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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

Sport
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Jeugd
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Gemeenteraad
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De aankomst van de Sint aan het Veer in Schellebelle
op zondag 3 november kondigde het al aan: het is
weer het moment om tijd te maken voor elkaar en te
genieten van elkaars gezelschap. Het aanleggen van de
boot van de Sint en zijn pieten is een mooie traditie in
onze gemeente, die elke generatie op de been brengt
: voor zowel kinderen, ouders als grootouders groeien
er elk jaar nieuwe herinneringen om te koesteren.
Een welgemeende dank aan allen die dat telkens weer
mogelijk maken.

Burgerlijke stand
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INbeeld

8

Een dag op pad met...
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De laatste weken hebben we hard gewerkt aan het
opstellen van een beleidsplan voor onze gemeente in
de komende zes jaar. Samen maken we werk van een
nog betere dienstverlening op maat van onze inwoners.
Er wordt geïnvesteerd in veilige schoolomgevingen,
fietsvoorzieningen en rioleringen. Maar er wordt ook
een voetpadenplan uitgevoerd, de strijd tegen zwerfvuil
wordt opgedreven, de openbare verlichting wordt
energiezuiniger, het sportpark Bellekouter gerealiseerd.
Bedoeling daarvan is mensen meer te laten bewegen en
tegelijkertijd het klimaatplan uit te voeren. Op de site
Molenkouter komen een lokaal dienstencentrum en een
dagverzorgingscentrum. Die laatstgenoemde initiatieven
kaderen perfect in onze missie: een warme gemeente
uitbouwen waar elke burger centraal staat.

Beste inwoners,

Welzijn

10 - 11
12-13

Omgeving
Woondienst
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Geleend en gelezen

15

De warmste gemeenteraad

16

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

Het eindejaar is traditioneel de tijd om warmte te zoeken
bij elkaar en te genieten van dennengeur, kaneelsmaak
en chocolademelk. Daarom organiseren we op zondag
22 december tussen 10 en 15 uur in de kapel van de
Bruinbeke de Warmste Gemeenteraad : alle raadsleden
zijn er present om jullie te laten genieten van lokale
drankjes en hapjes. De opbrengst gaat naar twee goede
doelen. En de kapel, gelegen in het geografische centrum
van onze gemeente, is ook twee dagen later het warme,
kloppende hart voor de jaarlijkse kerstavond met de
burgemeester : een kerstdiner voor wie anders alleen is.
Maak de komende weken tijd voor gezellige
ontmoetingsmomenten en geniet van de flikkering van
talloze lichtjes.
Je burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
Total Body Fun
In het nieuwe jaar starten we met de tweede reeks van onze bekende Total Body Fun formule!
De ideale combinatie om in vorm te blijven.
Voor wie Total Body Fun nog niet kent:
Dit sportaanbod voor dames garandeert je een mix van figuurtraining, conditietraining, stepaerobics, aerobics, BBB,
salsa, discodance,… en dat allemaal in een toffe sfeer onder vriendinnen. Alles wordt stap voor stap aangeleerd,
rekening houdend met het tempo van de groep. Kortom, wil je op een aangename en toffe manier aan je gezondheid
werken, aarzel dan zeker niet om je in te schrijven. De plaatsen zijn beperkt.
Inschrijven kan vanaf 16 december 2019 via webshop.wichelen.be
Meer informatie: sportdienst@wichelen.be
Total Body Fun heeft plaats op maandag van 20u tot 21u in de polyvalente zaal van GIBO De Rozelaar (Serskamp):
De data zijn : 13 - 20 - 27 januari 2020
		
3 - 10 - 17 februari 2020
		
2 - 9 - 16 - 23 maart 2020
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Jeugd

5
13

Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Nieuw raadslid
Paulien Van Velthoven van Schellebelle is het nieuwe raadslid voor de N-VA in de gemeente- en OCMW-raad. Zij
vervangt Luk Galle, die overgestapt is naar het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Op zijn beurt komt hij daar
in de plaats van Eric Scheire die ontslag heeft genomen als lid van het Comité.

Overkoepelende projectvereniging Dijk92
Vanaf 1 januari 2020 komt er één (culturele) koepelorganisatie boven de huidige samenwerkingsverbanden
Leesdijk (bibliotheken), Cultuurdijk (CC’s en GC’s) en Erfgoedcel Land van Dendermonde. De gemeenten Wichelen,
Wetteren, Laarne, Berlare, Dendermonde, Hamme, Zele, Lebbeke en Buggenhout maken er deel van uit. Dijk
beklemtoont de verbondenheid van de regio met water en verwijst naar de uitdrukking ‘een dijk van een ….’, die
de kracht van de samenwerking aanduidt. Het cijfer 92 refereert naar het gemeenschappelijke in de postcodes van
de negen betrokken gemeenten.

Streefbeeld dorpsplein Schellebelle
Rond en op het Dorp van Schellebelle laat de nood aan een visie voor een kwalitatieve inrichting en duurzame
ruimtelijke ontwikkeling zich voelen. Daarom wordt een prijsvraag uitgeschreven voor de uitwerking van een
kwaliteitskader voor het ruimtelijk beleid en een streefbeeld voor het beschermde dorpsplein.

Recht van erfpacht brandweerkazerne
Met de Hulpverleningszone Zuid-Oost heeft onze gemeente een erfpachtovereenkomst gesloten voor het gebruik
van de brandweerkazerne naast de gemeenteschool op de Margote. De overeenkomst gaat in op 1 januari 2015
tegen de jaarlijkse vergoeding van € 15 300, niet te indexeren, en dat voor een periode van 27 jaar. Dat contract
komt naast de reeds eerder goedgekeurde huurovereenkomst voor de naastliggende parking.

Bijkomende parkeerplaatsen mindervaliden
In Schellebelle worden twee bijkomende parkeerplaatsen voor mindervaliden aangelegd : één in de Stationsstraat
ter hoogte van het huisnummer 46 en één in de Bruinbekestraat ter hoogte van het huisnummer 64. De inrichting
ervan heeft geen invloed op de parkeermogelijkheden in de buurt en de voorbehouden plaatsen kunnen worden
ingenomen door elke chauffeur met een parkeerkaart voor mindervaliden.

Snelheidsbeperking Hulst Wichelen – Achter den bos
Na diverse adviezen heeft de gemeenteraad besloten om op de wijk Hulst en meer bepaald het deel dat in de
volksmond ‘achter den bos’ wordt genoemd, een snelheidsbeperking van 50 km per uur in te voeren. Het gaat
om het wijkdeel tussen de Mosstraat en de afslag naar Strijp op ’t Rotkouter. De snelheidsbeperking zal gepaard
gaan met de installatie van twee verkeerskussens, telkens vijftig meter voor en voorbij de woningencluster op het
traject.

Deel Kruisbocht wordt landbouwweg
Het niet-verharde deel van de Kruisbocht, gelegen tussen de Damstraat en de Wetterensteenweg, wordt
landbouwweg. Dat betekent dat er bijvoorbeeld geen quads of personenwagens meer mogen doorrijden.
Landbouwvoertuigen, wandelaars en fietsers kunnen er dus met een gerust hart gebruik van maken.
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Geboorten
Sieg Wille (13/08/2019)
Lias Van der Haegen (08/09/2019)
Mateo De Moor (10/09/2019)
Floor Salen (27/09/2019)
Valentina Baetens (28/09/2019)

Huwelijken
Jozef Lahaye en Marijke Buysse (07/09/2019)
Kerim Sancak en Cansu Celik (07/09/2019)
Bart Van Herreweghe en Joke Claus (10/09/2019)
Ben Beyst en Sally Verhecken (13/09/2019)
Mathieu De Mey en Liselotte Erauw (14/09/2019)
Leonardo Dilorenzo en Tania D’Hondt (14/09/2019)
Karel Maudens en Sarah Malter (16/09/2019)
Dimitri Jacobs en Brenda Van Malderen (03/10/2019)
Yvan Van Zwol en Christine Melkebeek (04/10/2019)
Joachim Van de Velde en Sofie Vandersnickt (05/10/2019)
Mauro Fredrickx en Gita Reninda (05/10/2019)
Koen Stevens en Kelly Wettinck (12/10/2019)
Dries Nottebaere en An Bontinck (30/10/2019)
Grégory Daelman en Elaine Praet (09/11/2019)
Sander Baeyens en Joni Van den Steen (12/11/2019)

Overlijdens
Paul Roosens (26/06/1933 – 18/06/2019)

Michel Bontinck (18/05/1943 – 07/11/2019)

Madeleine Meuleman (13/10/1930 – 05/07/2019)

Herman De Smet (26/11/1942 – 09/11/2019)

Erik De Munck (25/06/1939 – 30/08/2019)

Georgette Galle (17/10/1933 – 15/11/2019)

Margareta De Grauwe (16/06/1921 – 02/09/2019)

Blanche D’Hauwe (25/12/1930 – 18/11/2019)

André Janssens (14/02/1936 – 17/09/2019)

Lucette Sleeuwaert (30/05/1931 – 21/11/2019)

Emiel Buyse (21/01/1937 – 23/09/2019)
Florence Drieghe (03/04/1927 – 27/09/2019)
Marleen Cornu (14/02/1964 – 29/09/2019)
Polydoor Vermeir (08/03/1934 – 02/10/2019)
Renatus Van Huffel (07/06/1932 – 04/10/2019)
Emilienne De Pauw (29/07/1943 – 07/10/2019)
August De Maesschalck (23/04/1926 – 10/10/2019)
Frans Herrebaut (31/05/1922 – 22/10/2019)

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

RÉVEIL 2019

START CULTUREEL SEIZOEN
MET COMEDY DOOR STEVEN MAHIEU
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FESTIVAL VAN VLAANDEREN: CROSSBONES

AANKOMST SINT-MAARTEN

Een dag op stap met...

Karolien Van den Broeck, eerstelijnspsycholoog
Sinds december 2018 kunnen de inwoners van Wichelen bij haar
terecht in het sociaal huis voor kortdurende psychologische
begeleiding.
"Vier jaar geleden studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Universiteit
van Gent. Na mijn studies deed ik ervaring op in een algemeen ziekenhuis, een
psychiatrisch ziekenhuis en binnen de crisiszorg. Daarnaast schoolde ik mij bij
door de opleiding Eerstelijns Psychologische Zorg aan de KU Leuven te volgen.
Toen ik vorig jaar de kans kreeg om als eerstelijnspsycholoog te starten binnen
het project Missing Link GGZ, greep ik die met beide handen.
Voor veel mensen is het vaak nog onduidelijk wat een psycholoog is en wat die
precies doet.
Een eerstelijnspsycholoog is een psycholoog die geschoold is in kortdurende
interventies en die veel voorkomende klachten behandelt.
Mensen die bij mij langskomen, kunnen o.a. last hebben van stress- en
spanningsklachten, burn-out, relationele problemen, … Meestal hebben zij nog
geen of weinig contact gehad met andere hulpverleners zoals psychologen,
therapeuten of psychiaters. Mijn opdracht bestaat eruit om op zoek te gaan naar
wat het probleem is en samen met de vraagtsellers te zoeken naar mogelijke
oplossingen.
Mijn dagen zijn altijd goed gevuld. Het grootste deel van mijn dag wordt
besteed aan het voeren van gesprekken. Daarnaast ontvang ik de hele dag
door ook telefoontjes voor afspraken, heb ik overlegmomenten met andere
hulpverleners (sociale dienst, huisartsen, psychologen, …), typ ik verslagen en
brieven en bereid ik mijn gesprekken voor.
Aangezien het project Missing Link GGZ op 1 december nog maar 1 jaar
bestaat, gaat er ook veel tijd uit naar bekendmaking, voorstelling en het geven
van vormingen.
Uit mijn werk haal ik veel voldoening. Hoewel ik mensen slechts voor een korte
periode begeleid, lukt het om op die tijd veel te bereiken. Zeker wanneer
je merkt dat mensen zich beter voelen en zelf aan de slag kunnen met hun
problemen, ben ik tevreden. Daar doe ik het voor! "

Meer info? missinglinkggz.be
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Welzijn
Dementievriendelijke gemeente
Wil je als Wichelse vereniging mee dementie bespreekbaar maken? Dat kan!
Organiseer je een eetfestijn of andere festiviteit waarbij je placemats nodig hebt,
vraag ze dan gratis aan via melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be. Het ontwerp
werd gemaakt door de stuurgroep dementievriendelijk Wichelen en gefinancierd met de opbrengst van de
wandeltocht ten voordele van dementie. Warme dankjewel aan onze partners en de verenigingen die meehelpen
om Wichelen dementievriendelijk te maken!

Dokter nodig in het weekend of op een feestdag? Bel 1733!
Heb je een huisarts nodig tijdens het weekend of op een feestdag?
Vanaf 6 december 2019 kan u bellen naar 1733 en wordt u doorverwezen naar de nieuwe huisartsenwachtpost
Scheldekracht. Dit is een samenwerkingsverband tussen de huisartsen van Wetteren, Laarne, Merelbeke, Lochristi,
Melle, Destelbergen en Gent.
Voor wie? Voor alle inwoners van Wetteren, Wichelen, Laarne, Overmere, Merelbeke, Lochristi, Melle en
Destelbergen, die dringende medische hulp nodig hebben.
Hoe contacteren? Bel 1733. Een onthaalbediende helpt u verder en geeft u een richtuur waarop u naar de
wachtpost kan. Kan u zich onmogelijk verplaatsen? Dan komt een arts op huisbezoek.
Waarom? Door samen te werken, willen huisartsen u de service blijven bieden die u verdient. Een goed uitgeruste,
niet-overwerkte huisarts die u helpt op het moment dat u haar of hem nodig heeft.
Waar? Wegvoeringsstraat 73, 9230 Wetteren. (voormalige spoed ASZ Wetteren)
Wanneer? Vanaf 6 december 2019
• Vrijdagavond en vooravond feestdagen vanaf 19 uur tot 23 uur
• Zaterdag, zondag en feestdagen van 8u tot 23 uur
• Van 23 uur tot 8u kan u terecht in de wachtposten van Gent (Martelaarslaan 305, Gent of Kliniekstraat 27, Gent)
Voordelen?
• De wachtpost bevindt zich op een vaste, herkenbare en vlot te bereiken locatie
• De wachtpost is volledig professioneel uitgerust
• Bij elk consult wordt een verslag opgemaakt waardoor uw huisarts op de hoogte is
• Er is gratis parkeergelegenheid en de wachtpost is rolstoeltoegankelijk
• Moet u toch naar het ziekenhuis, dan wordt u doorverwezen naar het ziekenhuis van uw keuze
Meer info? Bezoek onze website: http://www.huisartsenwachtposten.be

Ladies@themovies steunt vzw Homaar
175 enthousiaste vrouwen, 52 gulle handelaars en een pak enthousiaste
vrijwilligers. Het succes van Ladies@themovies blijft verbazen. Dankzij
bovenstaande factoren kan het Lokaal Bestuur Wichelen €1270
schenken aan Homaar. Dit initiatief definieert zich als een groeiplek
voor jongeren.
Jongeren tussen de 15 en 23 jaar die het eventjes wat minder zien
zitten, vinden bij Homaar een plek en de ruimte om tot rust te komen.
Ze kunnen deelnemen aan verschillende ateliers rond muziek, beweging, beeld, materiaal,… waarbij ze hun talenten
ontdekken en/of verder uitbouwen en vaardigheden ontwikkelen die ze kunnen meenemen in hun schoolcarrière,
loopbaan en hun sociale relaties. Daarnaast is er ook de kans tot individueel werken met een begeleider en/of
gesprekken met een psycholoog.
Wichelen is een gezonde gemeente die is aangesloten bij ‘Logo Gezond plus’ en inzet op tal van maatschappelijke
thema’s. Eén daarvan is ‘samen veerkrachtig’. Een project dat inzet op de mentale en psychische gezondheid van
onze inwoners. Vanuit die insteek is er gekozen voor Homaar. Want ook al is dit initiatief gevestigd in Wetteren,
ook jongeren uit onze gemeente vinden hun weg richting de roze Villa aan het station.
Tijdens de bedankingsreceptie in de kapel van de Bruinbeke werd het ingezamelde bedrag op 30 oktober 2019
overgemaakt aan Nathalie en Marieke, twee medewerkers van Homaar.www.homaar.be
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Welzijn
Wichelen, een hartveilige gemeente
Je hebt ze wellicht reeds opgemerkt, de wegwijzers die de plaats aanwijzen waar je een Automatische Externe
Defibrillator (of AED toestel) kan aantreffen op de gemeente.
Waarom worden AED toestellen ter beschikking gesteld?
Buiten het ziekenhuis krijgen jaarlijks 10.000 Belgen een plotselinge hartstilstand. Iedere dag laten hierdoor
ongeveer 30 personen het leven. Je hebt 13 maal meer kans om slachtoffer te worden van een hartstilstand dan
om te komen in een verkeersongeval!
De kans is dus groot dat je ooit wordt geconfronteerd met iemand die een hartstilstand krijgt in jouw omgeving.
Daarom is het belangrijk te weten wat je moet doen in een dergelijke situatie.
Wat kan je doen?
Bij een hartstilstand start de zogenaamde ‘keten van overleven’ met het verwittigen van de hulpdiensten via het
noodnummer 112. De daaropvolgende stappen zoals de beademing, hartmassage en het toedienen van een schok
met een AED zijn minstens even belangrijk en bepalen in grote mate de overlevingskans van het slachtoffer.
Wat is een AED toestel eigenlijk ?
Het letterwoord AED staat voor ‘Automatische Externe Defibrillator’. Dit toestel dient aan de bewusteloze patiënt
een elektrische schok toe zodat het hart stopt met fibrilleren en terug in een normaal ritme begint te functioneren.
Kan iedereen een AED bedienen ?
De AED toestellen die door het gemeentebestuur zijn aangekocht, zijn van het volautomatische type. Na het
openen van het toestel ontvangt de gebruiker de gesproken instructies. Bij een verkeerd gebruik zal het toestel
weigeren een elektrische schok toe te dienen.
In onze gemeente tref je een AED toestel aan in een buitenkast op de volgende plaatsen:
• Op het Dorp van Schellebelle ter hoogte van de bushalte.
• Op het pleintje van de Aard te Schellebelle.
• Aan het JCC ’t Ankerpunt te Serskamp
• Aan het Sociaal Huis Oud Dorp 2 te Wichelen
• Aan in de inkomhal van het WZH Molenkouter Dreefstraat 11a te Wichelen
Uitleentoestel
Bij de uitleendienst is eveneens een AED toestel beschikbaar dat ter beschikking wordt gesteld aan erkende
verenigingen die een evenement organiseren op de gemeente. Het uitleenreglement kan je terugvinden op de
website van de gemeente Wichelen waar je onder de rubriek ‘Evenementenloket’ verder gaat naar ‘Gebruik van
de gemeentelijke materialen’ of stuur een e-mail naar uitleendienst@wichelen.be
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Omgeving
Mooimakers tegen zwerfvuil
Zwerfvuil en sluitstort : vele handen zorgen ervoor dar er jaarlijks veel
zwerfvuil en sluikstort wordt opgehaald waarvoor oprechte dank!!!
Toch blijft er zwerfvuil aanwezig.
Zeg jij ook nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt? Veeg je
straat, onderhoud je favoriete plaats. Word een Mooimaker en claim
je propere plek.
Wil je dit kenbaar maken? Plaats een fiche voor je raam!
Je kan die afhalen bij de woondienst te Wichelen.

Geen wegwerpbekertjes meer op evenementen
Vanaf 2020 zal het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden zijn om drank te
serveren in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Dranken kunnen wel nog aangekocht worden in petflessen,
glazen wegwerpflessen of eventueel blik, maar de drank zelf moet aan de consument geserveerd worden in
herbruikbare bekers. Achter de toog/backstage geldt een sorteerverplichting voor deze wegwerpartikelen. Glazen
retourflessen of dranken van de tap (voor bieren of via een postmixsysteem ook voor water, frisdranken, wijn en
cocktails) zorgen sowieso voor minder afval.
Kiest een organisator er toch voor om wegwerprecipiënten aan te bieden, dan moet hij die materialenstroom voor
90 procent (en vanaf 2022 voor 95 procent) opnieuw inzamelen – de bewijslast ligt bij de organisator. Jarenlange
ervaring en projecten hebben aangetoond dat frontstage sorteerbakken niet helpen. Inzameling kan bijvoorbeeld
wel slagen door te werken met een retoursysteem om de stroom backstage zuiver terug te krijgen.
Ook op Europees niveau zijn er doelstellingen opgelegd rond cateringmateriaal. De SUPrichtlijn gaat specifiek over
plastics voor eenmalig gebruik en moet tegen 2021 opgenomen zijn in het beleid van de lidstaten. De richtlijn
bevat verplichtingen over voedingswaren die soms verder gaan dan de Vlaamse wetgeving. Naast een significante
reductie van drankbekers zullen plastic bestek, bordjes, rietjes en roerstaafjes verboden worden. Organisatoren en
overheden anticiperen daar best nu al op.

Meldpunt everzwijnen
Na overleg met Vlaanderen is er een meldpunt voor everzwijnen opgemaakt. De bedoeling is dat elke burger de
aanwezigheid van everzwijnen kan melden via mail: everzwijnen.west@vlaanderen.be.Je dient hierbij de datum, het
uur en de exacte locatie door te geven.
Alles wordt gecoördineerd in samenspraak
met WBE (Wildbeheereenheid) tussen
Dender en Schelde v.z.w., lokale boeren,
natuurbeheerders inclusief Natuurpunt,
ANB beheer en de provincie. De
jachtrechthouders verbinden zich ertoe
om, wanneer everzwijnen waargenomen
en gemeld worden, die te bejagen.
Bordje “overstekend wild”
Na melding van overstekende reeën, werd
in het kader van de verkeersveiligheid, en
op advies van de lokale politie een aantal
bordjes “overstekend wild” geplaatst. Je kan
deze bordjes tegenkomen ter hoogte van
o.a. Onnebossen, Eetgoed, Bremenhulstraat
en Hoekstraat.
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Omgeving
Een mobipunt in Wichelen?
Wichelen wil verder inzetten op duurzame mobiliteit
door onder andere de installatie van een mobipunt.
Deze mobiliteitshub zorgt ervoor dat de inwoners van
de gemeente over een volwaardig alternatief beschikken
voor het bezit van een (tweede) privé-auto.
Als locaties liggen momenteel Schellebelle station, Schellebelle dorp,
Serskamp dorp, Wichelen station of Wichelen dorp op tafel.
Dit is een oproep aan alle inwoners van onze gemeente om ons te laten weten wat je van dit idee vindt.
Wat is een mobipunt?
Een mobipunt is een fysieke plaats waar verschillende (voornamelijk mobiliteits-)functies elkaar ontmoeten. Je vindt
er een divers mobiliteitsaanbod zoals openbaar vervoer, deelauto’s, deelfietsen,…
De voornaamste functie van een mobipunt is mobiliteit, maar ook andere zaken kunnen aanvullend aangeboden
worden: bv. info over buurtactiviteiten, een broodautomaat, een locker voor pakjes, … Afhankelijk van de functies
van de buurt kan een mobipunt andere accenten hebben. Zo kan een mobipunt ingericht worden voor een
bedrijvencluster, een winkelbuurt of een woonbuurt.
Talloze andere mogelijkheden
Een mobipunt kan nog veel meer zijn dan een plaats waar oplossingen geboden worden op vlak van mobiliteit. Een
zitbank, een beetje groen en eventueel een buurtwinkeltje kunnen er voor zorgen dat het mobipunt een gezellige
ontmoetingsplaats wordt of een leuke afspreekplaats waar kan verzameld worden vooraleer te vertrekken met de
deelwagen, -fiets of bus naar een feestje of het werk. Door het voorzien van lockers om pakjes te laten toekomen,
wordt het nog beter en zorgen we er samen voor dat er minder doorgaand verkeer is in onze woonbuurt. Andere
leuke opties voor een mobipunt zijn gratis wifi, laadpunten voor elektrische auto’s, een (bak)fiets deelsysteem,…
Wordt Wichelen trendsetter op mobiliteitsvlak in Vlaanderen?
Vandaag bestaan in Vlaanderen op veel locaties autodeelstandplaatsen, met extra functies (bv. fietsenstalling,
treinstation,..). Die zijn eigenlijk op zich al mobipunten. Er is echter geen herkenbaarheid van het concept, zowel voor
stadsplanners als gebruikers. Het kind een naam geven en een duidelijk herkenbaar beeld dat in heel Vlaanderen
gebruikt wordt, moet leiden tot een toename van de kwaliteit, het gebruik en een versnelde invoering. Om die
reden werd gekozen voor een duidelijke naam en beeldmerk en om zo verder via gedeelde mobiliteit multimodaal
gedrag te faciliteren en promoten.
Mobipunt vzw kreeg de opdracht van de Vlaamse overheid om het concept mobipunten zo veel mogelijk te
verspreiden in Vlaanderen. Wichelen wil ook één van de trendsetters zijn en zich verder inzetten om een
bereikbare en duurzame gemeente te zijn. Ze gaat dit samen doen met 19 andere Oost-Vlaamse gemeenten en
met ondersteuning vanuit de provincie Oost-Vlaanderen en diverse intercommunales. Laat ons weten wat je ervan
vindt op lokaal bestuur@wichelen.be en formuleer een kort antwoord op volgende vragen
1. Vindt u een mobipunt een goed idee voor de gemeente Wichelen?
2. Zo ja, welke locaties ziet u zo onmiddellijk als ideale plaats voor een eerste mobipunt?
3. Welke extra functies zou u willen zien op een mobipunt in Wichelen
4. Hoe ver bent u bereid zich te verplaatsen naar een mobipunt?
Wij kijken uit naar jullie respons!

Finito: hét meldpunt voor voetpaden in Wichelen.
Wichelen maakt werk van veilige voetpaden. De
komende jaren worden heel wat voetpaden in Wichelen
hersteld, veiliger gemaakt, onthard of heraangelegd.
Om dit te realiseren hebben we jouw hulp nodig. Zie je
ergens een voetpad in slechte staat? Stop dan even en
meld het ons zodat we het probleem onmiddellijk kunnen
aanpakken. Het probleem is dan ineens finito! Heb je
eerder een idee voor structurele verbeteringswerken op
lange termijn? Ook dat horen we graag.
De eerste meldingen zijn reeds afgehandeld. Er staan er
nog meer op het programma!

13
9

Woondienst
Rookmelders : verplichting voor alle woningen vanaf 2020.
Elk jaar opnieuw eisen woningbranden mensenlevens. Meer nog dan het vuur,
maakt vooral de rook tal van slachtoffers. Die rook is verstikkend en verspreidt
zich razendsnel. Vooral als er 's nachts brand uitbreekt, is het risico om niet
tijdig wakker te worden groot. Rookmelders vormen dan ook een eenvoudige
en doeltreffende bescherming tegen de gevaren van brand. Daarom verplicht de
Vlaamse overheid de aanwezigheid van rookmelders in woningen.
Het decreet van 10 maart 2017 maakt rookmelders verplicht in alle woningen, dus
ook die van eigenaar-bewoners. Vanaf 1 januari 2020 moet ook een woning waarin
de eigenaar zelf woont over de nodige rookmelders beschikken.
'Voldoende rookmelders' betekent dat een zelfstandige woning (eengezinswoning,
appartement of studio) op elke verdieping minstens één rookmelder moet hebben. Bij kamers moet er in de
kamer zelf ook een rookmelder zijn.
Koop een rookmelder die voldoet aan de wettelijke bepalingen:
Een rookmelder kan je tegenwoordig kopen in de meeste elektro- en doe-het-zelfzaken. Koop een optische
rookmelder en zorg dat deze voldoet aan de wettelijke bepalingen. Dit zie je aan de labels CE en norm NBN EN
14604 op hun verpakking.
Waar rookmelder hangen en hoe rookmelders installeren?
De folder “rookmelders” van het Agentschap Wonen Vlaanderen kan je bekomen bij de woondienst – Anne Roos
052.43.24.19. Hierin staat duidelijk vermeld waar en hoe een rookmelder te plaatsen. Of je kan via de website van
Wonen Vlaanderen deze richtlijnen raadplegen.
https://www.wonenvlaanderen.be/lokale-besturen/rookmelders-richtlijnen-voor-plaatsing
Wie is verantwoordelijk bij verhuur?
De verhuurder is wettelijk verplicht de nodige rookmelders aan te kopen en te plaatsen. Als de verhuurder kiest
voor een toestel met vervangbare batterijen, moet de huurder die batterijen tijdig vervangen. Als een woning niet
voldoet aan de rookmeldersverplichtingen, dan wordt ze in de regel als ‘niet-conform’ beschouwd. Ze voldoet dan
niet aan de minimale veiligheids-, gezondheids- en woningkwaliteitsvereisten die de Vlaamse overheid oplegt (Titel
III, Hoofdstuk V, van de Vlaamse Wooncode). Wie een woning verhuurt zonder rookmelders, krijgt hiervoor geen
conformiteitsattest. Het verhuren van een woning zonder de nodige rookmelders is ook strafbaar.

Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas
Start en betaal minder voor groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan
mee met de negende groepsaankoop voor groene stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je vóór 4 februari 2020 in via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom. Inschrijven kan vanaf 25 november
2019 en is gratis en volledig vrijblijvend. Je krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs, berekend op jouw opgegeven
verbruik. Vind je het voorstel interessant, dan accepteer je het aanbod tot en met 5 april 2020. De Provincie regelt
de overstap naar je nieuwe leverancier.
Goedkopere energie via groepsaankoop
Met deze groepsaankoop ondersteunt de Provincie Oost-Vlaanderen haar inwoners bij de overstap naar groene
en scherp geprijsde energie. Door een grote groep geïnteresseerden samen te brengen, kan de Provincie een
lage prijs bedingen voor groene elektriciteit en gas. De leverancier die tijdens de energieveiling op 4 februari de
beste prijs kan bieden, is de winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe groter de korting. Bedrijven, zelfstandigen en
verenigingen met een beperkt verbruik kunnen ook deelnemen. Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer
dan 32.000 Vlaamse gezinnen en meer dan 1.000 bedrijven respectievelijk gemiddeld 367 en 485 euro besparen op
hun energiefactuur. Ook dit jaar is het doel weer zoveel mogelijk Oost-Vlamingen groene, goedkope energie aan
te bieden.
Hoe inschrijven? Online inschrijven is het gemakkelijkste. Dat kan via www.samengaanwegroener.be (klik door op
Oost-Vlaanderen). Neem je laatste jaarafrekening bij de hand en schrijf je vrijblijvend in. Alle gezinnen en bedrijven
van Oost-Vlaanderen kunnen op deze manier inschrijven.
Heb je geen internet? Dan kan je terecht in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen. Neem hiervoor je laatste
jaarafrekening mee. Wichelen, Woondienst, tel. 052 43 24 19
Dit kan op volgende data :
Dinsdagavond van 18 u tot 20 u op : 11/12—18/12—08/01—15/01 en 22/01
Woensdagvoormiddag van 8 u tot 12 u op : 12/12 – 19/12 – 09/01 – 16/01 – 23/01
14

Geleend & gelezen
Ontdek de nieuwe bibwebsite
Sinds 5 november zit de bibwebsite in een nieuw kleedje.
Het is nu de ideale plek om alles over de bib(collectie, activiteiten,
reglement, werking,…..) en je eigen ontleningen te weten te komen.
Ben je benieuwd naar de belangrijkste vernieuwingen?
Neem dan vlug een kijkje op
https://wichelen.bibliotheek.be/ontdek-de-nieuwe-bibwebsite

Sluitingsdagen bib in 2020
Woensdag 1 januari
Donderdag 2 januari
Vrijdag 3 januari
Zaterdag 11 april
Zondag 12 april
Maandag 13 april
Vrijdag 1 mei
Donderdag 21 mei
Vrijdag 22 mei
Zaterdag 30 mei
Zondag 31 mei
Maandag 1 juni
Zaterdag 11 juli
Maandag 20 juli 2020 t.e.m. zondag 26 juli
Zaterdag 15 augustus 2020 Hemelvaart
Zondag 1 november
Maandag 2 november
Donderdag 24 december vanaf 12u
Vrijdag 25 december
Zaterdag 26 december
Donderdag 31 december vanaf 12u

Leesclub

Online verlengen
Wie tijdens de vakanties niet gemakkelijk
in de bibliotheek geraakt, kan zijn of haar
bibliotheekmaterialen online verlengen via
https://mijn.bibliotheek.be.
Heb je vragen, aarzel niet om in de bibliotheek
een medewerker om raad te vragen. Je kan ook
altijd telefonisch of via e-mail contact opnemen
met de bibliotheek.

Vind je lezen leuk, ontdek je graag nieuwe boeken in uiteenlopende genres en praat je
achteraf ook nog eens graag over je leeservaring? Dan is de leesclub wellicht iets voor jou!
Onze leesclub komt 7 à 8 keer per jaar samen. Het boek dat besproken wordt, wordt gekozen
op voorstel van één of meerdere leden van de leesclub of door de bibliotheek zelf. De leden
krijgen ruim op voorhand de titel door en kunnen het boek bij de bibliotheek komen halen. We
proberen zoveel mogelijk diverse genres en thema’s aan bod te laten komen.
Op de avond zelf wordt er een gesprek opgezet. Zo kunnen de leden vertellen hoe zij het boek
ervaren hebben, welke vragen zij erbij hebben, wat ze goed of net minder goed vonden. De
sfeer is gemoedelijk en de bib zorgt voor een drankje.
De leesclub bestaat uit een vaste kern die (zo goed als) altijd aanwezig is, maar er zijn mensen
die maar af en toe komen. Ook dat kan perfect!
Iets voor jou? Stuur een mail naar bibliotheek@wichelen.be

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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De Warmste Gemeenteraad
De gemeenteraadsleden en de leden van het bijzonder comité van Wichelen slaan de handen in elkaar
om een actie op poten te zetten tijdens De Warmste Week. De Warmste Gemeenteraad vindt plaats op
22 december 2019 tussen 10 en 15 uur.
Vlaanderen toont binnenkort opnieuw zijn warm hart tijdens De Warmste Week en daar maken de
raadsleden van Wichelen graag deel van uit. Voor één keer gaan de lokale politici niet in debat, maar
organiseren ze over de partijgrenzen heen de ‘De Warmste Gemeenteraad’. Zij nodigen alle inwoners
van Wichelen uit op het gezelligste aperitiefmoment van het jaar in De Kapelle (Bruinbeke - Schellebelle).
De gemeente Wichelen is rijk aan heel wat lokale dranken en de raadsleden bieden ze dan ook heel
graag aan. Je hoeft niet op tijd thuis te zijn voor het middageten, want buiten in de chalets kun je snacks
eten. Het dj-duo Ludwig & Harry (de enige echte dj’s van Ludwigs Discobar) zorgt ervoor dat je snel zult
opgewarmd zijn. Zij stoffen voor één keer hun vinyl nog eens af voor het goede doel! Ben je nog niet
overtuigd om langs te komen? Doe het dan voor de prachtige kitcherige kersttruien die de politici zullen
aantrekken en waarmee ze met veel plezier voor jou zullen poseren.

De opbrengst gaat integraal naar twee goede doelen: Boven De Wolken en Villa Vief.
Boven De Wolken legt de meest kostbare herinneringen vast wanneer je wereld even stilstaat.
Waardevolle fotografie van overleden baby's. De professionele fotografen van Boven De Wolken maken
een herinnering die nooit zal vervagen. Ze doen dit gratis, met hart en ziel, met liefde voor kostbare
herinneringen en met respect voor de sterrenouders en hun baby. (meer info: www.dewolken.be)
Villa Vief is een project opgericht door een aantal enthousiaste ouders van kinderen met een matig
verstandelijke beperking. Het doel is ervoor te zorgen dat de kinderen in een eigen huis met de nodige
begeleiding zo zelfstandig mogelijk kunnen leven. (www.villavief.be)

