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INFO
Kenneth Taylor
BURGEMEESTER

Danny Praet
TWEEDE SCHEPEN

Albert Van Malderen
VIERDE SCHEPEN

bevoegdheden: algemeen bestuur,
brandweer, politie, personeel, burgerlijke
stand, veiligheid, ruimtelijke ordening

bevoegdheden: financiën, openbare
gebouwen, feesten en plechtigheden,
mobiliteit en zwakke weggebruiker

bevoegdheden: openbare werken,
landbouw, lokale economie, buurt- en
landbouwwegen

Kristof De Smet
EERSTE SCHEPEN

Bart Segers
DERDE SCHEPEN

Anneleen Rimbaut
VIJFDE SCHEPEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

SAMEN

bevoegdheden: onderwijs, sport,
leefmilieu en energie, zwerfvuilproblematiek, toerisme

bevoegdheden: jeugd, huisvesting, gezinsbeleid, gelijke kansen, vrijwilligerswerk,
lichamelijk en geestelijk welzijn, evenementen
en samenhorigheid, senioren

bevoegdheden: stedenbouw, cultuur en
bibliotheek, dorpsrenovatie, ontwikkelingssamenwerking, gehandicaptenzorg

Christoph Van de Wiele
ZESDE SCHEPEN EN OCMW-VOORZITTER

HET GEMEENTEBESTUUR

SAMEN

bevoegdheden: OCMW, vierde wereldproblematiek, lokaal sociaal beleid, informatica en
communicatie, woon- en zorgcentrum, sociaal
en betaalbaar wonen, bejaarden- en thuiszorg

GEMEENTEDIENSTEN
Secretaris

OCMW
Woondienst

Serskamp:

Frans Coppens
Tel. : 052 43 24 25
gemeentesecretaris@wichelen.be

Financiële dienst

Leentje Janssens

Anne Roos :

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

Tel. : 052 43 24 19

Fax. : 09 366 54 59

anne.roos@wichelen.be
Het magazijn van de technische dienst

Burgerlijke stand

Fin. beheerder : Viviane Peynsaert
Tel. : 052 43 24 30
viviane.peynsaert@wichelen.be

is gelegen in de Bruinbekestraat 8 te

Verantwoordelijke :

Schellebelle,

Elke Vlaeminck

Tel. : 09 368 20 57

Tel. : 052 43 24 08

Secretariaat

burgerlijkestand@wichelen.be

Verantwoordelijke :
Astrid De Ridder
Tel. : 052 43 24 36
secretariaat@wichelen.be

Technische dienst

Personeelsdienst

Milieudienst

Diensthoofd : Veerle Scherre

Verantwoordelijke :

Tel. : 052 43 24 23

Brecht Looman

Stedenbouwkundige
vergunningen

Verantwoordelijke :
Caroline Verhofstadt
Tel. : 052 43 24 32
personeelsdienst@wichelen.be

Christa Petit
ruimtelijke.ordening@wichelen.be

Dienst bevolking

Lokalenverhuur

milieudienst@wichelen.be

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

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

Cultuurdienst
Verantwoordelijke :

Uitleendienst

Emma Dobbelaere

Ann De Meyer

Tel : 052 43 24 09

Tel. : 052 43 24 22
ann.demeyer@wichelen.be

cultuurdienst@wichelen.be

Zitdag burgemeester

Openbare werken
Patrick Lauwereys :

Burgemeester Kenneth Taylor

Tel. : 052 43 24 21

houdt zitdag op vrijdagmorgen,

openbare.werken@wichelen.be

enkel via afspraak: 052 43 24 08.

OPENINGSUREN
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
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Tel. : 052 43 24 15

Jeugd- en sportdienst

Tel. : 052 43 24 16

Wichelen :
Coördinator burgerzaken :
Martine Van Wesemael: 052 43 24 07
Pascale De Swaef: 052 43 24 06
Raisy Vueghs: 052 43 24 05
Leentje Janssens: 052 43 24 04
Francine De Winter: 052 43 24 03
Marie-Christine Vereecken: 052 43 24 02
bevolking@wichelen.be
Fax : 052 43 04 24
Schellebelle :
Raisy Vueghs
Tel. : 09 369 00 42
Fax. : 09 366 12 58

Fax : 052 43 04 25

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

OCMW voorzitter
Christoph Van de Wiele
Tel: 0477 64 32 49
Christoph.vandewiele@ocmw-wichelen.be

Secretaris
Melissa De Jaeger
Tel: 052 43 24 67
Melissa.dejaeger@ocmw-wichelen.be

Financiële dienst
Gew. ontvanger:
René Vercauteren
Tel: 052 43 24 63
financieledienst@ocmw-wichelen.be

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

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

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

Woonzorgcentrum Molenkouter
Directeur: Els Meuleman
Tel: 052 43 22 88
molenkouter@ocmw-wichelen.be

Serskamp
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten

Schellebelle
gesloten
13u - 15u
gesloten
gesloten
gesloten

Beste inwoners,

De

koude

decembermaand

is

aangebroken.

De

temperatuur daalt geleidelijk aan en in onze huizen
draait ondertussen de verwarming op volle toeren. De

Vrije tijd 		
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Een dag op pad met...
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winter zorgt ervoor dat we al eens vaker thuis blijven

OCMW

en de gezelligheid binnen de familiekring opzoeken.

Omgeving

Nochtans zijn er in deze periode ook mensen die het

10 - 11 - 12
13 - 14

minder makkelijk hebben en daarom zou ik graag willen

Geleend en gelezen

15

vragen om ook rondom u te kijken. Zijn er buren of

Niet te missen
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kennissen die het moeilijk hebben, aarzel niet om een
luisterend oor te zijn of een helpende hand te reiken.
Stilaan komt de kerst- en nieuwjaarsperiode in zicht. De
kerstboom met bijbehorende versiering en verlichting
wordt boven gehaald en dat brengt heel wat sfeer in
huis. In de straten klinkt weldra de kerstmuziek en
branden er lichtjes. Zoals de voorbije jaren organiseren

CULTUURPLUS

middenin

Het cultuuraanbod in onze
gemeente, in een handige
uitneembare bijlage

we opnieuw ‘kerst met de burgemeester’. Alle mensen
die kerstavond alleen moeten doorbrengen, worden van
harte uitgenodigd op dit samenzijn dat zal plaatsvinden
op zondagavond 24 december 2017 in de Kapelle van de
Bruinbeke. Binnenkort vind je de uitnodiging daarvoor
in je brievenbus. Voor meer info en inschrijvingen over
kerstavond kan je bellen naar 052 43 24 08 tijdens de
kantooruren van het Sociaal Huis.
Het nieuwe jaar willen we alvast met alle inwoners goed
inzetten en daarvoor wil ik iedereen uitnodigen op
onze nieuwjaarsreceptie op zondag 7 januari 2018 om
11 uur op de parking aan het Sociaal Huis. Naar jaarlijkse
gewoonte kunnen we daar samen met onze inwoners
het glas heffen op het nieuwe jaar. Ik wens ieder van u
nu reeds een goede gezondheid toe!
Uw burgemeester,
Kenneth Taylor
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Vrije tijd
STEAM workshops
Wichelen lanceert het STEAM-project: een reeks van 5 workshops voor jongeren tussen 11 en 14 jaar, met als doel
wetenschap, technologie, kunst en wiskunde bij jongeren onder de aandacht te brengen enerzijds, en anderzijds,
populairder te maken. De workshops hebben plaats van 21 februari tot en met 21 maart 2018. Vijf opeenvolgende
woensdagnamiddagen zullen jongeren de kans krijgen om op een losse, ongedwongen, plezante manier kennis te
maken met experimenten, denkpuzzels, bouwwerken en zoveel meer. Alle informatie kan u terugvinden op onze
website via http://www.wichelen.be afdeling vrijetijd-jeugd.

Superprestige te Diegem
Voor de liefhebbers van het veldrijden is het opnieuw tijd voor de cross van het jaar: de telenet superprestige veldrit
te Diegem. Naar goede gewoonte neemt de sportraad je ook dit jaar op zaterdag 30 december mee naar dit
sportieve spektakel.
De bus vertrekt stipt om 17.00 uur aan het Sociaal Huis van Wichelen en keert huiswaarts tegen 21.30 uur. Voor de
geïnteresseerden is er om 19.00 uur een live optreden van Jettie Pallettie in de ambiance-tent.
De busrit en het toegangsticket kosten €15 per persoon.
Inschrijven kan aan de onthaalbalie van het Sociaal Huis. De reservering is pas geldig na contante betaling.
Plaatsen zijn beperkt dus snel inschrijven is de boodschap!

Nieuwe wandelkaarten
Net als de inspanningen van onze technische dienst om de paaltjes die de wandelpaden bewegwijzeren te herstellen,
vielen ook de nieuwe infoborden aan het begin van de wandelroutes al op in het straatbeeld. Om de wandelpaden
nog verder op te waarderen en ze opnieuw aantrekkelijk te maken, werden ook nieuwe wandelkaarten ontworpen
en gedrukt. U kan ze gratis verkrijgen op de vrijetijdsdienst in het Sociaal Huis.

4

Woondienst
Groepsaankoop 100% groene stroom en aardgas 2017
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 zich op deze manier inschrijven.
Heb je geen internet?
Dan kan je terecht bij de woondienst (052 43 24 19) in het Sociaal Huis, Oud Dorp 2 te Wichelen. Neem hiervoor
je laatste jaarafrekening mee.
Dit kan op volgende data :
Dinsdagavond van 18 u tot 20 u op : 19/12 – 9/01 – 16/01 – 23/01
Woensdagvoormiddag van 8 u tot 12 u op : 13/12 – 20/12 – 10/01 – 17/01 – 24/01

Verhuren zonder zorgen
Verhuur je een woning of wil je dat binnenkort doen ? Ben je op de hoogte van premies ? Voldoet jouw woning wel
aan de kwaliteitseisen? Je hoort het al, er komt heel wat bij kijken! Om deze, en nog andere vragen te beantwoorden
organiseren we de infoavond ‘verhuren zonder zorgen’. Een aantal organisaties (Wonen-Vlaanderen, Eandis,
Woonplus, Provincie Oost-Vlaanderen, Sociaal Verhuur Kantoor,…) hebben hun krachten gebundeld en belichten
verschillende items. Na het infomoment zijn ook alle organisaties aanwezig met een infostand. Hier kan je terecht
met al je vragen.
De infoavond is gratis, maar wel vooraf inschrijven!
Wanneer: dinsdag 12 december 2017
Locatie: Wetteren De Poort Markt 27 – polyvalente zaal en foyer
Inschrijven kan via de website van Woonplus : www.woonplus-lww.be

Wijzigingen energielening
Een energielening kun je aanvragen voor energiebesparende investeringen in je bestaande woning of om je
nieuwbouwproject energiezuinig te maken.
Op datum van 1 oktober 2017 zijn een aantal wijzigingen voor het verkrijgen van een energielening ingevoerd.
Hierbij een kort overzicht van de nieuwe energielening.
Hoeveel kan je lenen en aan welke intrest?
Je kan maximum 15.000 euro lenen. Dit bedrag moet terugbetaald worden over een periode van 8 of 10 jaar
(doelgroep). De intrest van deze lening bedraag 2% of 0% (doelgroep).
Volgende werken kun je betalen met uw energielening
Dak- of zoldervloerisolatie / hoogrendementsbeglazing,-deuren en –poorten / muurisolatie / vloerisolatie /
energiezuinig ventilatiesysteem type C of D / hoogrendementsketel aardgas / zonneboiler/ zonnepanelen /
warmtepomp/ pelletkachel of -ketel / thermostatische kranen
Meer info kun je verkrijgen bij de Woondienst Anne Roos 052 42 24 19 – anne.roos@wichelen.be
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Gemeenteraad

UIT DE GEMEENTERAAD
RUP zonevreemde bedrijven wordt opgestart
In onze gemeente staan een aantal zonevreemde bedrijven en uitbloeiende tuinbouwbedrijven. Om de uitbating of
toekomstige bestemming ervan gemakkelijker en zekerder te maken, wordt een ruimtelijk uitvoeringsplan opgemaakt.
Dat plan zal voor die bedrijven duidelijk aangeven wat er mogelijk is en wat niet. De uitgave voor die opdracht is geraamd
op € 30 250, BTW inbegrepen.

Rivierpark Scheldevallei is nieuw project
Het Regionaal Landschap Schelde-Durme heeft bij de Vlaamse Overheid een subsidieaanvraag ingediend voor een nieuw
project : de realisatie van het Rivierpark Scheldevallei. Het Rivierpark moet een attractie worden die zich toespitst op het
behoud en de verdere ontwikkeling van natuur-, landschaps- en erfgoedwaarden. Daarnaast moet ze ook recreatieve
mogelijkheden scheppen die bijdragen aan een duurzame economische ontwikkeling. Onze gemeente zal jaarlijks zijn
steentje bijdragen met een inbreng van € 1 116.

Oprichting welzijnsraad
Om het beleid rond samenhorigheid en solidariteit te ondersteunen wordt tegen 1 januari 2018 een welzijnsraad
opgericht. Burgers-deskundigen, verenigingen, initiatievengroepen en organisaties kunnen deel uitmaken van de nieuwe
adviesraad. De raad zal vooral aandacht hebben voor de welzijnsthema’s die in de bestaande adviesraden niet aan bod
komen.

Aankoop hydraulische tractorschaaf
Voor het nivelleren van landbouwwegen en vullen van putten wordt een hydraulische tractorschaaf aangekocht. De
uitgave is geraamd op € 4 235, BTW inbegrepen. Op die manier kan onze technische dienst zelf korter op de bal spelen
als er niet-verharde wegen hersteld moeten worden.

Verkeersveiligheid scholen – Wichelen wordt Octopusgemeente
Ons bestuur heeft er bij het begin van het schooljaar voor gezorgd dat de schoolomgeving duidelijker zichtbaar zijn
geworden voor alle weggebruikers. Vanaf nu neemt de gemeente ook jaarlijks voor elke schoolvestiging het lidmaatschap
van het Octopusplan op zich. De scholen kunnen dan tijdens hun lessen aandacht besteden aan verkeersveiligheid op
basis van materiaal dat ze krijgen van de vzw Voetgangersbeweging. Daarnaast wordt samen gestreefd naar veiliger
schoolomgevingen en een duurzamer woon-schoolverkeer.

Subsidies ontwikkelingssamenwerking en seniorenverenigingen verdeeld
De gemeenteraad heeft op basis van motivatienota’s de subsidies voor ontwikkelingssamenwerking verdeeld over zes
organisaties met een band met onze gemeente. Elke vereniging krijgt € 345. Daarnaast is ook € 1700 verdeeld over zes
gemeentelijke seniorenverenigingen en dat volgens het advies, opgemaakt door de Ouderenadviesraad.
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Geboorten
Billie De Wilde (03/07/2017)

Chloë Van Kerckvoorde (07/08/2017)

Remi De Mulder (04/07/2017

Cas De Vriendt (08/08/2017)

Lars en Xander Roelkens (04/07/2017)

Mila Pots (12/08/2017)

Mauro Mahieu (13/07/2017)

Eden Lemmens (14/08/2017)

Marie-Lou Van Hauwermeiren (14/07/2017)

Elowen Smets (26/08/2017)

Yelina Scheirlinck (19/07/2017)
Julie Roef (21/07/2017)
Noémie Buysse (23/07/2017)
Stan Van Hecke (23/07/2017)
Sam De Clercq (24/07/2017)
Jelle Thienpondt (26/07/2017)
Kyano Baeyens (27/07/2017)
Eugénie Leroy (27/07/2017)
Feline Van Keer (28/07/2017)

Casper Houbracken (28/08/2017)
Victor Caufrier (29/08/2017)
Lewis Taylor (01/09/2017)
Vic Van Belle (03/09/2017)
Julie Matthijs (04/09/2017)
Sterre en Stan De Sadeleer (08/09/2017)
Ferre De Clercq (14/09/2017)
Eloïse Beke (17/09/2017)

Julie De Lausnay (29/07/2017)

Thierno Cie Sawaneh (19/09/2017)

Renée Mertens De Dycker (29/07/2017)

Olivia Govaert (22/09/2017)

Robyn en Jasper Venneman (01/08/2017)

Evi en Thibaut Buts De Troyer (23/09/2017)

Maysen Veracht (02/08/2017)

Raphaël Koekoeckx (27/09/2017)

Cléo De Sutter (03/08/2017)

Léon De Lausnay (28/09/2017)

Huwelijken
Jan Verschraege en Vera De Bock (02/09/2017)
Gino Drieghe en Katia De Smet (09/09/2017)
Steven De Baerdemaeker en Tania Van De Gucht (15/09/2017)
Stijn Troch en Elien Van de Velde (16/09/2017)
Dimitri Lievens en Katrijn De Bruycker (16/09/2017)
Maarten Parmentier en Stefanie Goeman (07/10/2017)
Johan Veracht en Christel Vagenende (07/10/2017)
Konstantijn Trogh en Melissa Eeckhaudt (14/10/2017)
Bart Van Impe en Tamara Van De Walle (14/10/2017)
Rudy Van den Bossche en Kelly Saudemont (20/10/2017)
Dieter Lammens en Kjell Roggeman (24/10/2017)
Koen Mortier en Marijke Bogaert (11/11/2017)

Overledenen
Maria Verschraegen (30/10/1925-25/08/2017)

Albert Van Hauwermeiren (02/04/1930-06/10/2017)

Delphyna Van de Velde (09/01/1930-31/08/2017)

Joanna De Varé (25/09/1930-09/10/2017)

Luc Goossens (30/12/1954-31/08/2017)

Freddy Baeyens (23/07/1944-10/10/2017)

Paula Martens (10/03/1938-03/09/2017)

Maria De Gendt (26/06/1925-10/10/2017)

Lilly Moens (16/04/1921-06/09/2017)

Raoul Galle (12/05/1926-15/10/2017)

Robertus Mulder (10/08/1954-07/09/2017)

Robert Rawoens (19/12/1926-16/10/2017)

Arnold Stroobant (15/01/1943-08/09/2017)

Marleen Hoebeke (10/11/1957-16/10/2017)

Jan-Baptist Duytschaever (01/11/1930-15/09/2017)

Johan De Bock (21/09/1951-21/10/2017)

Wilfried Gevaert (20/11/1929-22/09/2017)

Kamiel Van Bockstael (06/08/1931-25/10/2017)

Cecilia Glorieux (23/04/1928-23/09/2017)

Irene Van der Vurst (23/12/1926-01/11/2017)
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INBEELD

NOCTURNE OP DE
BEGRAAFPLAATSEN

BELGIAN BRASS ENSEMBLE IN DE KAPEL

HERDENKING 11 NOVEMBER
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AANKOMST SINT-MAARTEN

foto Stephan Muysers

MEDEWERKERS KEUKEN
WZH MOLENKOUTER ONTVANGEN
SMILEY ERKENNING VAN FAVV

Een dag op pad met…
De Archiefvrijwilligers
Op maandagnamiddag zijn de kopieermachines op
het Sociaal Huis druk bezet. Vrijwilligers Miel Van
Hauwermeiren, Freddy Baeyens en Piet Kenis
zijn er sinds begin 2015 trouw op post. Aangestuurd
door de intergemeentelijke archivaris Frauke De
Wilde, ondersteunen zij de gemeentelijke diensten in
het inventariseren, opschonen en digitaliseren van het
gemeentelijk archief.
De gemeentelijke archieven zaten versnipperd over de
drie fusiegemeenten: een stuk van de oude archieven
(1766 dozen!!) van voor de fusie van 1977 van
Schellebelle, Serskamp en Wichelen werd nog bewaard
op de zolder boven de gemeentelijke basisschool ’t
Belleken in de Hoogstraat te Schellebelle. De archivaris
en haar vrijwilligers zorgden voor de verhuis van deze
dossiers naar het ruimere gemeentelijk archief op het
gemeentedomein, en begonnen onmiddellijk met
de opmaak van een inventaris van het ééngemaakte
archief. Er werd een gemeentelijk archiefreglement
opgesteld, waarin wordt vastgelegd wat de wettelijke
bewaringstermijn van bepaalde documenten is, en de
manier waarop ze moeten bewaard worden.
Ook het archief van de lokale brandweer werd naar het
gemeentebestuur verhuisd. Van dit archief werd naar
analogie nagekeken welke documenten nog bewaard
moeten worden. Een groot deel van het archief bleek
dubbel aanwezig bij zowel brandweer als gemeente,
zodat veel ruimte bespaard kon worden!
Voor de diensten Ruimtelijke Ordening en Milieu
gingen de vrijwilligers zelfs nog een stap verder. Deze
diensten beschikken over erg omvangrijke archieven
van vergunningen met bijbehorende plannen. De
medewerkers van deze diensten scannen sporadisch
oude dossiers in wanneer deze nodig waren in de
nieuwe digitale procedures, maar de tijd ontbreekt
om dit systematisch aan te pakken. De vrijwilligers

gingen aan de slag met alle verkavelingsdossiers en
verkavelingswijzigingen (bijna 3000 dossiers!) en scanden
ze allemaal in.
Deze digitalisering zorgt ervoor dat onze gemeentelijke
diensten hun dienstverlening grondig kunnen veranderen
en
moderniseren!
Verkavelingsplannen
kunnen
makkelijker digitaal aan de balie of per e-mail aan
eigenaars of kopers van percelen bezorgd worden. Bij de
behandeling van stedenbouwkundige vergunningen kan
het nieuwe (sinds kort verplicht digitale!) plan vergeleken
worden met de digitale plannen van de verkavelingen.
Van alle dossiers werd bovendien nagekeken of er niet
te veel dubbele, overbodige exemplaren in het archief
zaten. Ook verroeste nietjes, paperclips, verstorven
rekkers,… werden uit de dossiers verwijderd. Aan het
einde van het proces worden de dossiers in zuurvrije
omslagen gewikkeld en geklasseerd in zuurvrije dozen.
Deze omslagen en dozen zorgen ervoor dat het archief
minder makkelijk wordt aangetast door licht, lucht en
vocht en dus goed bewaard blijft.
Dit proces werd ook herhaald voor alle milieuvergunningen (2500 dossiers). Momenteel zijn onze
vrijwilligers druk aan de slag met de stedenbouwkundige
vergunningen. Dit archief is echter zodanig uitgebreid
(meer dan 9000 dossiers) dat ze nog wel een tijdje zoet
zullen zijn…
Het nieuw digitaal archief zorgt voor een enorme boost
in de productiviteit van onze medewerkers, die niet
meer steeds het fysieke archief moeten induiken op
zoek naar oude dossiers. Het gemeentebestuur is deze
geëngageerde vrijwilligers dus meer dan dankbaar voor
hun niet-aflatende inzet!
Wens je wat meer informatie over vrijwilligerswerk? Heb
je interesse om zelf aan de slag te gaan als vrijwilliger?
Neem dan contact op met Margot.mys@ocmw-wichelen.be
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OCMW
Save the date
Kerstmarkt
WZH Molenkouter
Zaterdag 9 december 2017
van 14u tot 17u

Gezinsdag
met
ruilbeurs
op 15 april 2018
gezinsdag in zelfde
concept als vorig jaar

In en rond de polyvalente zaal van het
WZH Molenkouter Wichelen
worden er verschillende
handgemaakte producten
aangeboden.
Je kan er ook terecht
voor een drankje en
lekkere versnapering

Groot feest voor de

vrijwilligers
van het OCMW
op 1 maart 2018
(persoonlijke uitnodigingen
volgen nog)

OCMW contact

10

Bel ons
Sociaal Huis I 052 43 24 50
Woonzorgcentrum Molenkouter I 052 43 22 80

Openingsuren

Mail ons
Sociaal Huis I info@ocmw-wichelen.be
Woonzorgcentrum Molenkouter I molenkouter@ocmw-wichelen.be

reikbaar van maandag tot vrijdag

Bezoek ons
Sociaal Huis I Oud Dorp 2, 9260 Wichelen
Woonzorgcentrum Molenkouter I Dreefstraat 11a, 9260 Wichelen

namiddag van13u tot 15u. In de

www.ocmwwichelen.be

vrijdagnamiddag zijn we gesloten.

Onze diensten van het OCMW zijn
toegankelijk en telefonisch bevan 8u tot 12u, op dinsdagavond
van 18u tot 20u en op woensdagnamiddag zijn we telefonisch bereikbaar tussen 13u en 16u. Op

OCMW
Wichelen voor kinderen
Wat is WIKI?
Het is een samenwerkingsverband tussen OCMW Wichelen, de scholen en een
aantal lokale organisaties, verenigingen en adviesraden. Zij zitten samen rond de
tafel om zo tot acties te komen die, in het belang van kinderen, nodig zijn binnen
de gemeente.
Deelnemende organisaties zijn onder meer: OCMW Wichelen, Gezinsbonden
Wichelen, Schellebelle en Serskamp, CLB, Jeugdraad Wichelen, Sportraad Wichelen, Cultuurraad Wichelen,
Landelijke Kinderopvang vzw, Vrije Basisschool Het Belleveer, Vrije Basisschool De Kleurenboog, Vrije Kleuterschool
Sterrenkind, GIBO De Meander, GIBO De Rozelaar, GIBO De Belhamel en GIBO ’t Belleken.
Waarvoor staat WIKI?
Met het overlegplatform voor de bestrijding van kinderarmoede wil het OCMW van Wichelen een structureel
en beleidsgericht overleg ontwikkelen waarbij door samenwerking tussen verschillende belangrijke actoren uit
het leven van jonge kinderen en hun gezinnen kan gewerkt worden rond preventie, detectie en bestrijding van
kinderarmoede binnen de gemeente.
De leden laten zich inspireren door hun rol in de dagelijkse praktijk met kinderen en gezinnen. We denken samen
na over hoe we kinderen in Wichelen gelijke kansen kunnen geven wat onderwijs en opvang betreft, maar ook naar
vrije tijd en deelname aan sociale programma’s.
Website!
Sinds kort heeft WIKI een eigen website waar alles terug te vinden is over de partners en activiteiten van WIKI.
Neem zeker een kijkje op wichelen.wixsite.com/wikiwichelen.

Wil jij mij helpen bij mijn huiswerk?
Het project ‘huiswerkbegeleiding’ van WIKI ging van start in september van het
schooljaar 2015-2016 en bleek sindsdien een groot succes. Op dit moment zetten
zo’n 20 vrijwilligers zich wekelijks in voor één of meerdere gezinnen.
Voor het eerst sinds de opstart van deze huiswerkbegeleidingsdienst kampen wij
met een tekort aan vrijwilligers en zijn er nog een aantal kinderen wachtende op
een huiswerkbegeleider die hen, en hun gezin, wil ondersteunen.
De huiswerkbegeleidingsdienst wil via extra ondersteuning kinderen stimuleren
om op niveau te presteren. Het gaat niet om bijles of opvang, maar om het
begeleiden van kinderen bij het maken van hun huiswerk in hun thuisomgeving en
dit met de nodige aandacht voor ouderbetrokkenheid.
Afhankelijk van de situatie wordt ingezet op bijvoorbeeld leesvaardigheid, orde en netheid, enz.
Als vrijwilliger verleen je gedurende één uur per week bijstand. Het moment waarop en de duurtijd van deze
ondersteuning kan bepaald worden in samenspraak met het gezin. De vrijwilligers zijn geen oppassers en hebben
niet noodzakelijk een pedagogisch diploma.
Naast de nodige verzekeringen en omkadering worden ook intervisiemomenten voorzien. De school en de
vrijwilligersverantwoordelijke van het OCMW zijn het aanspreekpunt voor de huiswerkbegeleiders.
Wil jij dit project graag mee ondersteunen? Dan kan jij als vrijwilliger ons team uitbreiden.
Neem contact op met Margot Mys, kinderkansencoördinator en vrijwilligerscoördinator van OCMW Wichelen. Zij
is te bereiken op 052 43 24 65 of margot.mys@ocmw-wichelen.be
Meer informatie over WIKI op wichelen.wixsite.be/wikiwichelen
Meer informatie over de vacature op
https://vrijwilligerswerk.be/vacature/4378-wil-jij-mij-helpen-met-mijn-huiswerk
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Omgeving
Winterplan 2017-2018: wat met sneeuw en ijs?
Tijdens de wintermaanden kunnen sneeuw en ijzel voor moeilijk berijdbare wegen zorgen. Onze gemeente heeft
daarom de voorbije jaren heel wat materiaal aangekocht om het permanente gebruik van wegen en fietspaden
zoveel mogelijk te waarborgen. Omdat wij niet overal tegelijk kunnen zijn, wordt bij hevige sneeuwval ook een
beroep gedaan op een externe firma.
Wat doet de gemeente ?
Wegen
Onze gemeentewerklieden staan dag en nacht klaar om de wegen te strooien. Dat gebeurt niet willekeurig, maar
volgens een uitgewerkt strooiplan. Er wordt in eerste instantie gestrooid in de centrumstraten en ter hoogte van
de hoofd- en verbindingswegen. Aangezien dooizout steeds moet ‘ingereden’ worden, is het niet aangeraden om
onmiddellijk te strooien in straten waar weinig verkeer komt, doodlopende straten of wijken.
De gewestwegen (Wichelen-Lede, de N442 en Dendermonde-Wetteren, de N416) vallen onder de
verantwoordelijkheid van het Agentschap Wegen en Verkeer van het Vlaamse Gewest en worden dus niet gestrooid
door de gemeentelijke technische dienst.
Voet- en fietspaden
De gemeentelijke voet- en fietspaden worden wel door onze werklieden sneeuw- en ijsvrij gemaakt.
Wat moet jij doen ?
Bij sneeuwval rekenen we ook op jouw hulp. Volgens het politiereglement is de hoofdbewoner van een gebouw, de
hoofdgebruiker, de bewoner van de benedenverdieping, de eigenaar van ieder gebouw of perceel verplicht sneeuw
en ijs te ruimen van de voetpaden die grenzen aan zijn perceel alsook het voetpad te bestrooien met zout.
Enkele raadgevingen
Bomen en planten zijn zeer gevoelig voor de schadelijke invloed van het zout. Spring dus niet te kwistig om met
strooizout, maar gebruik enkel een noodzakelijke hoeveelheid.
Verplaats de sneeuw naar de uiterste rand van het voetpad zodanig dat de voetgangers ruimte hebben om te
passeren. Als het voetpad te smal is, mag je de sneeuw net naast de boordsteen op de straat leggen. Rioolroosters,
greppels en brandkranen moeten wel vrij blijven zodanig dat het dooiwater kan wegvloeien.
De plaatsen die sneeuwvrij gemaakt zijn, bestrooi je best opnieuw met zout. Daardoor vermijd je dat dooiwater
opnieuw aanvriest.
Gooi nooit sneeuw op de rijweg of het fietspad. Daardoor kunnen gladde plekken ontstaan.
Pas je snelheid in het verkeer aan de staat van de weg aan en gebruik winterbanden.
Denk aan de mensen die niet goed te been zijn. Misschien kunnen zij wel een helpende hand gebruiken bij het
ruimen van hun voetpad.
Ophaling van huisvuil
Bij hevige sneeuwval of ijzel kan de ophaling van huisvuil, GFT, PMD of papier in het gedrang komen. Als de
ophaalwagen niet op de afgesproken dag bij jou is langsgekomen, vragen wij om je afval terug binnen te zetten tot
de volgende ophaalbeurt.

En nu maar duimen voor een veilige winter. Alvast dank voor je medewerking.
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Omgeving
Nieuwe fietspaden Bogaert
Op 2 mei jongstleden organiseerde het gemeentebestuur een vergadering voor de inwoners van de Bogaert over
het fietspadenproject in hun straat. Het wordt een waardevol project dat de veiligheid van de zwakke weggebruiker
sterk zal verbeteren. Mede daarom kent de provincie principieel een subsidie van € 867 541,83 toe aan onze
gemeente als tussenkomst in de uitvoering van die werken. Daarmee kan 80% van de aanleg worden bekostigd.

Dorpskernvernieuwing
Na de realisatie van het jeugd- en
cultuurcentrum Ankerpunt in Serskamp,
de inrichting van het gemeentedomein in
Wichelen en de vernieuwing van de Aard
in Schellebelle, plant de gemeente in 2018
opnieuw twee dorpskernvernieuwende
projecten. Deze projecten werden door de
provincie Oost-Vlaanderen lovend onthaald
en beloond met een tegemoetkoming van
ruim 80.000 euro.
Scheldepromenade Sociaal Huis
Omdat W&Z op deze locatie dijkverstevigingswerken zal uitvoeren in de omgeving van het Sociaal Huis, zag de
gemeente de unieke opportuniteit om met deze partner een samenwerking aan te gaan om een “Scheldepromenade”
te realiseren die de troeven van deze locatie optimaal benut. Het ontwerp voorziet twee verblijfsplekken: het
Scheldeplein aan het Sociaal Huis en een buurtplek aan de huidige zitbank langs de Schelde. Beide plekken zijn
onderling verbonden met een wandelpad langs de rivier. De doelstelling is om levendige verblijfsplekken te creëren
voor omwonenden, passanten, werknemers en bezoekers van het Sociaal Huis. Door de realisatie van deze
Scheldepromenade zal de deelgemeente Wichelen opnieuw over een volwaardig dorpsplein beschikken.
Multifunctionele invulling plein Scheldebrugstraat
Dit project omvat de opwaardering en herinrichting
van een grote, onderbenutte openbare ruimte tot
een multifunctionele ontmoetingsplaats voor zowel
jongeren, gezinnen als ouderen. Er wordt onder
meer een boomgaard, speeltoestellen en een
petanqueveld voorzien. Met de herinrichting wil
het gemeentebestuur het plein opwaarderen tot
een levendige ontmoetingsplaats en een startplaats
voor wandelaars en fietsers die de omgeving van de
Bergenmeersen wensen te verkennen.

RUP Stokerij Rubbens
Het college van burgemeester en schepenen heeft op 10 november 2017 beslist om de bevolking te raadplegen over
de startnota bij het ontwerp van gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan “Stokerij Rubbens”. Het RUP voorziet in het
omzetten van een industriezone naar een ambachtelijke zone met nevenbestemmingen zoals verkoopsruimten,
brasserie, ontvangstruimten, hotel, stokerijmuseum en kleine ambachtelijke bedrijven binnen een bestaand
industrieel gebouw.
Van 11 december 2017 tot en met 8 februari 2018 kunnen de proces- en startnota geraadpleegd worden
op het Sociaal Huis, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen (openingsuren te raadplegen via www.wichelen.be). Reacties
kunnen gedurende de duur van de raadpleging per beveiligde zending worden opgestuurd naar het College van
burgemeester en schepenen, Oud Dorp 2, 9260 Wichelen of tegen ontvangstbewijs worden afgegeven op hetzelfde
adres. Er zal een participatiemoment worden georganiseerd op woensdag 17 januari 2018 om 19u30 bij Stokerij
Rubbens, Bohemen 101, 9260 Wichelen.
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Geleend & gelezen
Sluitingsdagen
Bibliotheek Schellebelle
- Zondag 24 december (kerstavond)
- Maandag 25 december (Kerstdag)
- Dinsdag 26 december (2de Kerstdag)
- Zondag 31 december (oudejaarsavond)
- Maandag 1 januari 2018 (nieuwjaarsdag)
- Dinsdag 2 januari (2de nieuwjaarsdag)

Uitleenpost Wichelen
- Dinsdag 26 december (2de Kerstdag)
- Dinsdag 2 januari (2de nieuwjaarsdag)
Uitleenpost Serskamp
- Dinsdag 26 december (2de Kerstdag)
- Dinsdag 2 januari (2de nieuwjaarsdag)

Online verlengen
Wie tijdens de kerstvakantie niet gemakkelijk in de bibliotheek geraakt, kan zijn of haar bibliotheekmaterialen
online verlengen met 4 extra weken 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.

Poëzieweek
Donderdag 25 januari is het Gedichtendag. Dit is hét poëziefeest van Vlaanderen en Nederland. Gedichtendag
is de start van de Poëzieweek, die loopt tot en met woensdag 31 januari. Tijdens die week kunnen
poëzieliefhebbers in de bib een kleine poëtische attentie verwachten.

Boekenreeks in de kijker
Margot Vanderstraeten is een Belgisch schrijfster en journaliste.
Haar meest recente boek “Mazzel tov” kon in 2017 op veel belangstelling rekenen
in de pers en bij het grote publiek. Dit boek handelt over haar periode als
huiswerkbegeleidster bij een gesloten orthodox-joods gezin in Antwerpen,
tijdens de jaren negentig. Volgens de recensent van de krant De Standaard
presteert Vanderstraeten in dit boek wat elke schrijver groot maakt:
tonen hoe mooi en moeilijk het is om mens te zijn onder de mensen.
Alle info over Margot Vanderstraeten en haar publicaties vind je op
http://www.margotvanderstraeten.com/.
Deze romans van Margot Vanderstraeten vind je in de bib:
1. Mazzel tov : mijn leven als werkstudente bij een orthodox-joodse familie (Atlas, 2017, 334 p.)
2. Het vlindereffect (Atlas, 2014, 284 p.)
3. Mise en place (Atlas, 2009, 238 p.)
4. De vertraging (Querido, 2004, 175 p.)
5. Alle mensen bijten (Querido, 2002, 165 p.)

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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