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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 04
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

Jeugd
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Beste inwoners,

Toerisme
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Wat gaat het jaar weer snel vooruit ! We zijn al juni en dan

Gemeenteraad
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Burgerlijke stand
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INbeeld

8

vrijblijvend enkele mogelijkheden aan.

Een dag op pad met...
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Op Pinksteren, zondag 9 juni, is er de fiets- en wandeltocht

Welzijn

komt de zomervakantie in zicht, een zalige tijd om eens op
de pauzeknop te drukken en naar buiten te komen. Tijd te
maken voor zichzelf en voor familie en vrienden ook, dat kan
deugd doen. Ons gemeentebestuur biedt daarvoor graag en

voor het goede doel met vertrek en aankomst in ’t Ankerpunt.

10 - 12

Woondienst

13

buiten bent. Nauwelijks een week later, op zondag 16

Milieu

14

juni, vieren we Hoogtij, de langverwachte opvolger van de

Geleend en gelezen

15

Kleurplaat speelplein

16

Dit jaar wordt huidkanker in de kijker gezet: zonnen kan
deugd doen, maar vergeet je niet te beschermen als je

Scheldehappening. Vanaf de Veerdam in Schellebelle kun je
deelnemen aan twee begeleide wandelingen van Natuurpunt
en een fototentoonstelling langsheen de Schelde, ideaal om te
bekijken vanop de fiets. Op het Dorp kun je terecht voor een
kennismaking met elektrische voertuigen. Respect tonen voor
de natuur komt zo dichterbij voor iedereen. De weken nadien
zijn er dan potjesmarkt en Sint-Pieterskermis in Serskamp,
onze traditionals.
De 11-juliviering heeft dit jaar plaats op het dorpsplein van
Serskamp, dat volledig verkeersvrij wordt gemaakt. Ook

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

verschillende buurtcomités doen in de zomerperiode hun
best om de mensen bij elkaar te brengen rond een gezellige
tafel. Voor de jongsten is er elke dag de Speelpleinwerking op
het terrein van ’t Ankerpunt, voor de senioren organiseert de
Ouderenadviesraad op vrijdag 26 juli een volksspelennamiddag.
Er is Bellerock en Fiesta Campestra voor de jeugd en zij die
jong van geest zijn. En niet te vergeten : de zomerkampen van
onze jeugdverenigingen. Ik ben fier op de inzet van zovele
mensen, geëngageerde inwoners die zich inzetten voor een
goede sfeer in ons landelijk dorp aan de Schelde en dat een
heel jaar door. Van harte dank daarvoor.
Wie gewoon een goed boek wil lezen, ver weg van alle drukte,
kan dat natuurlijk ook : daarvoor staat onze bibliotheek ter
beschikking. En rustige plekjes zijn overal te vinden : niet alleen
op je terras of in je tuin, maar ook op de Scheldeoever, de
Kalkense Meersen, de bossen van Serskamp.
Maar voor we helemaal wegdromen in zomerse sferen : veel
succes aan alle studenten voor wie nu de belangrijkste periode
van het jaar aanbreekt. Even doorbijten en de vrijheid wenkt !

Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Jeugd
Kleuteropvang Kastaar
Ook dit jaar bezoekt het vrolijke hondje Kastaar onze gemeente om
de allerkleinsten een leuke zomer te bezorgen. Tijdens de opvang
deze zomer zullen de kleutertjes weer allerlei gekke avonturen
kunnen beleven in een thema dat van week tot week verandert.
De opvang wordt ook dit jaar voorzien in GIBO De Rozelaar,
Schoolstraat 4 in Serskamp voor kinderen tussen 2,5 en 5 jaar.
Kastaar wordt georganiseerd van maandag 8 juli 2019 tot en met
vrijdag 23 augustus 2019, van 7 tot 18 uur. De kostprijs bedraagt
€ 4 voor een halve dag en € 8 voor een volledige dag.
Er wordt voor iedereen een 4-uurtje voorzien, een lunchpakket
dient zelf meegebracht te worden.
Inschrijven kan via webshop.wichelen.be

Speelpleinwerking
Van 8 juli 2019 tot 24 augustus 2019 wordt er opnieuw
Speelplein Kwispeltje georganiseerd op het terrein van
’t Ankerpunt te Serskamp.
Voor alle kinderen tussen 5 en 14 jaar.
Inschrijven kan vanaf 8.30 tot 9.30 uur. Wil je enkel inschrijven
voor de namiddag dan kan dat van 12.30 tot 14 uur.
Vooraf inschrijven is niet nodig. De kostprijs voor een halve dag
bedraagt € 3 en € 4 voor een volledige dag.
Gesloten tijdens het weekend en op feestdagen:
11 juli, 21 juli en 15 augustus.
Meer informatie op www.wichelen.be
of via jeugddienst@wichelen.be, 052 43 24 10
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Toerisme
Hoogtij - Ook Wichelen fietst mee
Varen in een oude zeilboot? Een zeemeermin ontmoeten? Door de prachtige natuur trekken met een gids? Kom
op zondag 16 juni de vele troeven van de Scheldevallei ontdekken tijdens ‘HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei’.
Deze dag vol beleving op en rond het water belicht de bijzondere rol die ‘onze’ Schelde, het Sigmaplan en de Sigmanatuurgebieden spelen in de klimaatverandering. 22 Scheldegemeenten stelden een feestmenu samen met meer
dan 60 activiteiten. En ook Wichelen feest mee! Onze gemeente pakt uit met een fototentoonstelling langsheen
de dijk, in samenwerking met Destelbergen, Melle, Wetteren, Laarne en Berlare. Daarnaast organiseert Natuurpunt
twee begeleide wandelingen en kan je via de milieuraad kennis maken met elektrische voertuigen. Je vindt alle info
terug op www.hoogtijscheldevallei.be. Ga er zeker ook eens gluren bij de buren. Grasduin tussen de vele activiteiten
en stel je eigen Scheldedag samen. Alle activiteiten zijn gratis of zacht geprijsd. Jij feest toch mee?
‘HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei!’ is een initiatief van Regionaal Landschap Schelde-Durme, Rivierpark
Scheldevallei en tientallen gemeenten en verenigingen tussen Antwerpen en Gent. Dit evenement volgt de
Scheldehappening op en is mogelijk dankzij de bijdrage van de Europese Gemeenschap in het kader van het project
life SPARC.

NIET VERGETEN
Zondag 9 juni organiseren we onze
3de fiets- en wandeltocht voor het goede doel.
Iedereen welkom op het terrein van
’t Ankerpunt. Ook wie enkel wil genieten van een hapje,
een drankje en de sfeer en gezelligheid.
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
Rioleringswerken Bogaert met aanleg fietspad toegewezen
Nu de noodzakelijke onteigeningen voor de aanleg van het fietspad op de Bogaert tot een goed einde zijn gebracht,
zijn de werken, met inbegrip van de aanleg van rioleringen, gegund aan de nv Audebo uit Lochristi. Het aandeel van
onze gemeente bedraagt € 1,9 miljoen, incl. BTW. De werken zullen half juni 2019 starten en bijna anderhalf jaar
duren. Het gaat immers over een totale afstand van 1,7 kilometer.

Uitwerken streefbeeld en opmaken rooilijnplan Anker – Dorpstraat
Voor de centrale verkeersas in Serskamp, Anker-Dorpstraat, wordt de uitwerking van een streefbeeld en de opmaak
van een rooilijnplan vooropgesteld. Het streefbeeld moet het mogelijk maken een visie voor een kwaliteitsvolle
ontwikkeling van beide straten te ontwikkelen. In die visie wordt ook een studie op vlak van mobiliteit uitgedokterd.
De kostprijs van de studie wordt geraamd op € 20 000, incl. BTW.

Veldweg aan Schellebelle-station richting Serskampsteenweg
Wetteren wordt landbouwweg
Peyzershoek is de naam van de landelijke weg tussen de Serskampsteenweg in Wetteren en de Stationsstraat in
Schellebelle, net over de spoorweg kant Serskamp. Die weg wordt wel vaker als sluipweg gebruikt. In overleg met
de gemeente Wetteren wordt de weg nu voorbehouden voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers, ruiters
en bestuurders van speed pedelecs.

Plan voor uitbouw Sportpark Bellekouter
Ontwerper Licence to Build Architects and Engineers uit Lennik heeft een plan opgesteld voor de realisatie van het
Sportpark Bellekouter, bestaande uit vier percelen : architectuur en stabiliteit, verwarming, ventilatie, airconditioning
en sanitair, elektrische uitrustingen en omgevingsaanleg. De totale uitgave voor de opdracht wordt geraamd op
€ 4,5 miljoen, incl. BTW.

Aanleg Scheldepromenade
De dijkwerken aan de Schelde vanaf de begraafplaats in Wichelen tot aan de Bosbeek zijn door NV De Vlaamse
Waterweg gegund aan Herbosch-Kiere uit Kallo tegen een bedrag van € 16,7 miljoen (zonder BTW). De aanleg
van de Scheldepromenade voor het Sociaal Huis maakt deel uit van dat project en dat deel neemt onze gemeente
ten laste. De prijs ervan bedraagt € 450 000, BTW inbegrepen. De werken zullen in het najaar van 2019 aanvangen.

Trage functionele verbindingen
Trage functionele verbindingen leiden fietsers en wandelaars op een snelle, aangename en gezonde manier naar
school, het werk of het centrum. De gemeenteraad wil daarvoor een plan opmaken waarmee op een doordachte
manier snelle verplaatsingen en veilige verkeerssituaties voor zachte weggebruikers gerealiseerd kunnen worden.
Een studiebureau wordt daarvoor aangesteld en de uitgave voor die opdracht wordt geraamd op € 36 000, BTW
inclusief.
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Geboorten
Amélie Mestdag Callebaut (31/01/2019)
Marilou Liebrecht (20/02/2019)
Rune Claus (26/02/2019)
Andreas Vandenpoel (01/03/2019)
Elise Schepens (05/03/2019)
Jeroom Delft (16/03/2019)
Anahit Vardanjan (21/03/2019)
Noor Van Hauwermeiren (29/03/2019)
Lano Roeland (01/04/2019)
Babette Mertens De Dycker (10/04/2019)
Noa Van Moerkercke (18/04/2019)

Fae De Gussem (22/04/2019)
Georges Borms (26/04/2019)
Nand Siau (26/04/2019)
Pauline Vulsteke (27/04/2019)
Vic en Finn Wouters (30/04/2019)
Remco Van Delsen (01/05/2019)

Huwelijken
Nico De Smedt en Joke Broekaert (29/03/2019)
Vlad Ardeleanu en Hélène De Clercq (05/04/2019)
Norbert Illés en Katrijn Verstraeten (09/04/2019)
Andrew Vanseymortier en An Knuts (13/04/2019)
Lino Uyttenhove en Karolien De Dycker (04/05/2019)
Joris Van den Eynde en Debby De Vleeschauwer (22/05/2019)
Martin Van der Haeghen en Cindy Van de Walle (24/05/2019)
Miguel Van Wesepoel en Anne-Sofie Coppens (25/05/2019)
Giljan De Wilde en Ruth Pletinck (25/05/2019)
Niels Van Campenhoudt en Nikita De Weerdt (31/05/2019)

Overlijdens
Judith Librecht (04/06/1939 – 03/02/2019)
Emma Van Geem (20/03/1929 – 08/02/2019)
Arthur Rasschaert (25/12/1928 – 21/02/2019)
Omer Tavernier (16/05/1936 – 22/02/2019)
Germaine Van Steendam (24/02/1922 – 23/02/2019)
Roland Roels (13/08/1955 – 26/02/2019)
Harry Van de Meirssche (12/09/1951 – 04/03/2019)
Monique Desurgeloose (18/02/1930 – 06/03/2019)
Marie Claire Bracke (07/06/1956 – 15/03/2019)
Willy Baert (10/08/1952 – 23/03/2019)
Roger Bontinck (10/08/1941 – 26/03/2019)
Liliane Droessaert (26/02/1940 – 28/03/2019)
Maria Van Bockstael (02/02/1930 – 02/04/2019)
Veerle De Vriendt (02/03/1965 – 03/04/2019)
Paula Van den haute (13/12/1927 – 06/04/2019)

Marie Louise Willems (09/02/1924 – 07/04/2019)
Erwin Spitaels (07/09/1976 – 09/04/2019)
Fernand Henquinet (10/05/1955 – 27/04/2019)
Ivonne Van de Wiele (02/03/1931 – 30/04/2019)
Rachel Van de Velde (19/06/1928 – 10/05/2019)
Omer Van der Putten (28/05/1944 – 13/05/2019)
Huguette Wettinck (04/03/1949 – 16/05/2019)

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

INHULDIGING
SCHELDEBRUGPLEIN

FAMILYFAIR

WOONZORGHUIS MOLENKOUTER GENOMINEERD
VOOR “BESTE ZORGWERKGEVER 2019”

FEEST VAN DE VRIJWILLIGER
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URBAN JAM

S.T.E.A.M. WORKSHOPS

Een dag op stap met...

Vrijwilligster Linda Sichien
Linda Sichien heeft een hart voor de zorg en is daarom geëngageerd vrijwilliger in
woonzorghuis Molenkouter.
Linda werd geboren in Overmere in het jaar 1957 en reeds sinds haar kinderjaren
ontzettend geëngageerd. Ze was lid van de Chiro, leiding bij de KLJ, maakte deel uit van
het kinderzangkoor en de zanggroep Meergalm en speelde 30 jaar lang toneel. Een vrouw
met veel hobby’s.
Toen ze 16 was, ging ze werken in een naaiatelier. Na 7 jaar stikwerk besefte ze dat ze
een andere richting wou uitgaan. Ze nam de beslissing om 1 jaar dagschool te volgen in
de richting ‘Gezins- en bejaardenhelpster’ te Gent. Haar toenmalige baas zei spottend
“Als je eenmaal een ‘poep’ zal gewassen hebben, zal je hier snel terug staan!” Maar hij had
ongelijk.
“Ik had de smaak te pakken en werd tewerkgesteld als zorgkundige in Overmere." Na
drie jaar kreeg ze plots de kans om aan de slag te gaan als animatrice. Die heeft ze
met beide handen gegrepen en zevenentwintig jaar lang heeft ze de rusthuisbewoners
geamuseerd met spel, dans, toneel en zang. Daarnaast bood ze een luisterend oor aan
heel wat mensen.
Door ziekte was ze een jaar buiten strijd.
Ze vertelt: “In die periode ben ik aan de slag gegaan als vrijwilliger in Woonzorghuis
Molenkouter en nadien heb ik mijn beroepscarrière in Wichelen hervat. Eerst als logistiek
medewerker en de laatste drie jaar als zorgkundige.
Omgaan met mensen heeft mij altijd geboeid. Na mijn pensioen was het dan ook
vanzelfsprekend dat ik aan de slag ging als vrijwilliger. Deze taak voer ik uit met hart en
ziel. Elke zondag ga ik als vrijwilliger bij de gezelschapsdienst “thuiswachten” op de afdeling
‘De Suikerstraat’. Ik ken alle bewoners en het takenpakket van het vast personeel is niet
onbekend voor mij.
De bewoners komen altijd op de eerste plaats en daarom deins ik er ook niet voor
terug om mijn ex-collega’s af en toe een handje toe te steken. Dat doe ik door mee te
begeleiden op uitstappen, door deel te nemen aan de playbackshows en nog tal van
andere taken waar ik als vrijwilliger mijn steentje aan kan bijdragen.
Mijn medemens blij maken is voor mij van groot belang. Oud of jong, ik ben er graag voor
hen.”

“Als iedere nieuwe
dag aanvangt met
een gulle lach
Als je met een blij
gezicht aan je werk
denkt en je plicht
Als je steeds naar
beter streeft heb
je niet voor niets
geleefd.”

Welzijn
Dementievriendelijke gemeente
"En daar stonden we dan, samen op de parking, niet
wetende wat er zou komen en wat ons te doen stond ..."
Als de diagnose dementie valt, is de impact op het leven
voor zowel de persoon zelf als voor de dichte omgeving
groot. Er komen heel wat vragen op hen af, zowel praktisch
als emotioneel. Gelukkig bestaan er al heel wat initiatieven
om mensen met dementie en hun mantelzorgers te
ondersteunen. Kennis over dementie wordt makkelijker
gevonden, maar andere zaken worden eerder 'gaandeweg'
ontdekt als men ermee geconfronteerd wordt. Denk
maar wat te doen bij vermissing of hoe zit het nu met
autorijden? Mantelzorgers moeten dan zelf telkens weer
op zoek gaan naar de juiste informatie en geven vaak aan
dat ze dat allemaal veel eerder hadden moeten weten.
Daarom ontwikkelde Expertisecentrum Paradox een
"houvast"-document. Het biedt een overzicht van vaak
voorkomende zaken die ondersteuning kunnen bieden na
het krijgen van de diagnose dementie.
De brochure kan je lezen op onze webite
www.dementievriendelijkwichelen.be

Ook u kunt mensenlevens redden
Leer eerste hulp bij het Rode Kruis: Wij leren je onder leiding van geschoolde lesgevers correct op te treden.
Je leert ook kleine problemen zelf op te lossen en grote onder controle te houden tot er hulp is.
Geen theoretische uiteenzettingen, maar wel een boeiende cursus met oefenlessen, ongevalsimulaties en
reanimatiepoppen met AED.

Rode Kruisafdeling Wichelen organiseert GRATIS CURSUS EHBO in 2019
In ons RK-lokaal – Margote 16 te Wichelen (gemeentelijk domein achter Sociaal Huis)
Data: 4/9 - 11/9 - 18/9 -25/9 - 2/10 - 9/10 - 16/10 – 23/10.
Examen. 6/11
Telkens op een woensdag van 19u tot 22u15.
Iedereen is welkom vanaf 16 jaar.
Inlichtingen en inschrijvingen:
Ginette De Troyer, tel. 09 369 94 29
e-mail: vorming@wichelen.rodekruis.be
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Welzijn
Wichelen Wiest op Wiezewoensdag
Kaarten is weer in!
Wil jij graag leren kleurenwiezen?
Of ken je het spel en wil je graag deelnemen?
Wij gaan aan de slag met onze nieuwe
vrijwilligers-troef kaarten.
Doe je mee?
Waar? Polyvalente zaal/cafetarie woonzorghuis
Molenkouter, Dreefstraat 11a, Wichelen
Wanneer?
Om de 14 dagen (oneven weken) van 13 tot 16 uur.
Wie?
Iedereen die graag kaart en/of wil leren kaarten
Hoe?
Dit aanbod is vrijblijvend en gratis.
Inschrijven is niet nodig.
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Welzijn

Is dit echt iets voor jou? Neem dan contact op met de vrijwilligerscoördinator van OCMW Wichelen,
tel. 053 43 24 65, vrijwilligerswerk@ocmw-wichelen.be. JE KAN BIJDRAGEN TOT EEN WARME GEMEENTE!
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Woondienst
De Vlaamse Energielening
bestaat nog steeds in 2019
Ook al zijn de voorwaarden sinds 1.1.2019 ingrijpend gewijzigd, de Vlaamse
Energielening bestaat nog steeds. De Energielening kan aangevraagd worden
bij een energiehuis en voor Aalst, Dendermonde, Berlare, Buggenhout,
Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele is dat vzw BEA.
Enkel de prioritaire of kwetsbare doelgroep kan nog een Energielening
afsluiten tot 15.000 euro, terug te betalen over termijn van 10 jaar, intrest 0%.
Het gaat om volgende doelgroepen:
• personen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming van het
ziekenfonds (klevertje eindigt op 1);
• huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar inkomen lager of gelijk aan
€ 18.730,66 verhoogd met € 3.467,55 per persoon ten laste
• personen die in schuldbemiddeling zitten en die hun verwarmingsfactuur
niet kunnen betalen;
• personen die het OCMW begeleidt omdat ze de facturen voor gas en
elektriciteit niet kunnen betalen;
• beschermde afnemers
• gezinnen met een gezamelijk belastbaar inkomen van maximaal 31.340
euro verhoogd met 1.630 euro per persoon ten laste (er wordt gekeken
naar het inkomen van 3 jaar terug).
Voor meer info kan je steeds terecht bij vzw BEA, Administratie
Centrum, Werf 9, 9300 Aalst. Je kan hen contacteren via het gratis
nummer 0800 93030 of info@vzwbea.be. Er wordt enkel op afspraak
gewerkt.
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Milieu
Trage Wegen Serskamp vragen jou om advies
Welke trage wegen verdienen een opknapbeurt? Waar liggen er kansen om alternatieve, veilige en mooie
verbindingen te realiseren? Kortom, wat is goed en wat kan anders / beter? Laat je stem horen! Kom naar de
infoavond op dinsdag 18 juni om 20 uur in de refter van de gemeenteschool, afdeling De Rozelaar, Schoolstraat
4 te Serskamp en geef jouw mening over de trage wegen van deelgemeente Serskamp. Inschrijven is niet nodig,
iedereen is van harte welkom. Want hoe meer wandel- en fietsliefhebbers, landbouwers, ruiters of menners,
jeugdbewegingen, buurtbewoners, … hun stem laten horen, hoe beter het uiteindelijke herstelplan voor de trage
wegen zal aansluiten bij de bestaande wensen en noden. Welkom! Deze infoavond wordt georganiseerd door het
gemeentebestuur van Wichelen, Regionaal Landschap Schelde-Durme en de Provincie Oost-Vlaanderen.
Info: Lies Vervaet, lies@rlsd.be of 09 210 90 54.

Unieke kans: proefritten elektrische voertuigen
De gemeente Wichelen organiseert i.s.m. de milieuraad een groot testrit-event voor elektrische voertuigen op
zondag 16 juni, van 10 tot 17 uur. Op het dorpsplein van Schellebelle zal u (gratis) kunnen kennismaken (en
proefrijden) met maar liefst 18 verschillende elektrische auto’s en bestelwagens, zo goed als het volledige aanbod
op één plaats verzameld. Daarnaast kan u ook elektrische fietsen en scooters proefrijden. Voor de zorgsector zal
een firma 2 aangepaste modellen voor elektrisch minder mobielenvervoer voorstellen.
Volgende automerken en types zijn aanwezig:
- Renault Zoë, Kangoo, Twizy - Hyundai Kona
Mis deze
- Kia E-NIRO			
- Nissan Leaf, E-NV200 lichte vracht, E-NV200 minibus
unieke kans
- Audi e-tron			
- Volkswagen e-golf
niet!
- Jaguar I-Pace
Daarnaast zullen enkele particulieren aanwezig zijn met Tesla model X en model S.

Zwaluwsubsidie
Kiezen huiszwaluwen jouw gevel of boerenzwaluwen jouw stal als broedplaats? Dan is dat fantastisch nieuws! Want
het aantal zwaluwpopulaties is zo fel geslonken, dat hun nestlocaties steeds zeldzamer worden. Als dank voor jouw
gastvrijheid beloont het gemeentebestuur je met een jaarlijkse toelage van 25 tot 65 euro, afhankelijk van het aantal
bewoonde zwaluwnesten.
Een aanvraag indienen voor zo'n 'zwaluwsubsidie' kan tussen 1 mei en 30 juni bij de dienst Omgeving, Oud Dorp 2,
Wichelen, of per e-mail naar anne.roos@wichelen.be. Je vindt het aanvraagformulier online op www.wichelen.be
(zie ‘Milieu’, ‘Milieusubsidie’). In de zomer krijgen jouw zwaluwnesten een controlebezoekje, waarna de subsidie
wordt uitgekeerd.

Zwerfvuil vrijwilligers #respect
Sinds de eerste oproep in maart voor vrijwilligers om
zwerfvuil in te zamelen, kan de gemeente een beroep doen
op een enthousiaste groep van maar liefst 24 vrijwilligers die
op het hele grondgebied van de gemeente het zwerfvuil
inzamelen. Het gemeentebestuur is hen héél erg dankbaar.
Niet iedereen kan hetzelfde engagement opbrengen, waarvoor
alle begrip. Elke inspanning groot of klein wordt gewaardeerd!
Wie zich ook wenst in te zetten voor de inzameling
van zwerfvuil, aarzel niet contact op te nemen met de
milieudienst op 052 43 24 19 of stuur een mailbericht naar anne.roos@wichelen.be.
De gemeentelijke vrijwilligerswerking beperkt zich helemaal niet tot dit specifiek onderwerp.
Op vrijwilligerswerk.wichelen.be vindt u een overzicht van dienstverleningsaspecten waar wij de hulp van
vrijwilligers heel hard kunnen gebruiken. Wenst u meer informatie, dan contacteer hiervoor vrijblijvend onze
vrijwilligerscoördinator op 052 43 24 65 of stuur een mailtje naar vrijwilligerswerk@ocmw-wichelen.be.
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Geleend & gelezen
Zomervakantie
Tijdens de zomermaanden sluit de bibliotheek in Schellebelle (Dorp 1, Gemeentehuis)
haar deuren op volgende dagen:
- Zondag 9 juni en maandag 10 juni (Pinksterweekend)
- Donderdag 11 juli (Vlaamse feestdag)
- Vrijdag 12 juli (sluiting gemeentediensten)
- Zondag 21 juli tot en met zondag 28 juli (zomervakantie)
- Donderdag 15 augustus (o.l.v. Hemelvaart)
- Vrijdag 16 augustus (sluiting gemeentediensten)
Uitleenpost Wichelen (Margote 114 – GIBO ‘de Meander’, Wichelen)
en uitleenpost Serskamp (Pastorijstraat 2 – Pastorij, Serskamp) sluiten op:
- Zaterdag 8 juni (Pinksterweekend)
- Dinsdag 23 juli, woensdag 24 juli en zaterdag 27 juli (zomervakantie)
Online verlengen
Wie tijdens de vakantie niet gemakkelijk in de bibliotheek geraakt, kan zijn of haar bibliotheekmaterialen online
verlengen met 4 extra weken via https://mijn.bibliotheek.be. 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.

Zoek het spannende boek
De bib weet wat jij deze zomer gaat doen.
Spannende boeken lezen! En bovendien zelf
op zoek gaan naar die boeken. Want ook dit
jaar kan je bij de Leesdijk een hele zomer lang
nieuwe thrillers winnen met onze zomeractie
‘Zoek het spannende Boek’.
Hoe kan je winnen?
Elke week verstoppen we een dummy-boek.
Wie als eerste dit dummy-boek kan vinden, mag
het komen inruilen tegen een echt exemplaar in
de lokale bib.
Om te weten waar je het dummy-boek precies
kan vinden, krijg je elke week een hint op
vrijdagavond. Dat is een foto van de plaats waar
het boek ligt verstopt. We verspreiden deze
hints via de Facebook-pagina’s van De Leesdijk
en de bib. Houd daarom elke vrijdagavond van
28 juni tot 23 augustus onze facebookpagina
in
de
gaten
(https://www.facebook.com/
DeBibWichelen/) en maak kans op het winnen
van een thriller!

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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