tot eind februari,
wekelijks permanentie hebben.
Wanneer zij niet door de politiediensten worden opgebeld begint
hun werkdag,bij sneeuw en ijzel, al
om 5 uur ’s morgens.
De verantwoordelijke gaat dan buiten controleren of een interventie
noodzakelijk is. Meestal neemt hij
hiervoor de fiets om de toestand
van vooraf bepaalde gemeentewegen te controleren. Op basis van
deze informatie en waarneming
beslist hij of er al dan niet gestrooid
moet worden. Is een interventie
noodzakelijk, dan begeeft hij zich

naar de gemeenteloods waar hij
de zoutstrooier voorziet van zout.
Vroeger gebeurde dit met de schop,
later met zakken zout van 50 kg.
Momenteel staat er een kleine bulldozer ter beschikking waardoor
het laden veel minder tijd in beslag
neemt. Zodra de zoutstrooier geladen is, vertrekt hij op ronde en pikt
onderweg een medewerker van de
technische dienst bij hem thuis op.
Hiervoor is op voorhand ook een
wekelijkse beurtrol opgesteld.
Eerst worden de hoofdwegen gestrooid. Pas bij extreme gladheid,
en als de zoutvoorraad het toelaat, komen de overige wegen aan
bod. Moet men alle gemeentewegen strooien, dan is men al gauw 7
à 8 uur continu bezig. De zoutbak
wordt dan tot 5 keer toe gevuld
en er wordt 7 ton zout verbruikt.
Wordt het strooien beperkt tot de
hoofdwegen dan volstaan per ronde
3 ton zout en 3 à 3,5 uur werk.
Onze strooidienst staat enkel in
voor het sneeuwvrij maken van de

gemeentewegen, niet voor de gewestwegen. Hiervoor hebben ze 1
wagen ter beschikking. Bij extreem
winterweer rijdt men tot 2 à 3 keer
per dag de gemeente rond.
Naast de mobiele strooidienst worden ook andere arbeiders ingezet
voor het sneeuwvrij maken van
voetwegen, de toegang tot scholen
en gemeentehuizen. Dit gebeurt
nog manueel.
Onnodig te zeggen dat de strooidienst bij sneeuw en ijzel veel werk
verzet en soms heel lange dagen
draait.
We willen er tenslotte nog aan toevoegen dat iedere bewoner zelf de
sneeuw op het eigen voetpad dient
te ruimen. Wel vraagt de strooidienst om die sneeuw niet op de
rijbaan te gooien maar in de goot
te verzamelen. Op die manier vermijdt men dat de verse sneeuw op
de rijbaan opnieuw voor ijsplekken
zorgt. Dat kan een ronde voor de
strooidienst schelen!
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OCMW
Vacature jobstudenten voor verzorging in WZC Molenkouter
Het OCMW van Wichelen zoekt voor haar WZC Molenkouter gemotiveerde jobstudenten
voor de maanden juli, augustus en september.
U helpt onze zorgkundigen bij de totaalverzorging van onze residenten.
U werkt in een voltijdse of halftijdse dienst met wisselende uren.
Wij bieden een leuke werkervaring met een mooie verloning!
Voorwaarden voor verzorging
• ten minste 17 jaar jong worden in 2011 (5e jaar voltooid)
• student zijn in de richting verpleegkunde, personenzorg, bejaardenzorg, …
• ook mensen die dit jaar afstuderen komen nog in aanmerking
Kandidaat?
Schrijf een brief of vul een inschrijvingsformulier in voor 15 maart 2011 t.a.v. Luc Van Hecke, Dreefstraat 11a, 9260
Wichelen. Inschrijvingsformulieren zijn te bekomen in het WZC Molenkouter, Dreefstraat 11a, 9260 Wichelen, tel.
052 432 280, mail ria.immegeers@ocmw-wichelen.be of Julie.demeuleneire@ocmw-wichelen.be

Beslissingen OCMW-raad 7 december 2010
Indexering dagprijzen WZC Molenkouter en Serviceflats Schuttershof
Door de voortdurende stijging van de personeelkosten en de uitbatingkosten heeft het OCMW Wichelen beslist
haar dagprijzen voor het Woon- & Zorgcentrum Molenkouter en de Serviceflats Schuttershof jaarlijks te indexeren.
Vanaf 1 februari 2011 bedragen de nieuwe dagprijzen:
WZC MOLENKOUTER					
Eenpersoonskamer		
41,08 euro/dag		
Echtpaar/samenwonenden
73,21 euro/dag

SERVICEFLATS SCHUTTERSHOF
Dagprijs/serviceflat
16,98 euro/dag

Aanwerving maatschappelijk werker
Met de verschillende samenwerkingsovereenkomsten die de voorbije maanden werden afgesloten, het toenemend
aantal vragen en de complexiteit van de problematiek waarmee de sociale dienst van het OCMW Wichelen dagelijks geconfronteerd wordt, werd besloten een extra maatschappelijk werker aan te werven om deze stijgende
werkdruk op te vangen. Vanaf half maart komt deze nieuwe kracht onze dienst versterken.

De verwarmingstoelage blijft ook in 2011 bestaan		
Reeds enkele jaren voorziet de overheid financiële middelen om tegemoet te komen aan de prijsstijging van de petroleumproducten. Eerdere foutieve berichtgevingen in de media lieten uitschijnen dat er geen verwarmingstoelage
meer zou toegekend worden in 2011. De verwarring ontstond door het feit dat de forfaitaire tussenkomst voor gas
en elektriciteit werd afgeschaft, weliswaar reeds in 2009.
Wie tussen 1 januari 2011 en 31 december 2011 huisbrandolie, verwarmingspetroleum of bulkpropaangas bestelt,
kan ook in 2011 een verwarmingstoelage aanvragen voor maximum 1500 liter. Personen met een laag of bescheiden inkomen of personen die over een omnio-statuut beschikken of personen die een overmatige schuldenlast
(schuldbemiddeling/collectieve schuldenregeling) hebben kunnen, binnen de 60 dagen na leveringsdatum, bij de
sociale dienst van het OCMW Wichelen een aanvraag indienen. Een medewerker van de sociale dienst zal onderzoeken of u recht hebt op de toelage en zal berekenen hoeveel deze zal bedragen.
Voor inlichtingen, aanvragen en berekeningen kunt u terecht bij:
Lieve De Ridder - administratief medewerker sociale dienst: 052 43 24 53
Astrid De Ridder - maatschappelijk werker sociale dienst: 052 43 24 60
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OCMW
Maaltijdbedeling
Traiteur Ronny
Voor de warme maaltijdbedeling in het weekend in de deelgemeenten Schellebelle en Serskamp doet het OCMW sinds 22 januari 2011
beroep op een nieuwe leverancier: Traiteur Ronny uit Affligem. Zij
leveren reeds jarenlang dagelijks warme maaltijden aan huis bij
particulieren, OCMW’s, rusthuizen en scholen over gans Vlaanderen, in het
Brussels Hoofdstedelijk Gewest en zelfs tot over de taalgrens.
Voor inlichtingen, aanvragen en opvolging kunt u terecht bij volgende contactpersonen:
Ilse Van Kerckhove - administratief medewerker thuiszorgdienst: 052 43 24 57
Vincent De Cock – maatschappelijk werker thuiszorgdienst: 052 43 24 56
Angela Krijnen - maatschappelijk werker thuiszorgdienst: 052 43 24 54
Nieuwe wagen warme maaltijdbedeling aan huis
Het OCMW heeft een nieuwe bestelwagen aangekocht voor de bedeling van zijn warme maaltijden. De
wagen werd helemaal ingericht volgens de strengste
hygiënische normen.

OCMW contact
Maatschappelijk werkers OCMW Wichelen
Oud Dorp 2 – 9260 Wichelen – 052/43 24 50
• Sven Goderis – 052 43 24 59
sven.goderis@ocmw-wichelen.be
• Ann Boterberg – 052 43 24 58
ann.boterberg@ocmw-wichelen.be
• Astrid De Ridder – 052 43 24 60
astrid.deridder@ocmw-wichelen.be
• Vincent De Cock – 052 43 24 56
vincent.decock@ocmw-wichelen.be
• Angela Krijnen – 052 43 24 54
angela.krijnen@ocmw-wichelen.be

Nieuwe website:
www.eerstehulpbijschulden.be
Omdat steeds meer mensen kampen met betalingsproblemen en/of schulden, lanceerde het Vlaams
Centrum Schuldbemiddeling de informatiewebsite
www.eerstehulpbijschulden.be. Deze website biedt
informatie aan over schulden,
schuldhulpverlening,
rechten en plichten van
schuldenaar
en
schuldeiser, etc. Indien u nog
verdere vragen heeft kunt
u steeds terecht op de sociale dienst van het OCMW of
CAW-kantoor.

Administratief medewerker sociale dienst
• Lieve De Ridder - 052/43 24 53
lieve.deridder@ocmw-wichelen.be
Administratief assistent thuiszorgdienst
• Ilse Van Kerckhove - 052/43 24 57
ilse.vankerckhove@ocmw-wichelen.be
Wanneer?
Maandag- tot vrijdagvoormiddag
van 8.00 tot 12.00 uur: zonder afspraak
Maandag- tot donderdagnamiddag
van 12.30 tot 16.30 uur: met afspraak
Dinsdagavond
van 18.00 tot 20.00 uur: zonder afspraak
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Brandweer

Innoverende brandweer
Jaarlijks wordt de gemeentelijke brandweerdienst opgeroepen voor het bestrijden van
een zestal schouwbranden.
Gelukkig wordt het vuur meestal snel bedwongen en is er weinig schade, maar het
kan gebeuren dat er kap- en breekwerk nodig is en er in de woning schade is door
rook, roet en bluswater. Om dit laatste zoveel mogelijk te vermijden werd binnen
het brandweerkorps gebrainstormd naar mogelijke oplossingen. Korporaal Guido
Rombaut kwam vorige zomer met het idee op de proppen om een vernevelaar te
bouwen.
De eenvoud van het concept siert het geheel. De bedoeling van het nieuwe gereedschap
is het bluswater zoveel mogelijk te verdelen om dan met zo weinig mogelijk water een
grote hoeveelheid warmte van de vuurhaard weg te nemen zodat de schouw kan
afkoelen.
Om de nodige materialen aan te kopen ging de brandweercommandant aankloppen
bij het gemeentebestuur. Deze gaven groen licht en onze uitvinder in spe kon aan de
slag.
Begin december 2010 was het prototype klaar en op de laatste dag van 2010 werd
het blussysteem met groot succes ingezet voor het bestrijden van een uitslaande
schouwbrand.
Hoe gaat men nu te werk ?
In combinatie met de warmtebeeldcamera, vorig jaar aangekocht door het
gemeentebestuur, wordt de brandhaard in de schouw eerst gelocaliseerd en daarna
met een minimum aan water gedoofd met het nieuwe blussysteem. De brandweerman
binnen in de woning en de brandweerman buiten op het dak staan radiofonisch met
mekaar in contact. Met behulp van de camera wordt permanent de temperatuur in de
schouw gemeten en het resultaat van de bluswerken in de schouw gevolgd.
De belangstelling van de andere korpsen is groot en zelfs de dienst brandweeruitrustingen
van de FOD Binnenlandse Zaken is ge_nteresseerd in de Wichelse manier van werken.
Onze spuitgasten blijven er echter nuchter bij.
Korporaal Guido Rombaut heeft reeds een verbeterde versie uitgedokterd en zegt
“Eigenlijk is er niks bijzonders aan en we kunnen er allemaal alleen maar beter bij varen !”

Proficiat !
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Brandweer
Nieuwe ziekenwagen voor de ambulancedienst
Op woensdag 9 februari 2011 nam onze gemeentelijke brandweerdienst een nieuwe ziekenwagen in gebruik.Deze
nieuwe interventiewagen komt in de plaats van het voertuig dat in dienst was sinds 1998 en dringend aan vervanging
toe was.
Binnen de brandweerdienst werd vooraf grondig over het concept nagedacht en werden het comfort en de
veiligheid van de pati_nten en ambulanciers als primordiaal voor ogen gehouden.
Zo is ten behoeve van het comfort van de pati_nt de sanitaire cel uitgerust met klimaatregeling. Het voertuig
is uitgerust met een luchtvering en de brancard rust op een zweeftafel die er voor moet zorgen dat schokken,
veroorzaakt door verkeersdrempels of putten in het wegdek, zoveel mogelijk worden opgevangen. De sanitaire
cel is zeer ruim opgevat zodat in acute situaties het medisch personeel van de MUG eveneens plaats kan nemen
in de ziekenwagen.
Een externe defibrillator, een hartmonitor, meerdere aansluitingen voor het toedienen van medische zuurstof en
een pediatriekoffer horen eveneens tot de uitrusting.
In crisissituaties kan deze ziekenwagen, in combinatie met de opblaasbare noodtent van de brandweer, zelfs dienst
doen als vooruitgeschoven medische post op het rampterrein.
Werklichten rondom gemonteerd op het voertuig kunnen bij een verkeersongeval zorgen voor de nodige verlichting.
Een GPS toestel is gemonteerd in de cabine en om het manoeuvreren met de wagen te vergemakkelijken is een
achteruitrijdcamera gemonteerd. De prioritaire installatie bestaat uit een goed zichtbare blauwe LED verlichting.
Voor onze ambulancedienst, die werd opgericht in 1975 en tot nu toe bijna 15.000 interventies uitvoerde, is dit het
vijfde interventievoertuig dat in dienst wordt genomen.
In tegenstelling met de vier vorige voertuigen is deze wagen niet geleverd door de FOD Volksgezondheid maar
gebeurde de financiering volledig door het gemeentebestuur.
Het prijskaartje vermeldt het niet onaardige bedrag van € 125.000, maar het beschikken over een eigen dienst voor
dringend medisch hulpverleen op onze gemeente is van onschatbare waarde.

Enkele cijfers en weetjes omtrent de ambulancedienst van de brandweer Wichelen:
• de ambulancedienst werd opgericht in 1975 onder de toenmalige “900”
• in 1987 wijzigde het oproepnummer “900” naar het noodnummer “100”
• in 2010 werd het Europees noodnummer “112” ingevoerd, niet alleen voor dringende medische interventies
maar ook voor brandbestrijding en dringend hulpverleen door de brandweer alsook voor dringende politiehulp
• gemiddeld voert de ambulancedienst Wichelen jaarlijks 420 interventies uit in opdracht van het hulpcentrum
112 (100)
• de ambulancedienst Wichelen is een vaste waarde geworden in onze regio want er werden in 2010 interventies
uitgevoerd in niet minder dan 22 verschillende deelgemeenten in de streek
• onze 15 ambulanciers volgden een theoretische opleiding van 140 uren en 40 uren stage bij een MUG dienst
• iedere ambulancier is verplicht zich jaarlijks 24 uren bij te scholen bij MEDOV (Medisch Oost-Vlaanderen)
• de bedragen die worden aangerekend voor een vervoer met de ziekenwagen worden bepaald door de FOD
Volksgezondheid en zijn over heel België gelijk
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Milieu
Amfibieënpoelen in de Bremenhulstraat
Door samenwerking van de gemeente
Wichelen met het Regionaal Landschap
Schelde-Durme werden begin februari
2011 twee ecologische poelen in de
Bremenhulstraat uitgegraven. Deze
bevinden zich aan de straatzijde van
het speelbos dat de gemeente een 5-tal
jaren geleden liet aanleggen. Gezien
de kleibodem en natte ondergrond
ter plaatse hoopt de gemeente dat de
poelen op termijn een geschikte locatie
zullen worden voor vele diersoorten
en in het bijzonder de zeldzame
kamsalamander. In de eindfase zullen
langsheen de poelen een houtkant
worden aangelegd en een infopaneel
worden geplaatst.

Nieuw subsidiereglement Kleine Landschapselementen (KLE)
Vind je ook dat je in een prachtig
landschap
woont?
Typisch
voor
ons
landschap
zijn
de
kleine
natuurelementen: knotbomen, poelen,
sloten en zo meer. Ze zijn van
onschatbare waarde. Zonder hen zou
ons landschap er eentonig en saai
uitzien. Ze zijn ook nuttig voor de
natuur: dieren vinden er beschutting en
voedsel en gebruiken ze als trekroute.
Deze natuurelementen noemen we
kleine landschapselementen (KLE). Ze
werden vroeger doelbewust aangelegd:
veedrinkpoelen,
meidoornhagen
om het vee in de wei te houden,
knotbomen of houtwallen om percelen
af te bakenen, …
Jammer genoeg verdwijnen deze natuurpareltjes uit ons landschap. Daarom besliste de gemeente om de aanleg en
het onderhoud van kleine landschapselementen, zoals hagen, heggen, houtkanten, houtwallen, alleenstaande bomen,
bomenrijen, bomengroepen, knotbomen, bebossing (<50are), aanleg/ruimen van een poel of sloot, onderhoud van
een trage weg, te subsidiëren. Meer informatie kunt u terugvinden op www.wichelen.be of op de milieudienst.

Deze brochure 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®. Van het
andere deel van de grondstof is vastgesteld dat hiervoor geen houtkap in de laatste resten waardevol bos
heeft plaatsgevonden. Daarom mag dit papier het FSC® Mixed Sources label dragen.
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Geleend & gelezen
10 jaar erkende gemeentelijke openbare bibliotheek
HISTORIEK
De vrije bibliotheken van Schellebelle, Serskamp en Wichelen werden met ingang van 1 januari
1995 door de gemeente overgenomen. Op 31 december 1999 telden de drie vestigingen in
totaal 714 gebruikers die samen 22.478 materialen ontleenden. In februari 2000 werden een
bibliothecaris en gekwalificeerd personeel in dienst genomen. In plaats van te blijven werken
met drie ‘statische’ vaste collecties wordt sindsdien gebouwd aan één grote ‘dynamische’
collectie die in schijven circuleert tussen de drie vestigingen. In 2001 werd de gemeentelijke
openbare bibliotheek officieel erkend als deeltijds werkende plaatselijke openbare bibliotheek.
Eind december 2001 telden de drie vestigingen in totaal 1616 gebruikers die samen
58.929 materialen ontleenden.

10
jaar

De bibliotheekvestiging in het gemeentehuis te Schellebelle werd verder uitgebouwd als hoofdbibliotheek, met
meer openingsuren en een groter collectieaanbod. In Wichelen verhuisde de uitleenpost naar het Sociaal Huis
en ook in het gemeentehuis van Serskamp werden de bibliotheekruimtes herschikt. Het aantal bezoekers en het
aantal ontleningen steeg jaar na jaar in onze gemeente. Eind december 2010 telden de drie vestigingen in totaal
2152 gebruikers die samen 110.735 materialen ontleenden.

De bibliotheek viert feest op Paasmaandag (25 april 2011)
De bib is 10 jaar goed bezig en dat willen wij vieren. Met iets over boeken, ditmaal een beetje anders,
helemaal anders! Met een poëtisch liefdesverhaal in de vorm van een acrobatische dansvoorstelling, met een intieme
circusact om nooit te vergeten! Gratis voorstelling.

Een man en een vrouw, een ruimte en overal boeken. De geur van
papier en inkt, boeken uit vervlogen tijden. Hij gaat op onderzoek,
zij komt hem tegen. Samen zetten zij met al hun zintuigen de
verkenningstocht voort en brengen woorden tot leven.
DE SPELERS :
HIJ : Celso Pereira komt uit Galicia (Spanje):
stabiel, rustig en sterk - als een oude eik.
ZIJ : Francesca Lissia is Italiaanse :
kleurrijk, grappig en onvermoeibaar - als een tropische kikker.
PRAKTISCH :
De voorstelling duurt ongeveer 30 minuten en wordt 2 x gespeeld : om 14 uur en om 17 uur.
Waar ? Op het dorpsplein van Schellebelle (voor de bibliotheek) bij mooi weer
(in de kerk Sint-Jans-Onthoofding Schellebelle - in geval van regen)

© Håkan Larsson

CELSO Y FRANA : HERE BEGINS THE STORY

Na de eerste voorstelling : OPEN DEUREN in de bibliotheek (van 15.30u. tot 18.00u.) U kan er :
- Napraten over de voorstelling bij een tas koffie, thee of chocomelk
- Paaseitjes zoeken (alleen als u 8 jaar of jonger bent)
- De tentoonstelling ‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’ bekijken
- Kennismaken met de Fundelcollectie (op groot scherm)

FUNDELS
FUNDELS staat voor “bundels vol fun”. FUNDELS zijn bestaande prentenboeken die via
een chip tot leven worden gebracht op uw computerscherm. Je kan de geanimeerde
versie van het boek bekijken (in de kijkhoek). Het prentenboek wordt pagina per
pagina voorgelezen (in de leeshoek). En er zijn ook nog de activiteitenhoek, de
tekenhoek, de spelletjeshoek en de auteurshoek. Je hebt een Fundel-lezer en
een computer nodig om met de FUNDELS aan de slag te gaan. Binnenkort kan
je Fundelboeken en Fundel-lezer gewoon lenen in de bib (verpakt in een Fundelrugzakje) ! Kom op paasmaandag al eens kijken in de bib hoe het werkt.
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Paasmaandag 25 april
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10
jaar
Ter gelegenheid van 10 jaar
openbare bibliotheek Wichelen

CELSO Y FRANA
HERE BEGINS THE STORY

Een acrobatische dansvoorstelling op het dorpsplein te Schellebelle
(of bij slecht weer in de kerk Sint-Jans-Onthoofding)
2 voorstellingen : om 14 uur & om 17 uur
TOEGANG GRATIS !

2de Scheldehappening
De tweede editie van de Scheldehappening op Paasmaandag 25 april 2011 focust op de natuurpracht van de Schelderegio.
Varen, fietsen en wandelen in het Scheldeland laat niemand onberoerd. Op niet minder dan acht vaarlocaties kan u voor
de luttele prijs van 1 euro volop genieten van het 'cruise-gevoel' op de Schelde en de Rupel. Alle begeleide fietstochten,
wandelingen en fietskaarten zijn gratis.
In Schellebelle zijn er rondvaarten (45') om 11, 12, 13, 14, 15, 16 en 17 uur. Men kan deelnemen aan fietstochten
(Wichelse fietstocht (31 km) en natuurfietstocht vanaf 11 uur, vertrek veer Schellebelle, organisatie Natuurpunt Scheldeland
(30 km)) en wandelingen in de Kalkense Meersen, vertrek Veer Schellebelle vanaf 13 uur i.s.m. Natuurpunt Scheldeland &
Agentschap voor Natuur en Bos (5 km of 8 km).

Meer info op www.scheldehappening.be

Kom streekproeven !
Op de veerdam vindt men op maandag 25 april infostandjes en streekproeverijen. In de pastorie kan men een vrij bezoek
brengen aan de tentoonstelling 'De Schelde van Bron tot Monding' door heemkring 'Rond de Stenen Linde'.

