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Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor maart en april 2018 dienen binnen te zijn
vóór 1 februari 2018 via
• afgifte op het gemeentehuis
• zending met de post Waregemseweg 35
• e-mail: gemeente@wortegem-petegem.be.
Publieke evenementen voor de UiT in Wortegem-Petegem-kalender dienen
vóór 1 februari 2018 geregistreerd te zijn via www.uitdatabank.be.
Het volgende infoblad verschijnt op 27/28 februari 2017.

Verantwoordelijke Uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever.

TEN GEMEENTEHUIZE

Beste inwoner,
het college van burgemeester en schepenen
wenst u een gelukkig en voorspoedig 2018 en
nodigt alle inwoners ter gelegenheid van de
jaarwisseling uit naar de nieuwjaarsreceptie
Wanneer: zondag 7 januari 2018
Uur: van 11.00 tot 12.30 uur.
Waar: in de gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35.

Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 26 oktober 2017
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van 26 oktober
2017 volgende beslissingen genomen:

1. Notulen zitting 28 september 2017.
De notulen van de zitting van 28 september 2017 worden
éénparig goedgekeurd.

2. Grondbeleid. Gemeente-eigendommen. Overname
infrastructuur RUP Wortegem. Goedkeuring ontwerpakte.
De ontwerpakte, waarbij de verkoopprijs van de percelen
vastgesteld wordt op 1.606.222,76 euro, zijnde de waarde
van de gronden RUP Wortegem verhoogd met alle voor de
infrastructuur gemaakte kosten, wordt met 10 stemmen vóór
(Open VLD) bij 2 onthoudingen (CD&V) en 5 stemmen
tegen (N-VA) goedgekeurd.

3. Grondbeleid. Ruimtelijke ordening en stedenbouw.
Woonbeleid. Leegstandsregister. Gemeentelijk reglement op de leegstand van gebouwen en woningen.
Herziening. Goedkeuring.
Het gemeentelijk reglement op de leegstand van gebouwen
en woningen wordt éénparig goedgekeurd.

4. Algemeen bestuur. Erediensten. Kerkbesturen.
a. Budgetwijzigingen 2017. Aktename.

De raad neemt akte van de budgetwijziging 2017 van de
kerkbesturen.
b. Budget 2018. Aktename.

De raad neemt akte van het budget 2018 van de
kerkbesturen O.-L.-Vrouw Wortegem, Sint-Amandus
Ooike, Sint-Martinus Petegem, Sint-Maurus Elsegem
en Sint-Pietersstoel Moregem.
De bedragen van de exploitatietoelage 2018 zijn de volgende:

O.-L.-Vrouw Wortegem

Budget 2018

Meerjarenplan

Resultaat

0,00

20.807,56

Lager

Sint-Amandus Ooike

2.594,83

19.167,87

Lager

Sint-Martinus Petegem

12.266,90

28.538,32

Lager

Sint-Maurus Elsegem

10.017,71

10.212,70

Lager

Sint-Pietersstoel Moregem

14.444,52

26.497,00

Lager
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De investeringstoelagen 2018 vallen binnen de voorzieningen van het MJP (meerjarenplan), behalve voor de kerkbesturen Sint-Maurus
Elsegem en Sint-Pietersstoel Moregem, waar de investeringstoelage 2018 het resultaat is van een doorschuiving.
Budget 2018

Meerjarenplan

Investering

25.000,00

25.000,00

Werken dakvoorzieningen

0,00

0,00

-

Sint-Martinus Petegem

100.000,00

100.000,00

Uitvoeren van grote herstellingswerken aan de kerk

Sint-Maurus Elsegem

373.207,39

0,00

Buitenrestauratie kerkgebouw
(doorschuiving)

Sint-Pietersstoel Moregem

58.089,88

0,00

Binnenschilderwerken kerk
(doorschuiving)

O.-L.-Vrouw Wortegem
Sint-Amandus Ooike

5. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen
TMVS. Deelname aan de oprichting van de dienstverlenende vereniging TMVS conform artikel 27 van het
decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking. Goedkeuring.
De raad keurt met 10 stemmen vóór (Open VLD) bij 7
onthoudingen (N-VA en CD&V) het voorstel tot oprichting
van de dienstverlenende vereniging TMVS goed en tekent
in op de A-aandelen.

6. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen.
a. Solva. Algemene vergadering van 11 december 2017.
Goedkeuren van agendapunten.

De agenda voor de algemene vergadering van 11
december 2017 van Solva wordt met 12 stemmen vóór
(Open VLD en CD&V) bij 5 stemmen tegen (N-VA)
goedgekeurd.
b. Figga. Buitengewone algemene vergadering van 18
december 2017. Goedkeuren van agendapunten.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 18 december 2017 van Figga wordt éénparig goedgekeurd.
c. Gaselwest. Buitengewone vergadering van 18 december 2017. Goedkeuren van agendapunten, voorstel tot
herstructurering van de Vlaamse Financieringsvereniging met inkanteling van Figga in Gaselwest, statutenwijziging en vaststellen van het mandaat voor de
algemene vergadering.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 18 december 2017 van Gaselwest, het voorstel tot
herstructurering van de Vlaamse Financieringsvereniging met inkanteling van Figga in Gaselwest, de statutenwijziging en het vaststellen van het mandaat voor de
algemene vergadering worden éénparig goedgekeurd.
d. TMVW IC. Buitengewone algemene vergadering van
22 december 2017. Goedkeuring agendapunten en
statutenwijziging.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering
van 22 december 2017 van TMVW IC en de voorgestelde statutenwijziging wordt éénparig goedgekeurd.
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7. Algemeen bestuur. Opdrachten voor werken, leveringen en diensten van dagelijks bestuur. Kennisgeving.
In uitvoering van het gemeenteraadsbesluit van 28 november 2013 krijgt de gemeenteraad kennis van navolgende
besluiten met betrekking tot het vaststellen van de opdrachten voor werken, leveringen en diensten die kunnen
beschouwd worden als opdrachten van dagelijks bestuur:
1. Uitgaven die nominatief in het investeringsbudget
voorzien zijn:

-

/

2. Uitgaven die op het exploitatiebudget voorzien zijn:

-

In zitting van 26 september 2017 werd goedkeuring
verleend aan de technische beschrijving van de
opdracht “Leveren en plaatsen van zonnewerende
screens in de gemeentelijke basisschool De Kouter”.
Deze opdracht werd gegund bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder voorafgaandelijke
bekendmaking aan de meest voordelige bieder, zijnde
Helioscreen, Dijkstraat 26 te 9160 Lokeren, tegen het
nagerekende inschrijvingsbedrag van 7.882,35 euro
exclusief btw of 9.537,64 euro inclusief btw. Er werden
voor deze opdracht 4 firma’s aangeschreven waarvan
er 3 een offerte indienden.

7 bis. Grondbeleid. Gemeente-eigendom Petegemplein
5. Uitstel van beslissing tot de volgende legislatuur.
Goedkeuring.
Het voorstel van de N-VA-fractie om de verkoop van de
site Petegemplein 5 uit te stellen tot de volgende legislatuur wordt met 7 stemmen vóór (N-VA en CD&V) bij 10
stemmen tegen (Open VLD) verworpen.
GEHEIME ZITTING

8. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen.
Figga. Buitengewone algemene vergadering van 18
december 2017. Aanduiding vertegenwoordiger.
De heer Maarten Van Tieghem, schepen, wordt aangesteld als effectief vertegenwoordiger voor de buitengewone algemene vergadering van Figga op 18 december 2017
en de heer Carlos Aelvoet, voorzitter gemeenteraad, als
plaatsvervanger.

Beknopte opgave besluiten gemeenteraad 30 november 2017
De gemeenteraad heeft tijdens de vergadering van
30 november 2017 volgende beslissingen genomen:

1. Notulen vorige zitting.
De notulen van de zitting van 30 november 2017 worden
éénparig goedgekeurd.

2. Grondbeleid. Gemeente-eigendommen. Overname
infrastructuur RUP Wortegem. Herziening raadsbesluit van 26 oktober 2017. Goedkeuring.
Na de gemeenteraad van 26 oktober 2017 werd een
aangepaste afrekening ontvangen ten gevolge van een
administratieve rechtzetting. De totale verkoopprijs
wordt vastgesteld op 1.576.667,67 euro zijnde de waarde
van de gronden verhoogd met alle voor de infrastructuur gemaakte kosten. De bepalingen in de aangepaste
ontwerpakte worden met 10 stemmen vóór (Open VLD)
bij 5 stemmen tegen (N-VA) en 2 onthoudingen (CD&V)
goedgekeurd.

3. Algemeen bestuur. Omvorming PWA naar WIJK-werken. Goedkeuren niet-toetreding tot de op te richten
projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse Ardennen’
en goedkeuring overlaten wijk-werken aan de VDAB.
De raad keurt éénparig goed om niet toe te treden tot de
projectvereniging ‘Wijk-werken Vlaamse Ardennen’ en
de organisatie van het wijk-werken over te laten aan de
VDAB.

4. Algemeen bestuur. Brandweer. Vaststelling en toekenning van de gemeentelijke dotaties 2018 aan de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen.
De raad stelt éénparig de gemeentelijke dotaties aan de
Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen voor het dienstjaar 2018 ten laste van de gemeente Wortegem-Petegem
vast als volgt:
- gewone dienst: 159.781,62 euro
- buitengewone dienst : 51.287,35 euro + 9.857,32 euro
(compensatievergoeding roerende goederen).

5. Algemeen bestuur. Financieringsintercommunale
Figga. Kapitaalverhoging gedekt door incorporatie
van reserves.
De raad keurt met algemeenheid van stemmen het voorstel
van kapitaalverhoging, incorporatie van reserves, aanwending en storting van de rekening courant en de storting
van de overtollige reserves bij wijze van tussentijds dividend goed.

6. Grondbeleid. Beheer van regen- en afvalwater. Aquario. Riofin. Toetreding.
De raad beslist met 12 stemmen vóór (Open VLD en
CD&V) bij 5 onthoudingen (N-VA) om vanaf 2017 in te
stappen in RioFin.

7. Grondbeleid. Aanvullend verkeersreglement inzake
het voorbehouden van twee parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen aan het gemeentehuis. Goedkeuring.
De raad keurt éénparig het aanvullend verkeersreglement
inzake het voorbehouden van twee parkeerplaatsen voor
elektrische voertuigen aan het gemeentehuis goed.

8. Grondbeleid. Aanvullend verkeersreglement houdende de invoering van een snelheidsbeperking van 50
km/u en aanduiding van overlangse markeringen in
een deel van de Oudenaardseweg en opheffing van
de tijdelijke snelheidsbeperking en verkeersveiligheidsmaatregelen. Goedkeuring.
De raad keurt met 12 stemmen vóór (Open VLD en CD&V)
bij 5 onthoudingen (N-VA) het aanvullend verkeersreglement houdende invoering van een snelheidsbeperking
van 50 km/u en aanduiding van overlangse markeringen
in een deel van de Oudenaardseweg en opheffing van de
tijdelijke snelheidsbeperking en verkeersveiligheidsmaatregelen goed.

9. Onderwijs. Netoverschrijdend leerlingenvervoer.
Overeenkomst met vzw Leerlingenvervoer Wortegem-Petegem. Aanpassing dagprijs. Goedkeuring.
Sinds 1 september 2009 werd netoverschrijdend leerlingenvervoer ingevoerd op de gemeente. Het leerlingenvervoer wordt uitgevoerd door vzw Leerlingenvervoer
Wortegem-Petegem. Vanaf 1 september 2017 wordt de
dagelijkse vervoerprijs verhoogd van 390 euro naar 420
euro. De aanpassing van de dagprijs wordt éénparig goedgekeurd door de raad.

10. Algemeen bestuur. Intergemeentelijke verenigingen:
a. IMWV. Buitengewone algemene vergadering
20 december 2017. Goedkeuring agenda.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017 van IMWV wordt éénparig
goedgekeurd.
b. IVLA. Buitengewone algemene vergadering
20 december 2017. Goedkeuring agenda.

De agenda van de buitengewone algemene vergadering van 20 december 2017 van I.VL.A. wordt éénparig
goedgekeurd.

11. Grondbeleid. Gemeente-eigendom Petegemplein 5.
N.a.v. buurtonderzoek: annulering verkoop. Goedkeuring (toegevoegd punt door Gert Van Driessche,
raadslid en fractieleider N-VA).
Dit agendapunt wordt met 10 stemmen vóór (Open VLD)
bij 7 stemmen tegen (N-VA en CD&V) verdaagd.
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Algemene invoering van de omgevingsvergunning vanaf 1 januari 2018
Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. Voortaan kun je ze beide in één keer aanvragen via het
Omgevingsloket en spreken we van de omgevingsvergunning.

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de
Vlaamse overheid waar je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Vanaf 15 januari zal er ook
een vereenvoudigde versie van het loket beschikbaar zijn, de
‘snelinvoer’. Daarmee kun je eenvoudige werken op en rond
een gebouw aanvragen, zoals het plaatsen van zonnepanelen
en het zetten van een tuinhuis.
Alle informatie over de omgevingsvergunning en het loket
vind je op de website www.omgevingsloket.be. Hulp nodig
bij je aanvraag? Je kan altijd terecht bij de gemeente of bij de
helpdesk van het Omgevingsloket.

Ronde van Vlaanderen 1 april 2018
Vergunningen of meldingen dienen op straffe van niet-ontvankelijkheid te gebeuren uiterlijk op 2 februari 2018.

Commerciële of publicitaire activiteiten in het kader
van de doortocht van de Ronde van Vlaanderen
Op zondag 1 april 2018 passeert de “Ronde van Vlaanderen
voor Elite” en de “Ronde van Vlaanderen voor Vrouwen”
editie 2018 in onze gemeente.
Iedere éénmalige of bijkomstige commerciële of publicitaire
activiteit die plaats heeft omwille van de doortocht van deze
wielerwedstrijden, wordt slechts toegelaten op voorwaarde
dat deze door de burgemeester van de gemeente waar de
activiteit plaats heeft voorafgaandelijk en schriftelijk werd
vergund.
Vergunningsaanvragen van activiteiten die doorgaan op de
openbare weg of op een daarbij aansluitend niet afgesloten
terrein moeten schriftelijk ingediend worden bij de burgemeester.
Indien de activiteiten doorgaan in een besloten plaats maar
voor iedereen vrij toegankelijk zijn is er enkel een melding
vereist.
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Vergunningsaanvragen en meldingen dienen de volgende
gegevens te bevatten :
1. De naam, het adres en de contactgegevens van de aanvrager/organisator.
2. Als de organisatie gebeurt door een rechtspersoon zal
haar benaming, haar rechtsvorm, het adres van haar
hoofdzetel alsook de statutaire bepaling en/of beslissing
van het bevoegde orgaan van de rechtspersoon die de
ondertekenaar toelaat haar te vertegenwoordigen, opgegeven moeten worden.
3. De juiste omschrijving van de geplande éénmalige of
bijkomende activiteit met de vermelding of deze publiek
of alleen op uitnodiging toegankelijk is met een raming
van het aantal genodigden.
4. De juiste locatie ervan.
5. De logistieke faciliteiten (tenten, toiletten, parking, toegang …) die zullen worden in plaats gesteld.
6. De interne veiligheidsmaatregelen (nadars, stewards, …).
7. De eventuele aanwezigheid van een medische hulppost,
met inhoudelijke beschrijving.

Wensballonnen verboden
Het gebruik van wensballonnen wordt steeds populairder,
vooral tijdens de feestdagen.
Een wensballon is een lampion die meestal gemaakt wordt
uit papier en door een warmtebron opstijgt wat mogelijks
risico’s inhoudt.
Zo kan een wensballon niet alleen vuur vatten en een brandhaard veroorzaken maar ook de aandacht afleiden van de
weggebruiker.
Op vraag van de korpschef van de politiezone Vlaamse Ardennen werd door de gemeenteraad beslist een verbod in te
voeren om wensballonnen op te laten op openbare plaatsen
en privéterreinen.
Wie dit toch doet kan een boete krijgen tot 350 euro.

Vakantieplannen? Vertrek zorgeloos op vakantie!
Zorg dat u goed voorbereid op reis vertrekt zodat u niet voor
onverwachtse kosten staat of u uw reis dient uit te stellen of
af te lasten.

Daarom geven we u als gemeentebestuur graag de volgende
tips:
1) Controleer goed op uw documenten van het reisbureau
of op de website www.diplomatie.be of u over de juiste
reisdocumenten (identiteitskaart, internationaal reispaspoort, kids-ID, visum, inentingsbewijs) beschikt.
2) Check zeker ook hoe lang uw reisdocumenten nog
geldig dienen te zijn voor het desbetreffende land (vb.
identiteitskaart dient nog 6 maanden geldig te zijn voor
Turkije).
3) Vergeet niet dat u voor alle kinderen (dus vanaf 0 jaar)
een kids-ID nodig heeft wanneer u naar het buitenland
gaat. De levertijd is drie weken, vraag deze dus op tijd aan.
4) Hebt u twijfels of vragen over uw reisdocumenten, aarzel
zeker niet om contact op te nemen met de dienst burgerzaken.
Prettige vakantie!

Gevonden voorwerpen
De gemeentelijke diensten staan in voor het beheer en het bewaren van gevonden voorwerpen.
Inwoners kunnen gevonden voorwerpen (sleutels, portefeuille, vest, enz. …) afgeven:
1. bij de dienst burgerzaken op het gemeentehuis, tijdens de openingsuren;
2. buiten de openingsuren: bij de lokale politie Vlaamse Ardennen (permanentie 24/24),
Minderbroedersplein 1 te 9700 Oudenaarde, tel. 055 33 88 88.
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BURGERLIJKE STAND
Geboorten
07.10.2017
		

Van Vynckt Achiel,
zoontje van Matthias en van Snauwaert Sabien,
Kasteelstraat 18.
23.10.2017 Hellyn Loïc,
		
zoontje van Stephen en van De Wulf Delphine,
Oudenaardseweg 30.
23.10.2017 Vercruysse Gabriel,
		
zoontje van Jeroen en van Lippens Sarah,
		Vijverhoek 15.
08.11.2017 Coremans De Landsheere Naomi,
		
dochtertje van Coremans Ritchie en
		
van De Landsheere Laura, Petegemplein 17A.
14.11.2017 Van Haute Eleonora,
		
dochtertje van Piet en van Buyse An,
		Waregemseweg 32.
15.11.2017 Vunck Lenday,
		
zoontje van Dany en van Gijselinck Sandi,
		Beekstraat 28.
20.11.2017 Gyselinck Estée,
		
dochtertje van Dennis en van Schanck Jessy,
Oudenaardseweg 142.
23.11.2017 Van Heeke Ella,
		
dochtertje van Samuel en van Dermaut Charlotte,
Lindestraat 67.

Hartelijke gelukwensen

Huwelijken
30.09.2017 Degezelle Yves en Beguin Sophie,
		Boskant 13.
28.10.2017 Vanden Borre Laurent-André en
		
De Beir Valentine, Koestraat 3.
23.11.2017 Steenmans Marcel en Chaoui Lamia,
		Karmstraat 21.

Hartelijke gelukwensen

Overlijdens
30.09.2017 Coussement Gabriella, Biesbosstraat 36,
		geboren op 22.11.1925 te Petegem-aan-de-Schelde
en overleden te Wortegem-Petegem.
02.10.2017 D’hondt Jeannette, Lindestraat 16,
		
geboren op 26.03.1923 te Sint-Niklaas en
		
overleden te Wortegem-Petegem.
11.10.2017 Vanderdonckt Eric, Kastanjeplein 1,
		geboren op 21.05.1939 te Petegem-aan-de-Schelde
en overleden te Oudenaarde.
12.10.2017 Vernackt Daniël, Beekstraat 1,
		
geboren op 12.12.1944 te Anzegem en
		
overleden te Oudenaarde.
12.10.2017 Speleers Georgina, Lindestraat 16, geboren
op 09.06.1931 te Petegem-aan-de-Schelde en
overleden te Oudenaarde.
16.10.2017 Stove Margareta, Waregemseweg 57,
		
geboren op 08.05.1922 te Oostrozebeke en
		
overleden te Waregem.
24.10.2017 De Tollenaere Marnix, Kastanjeplein 44,
		
geboren op 13.01.1939 te Oudenaarde en
		
overleden te Gent.
24.10.2017 Mahieu Agnes, Lindestraat 16,
		
geboren op 18.01.1919 te Leupegem en
		
overleden te Oudenaarde.
25.10.2017 Devos Maurits, Lindestraat 16,
		
geboren op 27.11.1932 te Vichte en
		
overleden te Oudenaarde.
06.11.2017 Beyaert Augusta, Lindestraat 16,
		
geboren op 14.10.1925 te Elsegem en
		
overleden te Wortegem-Petegem.
11.11.2017
Coussement Simone, Kouterlos 9,
		
geboren op 21.09.1930 te Desselgem en
		
overleden te Gent.
23.11.2017 Clement Marie, Karmstraat 9,
		
geboren op 22.04.1955 te Oudenaarde en
		
overleden te Gent.
04.12.2017 Ghijselinck Yvonna, Elsegemplein 2,
		
geboren op 21.11.1919 te Wortegem en
		
overleden te Wortegem-Petegem.
04.12.2017 Berton Wout, Boeregemstraat 32,
		
geboren op 29.08.1964 te Waregem en
		
overleden te Wortegem-Petegem.

Innige deelneming
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Gouden bruiloften
27.10.2017 De Paemelaere Raphaël en Verschuere Agnes,
		Sneppestraat 39

27.10.2017 Holluyn Jules en Glorieux Marie-José,
		Vlaamse Ardennenstraat 64

16.11.2017 De Meulemeester Luc en Depraetere Régina,
		Beekstraat 23

23.11.2017 De Viaene Hubert en Nachtergaele Paula,
		Zwalmstraat 9

Diamanten bruiloft
15.10.2017 Van Coster Octaaf en Teirlinck Irma,
		Biesbosstraat 51

25.10.2017 Vermeiren Jules en Waelkens Maria,
		Waregemseweg 124

Hartelijke gelukwensen
9

MILIEU, LANDBOUW EN NATUUR
Groepsaankoop plantgoed voor land- en tuinbouwbedrijven
Hoe afhalen?
Het bestelde plantgoed en de nestkasten zijn op vrijdag 16
februari 2018 af te halen op het bedrijf van Karen Verplancke
(schoonste boerin 2015), Hanselaarstraat 25a te Beervelde.
Bij elke bestelde hoogstamboom ontvang je een gratis
boombinder. Je krijgt er ook tips mee voor een geslaagde
aanplant en voor het gebruik van de nestkasten. Je ontvangt
ter plaatse ook de factuur van de leverancier.
Landschapsintegratie heeft veel voordelen
Met deze actie wil de Provincie de integratie van agrarische
bedrijfsgebouwen in het landschap verbeteren.

Ben je Oost-Vlaamse land- of tuinbouwer en wil
je deze winter bomen of struiken aanplanten op je
bedrijf? Neem dan zeker deel aan de groepsaankoop
plantgoed van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Hoe bestellen?
Nog tot 15 januari 2018 kan je streekeigen bomen en struiken, klimplanten, kleinfruit en fruitbomen bestellen via www.
oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed.
Beschik je niet over internet, neem dan telefonisch contact
op: tel. 09 267 86 79. De Provincie bezorgt je dan een plantenlijst met de prijzen.
Via deze weg kan je ook (gratis) nestkasten (steenuilen,
mussen, boerenzwaluw, vleermuizen) aanvragen. Deze voorraad is beperkt!

Landschappelijke integratie richt zich niet enkel op bedrijfsgebouwen, maar zorgt mee voor het herstel en onderhoud
van kleine landschapselementen in het omliggende landschap. Aanplantingen bieden bescherming tegen weersomstandigheden en bevorderen de biodiversiteit. Een aantrekkelijk landbouwbedrijf draagt bovendien bij aan een positief
imago van de land- en tuinbouwsector.
Met de nestkasten voor de boerenzwaluw, mussen en vleermuizen wil de Provincie de hoevefauna bijkomende nestgelegenheid bieden.
MEER INFO

Provincie Oost-Vlaanderen, Dienst Landbouw en Platteland
Filip De Smet, W. Wilsonplein 2, 9000 Gent
tel. 09 267 87 75, GSM: 0486 78 64 01
landbouw@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoopplantgoed

Identificatie en registratie van katten verplicht
Sedert 1 november 2017 moeten alle katten geïdentificeerd
(gechipt) en geregistreerd zijn. Dit betekent dat elke kat dan,
voor ze 12 weken oud is en in elk geval voor verhandeling,
geïdentificeerd en geregistreerd moet worden in de centrale
databank CatID.
Onder verhandelen wordt ook het
‘gratis weggeven’ verstaan. In dit
geval geldt ook de verplichte
sterilisatie of castratie.
MEER INFO

www.huisdierinfo.be.
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INFO

Milieu – landbouw - natuur – containerpark:
Christophe Poupaert,
Tel. 056 68 81 14, milieudienst@wortegem-petegem.be

SPORTDIENST
Sportgala
Op vrijdag 2 maart 2018 zal het gemeentebestuur,
in samenwerking met de sportraad, de sportlaureaten van
het jaar 2017 huldigen. Deze huldiging zal doorgaan om
20.00 uur in het Hoevegebouw van het gemeentelijk domein
de Ghellinck, Kortrijkstraat 74A, 9790 Wortegem-Petegem.

me tijd belangeloos inzetten voor de sport, vb. bestuursleden, personen die de krijtlijnen op de voetbalvelden
trekken, ...).
In deze categorie worden personen die vorig jaar reeds
gehuldigd werden niet als kandidaat weerhouden.

Wie zien wij als laureaat voor sportverdienstelijkheid?
1. Alle individuele sporters die een verdienstelijke prestatie
geleverd hebben in het jaar 2017 (kampioenen, ereplaatsen, bevorderingen, ...).
2. Alle sportploegen die een verdienstelijke prestatie geleverd hebben in het jaar 2017 (kampioenen, bevorderingen, ...).
3. Alle jeugdsporters die een verdienstelijke prestatie geleverd hebben in het jaar 2017 (kampioenen, ereplaatsen,
bevorderingen, ...).
4. Alle personen die een verdienstelijke bijdrage geleverd
hebben in het sportleven (personen die zich reeds gerui-

Graag doen wij langs deze weg een oproep om personen die
voldoen aan de vereisten als kandidaat voor te dragen.
De kandidaturen moeten vóór vrijdag 26 januari 2018, goed
gemotiveerd aan de sportdienst bezorgd worden. (Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, fax: 056 68 04 97, e-mail:
sportdienst@wortegem-petegem.be).
Een kandidatuurfiche vindt u terug achteraan in dit infoblad.
Op de gemeentelijke website www.wortegem-petegem.be is
de kandidatuurfiche digitaal beschikbaar.

Schaaktornooi

-

INFO

Sportdienst:
Pieter Nachtegaele
Tel. 056 68 81 14, sportdienst@wortegem-petegem.be
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JEUGDDIENST
Kadee Ateljee krokusvakantie: Pre(t)historie
In de krokusvakantie organiseren wij voor het eerst een
Kadee-Ateljee kamp in samenwerking met Creafant. Zowel
kleuters als lagere schoolkinderen zijn vijf dagen welkom voor
een week vol creativiteit en fantasie. De begeleiders leren
kinderen creëren en experimenteren. Ze nemen hen mee op
sleeptouw in hun eigen avontuur en in hun eigen fantasie.
Met het thema ‘Pre(t)historie’ nemen ze de kinderen mee
terug in de tijd.
Inschrijven voor het kamp ‘Pre(t)historie’ kan enkel voor
de volledige week. Deelname aan het kamp kost 60 euro,
niet-inwoners betalen 75 euro. Vanaf het 2de kind voorzien
we een kortingstarief van 20%. U kan gebruikmaken van
voor- en na-opvang van 8.00 tot 9.00 uur en van 16.00 tot
17.00 uur, daarvoor betaalt u 5 euro per dag.

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Schrijf dus tijdig in.
Inschrijven kan vanaf maandag 8 januari om 9.00 uur.
Wanneer: Maandag 12 februari tot vrijdag 16 februari 2018
Uur: van 9.00 tot 16.00 uur
Waar: Schoolke Moregem
Voor wie: Kinderen van 3 tot 12 jaar

SWAP
Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners
van 10 tot en met 15 jaar.
Deelname aan SWAP kost 5 euro, niet-inwoners betalen 6
euro. Vanaf het 2de kind voorzien we een kortingstarief van
20%. Spreek af met je vrienden en schrijf in voor deze toffe,
eenmalige activiteiten
Dinner & A Movie
Deze avond gaan we samen aan de slag in de keuken voor
een heerlijke maaltijd. Daarna kijken we gezellig naar een
film. Stem op je favoriete film via het inschrijvingsformulier.
1. The Boss Baby
2. Ice Age 5 Collision Course
3. Fantastic Beasts And Where To Find Them
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Inschrijven kan vanaf maandag 8 januari om 9.00 uur.
Wanneer: Maandag 12 februari 2017 van 17.30 tot 21.00 uur
Waar: Gemeentelijke feestzaal
Voor wie: Iedereen tussen 10 en 15 jaar

CINEWORTEGEM

Planning paas- en zomervakantie
Met de start van het nieuwe jaar geven
wij graag onze planning voor de paasen zomervakantie 2018 mee:
Paasvakantie:
• 3 tot 6 april: sportkamp kleuters
• 9 tot 13 april: speelkriebels
Zomervakantie:
• 2 tot 6 juli: speelkriebels
• 9 tot 13 juli: speelkriebels
• 16 tot 20 juli: speelkriebels
• 30 juli tot 3 augustus: speelkriebels
• 6 tot 10 augustus: speelkriebels
• 14 tot 18 augustus: sportkamp
lagere school
• 20 tot 23 augustus: sportkamp
kleuters
• 21 tot 25 augustus: sportkamp
lagere school
• 28 tot 31 augustus: sportkamp
kleuters
Knipoog is gesloten van 23 juli tot en
met 12 augustus 2018.

INFO

Jeugddienst:
Silke Van der Schaeghe
Tel. 056 68 81 14, jeugddienst@wortegem-petegem.be
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TOERISME
Infoavond trage wegen Elsegem, Moregem en Ooike
In het kader van het provinciaal tragewegenbeleid start Wortegem-Petegem
met de opmaak van tragewegenplannen voor Elsegem, Moregem en
Ooike. Samen met de reeds afgewerkte
tragewegenplannen van Wortegem
en Petegem zal zo voor het volledige
grondgebied van Wortegem-Petegem
een visie zijn opgesteld voor de trage
wegen.
Samen met het Regionaal Landschap
Vlaamse Ardennen, dat instaat voor de
begeleiding van dat project, wordt er
een eerste infoavond georganiseerd
op 16 januari 2018 om 19.30 uur in
Schoolke Moregem, Moregemplein
28.
Trage wegen zijn paden en wegels voor
traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel
van deze trage verbindingen zijn in de
loop der jaren verdwenen of in onbruik
geraakt. Vanuit de bevolking groeit
de vraag om een visie uit te werken
voor de trage wegen en waar mogelijk
nuttige verbindingen te herstellen.
Zo kunnen kinderen en volwassenen
veiliger naar school of het werk fietsen,
wordt een wandelingetje met de hond
of een zoektocht van de jeugdbeweging heel wat fijner. Daarom werkt Wortegem-Petegem samen met RLVA vzw
aan een herstel- en ontwikkelingsplan
voor trage wegen. In dat plan is ook
ruimte voorzien voor jouw mening.
Naast een algemene toelichting van
het thema en het projectverloop, wordt
er die avond tevens een oproep gedaan
naar vrijwilligers die interesse hebben om actief deel te nemen aan dit
project.

Op een tweede infomoment zullen alle
geïnventariseerde trage wegen worden
voorgesteld, en krijgt iedereen de kans
om aan de hand van een evaluatiebundel te reageren en voorstellen te doen.
Het eindresultaat van de inventarisatie
en de publieksparticipatie zal uiteindelijk leiden tot een uitgebreid trage
wegenplan, waarmee het gemeentebestuur aan de slag kan.

IN OPDRACHT VAN

UITGEVOERD DOOR

Dit project krijgt financiële ondersteuning van Provincie Oost-Vlaanderen.
MET STEUN VAN
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Maandelijkse logiesconsults bij Toerisme Oost-Vlaanderen
Wanneer: maandelijks op woensdagvoormiddag.
Volgende sessies: 24 januari, 21 februari, 28 maart, 25 april,
23 mei en 27 juni 2018.
Uur: 10.00 - 12.00 uur
Waar: PAC te Gent, Woodrow Wilsonplein 2
Inschrijven is noodzakelijk. Minimaal 3 - maximaal 10 uitbaters in opstart per sessie. Naast een algemene toelichting is
er ook mogelijkheid tot individuele vraagstelling.
MEER INFO

de logiesconsulenten van Toerisme Oost-Vlaanderen:
• theo.de.meyer@oost-vlaanderen.be
• deborah.ongena@oost-vlaanderen.be.

Wist u dat al wie tegen betaling een kamer/studio/woning
aanbiedt en hiervoor promotie maakt via eigen kanalen
of die van derden (vb. Airbnb, Booking.com) de Vlaamse
logieswetgeving moet naleven?
Baat u reeds een logies uit en heeft u vragen bij de wetgeving? Wilt u starten met een logies in Oost-Vlaanderen?
Toerisme Oost-Vlaanderen organiseert - gratis en vrijblijvend
- maandelijks logiesconsults om (startende) logiesaanbieders in Oost-Vlaanderen te informeren en te adviseren over
de specifieke uitbatingsregelgeving en wat er allemaal bij
komt kijken.

INFO

Dienst toerisme:
Silke Van der Schaeghe
Tel. 056 68 81 14, jeugddienst@wortegem-petegem.be
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GEZONDHEID EN WELZIJN
Tournée Minérale: een maand zonder alcohol

Gezondheid!
Februari: een maand zonder alcohol
Doe mee op tourneeminerale.be
#tourneeminerale

027_STK_006_FLYER_A5_NL.indd 1

26/10/17 11:24

Na het overdonderende succes van vorig jaar, kan je dit jaar
opnieuw deelnemen aan ‘Tournée Minérale’. In 2017 hebben
122.460 Belgen zich geregistreerd. 8 op 10 deelnemers dronk
geen alcohol. Doe in februari voor het eerst of opnieuw mee
en ga de uitdaging aan om een maand lang ‘nee’ te zeggen
tegen alcohol.
Op je gezondheid
Schrijf je in en drink een maand lang geen alcohol. Je
lichaam krijgt zo de tijd om te recupereren van je gebruikelijke alcoholconsumptie. Daar zijn voordelen aan verbonden: sommige mensen slapen beter, anderen hebben meer
energie en je werkt ermee aan een gezonder gewicht. Veel
deelnemers voelen zich gewoon beter in hun vel.
Info, inschrijven en uitdagen
Ga de uitdaging aan. Je zal zien: je hebt geen alcohol nodig
om je te amuseren. Schrijf je in op www.tourneeminerale.be
en daag ook je vrienden uit om mee te doen.
Weet jij nog leuke recepten van alcoholvrije drankjes,
deel ze dan zeker op de facebookpagina:
www.facebook.com/tourneeminerale
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Hieronder alvast wat tips en recepten om de maand door te
komen.
Tips om een maand geen alcohol te drinken
BELOON JEZELF
Je doet een gezonde inspanning, dat mag beloond worden.
Een kleine beloning voor jezelf geeft moed om vol te houden.
Dat hoeft niets spectaculairs te zijn: een avondje naar de
cinema, iets lekkers bij het eten of een dagje shoppen aan
het einde van de maand - je hebt het zeker verdiend!
Wacht daarmee niet tot de maand erop zit. Je kan jezelf ook
belonen voor kleine, maar belangrijke tussenstappen. Bijvoorbeeld na elke week, of nadat je op een avondje uit eens
erg op de proef werd gesteld.
ZORG VOOR JE EIGEN SUPPORTERS
Vertel vrienden, collega’s, familie en iedereen die het wil weten
dat je meedoet met Tournée Minérale. Of doe het gewoon
samen, met een vriend of als groep: Samen sta je sterker!
De mensen rondom jou zijn erg belangrijk om het vol te houden: ze kunnen je steunen, stimuleren en aanmoedigen. Ze
zullen minder druk zetten om een glas te drinken en kunnen
je afleiden als je toch in de verleiding komt.
PIMP JE WATER
• kies een mooi kleurrijk glas
• pimp je glas met een schijfje citroen/limoen en een kleurrijk rietje
• Voeg ijsblokjes toe: gebruik eventueel vormpjes om ijsblokjes te maken, zo krijg je een leuk ijsblokje in de vorm
van bijvoorbeeld een ster, ananas, appel, …
• Voeg klein gesneden stukjes fruit (framboos, granaatappel, kiwi, …) toe aan het vormpje samen met het water en
zet deze in de vriezer.
• In plaats van kristalsuiker aan de rand van je glas kan je
kiezen voor gemalen kokos. Dop hiervoor de bovenste
rand van het glas in citroensap of sinaasappelsap en
daarna in de gemalen kokos.

De Tournée Minérale mocktail
Ingrediënten voor 1 mocktail
• 20 ml limoensap
• 100 ml water
• 40 ml vlierbloesem
• 8 basilicumblaadjes
• 3 el crushed ice
• Kaneelpoeder
Bereidingswijze
• Doe de basilicum en de vlierbloesem in een shaker
of confituurpot
• Kneus de basilicum met een stamper zodat het
sap van de basilicum vrij komt
• Voeg het water, het limoensap en een snufje
kaneel toe (wees er zuinig mee want kaneel overheerst snel)
• Sluit de shaker of confituurpot en schudt krachtig
• Giet het geheel door een zeef in een leuk glas en
voeg ijs toe.
Cheers!

In samenwerking met Logo Gezond+ vzw

INFO

Dienst welzijn:
Grietje Moerman
Tel. 056 68 81 14, grietje.moerman@wortegem-petegem.be
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SENIOREN
Filmnamiddag seniorenraad
Vrijdag 9 februari 2018 om 14.00 uur in de gemeentelijke feestzaal
te Wortegem:

SPRAKELOOS
Een film van Hilde Van Mieghem, met o.a. Stany Crets, Viviane De Muynck, …
Het leven van de succesvolle schrijver Jan Meerman wordt ondersteboven
gekeerd wanneer zijn moeder onverwachts een beroerte krijgt.
Zijn flamboyante en levendige moeder verliest haar spraakvermogen. Haar
spraak wordt herleid tot jammerlijke kreten en brabbeltaal.
Jan worstelt in deze moeilijke periode met de deadline van zijn nieuwe roman.
De confrontatie die Jan moet aangaan met zijn moeder dwingt hem om alles
in vraag te stellen, ook zijn literaire prioriteiten.
Inkom gratis.
Inschrijven vóór 2 februari 2018 bij:
• Marc Aelvoet 056 68 91 44 of 0478 38 42 18
• Sonja Van Meerhaeghe 056 68 98 40 of 0468 32 73 16.
Na de film wordt gratis koffie en gebak aangeboden door de Seniorenraad.

PAROCHIES
Weekendmissen
Sint-Martinus Petegem
Zondag om 11.00 uur.

• Eucharistievieringen, huwelijken en
begrafenissen:
worden aangevraagd bij diaken Luc Van Cauwenberghe,
Oudenaardseweg 13, Wortegem
tel. 056 68 99 65 of 0498 12 13 87
lucvancauw@hotmail.com.

• Doopsels:
worden aangevraagd bij mevrouw Annemie De Praeter
adepraeter@telenet.be
INFO

Dekenaat Kruishoutem:
www.kerknet.be/organisatie/parochies-kruishoutem-wortegem-petegem-zingem.
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POLITIE VLAAMSE ARDENNEN
Het leven zoals het is … het politiereglement
Aan welke verplichting moet ik voldoen als eigenaar van
een dier?
Artikel 59 van het politiereglement stelt dat elke houder van
een dier (eigenaar, bezitter, bewaker) passende maatregelen
moet treffen om te beletten dat het dier kan ontsnappen
naar een ander privaat erf, een openbare plaats of naar het
openbaar domein1.
Mag ik afbraakmaterialen op de openbare weg werpen
tijdens mijn verbouwingswerken?
Neen, artikel 19 verbiedt het om zonder enige voorzorgsmaatregel steengruis, afbraakmaterialen of bouwstoffen op
het openbaar domein of in voertuigen of containers op het
openbaar domein te werpen.
Kan je deze materialen niet binnen een afsluiting plaatsen?
Dan moeten deze binnen de kortst mogelijke tijd verwijderd
worden van het openbaar domein. Afbraakmateriaal, steengruis, bouwstoffen mogen in geen enkel geval na het intreden
van de duisternis op het openbaar domein achtergelaten worden tenzij je voorafgaandelijk schriftelijke toestemming kreeg
van het gemeentebestuur. De opgelegde maatregelen vanuit
het gemeentebestuur moeten altijd nageleefd worden. Wie
werken uitvoert is dus op elk moment verantwoordelijk voor
de veiligheid van omwonenden en voorbijgangers! (art. 21)
Is een huisnummer verplicht?
Ja! Artikel 30 verplicht elke eigenaar/gebruiker/huurder van
een woning/gebouw ervoor te zorgen dat er een huisnummer wordt aangebracht. Het huisnummer moet leesbaar zijn
vanop het openbaar domein. Wanneer je huisnummer ontbreekt, neem dan contact op met de gemeentelijke diensten.
Wie moet het voetpad voor mijn woning onderhouden?
Alle bewoners moeten instaan voor de reinheid van de
aangelande berm of het voetpad voor hun woning. Je moet
er eveneens voor zorgen dat de afvoergoot wordt schoongehouden.
Wie het openbaar domein toch bevuilt, moet er ook voor
zorgen dat deze opnieuw proper wordt gemaakt (bv. landbouwers die naar aanleiding van hun werkzaamheden op het
veld het openbaar domein bevuilen met aarde).

Wanneer mag ik mijn huisvuil buitenzetten?
Volgens artikel 32 mogen afvalcontainers (ook bedrijfsafvalcontainers) slechts de dag voorafgaand aan de dag waarop
de ophaling zal plaatsvinden aan de rand van het openbaar
domein geplaatst worden.
Lege afvalcontainers moeten de dag van de ophaling van het
openbaar domein worden gehaald. Plaats je container steeds
voor je eigen woning/bedrijf!
Mag ik vuurwerk afschieten op oudejaarsavond?
Ja, artikel 68 geeft aan dat indien het vuurwerk wordt afgestoken in de periode van 31 december vanaf 20.00 uur tot
en met 1 januari om 01.00 uur dit toegelaten is zonder dat
er toelating nodig is van het gemeentebestuur.
Buiten deze periode is een toelating nodig van het gemeentebestuur om om het even welk vuurwerk af te steken.
Mag ik een wensballon oplaten?
Neen! Volgens artikel 68 is het altijd verboden op openbare
plaatsen én op privéterrein wensballonnen op te laten. Onder
wensballonnen verstaan we vliegende lampionnen (meestal
vervaardigd uit papier), gevuld met hete lucht die opgewarmd
wordt door een vlam.
Welke zijn de gevolgen wanneer men het politiereglement
niet naleeft?
Wanneer één of meerdere bepalingen van het politiereglement niet worden nageleefd én dit wordt vastgesteld door
een politieman/vrouw dan kan deze een ‘GAS-pv’ (proces-verbaal) opstellen. Dit pv wordt nadien verstuurd naar
de sanctionerend ambtenaar te Gent die een aantal zaken
aftoetst. Deze kan beslissen om de overtreder een geldboete te geven die kan oplopen tot maximum 350 euro voor
meerderjarigen en tot maximum 175 euro voor minderjarigen
vanaf 16 jaar.
MEER INFO

Raadpleeg het politiereglement online op
www.wortegem-petegem.be > Politie en veiligheid of
vraag het op bij de gemeente.

Bij sneeuwval of gladheid ben je ook verplicht om over
een breedte van minstens 1m voor je woning het voetpad
sneeuw- en ijsvrij te maken. (art. 40)

1

Openbaar domein = verkeerswegen (met inbegrip bermen, fietspaden, voetpaden, voetwegen en grachten), plaatsen die ingericht zijn als aanhorigheden
van de verkeerswegen en die o.a. bestemd zijn voor het stationeren van voertuigen.
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INFORMATIEF
De burenpremie: voordelen en voorwaarden
Gezamelijk renovatieproject
Zowat iedereen die een bestaande woning wil renoveren,
botst op dezelfde ‘kerntaken’: ramen vervangen, muren
isoleren … Met een collectief renovatieproject sla je meerdere
vliegen in één klap: aannemers komen sneller met offertes
over de brug en een aantal grote kosten, zoals bouwmaterialen en stellingen, zijn interessanter in groep. Bovendien kan je
met de burenpremie een BENOvatiecoach inschakelen die je
heel wat werk uit handen neemt.
Ten slotte is samen renoveren ook een originele manier om je
buren beter te leren kennen!
Welke taken neemt de BENOvatiecoach van mij over?
De BENOvatiecoach is een door Eandis goedgekeurde onafhankelijke vakexpert, die je collectieve renovatieproject in
goede banen leidt. Hij of zij …
• vormt het centrale aanspreekpunt voor de hele groep
• geeft je advies over BENOveren na een doorlichting van
je woning
• helpt je kosten inschatten met het oog op energiebesparing
• zoekt geschikte aannemers en vraagt voor jou offertes
aan
• volgt de uitvoering van je project op
• begeleidt je bij je premie-aanvraag.

De burenpremie: wat zijn de voorwaarden?
• Geldt vanaf 10 deelnemende huizen of appartementen.
• Geldt voor minstens 1 gezamenlijk uit te voeren project.
• Bedraagt maximaal 400 euro per wooneenheid. Dit
bedrag gaat naar de BENOvatiecoach voor de uitvoering
van het takenpakket.
Als 10 of meer deelnemers uit een zelfde buurt zich inschrijven voor een energiebesparende maatregel, starten we een
collectief renovatieproject op en wijzen jou een BENOvatiecoach toe.
Neem je deel aan een collectieve BENOvatie? Dan heb je
uiteraard ook recht op bestaande BENOvatiepremies.
MEER INFO

www.eandis.be.

Elia in dialoog met onze inwoners
Vanaf eind 2018 plant Elia te werken aan de bestaande
hoogspanningslijn tussen het hoogspanningsstation
Horta in Zomergem en het station Avelin in het Franse
Avelin. Deze werken zijn gesplitst in 2 deelprojecten: Horta-Avelgem en Avelgem-Avelin.
Elia houdt u vanaf 2018 op de hoogte over de voortgang
van beide projecten via een digitale nieuwsbrief. Indien
u de nieuwsbrief wil ontvangen, kan u een e-mail sturen
naar omwonenden@elia.be met de mededeling “inschrijving nieuwsbrief Horta-Avelgem”. Uw gegevens worden
dan mee opgenomen in de mailinglijst.
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Hoe warm is jouw huis?

Veel woningen in Oost-Vlaanderen verliezen nog te veel
energie terwijl dit vaak met eenvoudige ingrepen kan aangepakt worden. We staan er vaak niet bij stil welke gevolgen dit
kan hebben op het milieu en onze portemonnee. Gemiddeld
laat een gezin jaarlijks een volledig maandloon aan energie
verdwijnen door het dak, vloeren en ramen. Daar kan je iets
aan doen!
Maar hoe maak je jouw woning nu energiezuinig en is het wel
nodig? Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de
Provincie Oost-Vlaanderen duwt je uit de startblokken met
de nieuwe online tool ‘mijn warm huis’.
Via deze gratis tool komt u te weten wat in uw huis beter kan
om geen energie verloren te laten gaan. Beantwoord enkele
eenvoudige vragen, de tool doet de rest. Een eenvoudig en
gepersonaliseerd stappenplan geeft per ingreep een overzicht
van de geschatte investeringskost, de beschikbare premies
en de jaarlijkse energie– en CO2 besparing.

De tool is zeer gebruiksvriendelijk en je kan het bovendien
overal raadplegen, ook op jouw smartphone!
De volgende stap?
Heb je na het lezen van jouw persoonlijk stappenplan interesse gekregen om aan de slag te gaan? Goed zo! Laat je
eerst adviseren met het onafhankelijk renovatieadvies aan
huis. De adviseur spreekt met jou af op de werf en zo krijg je
advies dat perfect op maat is.
MEER INFO

Surf naar www.bouwwijs.be/mijnwarmhuis en starten maar!
Je kan ook onmiddellijk een renovatieadvies aanvragen via
het digitale invulformulier. Een adviseur neemt contact met je
op voor een afspraak (www.bouwwijs.be/renovatieadvies).
Ook voor korte vragen rond duurzaam bouwen en verbouwen
kan je terecht bij het Steunpunt.
Mail naar dubo@oost-vlaanderen.be of bel op het nummer
09 267 78 07.

Het is kinderspel!
Je kan zelf de verschillende mogelijkheden berekenen om je
energiefactuur te laten dalen. Zijn er toch bepaalde zaken die
je niet goed begrijpt dan is het Steunpunt Duurzaam Wonen
en Bouwen beschikbaar om op jouw vragen te beantwoorden.
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MAATSCHAPPELIJK NIEUWS
Campagneweekend Damiaanactie: 26, 27 en 28 januari 2018
Samen een écht leven redden
We dompelen ons steeds vaker onder in een virtuele wereld.
Een wereld waarin we al spelend strijden om fictieve levens.
Die kleine ontsnapping aan het echte leven kan soms deugd
doen maar we mogen de werkelijkheid niet uit het oog verliezen. Dat is er eentje waarbij fundamentele waarden die voor
ons vanzelfsprekend zijn niet voor iedereen gelden. Zoals de
toegang tot de gezondheidszorg.

Samen in actie!
Met de januaricampagne zet Damiaanactie haar strijd tegen
lepra onverminderd verder. Kom samen met ons in actie!
Koop of verkoop tijdens het weekend van 26, 27 en 28 januari 2018 de gekende stiftjes bij de vrijwilligers. Voor een pakje
van vier stiften betaal je 6 euro. Of steun Damiaanactie met
een gift via het rekeningnummer BE05 0000 0000 7575.
Met de ingezamelde fondsen zorgen we ervoor dat patiënten
gratis toegang krijgen tot gezondheidszorg en opnieuw hun
plek vinden in de maatschappij.
Laten we samen in actie schieten tegen lepra. Laten we
samen een écht leven redden.
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V.U.: ALEX JAUCOT, LEOPOLD II-LAAN 263, 1081 BRUSSEL - VRIJ VAN ZEGEL - CODEX 198 (NL)

Lepra, een reëel probleem
De infectieziekte lepra slaat ook vandaag nog genadeloos
toe. Jaarlijks worden er meer dan 220 000 nieuwe patiënten
opgespoord. Lepra is een armoedeziekte; patiënten hebben
dikwijls de middelen niet om medische hulp te zoeken. Maar
de kans op een behandeling mag voor hen geen droom blijven. Wist je dat Damiaanactie met 50 euro een behandeling
kan opstarten voor een patiënt? Vijftig euro volstaat dus om
een écht leven te redden.

KOOP ONZE STIFTEN TIJDENS
HET LAATSTE WEEKEND VAN JANUARI
TER GELEGENHEID VAN WERELDLEPRADAG.

JANUARI - FEBRUARI

Wil jij ook een activiteit
in de UiTkalender?
Activiteiten voor de UiT in Wortegem-Petegemkalender van maart-april 2018 kunnen
tot uiterlijk 1 februari 2018 geregistreerd worden
via www.uitdatabank.be. Later ingevoerde
activiteiten kunnen niet meer opgenomen worden
in het infoblad.
Hoe moet je een activiteit invoeren in de
uitdatabank?
• Ga naar www.uitdatabank.be.
• Maak een nieuwe account aan.
• Na het ingeven van een e-mailadres en paswoord,
ontvang je een bericht met de bevestiging van je
registratie.
• Log in met je e-mailadres en paswoord.
• Nu kun je aan de slag om je activiteit in te voeren.
• Tips:
- bij het ingeven van de locatie best eerst nakijken of de locatie al eerder werd ingevoerd;
- kies voor Wortegem-Petegem en niet voor
een deelgemeente.
OPGELET!
Ledenactiviteiten worden niet opgenomen in het
infoblad.

KERSTEVOCATIE – CHRISTEN GEMEENSCHAP VAN
ELSEGEM
Wanneer: zondag 24 december om 18u
Wat: ‘Waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn, ben ik in hun
midden’ (Mattheüs 18:20)
Dit indachtig zijnde wil de Christen gemeenschap van Elsegem samen Kerstmis vieren in de St. Maurus parochiekerk.
Er wordt stilgestaan bij de zinvolheid van Jezus’ geboorte in
een Kerstevocatie, met gebed, zang en bezinning.
U bent daartoe van harte uitgenodigd zodat we er allen, als
parochiegemeenschap, een zinvol samenkomen kunnen
van maken.
Na deze viering maken we er gebruik van elkaar vrede en
vreugde te wensen bij een gezellige babbel!!

DRIEKONINGENTOCHT – KVLV MOREGEM
Wanneer: zaterdag 6 januari 2018 om 18u
Wat: KVLV Moregem organiseert een Driekoningentocht.
We genieten van een leuke avondwandeling met een verrassende stopplaats.
Waar: Schoolke Moregem
Info en reservaties: 055 30 02 10 (Lieve Beel)
vera17@telenet.be

NIEUWJAARSRECEPTIE – GEMEENTEBESTUUR
WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: zondag 7 januari 2018 van 11.00 tot
12.30 uur
Wat: Het college van burgemeester en schepenen
wenst u EEN GELUKKIG EN VOORSPOEDIG 2017
en nodigt alle inwoners ter gelegenheid van de jaarwisseling uit naar de NIEUWJAARSRECEPTIE.
Waar: gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35.
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VIERING PATROONHEILIGE ELSEGEM MAURUSVIERING - KVLV ELSEGEM
Wanneer: zondag 14 januari 2018 om 11u
Wat: De Heilige Maurus is de patroonheilige van de parochie Elsegem en zijn feestdag valt in januari. KVLV Elsegem
zet traditioneel de Maurusviering als jaaropener op het
programma. Dit feestelijke gebeuren bestaat uit een eucharistieviering gevolgd door een maaltijd en gezellig samenzijn
met alle inwoners. Met deze activiteit wil KVLV Elsegem de
verbondenheid tussen mensen versterken en bemoedigen.
Het is een warme ontmoeting waar jong en oud met elkaar
kunnen praten en kennismaken met nieuwe gezichten. Er
worden verhalen verteld, ervaringen gedeeld en mensen
leren er elkaar beter kennen.
Iedereen is welkom.
De eucharistieviering om 11u is vrij.
Wil je daarna nog mee aanschuiven aan het warm buffet
om 12u, graag inschrijving op voorhand.
Waar: Schooltje Elsegem
Info en inschrijven: kvlvelsegem@gmail.com

NIEUWJAARSRECEPTIE - FEESTCOMITÉ MOREGEM
Wanneer: zondag 14 januari 2018 om 11u
Wat: Op 14 januari klinken we op het nieuwe jaar in
Moregem. Welkom!
Waar: Schoolke Moregem

STREETFOOD STARTKOOKLES - KVLV WORTEGEM
Wanneer: woensdag 17 januari 2018 om 19u30
Wat: KVLV Wortegem start het jaar met een culinair feestje! Lesgeefster Eva Maenhout leert ons alle tips en tricks
over streetfood. De snelle hap van de foodtruck beperkt zich
niet langer tot een vettige worst en dito saus of een te bruin
gebakken hamburger. Tegenwoordig wordt streetfood bereid
met lekkere, verse ingrediënten en geserveerd vanuit de meest
originele foodtruck. Maak zelf je ‘meals on wheels’ en geniet
van originele snacks uit het vuistje.
Waar: Schoolke Moregem
Prijs: 6,00 €
Info en reservaties: hdecock@gmail.com

BREI- EN HAAKCAFÉ - KVLV WORTEGEM
Wanneer: donderdag 18 januari 2018 om 19u30
donderdag 25 januari 2018 om 19u30
Wat: Dit jaar koos KVLV Wortegem voor een vrije workshop
haken of breien; iedereen kiest dus zelf wat ze wil maken. We
maken er een gezellige avond van in de Noorman.
Waar: Bar Noorman Wortegemsesteenweg 54, 8570 Anzegem
Prijs: 5,00 €
Info en reservaties: hdecock@gmail.com

‘LEKKER LAM’ BEREIDEN EN PROEVEN –
KVLV OOIKE
Wanneer: dinsdag 23 januari 2018 om 19u
Wat: Gegrild, gestoofd, in de oven, gebakken of gebraden. Elk
stukje lamsvlees maak je op een originele manier klaar. Ontdek
gerechten om duimen en vingers bij af te likken met Belgisch
lamsvlees en groenten van eigen bodem.
Waar: Zaal Amandel in Oud Schooltje Ooike
Prijs: leden: 5,00 €; niet-leden: 10,00 €
Info en reservaties: lieven.lassuyt@telenet.be
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WORKSHOP “YOGA” - KVLV ELSEGEM
Wanneer:
• dinsdag 23 januari 2018
• dinsdag 30 januari 2018
• dinsdag 6 februari 2018
• dinsdag 13 februari 2018
• dinsdag 20 februari 2018, telkens om 19u30
Wat: Yoga kan helpen om meer balans te brengen in je leven
en om meer tot jezelf te komen. KVLV Elsegem wil jullie laten
proeven van Yoga want steeds meer mensen zijn gebeten door
deze beleving. Vooral het onderhouden en verbeteren van de
mentale en fysieke gezondheid en het herstellen van blessures
of medische problemen is een belangrijke drijfveer.
Toegankelijk voor iedereen. Er zijn 5 lessen en je kan de lessen
ook afzonderlijk volgen.
Waar: Gemeentelijke feestzaal Wortegem
Prijs: 12 € voor 5 lessen ofwel 3 € per les
Info en reservaties: kvlvelsegem@gmail.com

GROTE PANNENKOEKENVERKOOP! VBS PETEGEM-ELSEGEM
Wanneer: vrijdag 26 januari en zaterdag 27 januari 2018
Wat: Dit weekend gaan we deur aan deur met deze overheerlijke pannenkoeken! Deze verkoop doen we om de heraanleg van
een nieuwe speelplaats te helpen financieren. U kan ook altijd
bestellen via info@vbspetegem.be.
Hartelijk dank voor uw steun!
Waar: VBS Petegem - Elsegem Lindestraat 16
Prijs: 6,00 €

© Carlos De Jaegher

WINTERLICHTWANDELING MET HARTIGE AFSLUITER
- PASAR WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: zondag 28 januari 2018 om 9u
Wat: Voor de vierde keer op rij viert Pasar het stilaan afsluiten
van ‘putteke-winter’ en de terugkeer van de langere licht-dagen
met een winterwandeling.
Dit jaar is Petegem de uitvalsbasis. Na het sportieve luik van
de voormiddag (een wandeling van ongeveer 8 km) volgt een
gezellig samenzijn, waarbij alle ingeschreven wandelaars zich
tegoed kunnen doen aan een gratis broodje met barbecueworst. Dit jaar worden de deelnemers bovendien verwend op
een gratis ‘glaasje’, als aanzet van het feestjaar 2018, waarin
Pasar 10 jaar actief is in Wortegem-Petegem.
De begeleide wandeling start stipt om 9 u.
Inschrijven kan nog ter plekke, maar gezien de traktatie is het
aangeraden om je deelname vooraf te bevestigen per e-mail via
pasar.wortegem.petegem@gmail.com.
Ook niet vergeten: goede wandelschoenen en aangepaste
winterkledij (eind januari geeft de winter zich vaak nog niet
gewonnen).
Waar: OC Rozenhof Petegem
Prijs: 4,00 €; leden Pasar: 1,00 €
De deelnameprijs omhelst de gegidste wandeling, verzekering
tegen LO, gratis broodje met braadworst + extra jaarattentie van
Pasar (aperitief)
Info: 0471 85 46 09 (Jan Deketele) 0499 59 08 07 (Marc Van Ghelue)
Reservaties: pasar.wortegem.petegem@gmail.com
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Wortegem-Petegem

HUTSEPOTFESTIJN
Zondag 28 januari 2018 vanaf 11u30
WAT
Hutsepot met worst, spek, Ardens gebraad
Alternatief: worst met appelmoes en natuuraardappelen

WAAR
Gemeentelijke feestzaal Wortegem

PRIJS
Volwassenen: 14,00 € / kinderen tot 12 jaar: 7,00 €

RESERVATIES
Kaarten te bekomen bij alle bestuursleden
nico.de.wulf@telenet.be of 0494 41 10 52

INTERVIEW MARGOT VANDERSTRAETEN
‘MAZZEL TOV’ - BIBLIOTHEEK EN CULTUUR
WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: donderdag 1 februari 2018 om 20u
Wat: Joseph Steimetz interviewt Margot Vanderstraeten
over haar recentste boek ‘Mazzel tov’. Hierin vertelt de
schrijfster op meeslepende en confronterende wijze over
haar leven bij een orthodox joodse familie in Antwerpen,
waar ze als werkstudente terechtkomt. Zes jaar lang
begeleidt ze de kinderen dagelijks met hun huiswerk.
Geleidelijk aan krijgt ze toegang tot de orthodox-joodse wereld. Lezing in het kader van ‘Wereldpennen in
de Vlaamse Ardennen’, een initiatief van Bibliotheken
Vlaamse Ardennen.
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck
Reservaties: 055 30 99 84,
bibliotheek@wortegem-petegem.be
© Tom van Nuffel
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SPELLETJESNAMIDDAG - BIBLIOTHEEK EN
CULTUUR WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: zondag 4 februari 2018 om 14u
Wat: Een namiddag vol spelplezier! Zowel families
als spellenliefhebbers en ervaren spelers zijn welkom.
Spring binnen, sluit je aan bij een tafel of kies zelf
een spel uit, ervaren spelers staan klaar om het spel
uit te leggen en jullie op weg te helpen.
Een organisatie van de bibliotheek en de jeugddienst
van Wortegem-Petegem in samenwerking met
Zomerspel vzw.
Waar: OC Rozenhof Petegem
Info: jeugddienst@wortegem-petegem.be

HANDLETTERING – KVLV MOREGEM
Wanneer: woensdag 7 februari 2018 om 19u
Wat: KVLV Moregem organiseert een cursus Handlettering
Basis. Deelname is niet gratis.
Waar: Schoolke Moregem
Prijs: Wordt meegedeeld bij inschrijving.
Info en reservaties: 055 30 02 10 (Lieve Beel) –
vera17@telenet.be

DE BLAUWE LOTUS TRAKTEERT MET HAAR
JAARLIJKSE RECEPTIE - DE BLAUWE LOTUS
Wanneer: vrijdag 9 februari 2018 om 19u30
Wat: Naar jaarlijkse gewoonte trakteert De Blauwe Lotus
haar leden op een hapje en een drankje tijdens de receptie,
die opnieuw zal opgeluisterd worden door pianist, dhr. Hans
Vande Walle. Tegelijk krijgt u de gelegenheid om de lidkaart
voor 2018 te vernieuwen. Zij die zich aangesproken voelen
om lid te worden van deze fantastische groep vrouwen, zijn
zeker welkom op onze receptie!
Waar: Schoolke Moregem

GEZELSCHAPSSPELLETJESNAMIDDAG MET WAFELS KVLV OOIKE
Wanneer: zaterdag 10 februari 2018 om 14u
Wat: Gezinsactiviteit: KVLV Ooike zorgt voor een aanbod
van spelletjes voor groot en klein, voor jong en minder jong.
Na het spel genieten we van lekkere zelfgebakken wafels.
Waar: Zaal Amandel in Oud Schooltje Ooike
Info: lieven.lassuyt@telenet.be

WORKSHOP ‘BAKKEN VOOR EN
DOOR KINDEREN’ - KVLV Elsegem
Wanneer: zaterdag 17 februari 2018
om 14u
Wat: Na een geslaagde eerste editie
wordt de keuken opnieuw volledig
overgenomen door de kinderen want
zij zijn de toekomst van onze vereniging. Onze jonge keukenprinsesjes
zijn ondertussen de sterren van de
workshop geworden en leren andere
kinderen hoe ze zelf de lekkerste dingen kunnen bakken. Op het einde van deze leuke workshop
gaan de kinderen naar huis met fijne receptjes voor een
volgend kinderfeestje. Party geslaagd want getest door kinderen. Kom met de ganse familie naar deze workshop voor
jong en oud.
Iedereen is welkom.
Waar: Schooltje Elsegem
Prijs: 2,00 €; niet-KVLV-leden: 4,00 €
Reservaties: Inschrijven tegen 10 februari 2018 op het
adres kvlvelsegem@gmail.com.

27

MODESHOW - KVLV WORTEGEM
Wanneer: donderdag 22 februari 2018 om 18u
Wat: We starten met een glaasje cava en genieten dan van
de modeshow. Nadien is er tot 20u de mogelijkheid om te
shoppen, de winkel is exclusief gereserveerd voor jullie!
KVLV Wortegem vraagt ook mannequins: 4 dames en 1 heer
met verschillende leeftijden en maten.
Waar: E5 mode Oudenaarde, Ronseweg 56
Reservaties: hdecock@gmail.com

TONEELVOORSTELLING ‘DE KAMELEON’ –
TSOEFLEURKE
Wanneer:
• vrijdag 16 maart 2018 om 20u
• zaterdag 17 maart 2018 om 20u
• zondag 18 maart 2018 om 16u
• donderdag 22 maart 2018 om 20u
• vrijdag 23 maart 2018 om 20u
• zaterdag 24 maart 2018 om 20u
Wat: Een kameleon: een kleurrijk maar niet zo’n aantrekkelijk beest zullen de meesten onder ons wellicht
denken, maar toch waagt tsoefleurke zich eraan om zo’n
beest op het podium te brengen. Waarmee we bedoelen
dat ‘DE KAMELEON’ van Guy Soetaert het toneelstuk is
dat zal gebracht worden het komende toneelseizoen.
Dit staat u te wachten:
Totaal onverwachts moet een psychiater , sneller dan gepland , deelnemen aan een congres in de States. Hij krijgt
de kans niet om zijn vervanger te briefen en hem voor te
stellen aan het personeel van zijn kliniek. Een nieuwe patiënt slaagt erin om als vervangend psychiater te infiltreren.
De menselijke “kameleon” heeft zelf een jarenlange ervaring in de psychiatrie als patiënt en heeft bovendien een
ongelooflijk inlevingsvermogen in de meest uiteenlopende
psychiatrische problemen. Hij weet dan ook als geen ander
de patiënten en het personeel voor zich te winnen. Een
bont allegaartje van geesteszieken biedt zich aan bij de
begrijpende “arts”, die gaandeweg zijn eigen methoden
improviseert. Als de echte vervanger komt opdagen wordt
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SCHOOLETENTJE ‘DE KOUTER GRILLT’ –
SCHOOLTEAM EN OUDERRAAD GBS DE KOUTER
Wanneer:
zaterdag 24 februari 2018 vanaf 19u
zondag 25 februari 2018 vanaf 12u
Wat: Schooletentje ten voordele van de gemeentelijke
basisschool De Kouter. Op het menu: Ardeens gebraad,
kipfilet, entre-côte, buffet van koude en gegrilde groenten,
aardappel in lookboter, frietjes. Er wordt ook gedacht aan de
deelnemers van Tournée Minérale!
Waar: feesttent in het gemeentelijk domein de Ghellinck
Prijs: volwassenen: 16 euro / kinderen: 7 euro /
kleuters: 4 euro. Kaarten verkrijgbaar via het schoolteam en
de leden van de ouderraad.
Info: 055/31.64.89, gbsdekouter@wortegem-petegem.be,
www.gbsdekouter.be

die vakkundig buiten spel gezet. De hoofdverpleegster bezwijkt al gauw voor de charmes van de “kameleon”. Alleen
de medisch secretaresse ruikt onraad en ze verwittigt de
echte psychiater die snel het congres in de States verlaat
en terug naar zijn praktijk komt om verdere moeilijkheden
te vermijden.
Spelers: Emma Bral, Jurgen De Meulemeester,
Mia De Moerloose, Sander Devos, Laura Ghistelinck,
Maggy Hombecq, Trees Leutenez, Mie Nuytens,
Wim Speleers, Mutien Steyaert, Patrick Van Bost,
Ludwine Vanderschelden, Koen Verhaeghe
De regie is in handen van Freddy Meerschaert.
Tsoefleurke hoopt jullie op één van de voorstellingen te
ontmoeten.
Waar: Parochiezaal Elsegem
Prijs: 8 euro – leden Opendoek 7 euro (op vertoon van
de lidkaart)
Reservaties: Kaarten te bestellen bij Ludwine:
056 60 52 90 of bij de leden.

JAHON –GEHEIMEN –
JEUGDDIENST WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: zaterdag 3 maart 2018 om 15u
Wat: Zoals elk jaar komt er een leerling-tovenaar naar
het kasteel van de toverbaron. Hij krijgt de opdracht
om de drie geheimen te ontrafelen. Gewapend met zijn
koffer stapt Jahon het oude kasteel binnen. Pas als hij
alle drie de geheimen ontrafeld heeft, komt hij het echte
geheim te weten.
Geheimen is een (bijna) woordloze voorstelling waarin
muziek, poppentheater en goochelarij elkaar magisch
aanvullen.
Concept en spel: Joran Custers / Jahon
Artistieke ondersteuning: Frank van Laecke

Waar: Gemeentelijke feestzaal Wortegem
Prijs: 3,00 €; kinderen jonger dan 12 jaar: gratis
Info en reservaties: 056 68 81 14,
jeugddienst@wortegem-petegem.be

© 2014 jahon.be

MELDINGSKAART
Indien u problemen wenst te signaleren of vragen of voorstellen heeft voor zaken van gemeentelijke aard (bijv. inzake wegenis,
nutsvoorzieningen, milieu, burgerzaken, vrije tijd, cultuur, enz. …), vul dan onderstaande meldingskaart in en zend ze naar de
dienst ‘secretariaat’ van het gemeentebestuur, Waregemseweg 35 te 9790 Wortegem-Petegem.
Ook via de gemeentelijke website www.wortegem-petegem.be of via de gemeentelijke mobiele app kunt u problemen melden
en voorstellen doen.

MELDINGSKAART
Omschrijving van het probleem of van het voorstel:
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Eventuele locatie van het probleem:
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Naam.................................................................................................................................................................................................................................................
Voornaam.........................................................................................................................................................................................................................................
Adres...................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Tel. ......................................................................................................................................................................................................................................................
Handtekening.................................................................................................................................................................................................................................
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KANDIDATUURFICHE

KANDIDAAT VOOR LAUREAAT
SPORTVERDIENSTELIJKHEID
2017

Kandidaat
Naam.................................................................................................................................................................................................................................................
Voornaam.........................................................................................................................................................................................................................................
Adres...................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Geboortedatum ...........................................................................................................................................................................................................................
Sporttak ..........................................................................................................................................................................................................................................

Categorie

❑ Jeugdsporter
❑ Individuele sporter
❑ Sportploeg
❑ Sportverdienstelijkheid (belangeloze inzet voor een sportclub)
Verdienstelijkheid in 2017 (omschrijving van de prestaties):
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

Voorgedragen door
Naam.................................................................................................................................................................................................................................................
Voornaam.........................................................................................................................................................................................................................................
Adres...................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Datum . .............................................................................................................................................................................................................................................
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NUTTIGE ADRESSEN
DIENST

ADRES

DAG

VOORMIDDAG NAMIDDAG

Gemeentehuis

Waregemseweg 35
tel. 056 68 81 14
fax 056 68 04 97
gemeente@wortegem-petegem.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
3de zaterdag
van elke maand
(behalve juli)

08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00

gesloten(1)
gesloten(1)
gesloten(1)
13.00 – 18.30
gesloten

09.00 – 11.00(2)

gesloten

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
gesloten
09.30 – 12.00
gesloten
gesloten
09.30 – 12.00

gesloten
gesloten
12.30 – 17.00
12.30 – 18.30
gesloten
12.30 – 17.00

Containerpark

Waregemseweg 35
tel. 056 68 81 14
fax 056 68 04 97
christophe.poupaert@wortegem-petegem.be

U dient zich minstens 15 minuten voor sluitingstijd
aan te bieden.

Plaatselijke
openbare
bibliotheek

Rozenhof 128
tel. 055 30 99 84
fax 055 30 99 83
bibliotheek@wortegem–petegem.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
gesloten
10.00 – 12.00

16.00 – 19.00
gesloten
15.00 – 20.00
gesloten
15.00 – 19.00
gesloten

O.C.M.W.

Waregemseweg 35
tel. 056 68 00 50
fax 056 68 97 55
ocmw@wortegem-petegem.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00
08.30 – 12.00

gesloten(1)
gesloten
gesloten(1)
13.30 – 18.30
gesloten

Aanvragen verwarmingstoelage : enkel op dinsdagvoormiddag en op donderdagnamiddag.

P.W.A.

Waregemseweg 35
tel. 056 68 81 14
fax 056 68 04 97
pwa@wortegem-petegem.be

donderdag

09.00 – 12.00

13.00 – 16.30

VZW Buitenschoolse
Kinderopvang
Knipoog

Gotstraat 1
tel. 056 75 85 25
Lindestraat 1
tel. 055 31 17 56
info@vzw-knipoog.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

07.00 – 08.15
07.00 – 08.15
07.00 – 08.15
07.00 – 08.15
07.00 – 08.15

16.15 – 18.30
16.15 – 18.30
11.40 – 18.30
16.15 – 18.30
15.15 – 18.30

Op vakantiedagen doorlopend open van 07.00 tot
18.30 uur.

Lokale politie Vlaamse
Ardennen
Antenne
Wortegem-Petegem

Wortegemplein 4
tel. 056 65 35 50
fax 056 65 35 59
wijk.wortegem@pz–vlaamseardennen.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 – 12.00
gesloten
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00
09.00 – 12.00

op afspraak
gesloten
op afspraak
13.00 – 18.30
op afspraak

Bij afwezigheid kan contact opgenomen worden met
de lokale politie Vlaamse Ardennen, Minderbroedersplein 1, 9700 Oudenaarde, tel. 055 33 88 88.
Voor dringende gevallen : bel 101 of 112.
(1) burelen gesloten, wel telefonisch bereikbaar – (2) enkel de dienst burgerzaken is open
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Sluitingsdagen eindejaarsperiode 2017
Op maandag 25 december 2017 en op dinsdag 26 december 2017 zijn alle gemeentelijke en
OCMW- diensten en de bibliotheek gesloten.

Sluitingsdagen 2018
Gemeentelijke administratieve en OCMW-diensten, Waregemseweg 35
MA
DI
MA
MA
DI
DO
VR
MA
WO
WO
DO
VR
DO
VR
DI
WO

01.01
02.01
02.04
30.04
01.05
10.05
11.05
21.05
11.07
15.08
01.11
02.11
15.11
16.11
25.12
26.12

Nieuwjaar
Nieuwjaarsreceptie
Paasmaandag
Brugdag
Feest van de Arbeid
O.-L.-Heer Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag
Feest Vlaamse Gemeenschap
O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Allerheiligen
Allerzielen
Feest van de Dynastie
Brugdag
Kerstmis
2de kerstdag

Plaatselijke openbare bibliotheek, Rozenhof 128
MA
MA
MA
MA
WO
ZA
WO
VR
MA
WO
MA

01.01
02.04
30.04
21.05
11.07
21.07
15.08
02.11
24.12
26.12
31.12

Nieuwjaar
Paasmaandag
Brugdag
Pinkstermaandag
Feest Vlaamse Gemeenschap
Nationale Feestdag
O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Allerzielen
Brugdag
2de kerstdag
Brugdag

Containerpark, Waregemseweg 35
DO
WO
ZA
WO
DO
DO
WO

10.05
11.07
21.07
15.08
01.11
15.11
26.12

O.-L.-Heer Hemelvaart
Feest Vlaamse Gemeenschap
Nationale Feestdag
O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Allerheiligen
Feest van de Dynastie
2de kerstdag

