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Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor maart en april 2020 dienen binnen te zijn
vóór 1 februari 2020 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 2020 geregistreerd te zijn via www.uitdatabank.be.
Het volgende infoblad verschijnt verschijnt eind februari/begin maart 2020.

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
Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Het college van burgemeester en schepenen wenst u

EEN GELUKKIG EN
VOORSPOEDIG 2020
en nodigt alle inwoners uit voor de

NIEUWJAARSRECEPTIE
op zondag 5 januari 2020

van 11u00 tot 12u30 in de gemeentelijke feestzaal,
Waregemseweg 35

Gemeente- en OCMW-raadsbeslissingen
Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gemeente- en OCMW-raadsbeslissingen.
De volledige besluitenlijsten staan op de gemeentelijke website www.wortegem-petegem.be onder de rubriek Bestuur/
Bekendmakingen/Besluitenlijsten of kunnen opgevraagd worden bij de dienst secretariaat op het gemeentehuis.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD VAN 24 OKTOBER 2019
Oprichting gemeenteraadscommissie financiën en
begroting 2019-2024
De gemeenteraad ging met algemeenheid van stemmen
akkoord met de oprichting van een gemeenteraadscommissie financiën en begroting. Deze commissie bestaat uit
volgende leden:
• Luc Vander Meeren (Open VLD)
• Maarten Van Tieghem (Open VLD)
• Koen Desloovere (Open VLD)
• Willy Dhondt (Open VLD)
• Olivier Van Cauwenberghe (Open VLD)
• Rosette Maes (Open VLD)
• Sven De Donder (N-VA)
• Marleen Van De Populiere (N-VA)
• Leen Baert (CD&V)
• Nico De Wulf (Sp.a/onafhankelijk)
De zittingen van de gemeenteraadscommissie financiën
en begroting zijn openbaar. De data en dagordes worden
bekendgemaakt op de gemeentelijke website.

Organisatiebeheersing
Het algemeen kader van het organisatiebeheersingssysteem, zijnde de leidraad organisatiebeheersing van
Audit Vlaanderen, en het charter organisatiebeheersing,
werden door de gemeente- en OCMW-raad met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.
Participatie en inspraak
De gemeenteraad en OCMW-raad keurden met 14 stemmen
vóór (Open VLD, N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) en
1 onthouding (onafhankelijk) het reglement participatie en
inspraak goed. Dit reglement geeft nadere invulling aan het
recht van inwoners om voorstellen en vragen op de agenda
van de gemeenteraad en OCMW-raad te zetten.
Beleid informatieveiligheidsincidenten en datalekken
In het kader van de informatiebeveiliging van persoonsgegevens in steden en gemeenten, keurden de gemeente- en
OCMW-raad het ‘beleid informatieveiligheidsincidenten en
datalekken’ goed met algemeenheid van stemmen.

Beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW
De gemeente- en OCMW-raad keurden met algemeenheid
van stemmen de beheersovereenkomst tussen de
gemeente en het OCMW goed.
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Openbare verlichting
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen de
beheersoverdracht en automatische eigendomsoverdracht
inzake de (in de toekomst nog op te richten) verlichtingstoestellen, lichtbronnen en steunen en desgevallend de
semi-openbare verlichtingsinstallaties goed.
Dit houdt in dat de openbare verlichtingspalen en –
armaturen in volle eigendom worden overgedragen aan
Fluvius. De gemeente krijgt in ruil hiervoor een dividend
van 25% van de waarde van de verlichtingstoestellen
en steunen uitgekeerd. De rest worden aandelen die
degressief in waarde verminderen. Tegen 2030 zal het
volledige openbare verlichtingsnet uitgerust worden met
LED-armaturen.

Intergemeentelijke samenwerkingen
De gemeenteraad keurde met algemeenheid van stemmen
de agenda’s van de algemene of buitengewone algemene
vergadering en/of de statutenwijzigingen van IMWV,
Gaselwest, I.VL.A. en TMVW ov goed. De statutenwijziging
en de agenda van de buitengewone algemene vergadering
van SOLvA werden door de gemeenteraad en OCMW-raad
goedgekeurd met 14 stemmen vóór (Open VLD, N-VA, CD&V,
S.pa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (Onafhankelijk).
OCMW-financiën
De OCMW-raad stelde met 13 stemmen vóór (Open VLD,
CD&V, S.pa/onafhankelijk en onafhankelijk) bij 2 onthoudingen (N-VA) de budgetwijziging 1- 2019 in zijn geheel vast.

Motorhomeparking
Op de parking van het gemeentehuis wordt een
parkeerplaats voor motorhomes voorbehouden.
Er is plaats voor één motorhome, die daar maximaal 72 uur
aansluitend mag blijven staan. Het aanvullend reglement
betreffende de parkeerplaats en het gebruiksreglement
werden éénparig goedgekeurd.

Wensballonnen verboden

Speeddate voor nieuwe inwoners en BUDDi's

Het gebruik van wensballonnen is populair, 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.

Ben je nieuw in onze gemeente en wil je graag leuke
plaatsen of toffe mensen leren kennen?

Zo kan een wensballon niet alleen vuur vatten en een
brandhaard veroorzaken maar ook de aandacht afleiden
van de weggebruiker.
In de politiezone Vlaamse Ardennen, en dus ook in onze
gemeente, geldt een verbod om wensballonnen op te laten
op openbare plaatsen en privéterreinen. Wie dit toch doet
kan een boete krijgen tot 350 euro.
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Dan kan je op 11 januari 2020 op de speeddate terecht!
Iedereen welkom om 14u00 in het Hoevegebouw, domein
de Ghellinck, Kortrijkstraat 70.
Inschrijven kan via het online formulier op
www.wortegem-petegem.be/buddi.
Er zal koffie en taart voor je klaar staan én voor de gezinnen
met jonge kinderen is animatie en opvang voorzien door de
leiding van KLJ Wortegem!

Ronde van Vlaanderen 2020
Commerciële of publicitaire activiteiten in het kader van de doortocht
van de Ronde van Vlaanderen
Op zondag 5 april 2020 passeert de “Ronde van
Vlaanderen voor Elite” en de “Ronde van Vlaanderen voor
Vrouwen” editie 2020 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.
Vergunningen of meldingen dienen op straffe van nietontvankelijkheid te gebeuren uiterlijk op 3 februari 2020.

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.

Zaterdagopening loket burgerzaken in 2020
In 2020 is het loket burgerzaken open op elke 3e zaterdag van de maand (behalve in de maand juli),
van 9u00 tot 11u00. In augustus is het uitzonderlijk de 4e zaterdag van de maand.
De concrete data zijn:
• Zaterdag 18 januari 2020
• Zaterdag 15 februari 2020
• Zaterdag 21 maart 2020
• Zaterdag 18 april 2020
• Zaterdag 16 mei 2020
• Zaterdag 20 juni 2020
• Loket gesloten op zaterdag in juli
• Zaterdag 22 augustus 2020
• Zaterdag 19 september 2020
• Zaterdag 17 oktober 2020
• Zaterdag 21 november 2020
• Zaterdag 19 december 2020
Je kan deze data ook altijd raadplegen op de gemeentelijke website.
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BURGERLIJKE STAND

Omwille van de privacy worden huwelijken, geboorten en overlijdens niet meer automatisch vermeld in het gemeentelijk infoblad.
Indien je jouw huwelijk, de geboorte van jouw kindje of het overlijden van een naaste wenst te laten publiceren, gelieve dit te laten
weten aan de dienst burgerzaken.
Jubilarissen worden vermeld mits toestemming van de betrokkenen.

Geboorte
23.10.2019

Liam Merlier, zoontje van Inge Merlier en Ivan De Keyser.

Hartelijke gelukwensen.

Gouden bruiloften
30.10.2019 Michel Deven en Cécile De Smet.

28.11.2019

Diamanten bruiloft
19.11.2019

Richard Peers en Marie Beyaert.

Erik Corbanie en Marie Ghistelinck.

Hartelijke gelukwensen.

Hartelijke gelukwensen.
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BIBLIOTHEEK
Poëzieweek

Spelletjesnamiddag

Van 30 januari tot en met 5 februari 2020 staat in Vlaanderen en Nederland poëzie centraal. Ook in onze bibliotheek
schenken we hier graag aandacht aan. Want poëzie raakt je.
Poëzie is er voor elk moment. Om iets te vieren of iemand te
troosten. Om jezelf te verwonderen of een ander te verblijden.
Breng tijdens de Poëzieweek een bezoekje aan de bib en
snuister in ons aanbod poëzie voor kinderen en volwassenen.
Elke lener krijgt een poëtische postkaart cadeau, zolang de
voorraad strekt.

De bibliotheek en de jeugddienst verwelkomen jullie graag
voor een namiddag vol spelplezier! Zowel families als spellenliefhebbers en ervaren spelers zijn welkom. We breiden
ons aanbod uit de speel-o-theek voor één namiddag uit met
meer strategische en thematische spellen maar ook de klassiekers zullen niet ontbreken. 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.
In samenwerking met Zomerspel vzw.
Wanneer? Zondag 16 februari 2020 van 14u00 tot 18u00
Waar? OC Rozenhof
Voor wie? Iedereen

INFO

Bibliotheek:
Ruth Debels
Tel. 055 30 99 84 – bibliotheek@wortegem-petegem.be

7

JEUGDDIENST
Cinewortegem
De gemeentelijke feestzaal wordt omgetoverd tot
een gezellige cinemazaal!
PROGRAMMA:
Woensdag 15 januari 2020
14u15: Huisdiergeheimen 2
Zaterdag 18 januari 2020
14u00: Paddington
16u00: Aladdin
20u00: Yesterday

Kadee Ateljee krokusvakantie:
feest in Rio

SWAP

In de krokusvakantie organiseren wij opnieuw een Kadee
Ateljee kamp in samenwerking met Creafant. Kinderen tussen
vier en twaalf jaar 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.

Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners van 10
t.e.m. 15 jaar. Deelname aan SWAP kost € 5, niet-inwoners
betalen € 6. Vanaf het 2de kind voorzien we een kortingstarief van 20%. Spreek af met je vrienden en schrijf in voor
deze toffe, eenmalige activiteiten. Inschrijven kan vanaf
maandag 6 januari 2020 om 9u00.

Inschrijven voor het kamp ‘Feest in Rio’ kan enkel voor
de volledige week. Deelname aan het kamp kost € 60,
niet-inwoners betalen € 75. Vanaf het 2de kind voorzien we
een kortingstarief van 20%. Je kan gebruikmaken van vooren naopvang van 8u00 tot 9u00 en van 16u00 tot 17u00,
daarvoor betaal je € 5 per dag.

Drone vliegen
Hier start jouw carrière als dronepiloot! Christophe van de
Drone Academy, een ervaren dronebestuurder, helpt je bij
je eerste vlucht. Van het opstijgen, tot het afleggen van een
parcours. Alles komt aan bod om probleemloos te vliegen.
Ready, set, ... take off! Wij voorzien drones voor alle deelnemers, je hoeft dus zelf niets te voorzien.

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Schrijf dus tijdig in.
Inschrijven kan vanaf maandag 6 januari 2020 om 9u00.
Wanneer? Maandag 24 februari tot vrijdag 28 februari 2020
van 9u00 tot 16u00.
Waar? Kantientje domein de Ghellinck
Voor wie? Kinderen van 4 tot 12 jaar
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Wanneer? Maandag 24 februari 2020 van 15u00 tot 16u30
Waar? Sporthal de Ruffel
Voor wie? Tieners tussen 10 en 15 jaar

Junior Techniekacademie

Zit je in het 3de of 4de leerjaar? Ben je graag creatief
bezig? Schrijf je dan snel in voor de Junior Techniekacademie.

Er kunnen maximum 20 kinderen deelnemen.
Inschrijven kan via www.techniekacademie-wortegem-petegem.be/junior/inschrijving, vanaf maandag 6 januari 2020.

In groep maak je tijdens 10 workshops onder begeleiding van
twee techniekmentoren 5 technische projecten: een eigen
coole kapstok uit hout, een snel windwagentje, een auto met
aanhangkar en een molen uit LEGO, een unieke pennenzak
uit vilt én je mag robot Milo programmeren zodat hij verschillende opdrachten kan uitvoeren.

Kostprijs is € 60 voor de hele reeks. (€ 50 voor een tweede
kind uit eenzelfde gezin).
Aan het eind van de reeks workshops wordt er een fiscaal
attest kinderopvang bezorgd, waarmee tot 45% van het
inschrijvingsgeld kan gerecupereerd worden.

De eerste workshop start op woensdag 12 februari 2020
van 13u30 tot 15u00 in het kantientje van het domein de
Ghellinck.

www.techniekacademie-wortegem-petegem.be/junior.

MEER INFO

Planning paas- en zomervakantie 2020
Met de start van het nieuwe jaar geven wij graag
onze planning voor de paas- en zomervakantie mee:
Paasvakantie 2020:
• 6 tot 10 april: Speelkriebels
• 14 tot 16 april: sportkamp kleuters
Zomervakantie 2020:
• 1 tot 3 juli: Speelkriebels
• 6 tot 10 juli: Speelkriebels
• 13 tot 17 juli: Speelkriebels
• 27 juli tot 31 juli: Speelkriebels
• 3 tot 7 augustus: Speelkriebels
• 17 tot 21 augustus: sportkamp lagere school
• 17 tot 21 augustus: sportkamp kleuters
• 24 tot 28 augustus: sportkamp lagere school
• 24 tot 27 augustus: sportkamp kleuters
Knipoog is gesloten van zaterdag 18 juli tot en met zondag
9 augustus 2020.
INFO

Jeugddienst:
Silke Van der Schaeghe
Tel. 056 68 81 14, jeugddienst@wortegem-petegem.be

9

TOERISME
Quizvraag
Proficiat, Willy, jij wist dat de foto genomen werd van het
Arduinen Kruis in Moregem en won een duoticket voor de
voorstelling van ‘De Vagebonden’.
Weet jij de naam van de bomen die hun bladeren hier
lieten vallen in het domein de Ghellinck?
Stuur jouw antwoord door en maak kans op een duoticket
voor de wandeling en brunch van Leutig Petegem op
zondag 23 februari 2020 om 9u00, en een toeristisch
prijzenpakket!
Stuur je antwoord voor 31 januari 2020 naar
toerisme@wortegem-petegem.be of Dienst Toerisme –
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.
Vermeld daarbij zeker je adresgegevens en telefoonnummer.
Veel succes!

Sint-Rochusroute
In het kader van het Buurtbouwersproject werd een bepijlde wandelroute
van 12 kilometer ontworpen die start
aan de Sint-Rochuskapel in Wortegem.
De wandeling zet enkele troeven van
Wortegem-Petegem in de verf en laat
de wandelaar verschillende verborgen
parels op natuur- en monumentaal vlak
ontdekken.
Download de route op
www.wandeleninvlaamseardennen.be
en volg de route via de blauwe wandelroutebordjes.

INFO

Dienst toerisme:
Silke Van der Schaeghe
Tel. 056 68 81 14, jeugddienst@wortegem-petegem.be
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MILIEU, LANDBOUW EN NATUUR
Puzzel mee aan een klimaatgezond Wortegem-Petegem!
Jij bepaalt de klimaatgezonde toekomst van
Wortegem-Petegem
Een klimaatgezond beleid uitstippelen doen we samen! Van
de sympathieke bakker over de geëngageerde vrijwilligster tot
de handige harry van de buurt: tijdens de klimaattafel hebben
de inwoners het voor het zeggen!

Geef jouw ideeën tijdens de klimaattafel op 13 februari
2020
Sappige aardbeien en knapperige sla kopen bij de boer in je
buurt? Op de elektrische fiets naar school of werk? Aangenaam en zuinig warm in je klimaatgezonde woning? Een
lagere energiefactuur door zonnepanelen?
Gemeente Wortegem-Petegem maakt het mogelijk!
Wortegem-Petegem is met de ondertekening van het burgemeestersconvenant een stevig engagement aangegaan om
tegen 2030 40% minder CO2 uit te stoten op haar grondgebied. Daarnaast willen we ook de negatieve gevolgen van de
klimaatverandering (denk aan hitte, wateroverlast of droogte)
helpen verzachten. We maken daarom een klimaatplan op
met concrete acties om uit te voeren tussen nu en 2030. Dit
doen we in samenwerking met Provincie Oost-Vlaanderen en
het project Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen.

Wil je ook meewerken aan een beter klimaat in Wortegem-Petegem? Wil je weten waar we in Wortegem-Petegem
de grootste klimaatwinst kunnen boeken? Heb je ideeën of
wil je samen met anderen initiatief nemen? Kom daarom
naar de Klimaattafel op 13 februari 2020!
We denken die avond samen na over de volgende thema’s:
• Hoe kunnen we energiezuinig en klimaatgezond wonen en
leven?
• Hoe kunnen we zelf voorzien in duurzame energie?
• Hoe kunnen we ons duurzaam verplaatsen in en rond
Wortegem-Petegem?
• Hoe kunnen we anders consumeren en kiezen voor lokale
producten?
• Hoe kunnen we negatieve effecten van de klimaatverandering (zoals droogte, wateroverlast en hitte) beperken?
Wanneer: donderdag 13 februari 2020, we starten om 18u45
en sluiten rond 21u30 af met een drankje
Waar: Feestzaal Gemeentehuis, Waregemseweg 35 in
Wortegem-Petegem
Inschrijven: Inschrijven kan tot 6 februari via
milieudienst@wortegem-petegem.be of 056 68 81 14 (van
maandag tot woensdag tussen 8u30 en 16u30, donderdag
tussen 8u30 en 18u30 en vrijdag tussen 8u30 en 12u00)
MEER INFO

www.wortegem-petegem.be/klimaatgezond

Evenementen, niet georganiseerd door de overheid
Vanaf 1 januari 2020 is het op alle evenementen verboden
om dranken te serveren in wegwerpbekertjes of eenmalige
drankverpakkingen, zoals blikjes, drankkartons, petflesjes of
niet-herbruikbare glazen flessen. Op bovenstaande algemene regel is een uitzondering. Als de eventorganisator kan
garanderen dat wegwerpbekers of eenmalige drankverpakkingen voor minstens 90% gescheiden worden ingezameld om
achteraf te recycleren, mogen deze wel aangeboden worden
(vanaf 2022 wordt deze grens opgetrokken naar 95 %).

Wat zijn evenementen? Evenementen zijn periodieke of eenmalige gebeurtenissen op het gebied van kunst, cultuur, sport,
feesten, kermis, … De gebeurtenissen worden publiek aangekondigd, gaan op een welbepaald tijdstip door, zijn tijdelijk en
iedereen is er welkom, al of niet tegen betaling. Het maakt niet
uit of het op publiek of privaat terrein doorgaat, in een open of
afgesloten ruimte. Voorbeelden zijn kermissen, braderijen, (muziek)festivals, stad-, gemeente-, dorps- of wijkfeesten, markten,
sportmanifestaties, fuiven van jeugdbewegingen.
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Hoe gezond is uw grond?
De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen
de kans om te controleren of hun grond mogelijk vervuild is
en eventueel gesaneerd moet worden. Tegen 2028 moeten
alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036
moeten alle (historisch) verontreinigde gronden minstens in
sanering zijn.
Verontreinigde gronden hebben invloed op uw dagelijks
leven
Zo’n 85.000 gronden in Vlaanderen hebben een verhoogd
risico op vervuiling. De helft van die risicogronden - gronden
waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd
- is nog nooit onderzocht. In 2018 ontving de OVAM voor
bijna 3700 risicogronden een eerste oriënterend bodemonderzoek of een validatie van de beschikbare gegevens. Dat is
25 procent meer dan het jaar voordien. Met De Grote Grondvraag wil de OVAM de komende jaren alle risicogronden in
kaart brengen, onderzoeken én waar nodig saneren.
Via de website www.degrotegrondvraag.be kunnen alle
grondeigenaars in Vlaanderen hun grond controleren. Heel
eenvoudig: de grondeigenaar vult zijn of haar adres in, en aan
de hand van de beschikbare informatie van de Vlaamse steden en gemeenten zie je meteen of de grond een risicogrond
is. Als dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap aan wat
te doen om de grond opnieuw gezond te maken.
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De Grote Grondvraag is een gefaseerd project, wat betekent
dat momenteel nog niet alle gegevens van alle gemeenten
en steden beschikbaar zijn. Momenteel zijn er 83 steden
en gemeenten opgenomen bij de start van de campagne.
Stap voor stap wordt de databank van De Grote Grondvraag
aangevuld. Staat jouw gemeente momenteel nog niet op de
website, dan kan je ervoor kiezen om gecontacteerd te worden van zodra dat wel het geval is.
Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering niet
altijd nodig
Wie na de Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een
risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet
elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een
oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie vooral
informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering toch verplicht (+/- 15% van
de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM
voor begeleiding bij alle stappen die de grondeigenaar moet
zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat
gevallen zal de OVAM ook de kosten van het onderzoek én de
sanering dragen.

De nieuwe blauwe zak
In de huidige blauwe PMD-zak mogen enkel Plastic flessen en
flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons. Daar komen
vanaf 1 januari 2020 alle andere plastic verpakkingen bij.
- Plastic verpakkingen:
• flessen
• flacons
• schaaltjes, vlootjes en bakjes
• potjes en tubes
• folies
• zakjes
- Metalen verpakkingen:
• drank- en conservenblikken
• spuitbussen voor voedingsmiddelen of cosmetica
• bakjes en schaaltjes
• deksels, doppen en kroonkurken
- Drankkartons
Hier enkele regels voor een goede recyclage:
- Maak de verpakkingen leeg
Dan komen er geen restjes van voedingsmiddelen op de
stoep of de sorteerder terecht. Dat is properder en veiliger.
- Steek de verpakkingen niet in elkaar
Verschillende verpakkingen bestaan uit een ander type
plastic en worden dus op een andere manier gerecycleerd.
Hou ze uit elkaar.
- Maak flessen plat (in de lengte) en draai de dop er op
Maak flessen niet bol want dan worden ze in de sorteerinstallatie niet herkend.

Dit mag NIET:
- verpakkingen met een kindveilige sluiting
- verpakkingen met één of meer van deze gevarensymbolen

- verpakkingen van motorolie, pesticiden en siliconenkits
- piepschuim
- plastieken voorwerpen die geen verpakkingen zijn
(bijvoorbeeld speelgoed)
- verpakkingen in elkaar steken
- volumes groter dan 8 liter
- Maak de folie van een schaaltje los
De folie bestaat uit een ander soort plastic dan het
schaaltje
- Hang niets aan de buitenkant
dit verstoort het recyclageproces. Je kan het wel plat drukken en zo plaats besparen

Mag je de oude blauwe zakken nog gebruiken?
Ja! Ze blijven onbeperkt geldig en je mag ze aanbieden mét
de extra plastic verpakkingen.
NOG VRAGEN?

www.denieuweblauwezak.be
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Rookmelders verplicht

Betaal minder voor groene stroom
Wil jij besparen op je energiefactuur en tegelijkertijd
je steentje bijdragen aan een beter klimaat? Doe dan
mee met de negende groepsaankoop voor groene
stroom en aardgas van de Provincie Oost-Vlaanderen.
Schrijf je vóór 4 februari 2020 in via www.oost-vlaanderen.be/groenestroom. Inschrijven kan gratis en volledig
vrijblijvend. Je krijgt een persoonlijk aanbod met een prijs,
berekend op jouw opgegeven verbruik. Vind je het voorstel
interessant, dan kan je het aanbod accepteren tot en met
5 april 2020. De Provincie regelt de overstap naar je nieuwe
leverancier.
Goedkopere energie via groepsaankoop
Met deze groepsaankoop ondersteunt de Provincie
Oost-Vlaanderen haar inwoners bij de overstap naar groene
en scherp geprijsde energie. Door een grote groep geïnteresseerden samen te brengen, kan de Provincie een lage prijs
bedingen voor groene elektriciteit en gas. De leverancier die
tijdens de energieveiling op 4 februari 2020 de beste prijs
kan bieden, is de winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe groter
de korting. Bedrijven, zelfstandigen en verenigingen met een
beperkt verbruik kunnen ook deelnemen.
Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer dan 32.000
Vlaamse gezinnen en meer dan 1.000 bedrijven respectievelijk gemiddeld 367 en 485 euro besparen op hun energiefactuur. Ook dit jaar is het doel weer zoveel mogelijk
Oost-Vlamingen groene, goedkope energie aan te bieden.
Jouw gemeente werkt mee
Ook onze gemeente ondersteunt dit initiatief. Wie hulp wil
bij zijn inschrijving, kan terecht bij de milieudienst. Neem
zeker je laatste jaarafrekening mee! Daarin staan immers alle
gegevens die we nodig hebben om jouw inschrijving in orde
te brengen.
MEER INFO

Gratis infolijn: 0800 76101 (werkdagen van 9u00 tot 20u00)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

INFO

Milieu – landbouw - natuur – recyclagepark:
Christophe Poupaert,
Tel. 056 68 81 14, milieudienst@wortegem-petegem.be
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Vanaf 1 januari 2020 is het wettelijk verplicht in Vlaanderen om elke verdieping van je woning te voorzien
van minstens 1 rookmelder. Woningbranden in België
eisen enorm veel slachtoffers. Naast het vermijden van
brandrisico’s in en om de woning is het belangrijk om te
investeren in voldoende rookmelders.
Veel te weinig mensen weten dat als er ’s nachts brand
uitbreekt, je heel weinig kans hebt om tijdig wakker te
worden. Als je slaapt, ruik je immers niet. De rook van
een brand verspreidt zich zeer snel en is verstikkend.
In samenwerking met Oscare vzw, het nazorg- en
onderzoekscentrum voor brandwonden en littekens, die
ook samenwerken met verschillende brandweerkorpsen
in Vlaanderen, verkoopt de dienst burgerzaken vanaf 1
januari 2020 twee types rookmelders, om zo iedereen
meer bewust te maken van een brandveilige woning.

GEZONDHEID EN WELZIJN
CO in jouw huis, doe de test
Wist je dat er in België elk jaar 10 tot 50 mensen sterven door
CO-vergiftiging? CO of koolstofmonoxide is een giftig en
heel gevaarlijk gas. Je ruikt het niet, je proeft het niet, je ziet
én voelt het niet.
CO ontstaat alleen bij toestellen die werken met een vlam,
dus niet bij een elektrisch toestel. De kans op CO is veel lager
bij toestellen die de lucht van buiten aanzuigen (‘gesloten
toestellen’). Heb jij een verwarmingstoestel op gas, kolen,
mazout of petroleum in huis? En wil je weten of er in jouw
huis CO-gevaar is?
Doe de test
Zet een kruisje wanneer de uitspraak op jouw woning van
toepassing is.
1. Ik zie zwarte roetafzetting op of rond het
verwarmingstoestel, de muur of het plafond.
2. Ik weet niet wanneer mijn verwarmingstoestel
het laatst onderhouden is door een vakman.
3. Ik zie in mijn gaskachel/gasgeiser gele of oranje
vlammen in plaats van blauwe vlammen (niet
relevant voor hout).
4. Ik zie condens op de binnenkant van de ramen
en ervaar veel vocht en damp in mijn woning.
5 Mijn huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn
onrustig of vallen zelfs flauw.
6. Ik heb in mijn woning vaak last van hoofdpijn,
duizeligheid, misselijkheid en braken.
7. Ik ervaar gezondheidsklachten telkens bij
dezelfde activiteit, zoals tijdens het afwassen,
het nemen van een douche of bad.
8. Ik en mijn huisgenoten of bezoekers ervaren op
hetzelfde moment gezondheidsklachten.
9. Ik merk dat de gezondheidsklachten verminderen als ik verlucht of naar buiten ga.

Geef CO geen kans
Laat je verwarmingstoestellen en schouw regelmatig onderhouden en zorg voor voldoende ventilatie en verluchting in
je woning. Beperk het gebruik van een petroleumkachel tot
maximaal 1 uur.
Heb je een vermoeden van CO-vergiftiging?
Voorkom dat je zelf bevangen raakt. Zet ramen en deuren
onmiddellijk open. Bel 112. Zet het verwarmings- of warmwatertoestel uit. Als er personen bewusteloos zijn, bel 112. Als er
geen personen bewusteloos zijn, evacueer iedereen naar de
frisse buitenlucht en bel de huisarts.
MEER INFO

www.koolstofmonoxide.be

Resultaat
Heb je het vakje aangeduid van roetafzetting (1), onderhoud
(2) of de gele vlammen (3)? Laat je verwarmingstoestel,
boiler of schouw controleren door een vakman. Onderhoudsregels, wettelijke verplichtingen en een lijst van erkende
vakmensen vind je op www.veiligverwarmen.be.
Heb je meerdere vakjes aangevinkt? Dan kan er CO-gas in je
woning zijn. Heb je een huurwoning, vraag dan een conformiteitsattest aan. Een woningcontroleur komt gratis onderzoek doen en brengt via een technisch verslag de eigenaar
op de hoogte. Heb je gezondheidsklachten? Raadpleeg je
huisarts.

INFO

Dienst welzijn:
Stefanie Dhaenens
Tel. 056 68 81 14, stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be
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SENIOREN
Seniorenfeest 2019
Zoals elk jaar was de seniorennamiddag met koffietafel en show weer een
schot in de roos. Schepen van senioren
Isabelle Van den Dorpe heeft de mensen hartelijk ontvangen. De senioren
werden verwelkomd door Daniël Parmentier, die als nieuwe voorzitter zijn
dank uitsprak voor zijn voorganger Marc
Aelvoet.

Seniorenraad

Plaatsvervangers seniorenraad
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DE STRIJKWINKEL
Senior at the movies
Waar en wanneer?
Maandag 17 februari 2020 in Kinepolis Gent
Film: F.C. De Kampioenen 4 - Viva Boma (107 minuten)
Prijs: € 15 (bus, film, koffie en taart)
Opstapplaatsen:
• Om 13u15 aan domein de Ghellinck
• Om 13u30 aan het gemeentehuis
Inschrijven:
Het is een populaire film, dus snel inschrijven is de
boodschap en dit vóór maandag 27 januari 2020 bij
mevrouw Jeanine Van der Beken, 0474 77 91 30 of via
jeanine.van.der.beken@telenet.be.
Inschrijving is pas definitief na betaling op het rekeningnummer BE77 6528 3293 5042 met mededeling van de
naam en het aantal gewenste kaarten.

Service met exclusieve garanties!
• professioneel gestreken linnen
• snelle service
• netjes verpakt, milieubewust
• nieuwkuis
Openingsuren
Ma 16u30 - 18u30
Wo 8u30 - 12u00
Do 8u30 - 12u00
Vri 7u30 - 9u30

TIJDENS DE EINDEJAARSPERIODE
IS DE STRIJKWINKEL GESLOTEN
VAN 23 DECEMBER 2019 TOT EN MET
3 JANUARI 2020.

INFO

Strijkdienst Grijkoort - OCMW Wortegem-Petegem
Lindestraat 21
9790 Wortegem-Petegem
Verantwoordelijke: Annik Leytens
0472 63 68 46 of 055 42 06 04
annik.leytens@grijkoort.be – www.grijkoort.be
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OCMW
Minimale levering aardgas
November 2019 – maart 2020
Je hebt een budgetmeter aardgas en je verwarmt met aardgas? Je hebt te weinig geld om je budgetmeter op te laden?
Ga dan langs bij het OCMW/Sociaal Huis om de ‘minimale
levering aardgas’ aan te vragen!
Wat is het?
De minimale levering aardgas is een financiële tussenkomst
voor aardgas, tweemaal per maand, gedurende de winterperiode van 1 november tot 31 maart. Dit bedrag wordt op de
budgetmeter gezet.
Wat moet je doen?
Ga naar het OCMW/Sociaal Huis Wortegem-Petegem en
vraag of je in aanmerking komt voor de minimale levering
aardgas. Ook als je geen klant bent van het OCMW.

Wat neem je mee?
• je identiteitskaart
• je gele budgetmeterkaart aardgas (die heb je niet als je
digitale meters hebt)
• een bewijs van de inkomsten van alle gezinsleden (loonfiches, attesten van uitkering, rekeninguittreksel, …)
• een bewijs van je vaste kosten (huur, water, energie, internet, verzekeringen, …)
• eventueel de contactgegevens van je schuldbemiddelaar
Je hebt een gesprek met de maatschappelijk werker van het
OCMW. Nadien beslist het Bijzonder Comité van de Sociale
Dienst of je wel of niet in aanmerking komt voor de minimale
levering.

TWEEWEKELIJKSE TUSSENKOMSTEN 2019-2020
Woningtype

Niet-beschermde afnemer

Beschermde afnemer
(=recht op sociale maximumprijs)

Appartement

€ 30,66

€ 18,66

Rij- of hoekhuis (max. 2 open gevels)

€ 42,66

€ 26,66

Vrijstaand of halfopen (meer dan 2
open gevels)

€ 51,66

€ 31,66

INFO

OCMW:
Tel. 056 68 00 50 – socialedienst@wortegem-petegem.be
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SPORTDIENST
Sportgala
Op vrijdag 13 maart 2020 zal het gemeentebestuur in samenwerking met de sportraad, de sportlaureaten van het jaar
2019 huldigen.
Wie zien wij als laureaat voor sportverdienstelijkheid?
1. Alle individuele sporters die een verdienstelijke prestatie
geleverd hebben in het jaar 2019. (kampioenen, ereplaatsen, bevorderingen, ...)
2. Alle sportploegen die een verdienstelijke prestatie geleverd
hebben in het jaar 2019. (kampioenen, bevorderingen, ...)
3. Alle jeugdsporters die een verdienstelijke prestatie geleverd
hebben in het jaar 2019. (kampioenen, ereplaatsen, bevorderingen, ...)
4. Alle personen die een verdienstelijke bijdrage geleverd
hebben in het sportleven. (personen die zich reeds geruime 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.

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 31 januari 2020,
goed gemotiveerd aan de sportdienst bezorgd worden
(Waregemseweg 35 te Wortegem-Petegem, fax: 056 68 04
97, e-mail: sportdienst@wortegem-petegem.be).
De kandidatuurfiche kan je terugvinden op blz. 30 van dit
infoblad.
Een digitale kandidatuurfiche vind je op de gemeentelijke
website www.wortegem-petegem.be/sportgala.

Opleiding reanimeren en defibrilleren voor inwoners
Woensdag 5 februari 2020 van 19u00 tot 22u00
Woensdag 12 februari 2020 van 19u00 tot 22u00
Sporthal De Ruffel, polyvalente zaal – Nellekensweg 1,
Petegem
Om mensen met een hartstilstand echt te kunnen redden
en dus hartveilig te zijn, moeten omstaanders snel en juist
kunnen reageren. Direct reanimeren met een AED-toestel
verdubbelt de overlevingskansen van een slachtoffer.
Daarom organiseert de gemeente Wortegem-Petegem i.s.m.
Rode Kruis-Vlaanderen 2 opleidingsmomenten om een
AED-toestel te leren gebruiken bij de reanimatie. De opleiding
voor inwoners duurt 3 uur.
Inschrijven doe je vóór 29 januari 2020 via de gemeentelijke
sportdienst op het nummer 056 68 81 14 of per e-mail naar
sportdienst@wortegem-petegem.be

INFO

Sportdienst:
Pieter Nachtegaele
Tel. 056 68 81 14, sportdienst@wortegem-petegem.be
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MOBILITEIT
Gemeentelijk strooiplan 2019-2020
Bij ijzel, aanvriezende regen of sneeuwval wordt overgegaan
tot strooien/ruimen (zowel overdag als ’s nachts) van, in
volgorde:
De hoofdassen: dit omvat de lijnbusroute en de tweevakswegen die de deelgemeenten onderling verbinden (Beerstraat,
Biesbosstraat, Clemmenstraat, Driesstraat, Eekhoutstraat,
Elsegemplein, Heerbaan, Keerstraat, Lindestraat, Moregemplein, Ooikeplein, Oudenaardseweg, Peperstraat, Petegemplein, Sneppestraat, Vlaamse Ardennenstraat, Vondelstraat,
Waregemseweg, Zonnestraat).

Van 1 oktober tot eind april zijn medewerkers van de gemeente van permanentie voor de ‘gladheidsbestrijding’.
Het is niet de bedoeling om alle wegen te strooien. In woonwijken bijvoorbeeld waar er weinig verkeer is en veel jonge
gezinnen wonen is er voornamelijk bestemmingsverkeer en
weinig doorgaand verkeer. Bij sneeuw of ijzel is de impact
er dan ook eerder beperkt. In deze straten wordt er niet
gestrooid en wordt aan de kinderen vooral veel sneeuwpret
gegund.
Bij de gladheidsbestrijding probeert de gemeente er wel
voor te zorgen dat bijna alle weggebruikers op relatief korte
afstand van hun woning een bestrooide weg ontmoeten.
Waar strooien wij?
De Vlaamse overheid, Agentschap Wegen en Verkeer (AWV),
district Oudenaarde, staat in voor de gladheidsbestrijding op
de gewestwegen. Dit zijn de N494 Anzegemseweg, Oudenaardseweg en Kruishoutemseweg in de deelgemeente
Wortegem, de N453 Kortrijkstraat in Elsegem en Petegem, en
de N459 Deinzestraat in Ooike.
De gemeente organiseert de winterdienst op de gemeentelijke wegen.
De medewerkers volgen de weerberichten op de voet. Op
basis van de weersvoorspellingen wordt er al dan niet beslist
om te strooien / te ruimen. Uiteraard wordt er ook gestrooid
bij een oproep van de lokale politie.
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De wegen van categorie I (Boskant, Bouvelostraat, Karmstraat, Volkaartbeekstraat, …) en de wegen van categorie II
(Bavegemstraat, Boeregemstraat, Kleistraat, Krauwelstraat, …)
worden, afhankelijk van de weersvoorspellingen en de (voorziene) duur van de sneeuwval, aansluitend behandeld.
Het zoutstrooien tijdens een grote sneeuwbui heeft weinig
zin doordat het zout met de smeltende sneeuw onmiddellijk afgevoerd wordt naar de grachten en straatgoten. Het
zoutstrooien wordt dan ook bij voorkeur aangevat als er
geruimd is (en liefst zo snel mogelijk erna) tenzij het nog
volop aan het sneeuwen is. Dan moet men blijven ruimen tot
wanneer er wel gestrooid kan worden.
Afhankelijk van de weersomstandigheden wordt eerst
sneeuw geruimd en onmiddellijk aansluitend gestrooid. Bij
hevige sneeuwval zal alle mankracht geconcentreerd worden
op de hoofdassen en zullen de wegen van categorie I en II
pas later een beurt krijgen.
Tips voor een sneeuwvrij voetpad
Het is bij politieverordening bepaald dat elke burger verplicht is de stoep voor zijn eigen woning ijs- en sneeuwvrij
te houden. De stoep moet over minimum één meter breedte
volledig ijs- en sneeuwvrij zijn. Alle overtollige sneeuw en ijs
kan je ophopen langs het voetpad. Zorg er wel voor dat de
rioolputten vrij blijven en verplaats de sneeuw zeker niet naar
het fietspad.
Je strooit het best met zout om de veiligheid van de voetgangers optimaal te verzekeren, dit doe je nadat je de sneeuw
geruimd hebt. Giet bij vriesweer nooit water op het voetpad.
Wie zijn stoep niet ijs- of sneeuwvrij houdt, riskeert een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS-boete).

Gewijzigde verkeerssituatie Ridobel
Het binnengebied van de site Ridobel wordt aangelegd als
woonerf, met als bedoeling het sociaal leven te stimuleren
en kinderen de mogelijkheid te geven om op straat te kunnen
spelen. Hiervoor neemt het gemeentebestuur enkele maatregelen, die ingaan na afronding van de werken.

In de St. Martinusstraat tussen de Lindestraat en de Ommegangstraat komt een voetpad, zodat de wegels voor fietsers
en voetgangers (blauwe en groene markering op kaart) niet
rechtstreeks op de rijweg uitkomen.

Er wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Ommgangstraat
en het deel van de St. Martinusstraat tussen de Ommegangstraat en de Lindestraat. Enkel fietsers mogen nog in
beide richtingen rijden (zie rode markering op kaart).
Het parkeerverbod op de boordstenen van het voetpad in de
Lindestraat, van het kruispunt met de Nellekensweg tot en
met huisnummer 10, blijft behouden zodat de zichtbaarheid
in de bocht niet belemmerd wordt (zie gele markering op
kaart).
De wegel tussen het kruispunt Lindestraat/Nellekensweg
en het kruispunt St. Martinusstraat/Ommegangstraat wordt
voorbehouden voor voetgangers en fietsers (zie groene markering op kaart).
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POLITIEZONE VLAAMSE ARDENNEN
De wijkinspecteur, het aanspreekpunt in jouw buurt
Wist je dat uit een recente bevraging bij de inwoners van
Wortegem-Petegem bleek dat 20% meer contact wenst met
zijn/haar wijkinspecteur? Dé ideale gelegenheid om ons wijkteam Wortegem-Petegem aan jullie voor te stellen!

zoek, ... Naast deze taken draagt het wijkteam ook bij aan de
verkeersveiligheid in de buurt door middel van schooltoezicht
en maandelijkse verkeersacties.
De wijkinspecteur: het aanspreekpunt in jouw buurt!

Voor we starten met de ‘kennismakingsronde’, willen we eerst
even kort stilstaan bij de taken van een wijkinspecteur. Elke
buurt in Wortegem-Petegem heeft een eigen wijkinspecteur.
De kracht van de wijkinspecteur is zijn/haar zichtbaarheid
en aanspreekbaarheid in zijn/haar buurt. Hij/zij draagt altijd
een politie-uniform en verplaatst zich te voet, met de fiets of
auto. De wijkinspecteur heeft de taak om nauwe contacten te
onderhouden met de buurt, treedt bemiddelend op en staat
in voor een aantal administratieve en gerechtelijke opdrachten zoals het controleren van adreswijzigingen, het verlenen
van bijstand aan gerechtsdeurwaarders, aanwezig zijn bij evenementen in zijn/haar wijk, het voeren van een buurtonder-

Inspecteur Annelies Baeskens
Annelies startte op 1 juli 2001 haar opleiding tot ‘Rijkswachter’. Een jaartje later studeerde ze af en werkte ze ongeveer
twee jaar bij de spoorwegpolitie te Brussel. Op 1 mei 2004
maakte ze de overstap naar de Politiezone Vlaamse Ardennen. Eerst was ze werkzaam binnen de interventiepolitie
om daarna op 1 september 2008 aan de slag te gaan als
wijkinspecteur binnen de wijkantenne Wortegem-Petegem.
Hier is ze verantwoordelijk voor de deelgemeenten Petegem
en Elsegem.

V.L.N.R: Tom Gevaert, Jef Lefèvre, Sofie Vandewalle, Annelies Baeskens, Joost Duhamel (korpschef), Jana Nys, Dominique Van Den Eeckhaut,
Luc Vander Meeren
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Inspecteur Jef Lefèvre
Jef is de jongst aangeworven telg binnen de wijk WortegemPetegem. Op 1 september 2019 nam hij de fakkel over van
zijn voorganger inspecteur Patrick Van Rumst en werd hij verantwoordelijk voor de wijk Wortegem-Ooike-Moregem. Zijn
carrière binnen de politie startte eveneens in 2001 binnen
de toenmalige Rijkswacht. Na zijn opleiding ging hij aan
de slag binnen de Politiezone Gent als wijkinspecteur
Gent-Centrum. Na 10 jaar gewerkt te hebben voor de Politiezone Gent, vervoegde hij de Politiezone Vlaamse Ardennen
waar hij als interventie inspecteur tewerkgesteld werd.

Polyvalente medewerkers
De vaste wijkinspecteurs worden bijgestaan door polyvalente medewerkers. Deze inspecteurs staan zowel in voor
de eerst noodhulp (interventiepolitie) als voor bijstand aan
de vaste wijkinspecteurs. Bij langdurige ziekte of verlof van
een wijkinspecteur nemen zij diens wijk over. De polyvalente
medewerkers in Wortegem-Petegem zijn Jana Nys en Sofie
Vandewalle.
Jana zette de eerste stappen in de politiewereld eind 2015.
In december 2016 werd zij lid van de Politiezone Vlaamse
Ardennen. Zij ging onmiddellijk aan de slag als polyvalent
medewerkster binnen de wijk Wortegem-Petegem.
Sofie is reeds langer actief binnen de politie. Na haar opleiding aan de Oost-Vlaamse Politieacademie werkte ze vijf jaar
in de Politiezone Gent als wijkinspecteur. In 2015 maakte ze
de overstap naar de interventiedienst binnen onze Politiezone. In 2018 koos ze ervoor om aan de slag te gaan als polyvalent medewerkster in de wijk Wortegem-Petegem.

Naast zijn taak als wijkcoördinator draait hij ook mee in
de verschillende ploegen als coördinator van de dringende
tussenkomsten.

Commissaris Dominique Van Den Eeckhaut
Commissaris Dominique Van Den Eeckhaut is verantwoordelijk voor de wijkwerking in Kluisbergen, Kruisem en
Wortegem-Petegem. Een ander belangrijk deel van zijn takenpakket draait rond het beheer van grootschalige evenementen (Ronde van Vlaanderen, Werktuigendagen, ...). Een
laagdrempelige aanspreekbaarheid binnen een oplossingsgerichte en pragmatische aanpak acht hij zeer belangrijk,
daarnaast streeft hij naar een grote mate van transparantie,
klantgerichtheid en het afleggen van verantwoording. Vóór
zijn indiensttreding op 1 november 2012 bij de Politiezone
Vlaamse Ardennen werkte hij binnen de Politiezone Gent,
waar hij ervaring kon opdoen binnen de interventiedienst en
de dienst verkeer.

Contact
Wist je dat je op onze website jouw wijkinspecteur makkelijk
kan opzoeken?
Surf naar: www.politie.be/5425/contact/je-wijk
De wijkdienst Wortegem-Petegem kan je bereiken:
• via mail: PZ.VlaamseArdennen.Wijk.WortegemPetegem@
police.belgium.eu
• telefonisch: 056 65 35 50 (elke werkdag tussen 9u0012u00 en op donderdag van 13u00-18u30 – vaste sluitingsdag: dinsdag)

Agent van politie
Agent van politie Olivier Denooze staat de wijk bij met het
uitvoeren van de kantschriften verkeer en neemt ook deel aan
verkeersacties.

Wijkcoördinator Tom Gevaert
Het wijkteam Wortegem-Petegem staat onder leiding van
hoofdinspecteur Tom Gevaert.
Tom startte zijn carrière in 1988 bij de toenmalige Rijkswacht.
Na een aantal opleidingen werd hij in 1991 tewerkgesteld als
opleider in de School voor Onderofficieren. In 1997 maakte
hij de overstap naar de Rijkswachtbrigade Oudenaarde. Na
de politiehervorming in 2001 werd hij tewerkgesteld in de
Politiezone Vlaamse Ardennen als lid van het gerechtelijk bureel. Tien jaren later koos hij voor een carrièreswitch en werd
hij wijkcoördinator te Wortegem-Petegem.
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BERICHTEN VAN ALGEMEEN NUT
Fictieve incasso... echte oplichting!
Heb jij een brief, e-mail of telefoon gekregen van een incassobureau zonder dat je weet waarvoor? Dan ben je niet
alleen. De Economische Inspectie van de FOD Economie
wordt overstelpt door meldingen over frauduleuze incassobureaus. Ze zetten consumenten op een agressieve wijze onder
druk om onterechte rekeningen te betalen.
In 2018 kreeg de Economische Inspectie 849 meldingen over
valse incassobureaus. De eerste acht maanden van 2019
kreeg ze al meer dan 1.900 meldingen. Meer dan een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. In 240 van deze
meldingen deelden de melders mee dat zij financiële schade
geleden hadden, en dit voor een totaal van bijna 150.000
euro.
Hoe gaan deze oplichters te werk?
De werkwijze van valse incassobureaus is meestal dezelfde. Nietsvermoedende consumenten worden telefonisch
benaderd met een aanbod voor bijvoorbeeld de huur van een
huisje, een goedkope reis, korting op producten of voor het
innen van vermeende belastingschulden.
Vaak is er helemaal geen contract: consumenten hebben
gezegd dat ze alleen informatie over de aanbieding willen
ontvangen en hebben dus niet ingestemd met het aanbod.
Maar soms zijn consumenten ook niet eens benaderd en
gaat het dus om een compleet verzonnen contract.
Toch bellen de oplichters maanden of jaren later de consument op omdat er nog een rekening openstaat, die ondertussen opgelopen is tot honderden euro's. Consumenten
worden herhaaldelijk gebeld, gemaild en voelen zich zwaar
onder druk gezet om te betalen, zonder dat het incassobureau ingaat op de mededeling van de consument dat de rekening onterecht is. Uit de meldingen blijkt dat het taalgebruik
steeds agressiever en dwingender wordt en dat de oplichters
dreigen met bevoegdheden die ze niet hebben, zoals de inzet
van deurwaarders of een beslaglegging.

"Een onbekende vrouw deelde mij telefonisch mee
dat er een openstaande factuur was die binnen de
drie dagen betaald moest worden, anders zou het
dossier overgemaakt worden aan een deurwaarder.
Het initiële bedrag was 100 euro, maar dit liep
door allerlei administratiekosten op tot 481 euro.
Ze luisterde niet naar mijn mededeling dat ik het
schuldeisende bedrijf totaal niet ken en er zeker
niets gekocht heb."
Karin (fictieve naam)

Wat kan je doen als je gecontacteerd wordt?
• Kijk allereerst na of je het bedrijf kent en of je bij hen
inderdaad een onbetaalde schuld hebt.
• Een incassobureau moet altijd verplicht ingeschreven zijn
bij de FOD Economie voordat het zijn activiteiten mag
uitvoeren. Ga na of het incassobureau ingeschreven is via
https://economie.fgov.be/nl/themas/consumentenbescherming.
• Is het incassobureau niet ingeschreven bij de FOD Economie? Betaal de rekening dan zeker niet, ook niet wanneer
het incassobureau dreigt met hoge kosten, deurwaarders
of andere maatregelen. Laat je niet onder druk zetten!
• Hang de telefoon op wanneer het incassobureau je blijft
lastig vallen. Indien je e-mails of brieven ontving, betwist
die dan. De betwisting gebeurt het best per e-mail met
ontvangstbevestiging of per aangetekende brief, waarin je
al jouw argumenten aanhaalt. Je kunt een modelbrief op
onze website terugvinden.
• Weet dat een beslaglegging alleen via een deurwaarder
en niet via een incassobureau kan gebeuren. De inbeslagname van meubilair/goederen kan enkel na de officiële
betekening van een dwangbevel door de deurwaarder bij je
thuis. Zij wordt nooit per e-mail verzonden.
Toch betaald?
• Licht jouw bank zo snel mogelijk in.
• Meld valse incassobureaus op het Meldpunt van de
FOD Economie via https://meldpunt.belgie.be. Kies voor
"Factuur / betalingsverzoek / betaling" en vervolgens voor
"Aanmaningsbrief ontvangen van incassobureau, advocaat of gerechtsdeurwaarder" en je krijgt aan het einde
van jouw melding meteen advies en informatie over welke
stappen je nog kan ondernemen en wie je daarbij kan
helpen.
• Doe aangifte bij de Lokale Politie in je buurt.
Bron: FOD Economie
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JANUARI–FEBRUARI

Uw activiteit in de
UiTkalender?
Wenst u als vereniging van Wortegem-Petegem uw
activiteiten van maart of april 2020 te publiceren in
het volgende infoblad?
Voer ze dan in vóór 1 februari 2020 in de databank
van Uit in Vlaanderen via www.uitdatabank.be.
Enkel activiteiten die tijdig ingevoerd zijn, worden
opgenomen in het infoblad.
OPGELET!
Ledenactiviteiten worden niet gepubliceerd in het
infoblad.
Voor meer informatie kan je contact opnemen
met het secretariaat via 056 68 81 14 of via
gemeente@wortegem-petegem.be.

Maandelijks organiseert de gebedsgroep O.L.V. ten
Doorn Moregem, telkens op een woensdagavond,
om 19u00 een gebedsmoment.
De data voor de eerste helft van 2020
zijn de volgende:
• 22 januari, 19 februari en 18 maart:
in de verwarmde kerk in Moregem
• 22 april, 13 mei en 17 juni:
in de kapel aan de Heerbaan in Moregem

GALM SPORT 55+ - DIENST WELZIJN
Wanneer: Nog tot 30 juni 2020, elke dinsdag van
15u00 tot 16u00
Wat: Ben je 55+ en wil je meer bewegen? Dan
hebben wij dé oplossing voor jou! Van oktober tot en
met juni loopt in onze gemeente het GALM-project
(Gezond Actief Leven Model). Heb je zin in één
wekelijks sportief uurtje? Dan is dit de ideale kans
om je conditie te verbeteren of op peil te houden.
Je kan elke dinsdag van 15u00 tot 16u00 terecht in
de sporthal De Ruffel te Petegem. Onze enthousiaste lesgever geeft u een boeiende en aangepaste
mix van conditieoefeningen, bewegen op muziek,
balsporten,… en dit allemaal onder leeftijdsgenoten.
Bij interesse koop je vanaf september een tienbeurtenkaart bij de dienst welzijn (Stefanie Dhaenens).
Hiervoor betaal je € 20. In de prijs zit een consumptie na de les inbegrepen. Beurten die over zijn worden niet terugbetaald. De kaart is wel overdraagbaar
naar het volgende seizoen. De lessen lopen tot eind
juni (uitgezonderd de schoolvakanties).
Waar: Sporthal De Ruffel, Nellekensweg 1
Prijs: € 2,00
Info: stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be
056 68 81 14, www.wortegem-petegem.be

KERSTBOOMOPHALING - VZW ONS DORP
Wanneer: donderdag 9 januari 2020 van 17u00 tot 22u00
Wat: VZW Ons Dorp komt uw kerstboom (geen snoeisel)
gratis ophalen. Gelieve hiervoor een mailtje te sturen naar
kerstboomwf@gmail.com met de vermelding van naam
en adres. De ophaling gebeurt alleen in Wortegem-Petegem. Op zaterdag 11 januari 2020 vanaf 10u00 kan je jouw
kerstboom gratis droppen op de brandstapel in de Processiestraat. Ter info: op het containerpark moet je betalen, bij
Ons Dorp ontvang je twee drankbonnen geldig vanaf 17 uur
in de kerstboombar
Waar: feesttent Processiestraat Wortegem
Info: kerstboomwf@gmail.com

De jaarlijkse noveen zal doorgaan
van zaterdag 27 juni tot en met zondag 5 juli 2020.
Iedereen is van harte uitgenodigd om mee te
komen bidden!

© vzw ons dorp
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KERSTBOOMVERBRANDING - VZW ONS DORP
Wanneer: Zaterdag 11
januari 2020 vanaf 17u00
Wat: Gezellige samenkomst met een hapje en
drankje aan democratische prijzen - bar open om
17u00 - start om 18u30
van de fakkeltocht langs
de Wortegemse kappelletjes. Kerstboomverbranding rond 19u30
Waar: feesttent Processiestraat Wortegem
Info: www.wortegemsenfeesten.com

COCKTAILS! - STARTFEEST KVLV WORTEGEM
Wanneer: Vrijdag 17 januari 2020 om 19u30
Wat: KVLV Wortegem heeft opnieuw haar favoriete cocktail-prins uitgenodigd om samen een feestje te bouwen. We
gaan shaken, lachen, proeven en genieten. Ladies, be there!
Schrijf je snel in vóór 10 januari bij Hilde De Cock.
Waar: Schoolke Moregem, Moregemplein 28
Prijs:
- € 25 voor leden
- € 30 voor niet-leden KVLV (niet verzekerd)
Info: hdecock@gmail.com

© vzw ons dorp

VIERING PATROONHEILIGE MAURUS –
KVLV ELSEGEM
Wanneer: zondag 12 januari 2020 van 11u00 tot 14u00
Wat: De Heilige Maurus is de patroonheilige van de parochie Elsegem en zijn feestdag valt midden januari. KVLV
Elsegem zet traditioneel de Maurusviering als jaaropener
op het programma. Het is de gelegenheid om er elkaar te
ontmoeten en nieuwe gezichten te leren kennen. De viering
start om 11u met een eucharistieviering. Iedereen is welkom.
Waar: Kerk Elsegem
Info en reservaties: Inschrijven voor het buffet nadien kan
tot 6 januari 2020 via kvlvelsegem@gmail.com

VALDUVIS, LEKKERS UIT DE NOORDZEE –
KVLV ELSEGEM
Wanneer: dinsdag 14 januari 2020 van 19u30 tot 21u30
Wat: Valduvis is het nieuwe kwaliteitslabel voor duurzaam
gevangen vis van bij ons. Bij ‘lokale voeding’ denken we zelden aan vis maar ook daar kunnen we bewuste en duurzame keuzes in maken. Kies voor lokaal gevangen vis van het
seizoen en maak de lekkerste gerechten klaar. Iedereen is
welkom op deze kookles. Inschrijven kan op kvlvelsegem@
gmail.com
Waar: Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
Info: kvlvelsegem@gmail.com

© cocktails@yourplace
LEEFTIJD

WOENSDAG = VOORLEESDAG
BIBLIOTHEEK EN
CULTUUR WORTEGEM-PETEGEM
Wanneer: woensdag 22 januari 2020 en woensdag
19 februari 2020, telkens van 15u30 tot 16u30
Wat: Voorlezen is leuk, gezellig én stimuleert de
fantasie en taalontwikkeling van kinderen. Daarom
trakteren we maandelijks op een voorleesmoment.
Kom tijdens de voorleesdag langs tussen 15u30
en 16u30 uur. Terwijl wij een kort verhaaltje lezen
samen met je (klein)kinderen kan je zelf rustig in
onze collectie snuisteren. Voor kinderen vanaf 3 jaar,
inschrijven is niet nodig!
Waar: Bibliotheek Rozenhof 128 Wortegem-Petegem
Info: bibliotheek@wortegem-petegem.be,
055 30 99 84

© Pixabay
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Hutsepotfestijn
Zondag 26 januari 2020 vanaf 11u30
Feestzaal gemeentehuis Wortegem-Petegem
Hutsepotfestijn met muzikaal optreden van Fréderic.
Alternatief: Ardeens gebraad met warme groenten en gratinaardappelen
Volwassenen: € 16 / Kinderen t.e.m. 12 jaar: € 8 euro
Info:
nico.de.wulf@telenet.be of 0494 41 10 52

PANNENKOEKENVERKOOP - 'T HINKELPAD
Wanneer:
- Vrijdag 31 januari 2020
- Zaterdag 1 februari 2020
Wat: Op vrijdagnamiddag en zaterdagvoormiddag trekken
de ouders van de vriendenkring en de leerkrachten van 't
Hinkelpad de straat op om pannenkoeken te verkopen ten
voordele van de school. Alvast bedankt voor jullie steun!
Info: info@thinkelpad.be, 055 31 79 90

© Ellen De Coene
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NORDIC WALKING - KVLV WORTEGEM
Wanneer: zondag 9 februari 2020 van 9u30 tot 11u00
Wat: We strekken de benen en gaan samen een ontspannen tocht aan met onze "stokken". Graag een seintje wie
meewandelt bij Hilde De Cock (hdecock@gmail.com)
Waar: kerk Wortegem
Info: hdecock@gmail.com
LICHTMISWANDELING – ETIKHOVE, EEN DORP OM IN
TE KADEREN! - PASAR		
Wanneer: zondag 2 februari 2020 om 8u45
Wat: Zoals gewoonlijk start Pasar Wortegem-Petegem haar
jaarprogramma met de traditionele winterwandeling. Dit
jaar verkennen we de ruimere omgeving van de Maarkedalse
deelgemeente Etikhove, met een parcours om (letterlijk en
figuurlijk!) duimen en vingers van af te likken! De start- en
aankomstlocatie is het vintage café van het Hofke ter Musse, waar we ons ’s middags tegoed kunnen doen aan huisgemaakte pizza’s, rechtstreeks uit de originele houtgestookte
oven. Zondermeer een verwarmend moment om naar uit te
zien! De wandellus is 8 km – in een heuvelend landschap.
Goede wandelschoenen zijn geen overbodige luxe. Pas ook
je kledij aan eventueel winterse toestanden aan
De prijs omvat de begeleide wandeling, de verzekering L.O.
en natuurlijk ook de huisgestookte pizza’s (excl. bijhorende
dranken)
Waar: Hofke ter Musse, Mussestraat 4 (Maarkedal-Etikhove)
Prijs:
• € 15 voor leden
• € 16 voor niet-leden
Info: www.pasar.be/wortegem-petegem
Reservaties: Inschrijven is verplicht en kan tot 26 januari
2020 via de website.

DANS VOLUIT – KVLV ELSEGEM
Wanneer:
• dinsdag 4 februari 2020
• dinsdag 11 februari 2020
• dinsdag 18 februari 2020
• dinsdag 25 februari 2020
telkens van 19u30 tot 20u30
Wat: In "Dans Voluit" gaan we in 4 lessen kunnen proeven
van verschillende dansstijlen gaande van Salsa tot Volksdans en zoveel meer. Hierin staan experimenteren met
beweging en je volop uitleven voorop. Lichaamsbeweging
geeft je een goed gevoel en is essentieel voor een goede
gezondheid. Je hebt geen danservaring of basisconditie
nodig. Inschrijven vooraf hoeft niet. Iedereen is welkom.
Waar: Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35
Prijs:
• € 4/les of € 12 voor vier lessen – leden
• € 6/les of € 18 voor vier lessen – niet-leden
Info: kvlvelsegem@gmail.com
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SCHOOLETENTJE - GBS DE KOUTER
Wanneer:
• zaterdag 15 februari 2020 van 19u tot 21u
• zondag 16 februari 2020 van 11u30 tot 14u
Wat: Etentje ten voordele van de gemeentelijke basisschool.
Waar: Tent Domein De Ghellinck, Kortrijkstraat 70
Prijs:
• € 17 (volwassenen)
• € 8 (kinderen)
• € 4 (kleuters)
Info: www.gbsdekouter.be
Reserveren: van 6 januari 2020 tot 10 februari 2020 via de
website.

MANILLENKAARTING (VERSE VOORGEBAKKEN
FRIETEN) - LANDELIJKE GILDE ELSEGEM-PETEGEM
Wanneer: vrijdag 21 februari 2020
Wat: Jaarlijkse Manillenkaarting
Waar: Parochiezaal Elsegemplein 17
Prijs: € 1,25/spel

© Ellen De Coene

LEUTIG PETEGEM WANDELT & BRUNCHT
Wanneer: zondag 23 februari 2020, start tussen 9u00 en
10u00
Wat: Hou alvast zondag 23 februari vrij in de agenda, want ...
LEUTIG PETEGEM WANDELT & BRUNCHT Feestcomité
Leutig Petegem organiseert een brunchwandeling voor het
hele gezin. Start de dag met een stevige kop koffie en een
koffiekoek, sluit aan voor een ontspannende wandeling in
ons dorp en schuif nadien de voeten onder tafel voor een
heerlijke brunch. Kaarten zijn enkel in voorverkoop verkrijgbaar en kunnen besteld worden tot en met woensdag 19
februari 2020 bij de bestuursleden of via e-mail:
brunch@leutigpetegem.be.
Waar: Start en aankomst aan de voetbalkantine van KFC
Petegem, Eekhoutstraat
Info: www.leutigpetegem.be

FILM ADAM EN EVA		
Wanneer:
• vrijdag 28 februari 2020 om 15u00
• zaterdag 29 februari 2020 om 15u00 en om 19u30
• vrijdag 6 maart 2020 om 19u30
• zaterdag 7 maart 2020 om 15u00 en om 19u30
• zondag 8 maart 2020 om 15u00 en om 19u00
Wat: Adam, een Gentse professor (Bob De Moor), die na
het bedrog van zijn vrouw aan lager wal is geraakt en aan
de drank, moet door omstandigheden met tegenzin naar de
Vlaamse Ardennen verhuizen. Daarbij krijgt hij hulp van een
kasteelheer (Marijn Devalck). Uiteindelijk wordt de professor verliefd op de streek en op Eva, een lokale schoonheid.
Een charmante volksfilm waar drama, romantiek en vooral
humor de belangrijkste ingrediënten zijn. Maar ADAM &
EVA is niet zomaar een film waarvan er twaalf zijn in een
dozijn. ADAM & EVA is een sociaal-cultureel project met als
doel mensen samen te brengen en vooral de pracht en praal
van de Vlaamse Ardennen onder de aandacht te brengen.
En daar zal Wortegem-Petegem niet in ontbreken! Niet
alleen verschillende locaties komen uit Wortegem-Petegem,
in de film zal je ook menig bijrollen en figuranten ingevuld
zien door mensen uit jouw gemeente.
Waar: Hoevegebouw domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 74A
Prijs: € 10
Reservaties: www.adamenevadefilm.be

VOORDRACHT: DWARS DOOR AMERIKA DOOR
VRT-REPORTER WOUTER DEBOOT - PASAR
Wanneer: vrijdag 6 maart 2020 om 19u30
Wat: Eind 2017, voorjaar 2018 doorkruiste de avonturier-reporter Wouter Deboot (Meulebeke) de VS, van oost naar
west. Een tocht van bijna 7000 km met de fiets. Dat leidde
tot een 40-tal minireportages in het populaire programma ‘Iedereen beroemd’ op de VRT. Het motto ‘hij die zich
verplaatst op een ros van staal, komt altijd thuis met een
sterk verhaal’ was het opzet voor het pedaleren van de Trans
American Bicycle Trail, een lange ‘slow travel’ van oost naar
west, om er de ware aard van de Amerikaan te doorgronden.
Over die avonturen brengt Wouter ons een avondvullend
programma, met beeldmateriaal en boeiende verhalen,
voornamelijk ook van die items, die net het scherm niet
haalden, omdat er moest geselecteerd worden.
Waar: Schoolke Moregem, Moregemplein 28
Prijs:
• € 8 voorverkoop
• € 10 aan de deur
Info: www.pasar.be/wortegem-petegem
Reservaties: Inschrijven én betalen kan tot 29 februari
2020.
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KANDIDATUURFICHE

KANDIDAAT VOOR LAUREAAT
SPORTVERDIENSTELIJKHEID
2019

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

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

Categorie

❑ Jeugdsporter
❑ Individuele sporter
❑ Sportploeg
❑ Sportverdienstelijkheid (belangeloze inzet voor een sportclub)
Verdienstelijkheid in 2019 (omschrijving van de prestaties):
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................................

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

Datum . .............................................................................................................................................................................................................................................
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CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSUREN
DIENST

ADRES

DAG

VOORMIDDAG NAMIDDAG

Gemeentehuis

Waregemseweg 35
tel. 056 68 81 14
gemeente@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(1)
gesloten(1)
13.00 – 18.30
gesloten

De dienst burgerzaken is ook open op:

zaterdag 18.01
zaterdag 15.02

09.00 – 11.00(2)

gesloten

Boomzagerijstraat
(t.h.v. Waregemseweg 43)
tel. 056 68 81 14
christophe.poupaert@wortegem-petegem.be

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

Recyclagepark

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

Plaatselijke
openbare
bibliotheek

Rozenhof 128
tel. 055 30 99 84
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
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
gesloten
gesloten
13.30 – 18.30
gesloten

Aanvragen verwarmingstoelage : enkel op dinsdagvoormiddag en op donderdagnamiddag.

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.
Op aanvraag is de opvang open vanaf 06.15 uur.

Lokale politie Vlaamse
Ardennen
Antenne
Wortegem-Petegem

Wortegemplein 4
tel. 056 65 35 50
pz.vlaamseardennen.wijk.wortegempetegem@police.belgium.eu

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

31

Sluitingsdagen 2020
gemeentelijke diensten
en O.C.M.W.

Sluitingsdagen eindejaarsperiode 2019
- De gemeente- en OCMW-diensten zijn gesloten op
woensdag 25 december, donderdag 26 december
en vrijdag 27 december 2019.
- De bibliotheek is gesloten op woensdag 25 december en vrijdag 27 december 2019.
- Het recyclagepark is gesloten op woensdag 25
december en donderdag 26 december 2019.

Gemeentelijke administratieve diensten en O.C.M.W., Waregemseweg 35
WO
DO
MA
VR
DO
VR
MA
MA
DI
MA
WO
DO
VR
DO

01.01
Nieuwjaar
02.01
Nieuwjaarsreceptie
13.04
Paasmaandag
01.05
Feest van de Arbeid
21.05
O.-L.-Heer Hemelvaart
22.05
brugdag
01.06
Pinkstermaandag
20.07
brugdag
21.07
Nationale Feestdag
02.11
Allerzielen
11.11
Wapenstilstand
24.12 (namiddag) Kerstavond
25.12
Kerstmis
31.12 (namiddag) Oudejaarsavond

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

01.01
13.04
01.05
02.05
01.06
11.07
20.07
15.08
02.11
11.11
25.12
26.12

Nieuwjaar
Paasmaandag
Feest van de Arbeid
brugdag
Pinkstermaandag
Feest Vlaamse Gemeenschap
Brugdag
O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstmis
2e kerstdag

Recyclagepark, Boomzagerijstraat
WO
DO
ZA
DO
ZA
DI
ZA
DI
WO
DO
ZA
DO

01.01
02.01
02.05
21.05
11.07
21.07
15.08
10.11
11.11
24.12
26.12
31.12

Nieuwjaar
Nieuwjaarsreceptie
Brugdag
O.-L.-Heer Hemelvaart
Feest Vlaamse Gemeenschap
Nationale Feestdag
O.-L.-Vrouw Hemelvaart
Brugdag
Wapenstilstand
Kerstavond
2de kerstdag
Oudejaarsavond

