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INFO
Danny Praet
ruimtelijke ordening en vergunningen,
woonbeleid, facility management
(patrimoniumbeheer incl. kerkfabrieken),
sport, mobiliteit, dorpsrenovatie

Kenneth Taylor
BURGEMEESTER
algemeen bestuur, financiën, veiligheid,
burgerparticpatie en cocreatie, beleidscel
omgeving, burgemeesterconvenant

Eric Jacobs
WZC (zorg voor ouderen), dienstverlening aan huis en thuiszorg, doelgroepenwerking, milieu, landbouw, bosbeleid,
zwerfvuilproblematiek, dierenwelzijn,
lokale economie

Anneleen Rimbaut
Openbare werken, jeugd, evenementen
en gemeenschapsvorming, welzijn,
kindvriendelijkheid en bestrijding van
kinderarmoede, gezondheidsbeleid,
projectschepen voor voetpadenplan

Kristof De Smet
beleidscel mens, duurzaamheid en
energie, vrijwilligers, kinderopvang,
onderwijs, organisatiebeheersing,
toerisme en fietsbeleid, bibliotheek en
cultuur, projectschepen voor veilige
schoolomgeving en sportpark
Bellekouter

Christoph Van de Wiele
budget, beleidscel zorg, HR-beleid en
personeel, sociaal en betaalbaar wonen,
lokaal dienstencentrum, armoedebestrijding,
communicatie en citymarketing, digitale
agenda en administratieve vereenvoudiging,
rapportering, projectschepen voor masterplan Molenkouter, Made in Wichelen

HET GEMEENTEBESTUUR

LOKAAL BESTUUR
Onthaal algemeen
Tel. : 052 43 24 00

Onthaal Sociale dienst
Tel. : 052 43 24 50

Algemeen directeur
Roos Coppens
Tel. : 052 43 24 25
roos.coppens@wichelen.be

Financieel directeur
Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
financieeldirecteur@wichelen.be

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

Dienst bevolking
Martine Van Wesemael
Tel. : 052 43 24 07
Carine Copers
Tel. : 052 43 24 05
Leentje Janssens
Tel. : 052 43 24 04
Francine De Winter
Tel. : 052 43 24 03

Marie-Christine Vereecken
Tel. : 052 43 24 02
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24
Leentje Janssens
Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26
Fax. : 09 366 54 59

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

Woondienst
Anne Roos
Tel. : 052 43 24 19

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

woondienst@wichelen.be

Loods technische dienst
Bruinbekestraat 8, Schellebelle
Tel. : 09 368 20 57

Technische dienst

Fax : 052 43 04 25

Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23

Milieudienst

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

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

Jeugd- en sportdienst
David Levantaci

Lokalenverhuur
Ann De Meyer
Tel. : 052 43 24 22
lokalenverhuur@wichelen.be

Tel. : 052 43 24 10
jeugddienst@wichelen.be
sportdienst@wichelen.be

Cultuurdienst

Uitleendienst
Ann De Meyer
Tel. : 052 43 24 22
uitleendienst@wichelen.be

OPENINGSUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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Openbare werken
Patrick Lauwereys

Emma Dobbelaere
Tel : 052 43 24 09
cultuurdienst@wichelen.be

Wichelen - Sociaal Huis
8u - 12u
8u-12u en 18u - 20u
8u - 12u en 13u - 15u
8u - 12u
8u - 12u

Zitdag burgemeester
Burgemeester Kenneth Taylor
houdt zitdag op vrijdagochtend
van 8.00 tot 10.00 uur,
enkel via afspraak: 052 43 24 08

Kwaliteits- en
klachtencoördinator
Lut Teugels
Tel: 052 43 24 55
Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

Sociale dienst
Ann Boterberg
Tel: 052 43 24 58
socialedienst@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur
Els Meuleman
Tel: 052 43 22 88
molenkouter@ocmw-wichelen.be
Dreefstraat 11a, Wichelen

Thuiszorgdienst
Algemeen nummer
Tel: 052 43 22 80
Deborah De Winter
Tel: 052 43 22 93
Ilse Van Kerckhove
Tel: 052 43 22 94
thuiszorgdienst@ocmw-wichelen.be

Serskamp
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Schellebelle
gesloten
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten

Beste inwoners,
In december 2019 werd op de gemeenteraad het meerjarenplan ‘Warm Wichelen’ 2020-2025 goedgekeurd. In
de aanloop van deze toekomstplannen voor ons dorp,
trokken we met een fietstocht naar de inwoners om
als gemeentebestuur dat plan voor te stellen. Burgerparticipatie of burgers betrekken bij het beleid is dan
ook een prioriteit voor ons. Dat alles is nog maar net
goedgekeurd, of we zien in de praktijk al de uitvoering.
In Wichelen zijn de dijkverstevigingswerken aan de
Schelde gestart. Een enorm project dat pas in 2024 definitief afgerond zal zijn. De gemeente sloot een samenwerkingsovereenkomst met de Vlaamse Waterweg en
daardoor kunnen we de Scheldepromenade realiseren
met steun van Vlaamse middelen. Door de aanleg van
deze promenade zal de deelgemeente Wichelen opnieuw over een dorpsplein beschikken, gelegen aan de
Schelde. In het kader van het fietspad langs de Schelde
besliste het gemeentebestuur om een woning tegenover de school in Wichelen aan te kopen. Zo kunnen we
een verbinding maken tussen de schoolomgeving en de
toekomstige Scheldedijk. Dat ligt in de lijn van de doelstellingen van ons beleidsplan om de schoolomgevingen
veiliger te maken en vooral de zwakke weggebruikers
voorrang te geven.
In Schellebelle is het project Sportpark Bellekouter gestart. Na de aanleg ervan zullen twee voetbalvelden, een
kantine, een atletiekpiste en een Finse piste een thuis
bieden aan de drie grootste sportclubs op onze gemeente. Tijdens het archeologisch onderzoek werd een
heuse ontdekking gedaan. Men vond er een grafcirkel
van 2000 voor Christus met een diameter van 55 meter.
Dat is de grootste grafcirkel ooit ontdekt in Vlaanderen.
Binnen twee jaar zullen alle onderzoeken hierrond definitief afgerond zijn. Er zal dan een infoavond volgen voor
de inwoners over de vondsten op de site.
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CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Een andere belangrijke prioriteit die in het beleidsplan
aan bod komt, zijn onze maatregelen om de CO2-uitstoot in onze gemeente terug te dringen. In Serskamp
werden dan ook samen met onze jongste inwoners
meer dan 2000 bomen geplant. Zo realiseren we onze
oorspronkelijke ambitie van ‘een boom voor elk kind
dat geboren wordt op onze gemeente’.
Het is onze bedoeling om ons gemeente in de toekomst
mooier, maar vooral ook warmer te maken door beleid te voeren voor alle inwoners en ervoor te zorgen
dat niemand achter blijft. Alleen zo kunnen we een echt
warme gemeente worden.
Je burgemeester
Kenneth Taylor
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Jeugd
Openklasdag GIBO De Meander
Jaarlijks organiseren de gemeentescholen van Wichelen
een openklasdag. Op zondag 2 februari was Gibo de
Meander aan de beurt. Kleuters uit de derde kleuterklas
en hun ouders konden een kijkje nemen in het eerste
leerjaar en maakten via een ludieke zoektocht kennis
met de enthousiaste leerkrachten en de school. In
samenwerking met het Oudercomité werden alle
kinderen getrakteerd op een pannenkoek in het daarvoor
voorziene pannenkoekencafé.
Gibo De Rozelaar, Gibo De Meander, Gibo De Belhamel
en Gibo ‘t Belleken heten jullie van harte welkom!
Bezoek onze website www.gibowichelen.be

Buitenspeeldag
Wordt een superklimaatheld! Van de wereld
een groene en propere plek maken?
Kom naar de buitenspeeldag en geef oude
spullen een nieuw leven om samen de wereld
te verbeteren!
- Tipje van de sluier:
• Wordt een afvalkunstenaar
• Maak een luxehotel voor bijen
• Wordt een groene drumartiest
- Andere superheldenactiviteiten:
• Springkasteel
• Hindernissenparcours
• Laserguns
• ...
Echte klimaatsuperhelden houden niet van luchtvervuiling en komen met de fiets of te voet, jij toch ook?!
Voor kinderen tussen 3 en 12 jaar. Woensdag 22 april van 13 tot 17 uur in JCC 't Ankerpunt, Serskamp.

Toerisme
Nieuw vakantieboek Toerisme Scheldeland
Het nieuwe vakantieboek combineert inspirerende reportages en doe-tips.
Zes reisbloggers gingen verhalen sprokkelen in Scheldeland: wandelen met een
alpaca langs de Schelde, Rubens in mixed reality bewonderen, een biertje drinken
in het kerkcafé,…. De bloggers delen hun geheime plekken graag in het nieuwe
Vakantieboek.
Het vakantieboek bundelt bijna 150 pagina's inspiratie en informatie die je
allemaal zelf kan ontdekken. Graag een overnachting boeken? Dan kan je ook de
bijgevoegde logielijst raadplegen. Het vakantieboek kan gratis besteld worden via
www.scheldeland.be/vakantieboek
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Veiligheid
Wie is mijn wijkinspecteur ?
De politiezone Wetteren Laarne Wichelen is per gemeente
onderverdeeld in verschillende wijken. De gemeente
Wichelen bestaat uit 3 wijken, waarvoor telkens een
wijkinspecteur bevoegd is:
Wijk Schellebelle :
Wijk Serskamp :
Wijk Wichelen :

INP Danny VAN DOORSLAER
INP Christophe SCHEIRE
INP Sabine LAMBRECHT

De wijkdienst Wichelen is gesitueerd in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen.
Hoofdinspecteur Herman DE BRUYCKER is het diensthoofd van de wijk Wichelen en staat in voor de dagelijkse
leiding en coördinatie van de dienst.
Waarvoor kan je terecht bij de wijkinspecteur ?
De wijkinspecteurs zijn dagelijks aanwezig in hun wijk en zijn er jouw rechtstreeks aanspreekpunt. Zo kan je
hen ontmoeten tijdens het schooltoezicht bij aanvang of einde schooltijd, bij woonstveranderingen en andere
wijkgebonden opdrachten. Bovendien zijn ze aanwezig tijdens evenementen (wielerwedstrijden, kermissen,
buurtbijeenkomsten,… ). Je kan ook bij hen terecht voor het melden van lokale verkeersproblemen en
overlastsituaties zoals geluidshinder, sluikstorten, loslopende honden, gevonden fietsen, ...
De wijkinspecteurs voeren heel wat administratieve opdrachten uit en kennen hun werkterrein door en door: de
bewoners, de scholen, bedrijven, verkeerssituaties, buurtproblemen, overlastplaatsen, …
Zij voeren preventieve controles uit om het veiligheidsgevoel in de wijk te verhogen en nemen deel aan
preventieprojecten zoals bijvoorbeeld de uitvoering van vakantietoezichten, die je kan aanvragen via de website.
In elk geval probeert de wijkinspecteur problemen op te lossen door een luisterend oor te bieden en een
bemiddelende rol op te nemen bij conflicten. Wanneer dit niet lukt, wordt er gepast doorverwezen naar andere
bevoegde instanties.
Met andere woorden voor alle niet-dringende tussenkomsten in de wijk, kan je terecht bij de wijkinspecteurs.
Zij zijn een vertrouwenspersoon en jullie eerste aanspreekpunt. Aarzel dus niet om hen te contacteren.
Hoe contacteer je de wijkinspecteur ?
De wijkinspecteur is steeds aanspreekbaar tijdens zijn/haar aanwezigheid in de wijk en per e-mail contacteerbaar
via pz.wlw.wijk.wichelen@police.belgium.eu.
De wijkdienst Wichelen is geopend op maandag en vrijdag (8u-12u), dinsdag (18u-20u), woensdag (13u-15u).
Op dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag is de wijkdienst Wichelen telefonisch bereikbaar tussen 8 en
12 uur via 052 42 67 42.

Rookmelders verplicht
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 kan komen om een woning te inspecteren en je tips en tricks
kan geven in functie van het vermijden van brandgevaar?
Heb je één of meerdere van deze vragen kom dan zeker langs. De namiddag wordt verzorgd door de
preventieadviseurs van de politiezone Laarne-Wetteren-Wichelen en de lokale brandweer.
Na de uiteenzetting is er mogelijkheid tot vraagstelling/napraten.
Onder de aanwezigen worden 2 rookmelders verloot.
Zaterdag 28 maart 2020 van 15u tot ongeveer 17u
Lokaal dienstencentrum “zaal Skala”, Colmanstraat 51 te 9270 Laarne.
Kostprijs? Deelname is gratis, graag vooraf inschrijven via woonplus-lww@laarne.be of 0470 88 07 76.
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Gemeenteraad
UIT DE GEMEENTERAAD
Nieuw raadslid
Kathleen Bruyland van Wichelen is het nieuwe raadslid voor anders in de gemeente- en OCMW-raad. Zij vervangt
Gert Van Tittelboom, die om beroepsredenen ontslag heeft genomen. In het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst wordt haar plaats voortaan ingenomen door Caroline Hoedemakers van Schellebelle.

Stilstaan- en parkeerverbod Hekkergemstraat
Bij een enquête, georganiseerd door VBS Het Belleveer, is gebleken dat er een gevaarlijke situatie in het smalle
gedeelte van de Hekkergemstraat ontstaat als er geparkeerd wordt. Vooral bij het begin en het einde van de lessen
ontstaan conflictsituaties met fietsers, inhalende voertuigen en voetgangers die nog nauwelijks plaats hebben op
het smalle trottoir. Daarom is tussen de huisnummers 57 en 63 aan beide kanten van de rijweg een stilstaan- en
parkeerverbod ingevoerd.

Oversteekplaats voetgangers Hekkergemstraat
Ter hoogte van het huisnummer 60 in de Hekkergemstraat wordt een oversteekplaats voor voetgangers aangelegd,
een vijftal meter van de doorsteek die de verbinding met de Hoogstraat vormt. Op de stoeprand tegenover het
voetwegje worden twee oranje-witte verkeerspaaltjes geplaatst om te verhinderen dat scholieren er rechtstreeks
de straat overlopen.

Dotatie politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen
Jaarlijks voorziet onze gemeente 19,64 % van de middelen voor de politiezone. Voor 2020 gaat het om een bedrag
van € 1 218 260. Daarmee worden de uitgaven van de lokale politie betaald : lonen, wagens, materiaal, onderhoud
en huur gebouwen, …

Dotatie hulpverleningszone Zuid-Oost
Ook voor de brandweerzone doet onze gemeente jaarlijks haar duit in het zakje. Voor 2020 gaat het om in totaal
€ 607 733 : € 480 423 of 3,22 % van het totaal voor de exploitatieuitgaven (lonen, dagelijkse kosten, …) en
€ 127 310 of ± 3,74 % van het totaal voor de investeringen (wagens en reddingsmateriaal, …).

Belangrijkste belastingen ongewijzigd
De tarieven van de belangrijkste belastingen, de aanvullende belastingen op de personenbelasting en de onroerende
voorheffing, blijven voor 2020 ongewijzigd op respectievelijk 7,5 % en 881,61 opcentiemen.

Onteigening voormalig gemeentehuis Wichelen
De Vlaamse Waterweg onteigent in het kader van de aanleg van het jaagpad achter de woningen van het Oud Dorp
het voormalig gemeentehuis, een strookje grond naast de begraafplaats en een perceeltje op de Scheldehoek voor
een totaal bedrag van € 596 100. Voorlopig wordt het gebouw gebruikt als hoofdkwartier voor de opvolging van de
werken, die tot begin 2024 zullen duren.

Tragewegenplan Serskamp goedgekeurd
Na de tragenwegenplannen voor Wichelen en Schellebelle is nu ook dat voor Serskamp goedgekeurd. Dat betekent
dat de gemeente werk kan maken van het herstel van enkele veilige verbindingen voor voetgangers en fietsers,
zoals die door verschillende inwoners van onze gemeente zijn gekozen.

Nieuw schuilhuisje voor bushalte Smetledestraat
Het schuilhuisje op de Wanzelesteenweg ter hoogte van café Cabana is aan vervanging toe. Van de gelegenheid
wordt gebruik gemaakt om het te verplaatsen naar de overkant van de straat, meer naar het kruispunt met de
Smetledestraat toe, voor het perceel met de gesloopte woning. De kostprijs bedraagt meer dan € 2 000.

Woning rechtover gemeenteschool Wichelen aangekocht
Bij hoogdringendheid heeft het gemeentebestuur de woning Margote 123 aangekocht tegen de prijs van € 299 000.
De tuin ervan geeft rechtstreeks toegang tot de Scheldedijk en daardoor kan het eigendom worden gebruikt bij de
herinrichting van de schoolomgeving om aansluiting te geven met de trage functionele verbinding die binnenkort op
de dijk wordt aangelegd. De aankoop kadert dus in het actieplan voor de creatie van een veilige schoolomgeving
die uitnodigt tot duurzame mobiliteit.
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Geboorten
Céleste Coppens (24/08/2019)

Renoir Koekoeckx (17/01/2020)

Aurélie Bontinck (08/11/2019)

Mila Baeyens (18/01/2020)

Ellaís Bauwens (15/11/2019)

Senna Hofman (20/01/2020)

Delphine Marckx (12/12/2019)

Korneel De Schrijver (02/02/2020)

Arnaud Herman (16/12/2019)

Jasmijn Roelandt (04/02/2020)

Ine Molin (20/12/2019)

Mats van ‘t Hul (06/02/2020)

Matthis Verrydt (22/12/2019)

Ella Verlinde (10/02/2020)

Huwelijken
Carolien Van den Meerssche en Katia Baestroey (20/12/2019)
Davy Van Hecke en Isabelle Fruythof (01/02/2020)

Overlijdens
Emilie Vanherck (28/08/1937 – 13/12/2019)

Etien De Vuyst (28/09/1941 – 11/01/2020)

Odile Corthals (23/05/1935 – 14/12/2019)

Joseph De Dijcker (02/03/1926 – 22/01/2020)

Adrienne Vlaeminck (01/04/1928 – 16/12/2019)

Simona Haentjens (19/02/1930 – 23/01/2020)

Antoine Van de Putte (08/01/1953 – 20/12/2019)

Emilienne De Mol (02/03/1933 – 25/01/2020)

Julien Verstraeten (05/06/1931 – 20/12/2019)

Marcel Echelpoels (08/10/1932 – 10/02/2020)

Maria Van de Poel (17/05/1945 – 29/12/2019)

Henriette Van der Eecken (28/11/1925 – 11/02/2020)

Jeaninne Van der Haegen (18/03/1940 – 31/12/2019)

Gustaaf Koen (21/07/1932 – 14/02/2020)

Martine Van Der Veken (26/02/1955 – 01/01/2020)

Maurice De Ridder (09/03/1932 – 19/02/2020)

Gilbert D’Haese (15/10/1940 – 09/01/2020)

De personen die op deze pagina vermeld worden,
hebben hiervoor de expliciete toestemming gegeven.

Uw persoonlijk dossier
Mijn DOSSIER is de toepassing waarmee u uw persoonlijk dossier in het Rijksregister kan raadplegen.
Met de toepassing Mijn DOSSIER bespaart u tijd en geld!
Dankzij Mijn DOSSIER kan u:
• uw in het Rijksregister geregistreerde gegevens nakijken,
• fouten signaleren,
• uw contactgegevens meedelen,
• controleren welke instanties uw persoonlijke gegevens geraadpleegd hebben tijdens de voorbije zes maanden,
• elektronische attesten downloaden of afdrukken, waar u zich ook bevindt.
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INBEELD

DE WARMSTE BRUINBEKENAAR

DIE VERDAMMTE SPIELEREI

HERAANLEG HISTORISCHE
BOSGORDEL SERSKAMP

ARCHEOLOGISCH ONDERZOEK
VOETBALVELD HOEKSTRAAT
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RONDLEIDING
ARCHEOLOGISCHE SITE SCHELLEBELLE

Een dag op stap met...

Robbie Ringoet, nieuw lid van de Vrijetijdsdienst

Met plezier stel ik mezelf graag even voor. Mijn naam is Robbie Ringoet, ik ben 23 jaar en
woon in Schellebelle. Eén van mijn grote passies is sporten en voetbal komt daarbij op de
eerste plaats. Dat is meteen de eerste link met mijn nieuwe job als beleidsmedewerker
Vrije tijd. Daarnaast zal ik alles met betrekking tot de jeugd in de kijker zetten. Ik ben zelf
nog vrij jong en wil graag een klankbord zijn voor de jeugd in onze gemeente. Ik ben er
namelijk van overtuigd dat het de kinderen, jongeren en jongvolwassenen zijn die een
belangrijke rol spelen in de toekomst van Wichelen.
Het is de combinatie van beide vrijetijdstakken die mij heeft gemotiveerd om te
solliciteren voor de functie. Ik ben dan ook zeer bij dat ik als ondersteunend sport- en
jeugdfunctionaris kan bijdragen aan onze warme gemeente. Als ik terugdenk aan mijn
eigen kindertijd, als lid van de Belhamelfamilie, vind ik het extra leuk om nu zelf mijn
steentje te mogen bijdragen aan de kampen en evenementen waaraan ikzelf als kind
heb deelgenomen.
Sinds 3 februari 2020 mag ik mij officieel en met veel trots medewerker van vrijetijdsdienst
noemen, maar het is natuurlijk een leerproces. Gelukkig kan ik rekenen op de steun van
mijn collega’s, David en Emma. Zij nemen mij onder hun vleugels en delen hun kennis
zodat ik binnenkort met veel plezier een antwoord kan bieden op al je vragen met
betrekking tot vrije tijd.
Ik kijk er al naar uit om je op één van de volgende evenementen of op de vrijetijdsdienst
zelf te mogen ontmoeten.
Tot dan,

Robbie
9

Welzijn
Dementievriendelijke gemeente

10

Welzijn
Bescherm de bibliotheekboeken
Het lokaal bestuur Wichelen zoekt vrijwilligers
Om ervoor te zorgen dat nieuwe boeken er mooi blijven uit zien na veelvuldig gebruik, kiezen we
ervoor om de boeken te kaften. Veel handen maken licht werk, daarom zoeken we mensen die
hierbij willen helpen.
Jij bent baas over je eigen agenda. Je kiest zelf hoe lang en op welke dag(en) je komt kaften.
Enige regelmaat wordt geapprecieerd, maar is niet vereist.
Iedereen tussen 16 en 99 jaar is welkom. We zoeken gemotiveerde mensen, waarop we kunnen
rekenen. Kortom, mensen met een hart voor boeken en een beetje geduld.

We bieden :
- een opleiding om de kneepjes van het vak te leren
- een zinvol engagement in gezellige sfeer
- een goede omkadering met overlegmomenten
- de nodige verzekeringen en eventueel kilometervergoeding.
Is dit echt iets voor jou?
Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator van OCMW Wichelen:
052 43 24 65of vrijwilligerswerk@ocmw-wichelen.be
vrijwilligerswerk.wichelen.be
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Woondienst
Groepsaankoop zonnepanelen
Energiehuis vzw BEA organiseert samen met onze gemeente
voor de 6de keer een groepsaankoop zonnepanelen.
Zonnepanelen waren nooit goedkoper dan nu. Voor 4 500
EUR(incl. 6% btw voor een bestaande woning) heb je een
kwalitatieve installatie die je volledig jaarlijks elektriciteitsverbruik
voor de volgende 30 jaar dekt. Zonnepanelen verdienen zich
vandaag dan ook al terug in 5 à 6 jaar. Wie voor eind 2020 een installatie op het dak legt, kan nog gedurende 15
jaar gebruik maken van het systeem van de terugdraaiende teller.
Door samen aan te kopen ligt de prijs een heel stuk lager en zal er toch een uitstekende kwaliteit worden geboden.
Uniek in dit aanbod is bovendien dat de omvormer van de installatie batterij-compatibel is. Dat wil zeggen dat je
zonder bijkomende kosten je installatie kan uitbreiden met batterijopslag, nu of later.
Meer inlichtingen en vrijblijvend inschrijven kan via www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen
of kom naar de infosessie op:
Dinsdag 14 april 2020 in Jeugd- en cultuurcentrum ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53 te Wichelen
Deuren open om 19 u – start infosessie 19u30.
Deze infosessie is gratis maar inschrijven verplicht via :
https://www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen/infosessies/
Wij zorgen ter plaatse voor een drankje en een hapje.
Kan je niet aanwezig zijn? Op de site www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen vind je de infosessies in
andere deelnemende gemeenten.
Lokaal aanspreekpunt
Woondienst (Anne Roos) Oud Dorp 2 te Wichelen – 052 43 24 19 of woondienst@wichelen.be
Woonplus (Delitsia) – 0470 88 07 76 of woonplus-lww@laarne.be

Wichelen renoveert en Nederkouter neemt het voortouw!
Uw lokaal bestuur zet samen met Energiehuis BEA en het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen
van de provincie Oost-Vlaanderen in op duurzame renovatie van onze woningen. In april start een eerste
wijkrenovatieproject in wijk Nederkouter en aanpalende straten.
Samen met alle inwoners willen we van Wichelen een duurzame én aangename gemeente maken om te wonen en
te leven. Het project in Nederkouter vormt slechts een begin. De komende jaren komen nog wijken in Wichelen
aan de beurt.
Info-sessie en markt duurzame wijkrenovaties :
Dinsdag 5 mei 2020
van 18u tot 19u en van 20u tot 21u is de markt duurzame wijkrenovaties vrij toegankelijk
van 19u tot 20u is er een infosessie rond het opzet van het project
Kostprijs: gratis voor zowel markt als infosessie. Doch voor de infosessie dien je verplicht in te schrijven via
woonplus-lww@laarne.be of 0470 88 07 76
Meer informatie over het project ?
Woondienst (Anne Roos) – Oud Dorp 2 te Wichelen - 052 43 24 19 – woondienst@laarne.be
Woonplus (Delitsia) woonplus-lww@laarne.be of 0470 88 07 76
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen – 09 267 75 24 – www.bouwwijs.be
Energiehuis BEA Werf 9 te Aalst – 0800 930 30 – info@vzwbea.be
Opgelet: woon je niet in “Nederkouter met aanpalende straten” maar heb je wel interesse, aarzel dan zeker ook
niet om je in te schrijven voor de infosessie of kom vrijblijvend langs tijdens de infomarkt!
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Woondienst
Hoe wil jij in de toekomst wonen in Wichelen?

Ook jouw
mening
telt!

Hoe we leven, verandert razendsnel. Hoe we wonen ook. Dat brengt nieuwe mogelijkheden
met zich mee. Mogelijkheden waar iedereen beter van wordt. Denk aan:
- Vlotter verkeer
- Meer groen in de straten
- Beter sociaal contact met de buren
- Of wat dacht je van meer winkels op wandelafstand?
Omdat heel wat inwoners nieuwsgierig zijn naar dat wonen van morgen,
lanceert de Vlaamse overheid samen met het lokaal bestuur Wichelen ‘Thuis
in de Toekomst’. Via deze online woontest geef jij jouw gemeentebestuur
informatie over hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt en wat niet.
En daarmee kunnen zij, samen met jullie, plannen voor de toekomst maken.
Het invullen van de woontest duurt maximaal tien minuten. De woontest
zelf bestaat uit vijftien verschillende stellingen die je kan beantwoorden
met enkele simpele muisklikken. Doorheen de test komen verscheidene
thema’s aan bod zoals parkeren, contact met buurtbewoners, groene
ruimte, openbaar vervoer, nabijheid van winkels etc.
Op het einde van de test krijg je bovendien ook een overzicht van jouw resultaten. Op basis van jouw antwoorden,
tonen we hoe jouw omgeving er in de toekomst zou kunnen gaan uitzien. Je kan aan de hand van illustraties de
huidige situatie vergelijken met een mogelijke toekomstige invulling van de ruimte. Bovendien krijg je ook al een
aantal voorbeelden van lopende projecten in Vlaanderen. Op die manier krijg je al een klein voorproefje van het
wonen van morgen.
Ook nieuwsgierig? Doe de woontest op www.thuisindetoekomst.be
Wie graag op de hoogte blijft van het project ‘Thuis in de Toekomst’ of samen met het lokaal bestuur Wichelen
wil verder werken aan initiatieven rond wonen en omgeving, kan aan het einde van de woontest zijn/haar
contactgegevens meegeven.
Doe de test, deel ze en spoor ook je vrienden, familie en buren aan om hun woonwensen te ontdekken!
Meer informatie over de woontest?
Woondienst, Oud Dorp 2 te Wichelen – 09 365 46 10 – woondienst@wichelen.be

Zorg voor erfgoed
Vlaanderen telt heel wat historische gebouwen waarvan er slechts een handvol ‘geklasseerd’ zijn als monument.
Waardevolle gebouwen die niet beschermd zijn als monument, zijn wel vaak opgenomen in de ‘inventaris van
bouwkundig erfgoed’. Deze wetenschappelijke inventaris werd een aantal jaren terug opgemaakt door de Vlaamse
Overheid en kan je beschouwen als de meest volledige erfgoedgids voor Vlaanderen.
Vanaf maart worden alle gebouwen in Wichelen die in de inventaris zijn opgenomen, nagekeken. Dit gebeurt
door de Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst (IOED) Schelde-Durme die ter plaatse nagaat of de panden
bewaard zijn gebleven. De IOED-medewerkers doen dit vanaf de openbare weg en betreden daarbij geen privédomein. Wie in een erfgoedpand woont, ontvangt een flyer en een brief met meer duiding. De inventaris blijft
grotendeels onveranderd: er worden geen panden van particulieren toegevoegd die voorheen nog niet op de lijst
stonden.
Door de inventaris na te kijken en eventueel te corrigeren krijgt de gemeente zicht op de waardevolle gebouwen
die vandaag nog in Wichelen aanwezig zijn. Zo kunnen we nog beter voor ons erfgoed zorgen in de toekomst.
Ben je benieuwd naar het erfgoed dat voor jouw gemeente op deze inventaris staat? Op http://inventaris.
onroerenderfgoed.be/ kan je de erfgoedinventarissen van de Vlaamse Overheid bekijken. Meer info over de
inventarisatie vind je op www.rlsd.be of je kan terecht bij de erfgoeddienst via ioedscheldedurme@rlsd.be
Wie is IOED Schelde-Durme?
Vanaf 2020 is Wichelen aangesloten bij IOED Schelde-Durme. De IOED staat voor ‘intergemeentelijke
onroerenderfgoeddienst’ en werd opgericht in 2018 voor de gemeenten Berlare, Buggenhout, Dendermonde,
Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren en Zele. Dit treedt Wichelen toe als negende gemeente. De dienst ondersteunt
gemeentebesturen in hun erfgoedbeleid en denkt mee na over hoe elke gemeente het onroerend erfgoed beter
kan bewaren voor de toekomst. Concreet geeft de IOED advies aan de gemeenten in dossiers waar dat gewenst
is. Daarnaast stimuleert de IOED initiatieven om erfgoed beter bekend te maken bij de inwoners om zo het
draagvlak te vergroten.
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Omgeving
Overleggroep imkers
Imkers spelen een belangrijke rol voor het in stand houden van de bijenpopulatie. Heb je bijtjes en wil je je interesse
delen met andere imkers van Wichelen, dan ben je van harte welkom op de volgende praatgroep. Deze gaat door
op dinsdag 17 maart om 19 u in de raadszaal 2de verdieping van het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 Wichelen.

Bosuitbreiding Puibroekstraat
De gemeente Wichelen zet maximaal in op de realisatie van
een bossengordel rond Serskamp. In de 18de eeuw bestond
dergelijke groene gordel rond het dorp van Serskamp die terug te
vinden is op de kaart van Ferraris (1770-1778). Vandaag zijn nog
enkele boscomplexen overgebleven, met name de Serskampse
Bossen (oa. Moleneed) in het westen en de Onnebossen en het
boscomplex Eedgoed in het oosten.
In 2011 heeft de gemeente 1,5 ha bos en boomgaard aangeplant
ter hoogte van de Schoolstraat (het zogenaamde Hazeveldbos). De gemeente kocht recent 3 aaneensluitende
percelen ter hoogte van de Puibroekstraat/Bremenhulstraat met een totale oppervlakte van 11.088 m2. Op 14 en
15 februari 2020 werden daar alvast 2 percelen bebost (ca. 8.000 m2) met meer dan 2.000 bomen en struiken.
Hiertoe kon de gemeente rekenen op de enthousiaste inzet van 130 kinderen van GIBO Wichelen en Serskamp en
de scouts van Serskamp. Het derde perceel is momenteel nog in gebruik en wordt daarom in het voorjaar van 2021
bebost. Deze bosuitbreiding kwam tot stand met de vlotte medewerking van het Regionaal Landschap ScheldeDurme (organisatie) en de provincie Oost-Vlaanderen (project ‘Gestroomlijnd Landschap Molenbeek – Serskampse
beek’).

Proper Wichelen
Op 21 januari 2020 werden alle “vrijwilligers ophalen zwerfvuil” uitgenodigd in het Sociaal Huis voor hun inzet
van het voorbije jaar.Elke vrijwilliger ergert zich aan de nonchalance waarmee mensen hun blikjes, papiertjes,
sigarettenpeuken en afval dumpen in grachten en bermen.
Vuil trekt vuil aan en dus zetten onze vrijwilligers zich in, in de hoop dat het omgekeerde ook geldt.
Het Lokaal Bestuur is blij met zoveel vrijwilligers die zich willen inzetten voor een proper Wichelen. Het blijft
vrijwilligerswerk dit wil zeggen dat de gemeente niet verwacht dat u het zwerfvuil met een vaste regelmaat inzamelt.
Iedereen zamelt in wanneer men wil, zij het één keer in de week, in de maand, om de 3 maanden. Uiteraard, hoe
actiever men is, hoe duidelijker het effect op het straatbeeld.
Elke vrijwilliger die voor het “lokaal bestuur” diensten uitvoert wordt opgenomen in de gemeentelijke verzekeringspolis
burgerrechtelijke aansprakelijkheid én voor lichamelijke ongevallen en schade aan zichzelf. Hiertoe dient een
vrijwilligersovereenkomst te worden opgesteld, die aan elke vrijwilliger zal worden bezorgd. En je kan rekenen op
volgend, ondersteunend materiaal: witte afvalzakken, grijpers, handschoenen, fluo hesje en kaart van de gemeente.

Heb je interesse hebt om ook
deel uit te maken van het team
“vrijwilligers ophalen zwerfvuil” , dan
mag je contact opnemen met Anne
Roos - 052 43 24 19 of woondienst@
wichelen.be
Op dinsdag 28 april om 19 u gaat
een nieuwe werkgroep vergadering
door in de collegezaal 2de verdiep.
Iedereen is van harte welkom.
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Geleend & gelezen
Jeugdboekenmaand
Voor bibliotheken in Vlaanderen staat maart
gelijk met de jeugdboekenmaand. Dit jaar is
het thema KUNST en samen met de andere
bibliotheken van de Leesdijk hebben we een
spel uitgewerkt voor basisscholen. Alle leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar uit alle basisscholen
van Wichelen krijgen de kans om met hun klas dit spel te spelen in de bib.
Spelenderwijs verkennen we hoe kunst onze fantasie en verbeelding prikkelt. Hoe kunst ons doet stilstaan bij onze
manier van kijken, luisteren en voelen… Hoe kunst een manier kan zijn om iets uit te drukken. Misschien wel een
idee, een gevoel, een sfeer of nog iets anders.
Kunst is meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in beweging, roept een gevoel op en maakt je nieuwsgierig.

Verwenmoment voor 2- tot 3-jarigen
Op zaterdag 16 mei organiseert de bib samen met Iedereen Leest de tweede
editie van de Boekstart-dag. Die dag wordt onze bib omgetoverd tot een paradijs
voor jonge gezinnen met kinderen van 2 tot 3 jaar. Een uitgelezen kans om ons
aanbod voor de allerjongsten te ontdekken!
We voorzien een workshop, 2 voorlezers, Kamishibai en Fundels op groot
scherm. Alle kinderen in onze gemeente van 2 tot 3 jaar krijgen een persoonlijke
uitnodiging voor deze boekstart-dag.
Hou dus jullie brievenbus in de gaten.
Praktisch
Waar? Bibliotheek Schellebelle (Dorp 1)
Wanneer? Zaterdag 16 mei van 10u tot 12u
Leeftijd? Van 2 tot 3 jaar.
De activiteit is gratis, maar we vragen wel om te reserveren via bibliotheek@wichelen.be of 09 366 30 74

Sluitingsdagen
• 11-13 april = Paasweekend
• 1 mei = Dag van de Arbeid
• 21 - 22 mei = Hemelvaart
• 30 mei, 31 mei en 1 juni = Pinksterweekend

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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