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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

Financiële dienst
Fin. directeur : Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
financieeldirecteur@wichelen.be

Personeelsdienst
Verantwoordelijke :

Anne Roos :

Lut Teugels

Tel. : 09 369 05 22, 09 366 51 26

Tel. : 052 43 24 19

Tel: 052 43 24 55

Fax. : 09 366 54 59

woondienst@wichelen.be

Lutgart.teugels@ocmw-wichelen.be

Burgerlijke stand

Martine Van Wesemael: 052 43 24 07
Raisy Vueghs: 052 43 24 05
Leentje Janssens: 052 43 24 0
Francine De Winter: 052 43 24 03

Tel. : 09 368 20 57

Tel. : 052 43 24 08
burgerlijkestand@wichelen.be

Diensthoofd : Veerle Scherre
Tel. : 052 43 24 23

Omgevingsvergunningen

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

Jeugd- en sportdienst

ruimtelijke.ordening@wichelen.be

Tel: 052 43 24 58
socialedienst@ocmw-wichelen.be

Thuiszorgdienst
Algemeen nummer
Tel: 052 43 24 50
thuiszorgdienst@ocmw-wichelen.be

Woonzorgcentrum Molenkouter

Verantwoordelijke : David Levantaci

Tel: 052 43 22 88
molenkouter@ocmw-wichelen.be

Tel. : 052 43 24 10

Lokalenverhuur

jeugddienst@wichelen.be

Ann De Meyer

sportdienst@wichelen.be

Tel. : 052 43 24 22
lokalenverhuur@wichelen.be

Cultuurdienst
Verantwoordelijke :

Uitleendienst

Emma Dobbelaere

Ann De Meyer

Openbare werken

Tel : 052 43 24 09
cultuurdienst@wichelen.be

Zitdag burgemeester

Raisy Vueghs

Patrick Lauwereys :

Burgemeester Kenneth Taylor

Tel. : 09 369 00 42

Tel. : 052 43 24 21

houdt zitdag op vrijdagmorgen,

Fax. : 09 366 12 58

openbare.werken@wichelen.be

enkel via afspraak: 052 43 24 08.

OPENINGSUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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Verantwoordelijke :

Sociale dienst
Diensthoofd: Ann Boterberg

Directeur: Els Meuleman

Marie-Christine Vereecken: 052 43 24 02 Tel. : 052 43 24 22
bevolking@wichelen.be
uitleendienst@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24
Schellebelle :

Fax : 052 43 04 25

Milieudienst

Technische dienst

Tel. : 052 43 24 16

Coördinator burgerzaken :

Bruinbekestraat 8, Schellebelle

Elke Vlaeminck

Tel. : 052 43 24 32

Wichelen :

Loods technische dienst

Verantwoordelijke :

Christa Petit

Dienst bevolking

Kwaliteits- en klachtencoördinator

Leentje Janssens

Caroline Verhofstadt
personeelsdienst@wichelen.be

Woondienst

Serskamp:

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

Serskamp
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Schellebelle
gesloten
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten

Sport
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Beste inwoners,

Jeugd
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Een vroege lente kondigt zich aan: de tweede helft van februari

Toerisme

5

konden we genieten van een heerlijk lentezonnetje met een
zacht briesje, ontluikende sneeuwklokjes en krokusjes en
aangename temperaturen.
Die omstandigheden lokten al heel wat mensen naar buiten,
zowel te voet als op de fiets. En daar willen we deze nieuwe
beleidsperiode nog meer op inzetten: meer mensen laten
bewegen en tegelijkertijd iets doen voor het milieu. Twee
keer winst dus. En perfect passend in de uitvoering van het
burgemeestersconvenant.
Binnenkort starten we met de aanleg van het fietspad
langsheen de Bogaert, meer dan anderhalve kilometer lang en
gelegen op een groen traject in een landelijk stukje van onze
gemeente. Zowel de schoolgaande jeugd als fietsers naar het
winkelcentrum op de Heiplas zullen zich daar heel wat veiliger
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voelen. Want dat is het derde vlak waarop wij willen werken:
de verkeersveiligheid en dan vooral in schoolomgevingen.
Wat de Margote in Wichelen betreft, is veel overleg nodig:
zeker met de Vlaamse overheid als wegbeheerder, maar ook
met de scholen, de buurt en de oudercomités. Uitgangspunt
is ook hier de veiligheid: het project Route2School waaraan
alle scholen hebben kunnen deelnemen, zal tegen eind april
worden afgerond en de knelpunten worden daarbij letterlijk

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

in kaart gebracht.
In de Bruinbeke zal in de schoolomgeving binnenkort
overdag minder geparkeerd kunnen worden: dat moet de
verkeerssituatie overzichtelijker maken voor wie te voet of
met de fiets komt. Dat vraagt van ons allen een aanpassing:
ouders, leerkrachten, buren en andere weggebruikers. Bij de
riolerings- en wegenwerken die later zullen aanvangen, zal de
weginfrastructuur zodanig aangelegd worden dat de veiligheid
verankerd wordt.
Met de Scheldepromenade tegenover het Sociaal Huis en het
jaagpad langsheen de Schelde tussen de Paddenhoek en de
Scheldehoek wordt het niet alleen veilig, maar ook aangenaam
flaneren. Die aanleg draagt ook bij tot ons Warm Wichelen.
Nog in dat kader is er op woensdag 24 april Buitenspeeldag
voor alle kinderen en op zondag 28 april Family Fair
Gezinskermis, telkens op het domein ’t Ankerpunt. Op 9
juni gaan we weer wandelen en fietsen tegen huidkanker. En
op 16 juni wordt het Scheldeproject Hoogtij geopend: een
gloednieuw cultuurproject langsheen de Scheldeoever, kant
Aard, Kalkense Meersen en Paardeweide. Voor elk wat wils
dus: van harte welkom.
Ik wens u allen een schitterend voorjaar.
Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Sport
De 10 van Wichelen
Op vrijdag 31 mei is het opnieuw tijd voor de jaarlijkse stratenloop 10 van Wichelen.
Op het programma :
Jeugd: 18.20 uur
5 km: 19.40 uur
10 km: 20.30 uur
Start: Sociaal Huis: Oud Dorp 2 - Wichelen. Vooraf inschrijven kan via bestuur.aceswichelen@gmail.be, kostprijs €7
voor deelname aan de 5km en 10km, €3 voor jeugd. Ter plaatse inschrijven kost €12 voor deelname aan de 5 en
10 km en €5 voor jeugd.
Meer info: www.10vanwichelen.be

Jeugd
Urban Jam
Op vrijdag 8 maart organiseren we
de 3de editie van Urban Jam. Deze
namiddag staat volledig in het teken
van graffiti en skaten. Net als vorige
jaren kan je je creativiteit de vrije loop
laten en leren taggen en graffitispuiten.
Nieuw dit jaar is dat we ook een
heuse skateworkshop aanbieden. Het
skatepark zal voor de gelegenheid
worden uitgebreid en we kunnen
rekenen op professionele begeleiding.
Iedereen is welkom. Deelname aan
de graffitiworkshop kost €5 voor
het materiaal, de skateworkshop is
volledig gratis.
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Toerisme
Boek over Kalkense Meersen
Natuurpunt afdeling Scheldeland heeft een nieuw boek
over de Kalkense Meersen gerealiseerd. In dit boek wordt
de oorsprong van het landschap, de rijke natuur van de
Kalkense Meersen, de geschiedenis en het gebruik door
de eeuwen heen belicht. Vroegere en huidige gebruikers
van het gebied komen aan het woord, en er wordt een
overzicht gegeven van 30 jaar natuurbeheer. Verder werpt
het boek ook een licht op de toekomstige ontwikkelingen.
Aan de hand van 3 uitgestippelde wandelroutes en met
een uitgebreide toelichting over natuur en cultuur wordt
de bezoeker van de Kalkense Meersen uitgenodigd om
zelf op verkenning te gaan.
Vanaf nu is het mogelijk in te tekenen voor deze mooie
uitgave via: https://natuurpuntscheldeland.be/KMboek1.
php
Als je inschrijft en betaalt voor 1 april betaal je slechts
€29. Bovendien wordt je naam ook vermeld in het boek.
Daarna bedraagt de prijs €34.
Afhalen van het boek is mogelijk in het weekend van
18 en 19 mei 2019, tijdens het ‘1000-soortenweekend
dat Natuurpunt Scheldeland dan organiseert in
Natuurpuntboerderij ‘Meersenhof’ op de Aard in
Schellebelle. Of na afspraak met één van de bestuursleden
van Natuurpunt Scheldeland. Opsturen is ook mogelijk,
maar dan is er een meerprijs van €9.

Aarzel niet en
profiteer van
dit aanbod! De
natuur in onze
streek zal er wel
bij varen…

Oproep (amateur)fotografen
Regionaal Landschap Schelde Durme zet de schouders
onder een vernieuwd concept van de Scheldehappening
dat Hoogtij zal heten. De gemeenten Berlare,
Destelbergen, Laarne, Melle, Wetteren en Wichelen
plannen een (openlucht)fototentoonstelling op de
Scheldedijk die door hun grondgebied loopt. Daarom
doen ze een oproep naar (amateur)fotografen.
Heeft u foto’s die het thema de kracht van water op een
kunstzinnige manier laat zien? Verschillende invalshoeken
zijn mogelijk (overstromingen, fauna en flora, vroeger en
nu, …), maar de geografische focus ligt op de Schelde/het
Scheldegebied in deze gemeenten.
U kan maximaal 5 foto’s in lage resolutie per mail bezorgen via inhetspoorvandeschelde@gmail.com uiterlijk op
zondag 31 maart. Een professionele jury zal een selectie maken uit de inzendingen. De foto’s zullen te zien zijn
vanaf 16 juni tot en met 8 september 2019.
Voor meer informatie en voorwaarden voor deelname: cultuurdienst@wichelen.be of 052 43 24 09.
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UIT DE GEMEENTERAAD
Aankoop tuingrond Hoekstraat Schellebelle
In het grote omgevingsplan dat voor de Bellekouter is opgemaakt, is in de eerste plaats ruimte voor
buitensportinfrastructuur voorzien. In dat kader is nu een perceel tuin aangekocht, gelegen achter de woning
Hoekstraat 1A Schellebelle. Het heeft een oppervlakte van 9a30ca en de overeengekomen prijs is € 23 250. Het
tuinperceel paalt aan de oefenterreinen van KVV Schelde.

Invoering parkeerverbod Wanzelestraat – Schoolomgeving Bruinbeke
In de schoolomgeving in de Wanzelestraat wordt een stilstaan- en parkeerverbod ingevoerd aan beide kanten van
de rijweg tussen de Suikerstraat en de Vijverweg, met uitzondering van de parkeerplaats voor mindervaliden ter
hoogte van de woning Wanzelestraat 14A en dat op schooldagen tussen 8 en 17 uur, zodat er ’s avonds en in het
weekend toch geparkeerd kan worden.
Daarnaast wordt de gelijkgrondse berm voor de woning Wanzelestraat 1 bij het begin en einde van de lessen
(ochtend, middag en avond) voorbehouden voor het parkeren van de schoolbus ter vervanging van de huidige
parkeerplaats pal voor de schoolingang.
Deze maatregelen moeten de verkeerssituatie ter hoogte van de school overzichtelijker maken en moeten
uiteraard gepaard gaan met een blijvende sensibilisering van de schoolkinderen, hun ouders en de buurtbewoners.
Met een veiliger verkeer is iedereen gediend.
Op middellange termijn zal bij de collector- en wegenwerken ook rekening worden gehouden met de aanwezigheid
van de school op die plaats, zodat de weg veiliger kan worden heringericht.

Toekenning investeringstoelage kerkfabriek Wichelen
Voor de vernieuwing van het dak van de pastorie op de Margote heeft de kerkfabriek van Wichelen een
investeringstoelage van bijna € 24 000 ontvangen. Op die manier blijft de staat van het als monument geklasseerde
gebouw gevrijwaard.

Collector- en wegenwerken Bruinbeke
In de Bruinbeke plant Aquafin in samenwerking met TMVW en onze gemeente collectorwerken. Er zal een
gescheiden stelsel worden aangelegd waarbij regenwater en vuil water apart zullen worden afgevoerd. Daarnaast
worden ook afkoppelingswerken op privédomein worden uitgevoerd. De plannen en de raming daarvoor zijn
goedgekeurd. Het gemeentelijk aandeel in de werken bedraagt bijna € 820 000, BTW inbegrepen, die in totaal
€ 8 240 450 incl. BTW kosten.
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Gemeenteraad

Eedaflegging raadsleden en schepenen
Op woensdag 2 januari 2019 hebben volgende raadsleden hun eed afgelegd : Danny Praet, Kristof De Smet, Luc Van
Leuven, Bart Segers, Anneleen Rimbaut, Christoph Van de Wiele, Gert Van Tittelboom, Rosa Van den Abeele, Marc
Vereecken, Luc Galle, Veerle Bauters, Anja Missotten, Eric Jacobs, Benjamin Van Hauwermeiren, David Van Malderen,
Melanie Van der Haegen, Evi Rasschaert, Björn Carré, Gery De Mol en Jo Van Gasse. Burgemeester Kenneth Taylor
had al eerder zijn eed afgelegd in handen van de wnd. gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen.
Bart Segers is verkozen als gemeente- en OCMW-raadsvoorzitter tot en met 31 december 2021, daarna neemt
Benjamin Van Hauwermeiren zijn rol over tot het einde van de legislatuur.
Aansluitend hebben ook de verkozen schepenen hun eed afgelegd :
Kristof De Smet als eerste schepen, bevoegd voor duurzaamheid en energie, vrijwilligers, kinderopvang, onderwijs,
organisatiebeheersing, toerisme en fietsbeleid, bibliotheek en cultuur, beleidscel mens en projectschepen voor
veilige schoolomgeving en sportpark Bellekouter
Danny Praet als tweede schepen, bevoegd voor ruimtelijke ordening en vergunningen, woonbeleid, facility
management (patrimoniumbeheer incl. kerkfabrieken), sport, mobiliteit en dorpsrenovatie
Anneleen Rimbaut als derde schepen, bevoegd voor openbare werken, jeugd, evenementen en
gemeenschapsvorming, welzijn, kindvriendelijkheid en bestrijding van kinderarmoede, gezondheidsbeleid,
projectschepen voor het voetpadenplan
Eric Jacobs als vierde schepen, bevoegd voor zorg voor ouderen (WZC), dienstverlening aan huis en thuiszorg,
doelgroepenwerking, milieu, landbouw, bosbeleid, zwerfvuilproblematiek, dierenwelzijn en lokale economie
Christoph Van de Wiele is als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst als vijfde schepen
toegevoegd aan het college en verder bevoegd voor 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.
Burgemeester Kenneth Taylor is bevoegd voor het algemeen bestuur, financiën, veiligheid, burgerparticipatie en
cocreatie, beleidscel omgeving en het burgemeestersconvenant.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is samengesteld uit voorzitter Christoph Van de Wiele en de leden
Wim Annaert, Inge Van Steendam, Ann Van Wesemael, Martine De Wilde, Eric Scheire en Kathleen Bruyland. Het
Comité vergadert driewekelijks en volgt daarbij de individuele sociale dossiers van inwoners op.
De politieraad
Voor de politieraad werden volgende raadsleden verkozen: Björn Carré, Anja Missotten, Melanie Van der Haegen
en David Van Malderen. Zij vertegenwoordigen onze gemeente in de zone Wetteren-Laarne-Wichelen.
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100 JAAR LANDELIJKE GILDE: DORP IN DE KIJKER

Burgerzaken
Europese, federale en regionale verkiezingen
Op zondag 26 mei 2019 gaan we met zijn allen naar de stembus voor de verkiezingen van het Europees Parlement,
de Kamer van Volksvertegenwoordigers en het Vlaams Parlement.
Wellicht heb je vragen over het kiesgebeuren. Mag ik stemmen? Voor wie kan ik stemmen? Hoe stem ik geldig? Hoe
geef ik volmacht en wat heb ik nodig? Welke regels gelden? Waarop moet ik letten als kiezer, kandidaat of lid van
een bureau?
Voor alle informatie over de verkiezingen raadpleeg de website 'Verkiezingen' van de FOD Binnenlandse Zaken:
https://verkiezingen.fgov.be. Alle algemene vragen over de verkiezingen kunnen gesteld worden via e-mail: callcenter.
rrn@rrn.fgov.be of tel. 02 518 21 31. Uiteraard kan je ook terecht bij de bevolkingsdienst van onze gemeente:
bevolking@wichelen.be of tel. 052 43 24 07.

Meld je als vrijwilliger voor- of bijzitter bij de verkiezingen
Ben je meerderjarig en stemgerechtigd en vind je het leuk om te weten hoe alles in zijn werk gaat op een stembureau?
Wil je eens een verkiezingsdag achter de schermen meemaken? Voor de verkiezingen op zondag 26 mei 2019 gaat
onze gemeente op zoek naar vrijwilligers om een taak te vervullen in een stembureau.
De voorzitters van de stembureaus (en zo zijn er 13 in onze gemeente) worden geholpen door de bijzitters. Zij
regelen de toegang tot het stemlokaal, controleren de kiezerslijsten, stempelen de oproepingsbrieven af en helpen
de kiezers in het stemhokje als ze daarom vragen.
Als bijzitter ben je aanwezig van 7.30 uur tot 15 uur. Daarvoor ontvang je een kleine vergoeding en de gemeente
zorgt voor broodjes, koffie en frisdrank.
Je kunt je op twee manieren laten registreren als vrijwilliger: ofwel kom je persoonlijk langs op de dienst burgerzaken
in het Sociaal Huis ofwel stuur je een mailtje naar bevolking@wichelen.be.

Geboorten
Iliyoh Cloet (06/12/2018)
Fons Baeten (25/12/2018)
Camiel D’haeyers (26/12/2018)
Georges Samson (28/12/2018)

Stella Levantaci (28/12/2018)
Max Claes (08/01/2019)
Gilles Drieghe (30/01/2019)

Huwelijken
Wouter Lammens en Stephanie Michiels (12/01/2019)
Giovanni Roelandt en Miranda Vanhout (02/02/2019)
Manuël Willems en Gina Penne (15/02/2019)
Lode Huylebroeck en Ilse Cattrysse (23/02/2019)

Overlijdens
Camiel Smetryns (13/02/1927 – 22/11/2018)
Georges Temmerman (24/01/1935 – 30/11/2018)
Leon Eeckhaudt (19/09/1934 – 20/12/2018)
Rita De Knijf (07/05/1938 – 03/01/2019)
Marie Jeanne De Winne (01/02/1939 – 05/01/2019)

Albert De Ridder (30/03/1927 – 19/01/2019)
Maurice De Schoenmaeker (05/07/1920 – 22/01/2019)
André Verhofstadt (02/06/1952 – 30/01/2019)
Georgette De Kerpel (08/05/1927 – 04/02/2019)

De personen die op deze pagina vermeld worden,
hebben hiervoor de expliciete toestemming gegeven.
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Welzijn
Dementievriendelijke gemeente
Met de nodige trots stellen we jullie onze website voor www.dementievriendelijkwichelen.be
Op de website kan je allerlei informatie vinden over dementie, de acties die georganiseerd worden, communicatietips
en nog veel meer. Je leest er ook wat jij als inwoner van Wichelen kan doen … samen maken we Wichelen
dementievriendelijk!
De belangrijkste boodschap die de website wil brengen is dat iedereen zijn steentje kan bijdragen. En dat kan al
door vanaf nu niet meer te spreken over dementen of dementerenden, maar wel over personen met dementie.
Het gaat immers vooral over de mens, niet enkel over de aandoening. Een klein verschil, maar van grote waarde
om het taboe te doorbreken. Warme dankjewel!
Heb je suggesties of ideeën voor de website, laat gerust weten aan melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be

Voor ons woonzorgcentrum Molenkouter zijn we op naar naar M/V

JOBSTUDENTEN (juli-augustus-september)
- Zorgkundige: 5e, 6e, of 7e jaar in een zorgopleiding? Student verpleegkunde?
- Verpleegkundige: Studeer je binnenkort af als verpleegkundige?
- Kine, ergo, bezigheidsassistent, keukenhulp, schoonmaak,...
Meer info: jobs.ocmw-wichelen.be

Even het noorden kwijt? De eerstelijnspsycholoog helpt!
Het komt bij iedereen wel eens voor dat we ons niet goed in ons vel voelen of ons zorgen maken. Vaak gaat dit
spontaan over, maar soms ook niet. Sinds december 2018 kan u hiervoor terecht bij de eerstelijnspsycholoog in het
Sociaal Huis van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen.
De eerstelijnspsycholoog biedt snel psychologische hulp bij vaak voorkomende problemen die mensen uit balans
kunnen brengen. Enkele voorbeelden zijn: stress– en spanningsklachten, burn-out, piekeren, sombere gevoelens,
relationele problemen. De behandeling is kortdurend en bestaat uit gemiddeld 3 tot 5 gesprekken. Een gesprek
duurt ongeveer 50 minuten en kost maximaal 11 euro. In bepaalde situaties wordt een verlaagd tarief gehanteerd.
Alle persoonlijke informatie valt onder de regels van het beroepsgeheim en wordt met respect voor je privacy
behandeld.
Voor alle inwoners van de gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen, vanaf 18 jaar
Een afspraak kan gemaakt worden telefonisch of via e-mail.
Karolien Van den Broeck, Eerstelijnspsycholoog, 0499 90 49 47, missinglinkggz@cgg.dedriestromen.be
Voor meer informatie over het project “Laagdrempelige GGZ op het platteland; de ‘missing link’ kan je terecht op
de website missinglinkggz.be en www.vlaanderen.be/pdpo

Dit psychologisch aanbod is een samenwerkingsverband tussen het Centrum Geestelijke Gezondheidszorg
De Drie Stromen, de gemeenten Laarne, Wetteren, Wichelen, de OCMW’s, Vesalius huisartsenkring, LMN LWW,
SEL Zorgregio Gent, IMO, Pilootproject GBO, CAW Oost-Vlaanderen en vzw Boeren op een kruispunt.
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Welzijn
Huis van het Kind Laarne-Wetteren-Wichelen
Het Huis van Kind Laarne–Wetteren–Wichelen is een samenwerkingsverband tussen een 40-tal partners voor
kinderen en gezinnen. De OCMW’s en gemeenten Wichelen, Wetteren en Laarne namen samen het initiatief tot
het oprichten van het Huis van het Kind.
We willen vooral een ontmoetingspunt zijn voor alle ouders, opvoeders,… van Wichelen, Laarne en Wetteren . Als
ouder, opvoeder,… vind je bij ons informatie over de ontwikkeling, gezondheid of opvoeding van je kind, krijg je
positieve ondersteuning en advies, kan je deelnemen aan activiteiten en workshops georganiseerd door het Huis
van het Kind en onze partners. Deze activiteiten kunnen doorgaan zowel in ons fysiek huis te Wetteren als op
andere locaties in ons werkingsgebied.
Of het nu gaat over zwangerschap, gezondheid, kinderopvang, sport, vrije tijd, vragen over opvoeding, financiële
moeilijkheden, …je kan steeds bij ons of een van onze partners terecht.
We maken je graag wegwijs.

Pedagogisch spreekuur ‘Ouders en Co’
We zijn elke twee weken (oneven weken) te vinden in het Woonzorghuis Molenkouter, Dreefstraat 11 A zonder
afspraak en dit van 14u tot 16u. Hier kan je bij Yenthe of Lieneke terecht voor een korte babbel over opvoeding,
een ontmoeting met andere ouders of als je even nood hebt aan een luisterend oor. In maart-april-mei-juni kan je
ons hier vinden op volgende data: 12/03-26/03-09/04-23/04-07/05-21/05-4/06. Dit is steeds gratis.
Je kan bij ons ook op afspraak terecht. Een afspraak maken kan via e-mail info@huisvanhetkindlww.be; via telefoon
09 365 73 65 of via onze website www.huisvanhetkindlww.be
Iedereen met een opvoedingsrol is welkom: (groot)ouders, onthaalouders, , kinderbegeleiders, … De medewerker
beantwoordt allerlei opvoedingsvragen en twijfels.
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Woondienst
Premies 2019
Ook in 2019 zijn er nog heel wat premies.
1. Premies netbeheerder Fluvius :
dak- en zoldervloerisolatie / buitenmuurisolatie / hoogrendementsbeglazing /kelder-of vloerisolatie / zonneboiler /
warmtepomp / warmtepompboiler / hemelwaterput / infiltratievoorziening
BENO-pass = elektronisch dossier waarin automatisch wordt bijgehouden welke energiebesparende investeringen
zijn uitgevoerd in een woning of wooneenheid. Vanaf 3 investeringen en meer krijgt u dus een extra bonus.
2. Wonen Vlaanderen (Vlaamse Overheid) :
overkoepelende renovatiepremie (premies voor alle werken die worden uitgevoerd tijdens de renovatie)
De aanpassingspremie (aanpassingen aan de woning voor 65+ bewoner)
– De overkoepelende renovatiepremie (renovatiepremie en verbeteringspremie samengevoegd)
kan vanaf 1 februari 2019 worden aangevraagd.
– De (uitdovende) verbeterings- een aanpassingspremie kan nog aangevraagd worden tot en met 31 mei 2019.
– Vanaf 1 juni 2019 kan de vernieuwde aanpassingspremie aangevraagd worden.
3. Sloop- en heropbouwpremie :
Deze premie (€7.500) kan worden aangevraagd nadat u een omgevingsvergunning
heeft ingediend voor het slopen van een bestaande woning en de
Dinsdag 23 april 2019
heropbouw van een nieuwe. Deze premie kan worden aangevraagd vanaf
1 maart 2019 via een webapplicatie op www.energiesparen.be. Er geldt een
uiterste datum voor het aanvragen van de premie.

INFOAVOND PREMIES
TE WICHELEN

Het woonloket is elke dag (uitgezonderd donderdag) open
voor verdere informatie omtrent deze premies, of voor het
bekomen van aanvraagformulieren.

Woonplus (de intergemeentelijke
samenwerking tussen Laarne, Wetteren
en Wichelen) verzorgt deze infoavond
en de uitnodiging volgt later deze maand.

Groepsaankoop 100% groene stroom
De deelnemers mogen hun persoonlijk aanbod verwachten uiterlijk 15 maart 2019. Met je laatste jaarafrekening
en je persoonlijk aanbod kan je bij de woondienst terecht tot 30 april 2019. De woondienst blijft tot deze datum
beschikbaar voor uitleg bij het persoonlijk aanbod of voor wie graag hulp heeft bij de overstap.
En dit op volgende data:
dinsdagavond van 18.00 tot 20.00 uur : 12/03 – 26/03 – 02/04 – 9/04
woensdag van 8.00 tot 12.00 uur : 13/03 – 27/03 – 03/04 – 10/04
Info: Woondienst, tel. 052 43 24 19. Online overstappen kan tot 30 april 2019.

Digitale aanvragen kadastrale uittreksels: sneller én goedkoper!
Digitaal een kadastraal uittreksel aanvragen
Na uitbreiding van de digitale dienstverlening van de FOD Financiën, kunt u sinds 1 november 2018 online aanvragen
indienen voor kadastrale uittreksels.
1. Meld u aan via www.myminfin.be
2. Klik in ‘Mijn vermogen’ op ‘Online kadastrale uittreksels’ en doorloop de verschillende stappen.
3. U betaalt meteen online (Bancontact) en krijgt het uittreksel via MyMinfin binnen de 48 uur in je MyFinBox.

Nieuwe tarieven
De tarieven verschillen naargelang de manier waarop u de aanvraag indient: via MyMinfin of op papier. Een kadastraal
uittreksel aanvragen via MyMinfin kost slechts 25% van de kost van een papieren formulier. Bovendien verloopt de
verwerking ervan sneller.
Voor meer informatie rond exacte bedragen, raadpleeg de tabel op onze website: www.wichelen.be bij de rubriek
‘wonen’.
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Milieu
Heg, houtkant, bomenrij of poel op jouw terrein?
Woon jij in de wijde omgeving van de Molenbeek of Serskampsebeek?
Mag een heg, houtkant, bomenrij of poel op jouw terrein het
landschap verfraaien? En zo de biodiversiteit een duwtje in de rug
geven? Contacteer dan Regionaal Landschap Schelde-Durme! Zij
helpt je bij de uitvoering en kan de werken dankzij de Provincie
Oost-Vlaanderen tot 80% financieren. Met het project ‘Gestroomlijnd
Landschap Molenbeek – Serskampsebeek’ investeert de Provincie
hier in een sterker groenblauw netwerk. Meer info: robin@rlsd.be of
09 210 90 58.
Wenst u de schoonheid van het landschap in stand te houden of te
herstellen door de aanplant en/of het onderhoud van een haag,
heg, houtkant, houtwal, alleenstaande boom, bomenrij of bomengroep, knotbomen of bebossing, dan voorziet de
gemeente Wichelen eveneens een premie. Meer info op op www.wichelen.be >milieu>milieusubsidies

Vanaf april kan méér plastic
in uw blauwe pmd-zak
In april is het zover. Dan introduceert Verko de nieuwe blauwe
pmd-zak in uw gemeente. En dat is goed nieuws, want vanaf
dan mogen alle plastic verpakkingen bij het PMD. Dat betekent
een pak minder restafval, en veel meer recyclage.
In de PMD-zak mogen op dit moment enkel plastic flessen en
flacons, metalen verpakkingen en drankkartons. In de nieuwe
blauwe zak komen daar ook alle huishoudelijke plastic
verpakkingen bij. Denk maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes.
Maar ook plastic zakken en folies mag je vanaf april allemaal in
dezelfde blauwe zak sorteren. Alles samen goed voor
gemiddeld ongeveer 8 kg minder restafval per inwoner
per jaar. Een goede zaak voor het milieu, én uw
portemonnee.
Wat met de “oude” pmd zak? Deze blijven onbeperkt
geldig. Vanaf april mag je ze voor ophaling aanbieden
mét de extra plastic verpakkingen. De nieuwe zakken
zullen verkocht worden in dezelfde verkooppunten waar
je nu ook uw blauwe PMD-zakken koopt. Ook aan de
inzameling verandert er niets. Je mag de nieuwe blauwe
zak dus op dezelfde dag buitenzetten als vroeger.
Meer informatie? www.denieuweblauwezak.be en Verko, tel. 052 21 39 91

Oproep: werkgroep strijd tegen zwerfvuil en sluikstort
Zwerfvuil is klein afval dat buitenshuis wordt achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort. Dat kan bewust of
onbewust zijn. Voorbeelden genoeg: sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten, verpakkingen, tickets, blikjes, flesjes,
paraplu’s, zakdoekjes, …
Sluikstorters ontwijken bewust de ophaling van huisvuil of bedrijfsafval. Het gaat dan om afvalstoffen die gestort
of achtergelaten worden op plaatsen waar het niet mag, op momenten waarop dat niet toegelaten is, en/of in de
verkeerde recipiënten. Ook onze gemeente kampt met dergelijke problemen. Het gemeentebestuur wenst de
strijd tegen zwerfvuil en sluikstort op te voeren. Hiervoor wordt een werkgroep opgericht om de gemeente te
helpen een plan van aanpak op te maken.
Wij nodigen je graag uit op dinsdagavond 19 maart 2019 om 19 uur om je ideeën met ons te delen. Locatie:
vergaderzaal 2de verdieping, Sociaal Huis, Oud Dorp 2, Wichelen. Gelieve je vooraf in te schrijven op http://bit.do/
eH3Q3
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Geleend & gelezen
Jeugdboekenmaand 2019: Vriendschap
Er zijn goede vrienden, beste vrienden, verloren en vergeten vrienden,
vrienden van op school, vrienden van de voetbalclub, vrienden die
familie zijn, oude vrienden, nieuwe vrienden, voorlopig onbekende
vrienden, onzichtbare vrienden, boekenvrienden, dierenvrienden,
Facebookvrienden, verre vrienden, vrienden voor heel even en vrienden
voor altijd. Tijdens deze jeugdboekenmaand, van 1 tot en met 31 maart,
vieren we de vriendschap. De bibliotheken van de Leesdijk werkten een
spel uit om in klasverband mee aan de slag te gaan waarin alles draait rond
vriendschap. Leerlingen van het derde tot en met het zesde leerjaar uit alle
basisscholen van Wichelen kunnen met hun klas het spel in de bib komen spelen.
Vijf goede vrienden raken verzeild in een oud verlaten huis. Plots slaat de deur dicht en zitten ze opgesloten. Alleen
als ze als groep samenwerken aan verschillende opdrachten, kunnen ze de sleutel bemachtigen om te ontsnappen.
Kunnen de leerlingen net zo goed samenwerken als de kinderen in het huis?
Kom het tijdens de Jeugdboekenweek bewijzen in de bib.

Verwenmoment voor 2- tot 3-jarigen
Op zaterdag 18 mei 2019 organiseert ‘Iedereen Leest’ voor het eerst een Boekstart-dag. Dan wordt onze bib
voor één dag omgetoverd tot een paradijs voor de allerjongste bezoekers.
Met (voor)lezen kan je niet vroeg genoeg beginnen. Boekstart is een leesbevorderingsinitiatief van ‘Iedereen Leest’
dat jonge kinderen en hun (groot-)ouders met lezen, boeken én met de bibliotheek in contact wil brengen.
Daarom reserveren we zaterdag 18 mei van 10 tot 12 uur de bibliotheek in Schellebelle exclusief voor de
allerkleinsten. We voorzien een workshop yoga, voorleesmomenten, we stellen de Kamishibai op en geven Fundels
op groot scherm. ‘Kind en Gezin’ is ook van de partij en we trakteren met een versnapering en een drankje.
Alle kinderen in onze gemeente van 2 tot 3 jaar
krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.
Hou dus jullie brievenbus in de gaten.

Praktisch
Waar? Bibliotheek Schellebelle (Dorp 1)
Wanneer? Zaterdag 18 mei 2019 van 10 tot 12u
Leeftijd? Vanaf 2 tot 3 jaar.

De activiteit is gratis, maar we vragen wel om te reserveren
via bibliotheek@wichelen.be of 09 366 30 74

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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In dankbare herinnering

Maurice De Schoenmaeker
LAATSTE OUD-STRIJDER VAN ONZE GEMEENTE

Op dinsdag 22 januari 2019 is thuis, in de Dorpstraat te Serskamp, de laatste oud-strijder
van onze gemeente overleden, de heer
Maurice De Schoenmaeker. Hij werd 98 jaar.

Maurice was een rasechte Serskampenaar en werd er ook geboren op 5 juli 1920. Al op jonge leeftijd, op 28 februari
1940, werd hij gemobiliseerd door het Belgisch leger en nam hij als soldaat deel aan de Tweede Wereldoorlog. Hij
behoorde tot het 32ste artillerie-regiment in Brugge en na hevige beschietingen in ons land trok hij met zijn eenheid
naar Zuid-Frankrijk op 15 mei 1940, meer bepaald naar de omgeving van Limoux en Carcassonne. Begin september
1940 kwam hij uit bezet Frankrijk terug. Hij ontving in 1952 de Herinneringsmedaille van de Oorlog 1940 -1945 en
op het lint werden twee gekruiste bronzen sabels aangebracht.
Beroepshalve werd hij later boom- en rozenkweker, hét beroep bij uitstek in onze toenmalige rozengemeente. Eind
van de jaren ’90 zorgde hij samen met Achiel Leys, voormalig voorzitter van de oud-strijdersbond van Serskamp en
Maurice Schepens, secretaris van de vereniging, voor de oprichting van het gedenkteken aan de oorlogsslachtoffers
op het kerkhof van Serskamp. In 2010 volgde hij Achiel Leys op als voorzitter van NSB.
Met zijn vrouw Jeannette Govaert kreeg hij drie kinderen: Lieve, Luc en Mieken, die later trouwde met Geert
Grepdon, intussen voormalig burgemeester van buurgemeente Lede.
Maurice was een minzaam man, altijd goedgezind en zolang zijn gezondheid het toeliet, steeds aanwezig op
oorlogsherdenkingen en initiatieven rond de Wereldoorlogen in onze gemeente en daarbuiten. Dat zag hij als een
welgekomen plicht. Hij vond het ook belangrijk zijn ervaringen mee te geven aan de jongste generaties en droeg
op die manier zijn boodschap van verdraagzaamheid uit. Voor iedereen die zijn pad kruiste, maakte hij tijd: om een
praatje te maken was je bij hem steeds aan het juiste adres.
Meer dan vierhonderd aanwezigen brachten hem op 29 januari 2019 een waardig laatste eerbetoon. 16 NSBafdelingen tekenden daarbij present. Met Maurice nemen we afscheid van de laatste militaire getuige van de
Wereldoorlog op onze gemeente, maar zijn oud-strijdersbond blijft voortbestaan : daarvoor staan de talrijke leden
garant die de herinnering aan de gruwelen van de oorlogen levendig houden in uiteenlopende initiatieven en het
bij elkaar brengen van mensen.

