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

Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor juli en augustus 2020 dienen binnen te zijn
vóór 1 juni 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 juni 2020 geregistreerd te zijn via www.uitdatabank.be.
Het volgende infoblad verschijnt op 30 juni 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.
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BLIJF VOLHOUDEN IN UW KOT
ALLE ACTIVITEITEN DIE IN DEZE EDITIE VAN HET INFOBLAD AAN BOD KOMEN, ZIJN ONDER
VOORBEHOUD OMWILLE VAN DE MAATREGELEN IN HET KADER VAN COVID-19.
We verlangen allemaal naar een tijd waarin we COVID-19 achter ons kunnen laten. Een tijd van vreugde waarin we elkaar
terug kunnen ontmoeten. We zijn goed op weg, maar het gevaar is nog niet geweken.
Daarom blijft het van belang om de maatregelen te herhalen en ze vol te houden, in het belang van ieders gezondheid.
Hygiëne
• Hou 1,5m afstand van anderen.
• Was regelmatig je handen met zeep.
• Raak je gezicht zo weinig mogelijk aan.
• Voel je je ziek? Blijf thuis en bel naar je huisarts.
• Contact tussen kinderen en ouderen is afgeraden.
Belangrijkste maatregelen
• Blijf zoveel mogelijk thuis. Je mag je enkel verplaatsen
om te gaan werken – naar de apotheek te gaan – naar de
supermarkt te gaan – te gaan tanken – hulp te bieden aan
kwetsbare personen. Fysieke buitenactiviteiten zijn enkel
toegelaten in de directe omgeving van je woning.
• Elke bijeenkomst is verboden.
• De gemeentediensten en het OCMW werken enkel voor
dringende zaken op afspraak. We blijven wel telefonisch en
via e-mail bereikbaar.
• Het recyclagepark is sinds 7 april 2020 terug open onder
strikte voorwaarden. Vanaf 5 mei 2020 kan je er terug
tijdens de normale openingsuren terecht.
• Alle gemeentelijke activiteiten worden afgelast tot en met
30 juni 2020. Dit betekent dat ook de gemeentelijke infrastructuur niet beschikbaar is voor derden.
• De bibliotheek startte vanaf maandag 20 april met een
afhaaldienst op afspraak, enkel voor inwoners uit onze
gemeente. Geef jouw keuze door via het formulier op de
website of via het nummer 055 30 99 84.
Breng enkel uitgeleende materialen terug wanneer je
nieuwe materialen komt afhalen. Meer info op
https://wortegem-petegem.bibliotheek.be/afhaalbib.

Deze tijden wegen vooral zwaar door op kwetsbare doelgroepen. Het gemeentebestuur draagt daarom graag een
steentje bij aan ieders welzijn.
Wortegem-Petegem helpt
Kwetsbare doelgroepen worden aangeraden om binnen te
blijven, maar dit betekent niet dat je er alleen voor staat!
Heb je hulp nodig? Laat het ons weten en wij brengen jou in
contact met een vrijwilliger.
Je kan jouw hulpvraag doorgeven via het nummer 056 68 81 14,
via mail naar gemeente@wortegem-petegem.be
of via het online platform
www.impactdays.be/wortegempetegemhelpt.
Ook indien je graag als vrijwilliger aan de slag gaat, kan je op
het platform terecht om je te registreren.
Alle aanvragen worden vertrouwelijk behandeld.
Psychosociaal welzijn
Omdat veel gezinnen in deze tijden samen thuis zijn, is de
kans op conflicten ook groter. Probeer steeds rustig te blijven en zoek tijdig hulp wanneer je het gevoel hebt dat het
jou te veel wordt. Durf erover te praten en volg deze tips:
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Denk ook aan de kwetsbare mensen, die zich in deze periode
misschien geïsoleerd voelen. Bel of skype eens als dat kan, of
schrijf ze een brief.
Zorg zeker goed voor jezelf en probeer routine in jouw
dagen te brengen om rust te creëren. Zoek ook naar zinvolle
ontspanning, zowel binnen- als buitenshuis (fietsen, wandelen, koken, tuinieren, …).

Winkelhier
Ook onze handelaars hebben het zwaar. We sporen iedereen
aan om zoveel mogelijk lokaal te winkelen. Op de gemeentelijke website vind je een up-to-date overzicht van lokale
handelaars waar je bestellingen kan afhalen of thuis laten
leveren:
www.wortegem-petegem.be/coronavirus/thuislevering.
Voeding - drank
• Amuser Catering
• Bistronoom
• De Proefchalet
• Den Brandewijn
• De Vierschaar – De Goedendag
• Frituur Buikske Vol
• Frituur Dorine
• De Goede Geburen
• N’Ice Place - ijs(taart) en confisserie
• Vinotto - wijnhandel
• Vishandel Thierry
Andere
• Apotheek Casier
• Apotheek farmaplein 10
• Bloomerang - bloemist
• Firma Beel - grasmachines en tuinbouwmachines
• Odefleur - bloemist
• Shop@Moregem - fantasiejuwelen
Staat jouw zaak er nog niet tussen? Stuur een mailtje naar
gemeente@wortegem-petegem.be en wij doen het nodige.

Let op voor valse berichten rond het coronavirus
Er gaat veel verkeerde informatie rond over het coronavirus.
Let dus steeds op dat jouw informatie van een betrouwbare,
officiële bron komt. Alle correcte informatie vind je op www.
info-coronavirus.be.
Nu we in ons kot blijven, grijpen we nog vaker naar onze
smartphone of computer. Daar spelen cybercriminelen gretig
op in. Wees dus waakzaam met aanbiedingen voor mondmaskers en handgel, berichten rond geldinzamelacties en
links naar valse nieuwssites.

Huur voor commerciële onroerende goederen
De huur van de commerciële onroerende goederen, zijnde
’t Schuttershof, De Ruffel en domein de Ghellinck, werd niet
geïnd voor de maanden maart en april.
Andere steunmaatregelen
De Vlaamse Regering biedt tal van steunmaatregelen voor
ondernemers, maar ook voor particulieren.
Een overzicht vind je op
www.wortegem-petegem.be/coronavirus/steunmaatregelen.

CORONAHELDEN
Wil jij graag iemand bedanken voor zijn/haar speciale inzet tijdens de coronacrisis?
Laat het ons weten via gemeente@wortegem-petegem.be of via 056 68 81 14.

Wil je op de hoogte blijven van updates rond de maatregelen?
Schrijf je in op onze nieuwsbrief via www.wortegem-petegem.be,
of download onze app.

Het volledige overzicht van de maatregelen vind je op
www.wortegem-petegem.be/coronavirus.
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TEN GEMEENTEHUIZE
INFOBLAD KRIJGT IN 2021 EEN NIEUW JASJE
Vanaf 2021 nemen we het infoblad onder handen om er
een meer dynamisch communicatiekanaal van te maken.
Dit betekent dat jullie als inwoner een zegje krijgen, en dat
mag je best letterlijk nemen!
Concreet roepen we volgende nieuwe rubrieken in het leven:
• #360pracht
Maak een foto in onze gemeente en vertel er jouw
verhaal bij: waarom is het voor jou een speciale plek/
gebeurtenis/… (tekst van maximaal 400 woorden).
Jouw beeld dient van voldoende resolutie te zijn om
als coverfoto te gebruiken (300dpi).
Bij voorkeur gaat het om een ‘staand’ beeld (portrait).
• Dossier
We zetten de werking van onze diensten of grotere

thema’s zoals veiligheid, mobiliteit, ruimtelijke ordening, participatie, het zwerfkattenbeleid, … in de kijker.
Stuur jullie vragen over een dienst of thema door,
zodat wij weten wat voor jullie belangrijk is.
• Eigen kweek
Nomineer een inwoner die volgens jou een uniek
talent heeft (sportief, creatief, …), wij zorgen voor een
kort interview.
Bezorg ons via e-mail de naam en het telefoonnummer of een e-mailadres van de persoon die jij nomineert, of tag de persoon via sociale media.
Je kan beelden, tekst en vragen doorsturen via e-mail
naar gemeente@wortegem-petegem.be.

Gemeente- en OCMW-raadsbeslissingen
Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gemeente- en OCMW-raadsbeslissingen.
De volledige verslagen vind je terug op de gemeentelijke website www.wortegem-petegem.be onder de rubriek
Bestuur/bekendmakingen/besluitenlijsten.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD VAN 30 JANUARI 2020
Aanvullend verkeersreglement éénrichtingsverkeer in de
Eekhoutstraat
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het aanvullend verkeersreglement betreffende het
instellen van een éénrichtingsverkeer in de Eekhoutstraat,
tussen de St-Martinusstraat en de parking van het voetbalplein, goed.

Rechtstreekse participatie in hernieuwbare energieprojecten via burgercoöperaties
De gemeente streeft ernaar met algemeenheid van
stemmen om op het eigen grondgebied rechtstreekse
participatie van minstens 50% in alle nieuwe grootschalige
hernieuwbare energieprojecten te voorzien via burgercoöperaties die de ICA-principes respecteren, om op die
manier lokale natuurlijke rijkdom voor iedereen toegankelijk te maken en een draagvlak bij de bevolking te creëren.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD VAN 27 FEBRUARI 2020
Opheffing retributie voor het verwerven van een tuincompostvat, een beluchtingsstok en een compostbak.
Vanaf 1 januari 2020 is het leveren van compostvaten,
beluchtingsstokken en compostbakken overgenomen
door de intercommunale I.VL.A. Daarom wordt het retributiebesluit hieromtrent met algemeenheid van stemmen
opgeheven.

Aanpassing ereloon beëdigde arts bij crematie
De gemeenteraad keurt met 15 stemmen voor (Open VLD,
N-VA en CD&V) bij 1 onthouding (Sp.a./onafhankelijk) en 1
stem tegen (onafhankelijk) de aanpassing van het ereloon
voor de aangestelde beëdigde arts bij crematie goed.
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BURGERLIJKE STAND
De zaterdagopeningen van de dienst burgerzaken in april, mei en juni 2020 gaan niet
door omwille van de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

Geboorte
20.02.2020
Indi Fischer,
			
dochtertje van Heidi De Ruyck en Thomas Fischer
			 Hartelijke gelukwensen.

BEGRAAFPLAATSENBEHEER
PETEGEM
Sinds 1 april 2020 kan je op de begraafplaats Petegem
bordjes vinden aan verschillende graven. Deze dienen als
bekendmaking van twee verschillende procedures die
opgestart zijn in het kader van een goed begraafplaatsenbeheer.
Enerzijds worden graven met een vervallen concessie
(gekochte grond) aangeduid. De nabestaanden krijgen
gedurende 1 jaar de tijd om de concessie te hernieuwen.
De kostprijs hiervan is 250 euro per persoon voor 10 jaar.
Concessies die niet hernieuwd worden, vervallen. Het gemeentebestuur kan dan overgaan tot de verwijdering en
eventuele ontruiming van het graf.
Anderzijds worden ook graven zonder concessie (niet-gekochte grond) aangeduid. De nabestaanden krijgen éénmalig gedurende 1 jaar de tijd om toch nog een concessie
aan te gaan. Hiervoor wordt retroactief gerekend vanaf
het moment van begraving aan de huidige tarieven zoals
ze zijn vastgelegd door de gemeenteraad in zitting van 27
februari 2014.
Wanneer er beslist wordt om geen concessie meer aan te
kopen, kan het gemeentebestuur overgaan tot de verwij-

dering en eventuele ontruiming van het graf. Indien de
nabestaanden dit wensen, kunnen zij vóór 1 september
2021 zelf het grafteken, foto’s of andere voorwerpen
wegnemen. Na het verstrijken van deze termijn worden de
grafmonumenten eigendom van het gemeentebestuur en
zal er een ambtshalve verwijdering volgen.
Nabestaanden hebben de tijd tot en met 31 maart 2021
om de concessies te hernieuwen.

ELSEGEM, OOIKE EN MOREGEM
Ook op de begraafplaatsen van Elsegem, Ooike en Moregem vind je deze bordjes met de bekendmaking van de
hierboven beschreven procedures die opgestart zijn in het
kader van een goed begraafplaatsenbeheer.
Wij herinneren jou er graag aan dat de procedures voor
de kerkhoven Elsegem, Moregem en Ooike aflopen op 1
september 2020. Nabestaanden hebben tot dan de tijd
om de concessies te hernieuwen.
Voor meer info, voor de hernieuwing van een concessie of
voor een berekening van de kostprijs voor een retroactieve rechtzetting, kan je steeds terecht bij Katrien Decordier
van de dienst bevolking via het nummer 056 68 81 14 of
via bevolking@wortegem-petegem.be.

JOUW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN?
DE FOD FINANCIEN MAAKT HET JOU GEMAKKELIJK!
JOUW AANGIFTE VIA TAX-ON-WEB (MYMINFIN):
SIMPEL EN SNEL!

JE KRIJGT EEN VOORSTEL VAN VEREENVOUDIGDE
AANGIFTE?

Jouw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of jouw
voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar
zijn in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei.

Jouw gegevens zijn juist en volledig? Je moet niets doen.
Ja zal automatisch jouw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen.

Hoe krijg je toegang tot jouw aangifte of voorstel van
vereenvoudigde aangifte?
Ga naar www.myminfin.be en meld je aan met itsme®, of
met jouw identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer.

Jouw gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze
corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via MyMinfin), hetzij via
het papieren antwoordformulier.
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MEER INFORMATIE? HULP NODIG?
Vind het antwoord op jouw vraag
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën:
https://financien.belgium.be/nl/particulieren.
• Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57
(elke werkdag van 8u30 uur tot 17u.)
Laat jouw aangifte invullen door de experten van de
FOD Financiën
• Bel naar het nummer dat op de envelop van jouw aangifte staat zodra je die ontvangt.
• Je krijgt een afspraak om jouw aangifte te laten invullen
per telefoon.
• Na het invullen per telefoon, ontvang je per post een
document met de meegedeelde gegevens. Je moet
dat document ondertekenen en terugsturen. Je zal de
indiening van jouw aangifte ook kunnen afronden via
Tax-on-web (MyMinfin).

Om jouw veiligheid te garanderen in de huidige context
van het coronavirus zijn alle sessies voor hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de kantoren
van de FOD Financiën als in de gemeenten.

ONTVANG JOUW DOCUMENTEN VAN DE FOD
FINANCIËN DIGITAAL VIA DE EBOX
Maak het jezelf gemakkelijk en ontvang jouw documenten
van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en
beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
Activeer jouw eBox op doemaardigitaal.be! Je krijgt dan
een melding (vb. een e-mail) zodra er een nieuw document beschikbaar is.

SPORTDIENST
MAG IK NOG SPORTEN?
Privé- en publieke activiteiten van culturele, maatschappelijke, feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve
aard zijn verboden.
Uitzondering is de beoefening van een individuele fysieke
buitenactiviteit of met de gezinsleden die onder hetzelfde
dak wonen of telkens eenzelfde vriend en mits inachtneming van de social distancing maatregelen (afstand van
1,5 meter).
Fysieke activiteiten en wandelingen worden aangemoedigd mits inachtname van de social distancing maatregelen.
Deze activiteiten zijn toegestaan voor de noodzakelijke
duur om ze uit te oefenen. Na de uitoefening van de activiteiten is de terugkeer naar huis verplicht.
In het kader van deze activiteiten moet men permanent
in beweging zijn. Het is bijvoorbeeld verboden om in de
parken te gaan zitten, te picknicken of te zonnebaden.

Ten aanzien van zwangere vrouwen, ouderen, mensen met
een beperkte mobiliteit of een mentale handicap moet er
tolerantie aan de dag gelegd worden.
Voor de activiteiten mogen enkel rijwielen (met inbegrip
van elektrische fiets) en niet-gemotoriseerde voortbewegingstoestellen worden gebruikt. Deze beperking is niet
van toepassing voor personen met een beperkte mobiliteit.
Verplaatsingen met de auto voor recreatieve activiteiten
zijn toegestaan voor:
• gezinnen met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar
• personen met een beperkte mobiliteit (met inbegrip
van ouderen en zwangere vrouwen)
• begeleiders van personen met een fysieke of mentale
beperking
Alle info voor sporters vind je op https://www.sport.vlaanderen/corona-en-sportbeoefening-in-vlaanderen/

SCHAAKTOERNOOI
Het schaaktoernooi van 29 februari 2020 kon weer op
heel wat deelnemers rekenen!
Iedereen ging met een geschenkje naar huis.

CONTACT
sportdienst:
Pieter Nachtegaele
T 056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be
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JEUGDDIENST
SPEELKRIEBELS
Tijdens de zomer organiseert het gemeentebestuur 5 weken speelplezier.
Van 1 tot 17 juli 2020 en van 27 juli tot 7
augustus 2020 zet Speelkriebels opnieuw
elke werkdag zijn deuren open
in domein de Ghellinck. Speelkriebels richt
zich tot kinderen vanaf 3 jaar tot en met het
6de leerjaar. Inschrijven kan via het online inschrijvingsformulier op de website.

Inclusie op het speelplein
Speelkriebels heeft een inclusieve werking, dit wil zeggen
dat ook kinderen met een beperking welkom zijn op het
speelplein. Om de kinderen zo goed mogelijk te begeleiden vragen wij aan de ouders om vóór 15 juni contact op
te nemen met Silke van de jeugddienst. Wij komen graag
eens langs voor een kennismakingsgesprek.

Gezocht: animatoren
Ben jij het spelen nog lang niet verleerd? Wil je kinderen
samen met een topteam een fantastische vakantie bezorgen? Wil je graag een centje bijverdienen? Dan is Speelkriebels zeker iets voor jou!

Animatoren bij Speelkriebels zijn …
• minstens 16 jaar, of worden 16 in het jaar dat ze animator zijn;
• verantwoordelijk maar kunnen ook nog wel eens zeer
zot doen;
• speelbeesten die houden van kinderen;
• enkele weken beschikbaar in de paas- en/of zomervakantie;
• samen een fantastische vriendengroep die zelf ook al
eens een stapke zet, met een BBQ of zotte activiteit!
WIL JE MEER WETEN?
Contacteer Silke van de jeugddienst voor meer informatie!

SWAP
Hét vakantieprogramma voor actieve en coole tieners van
10 t.e.m. 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. Inschrijven
kan via het online inschrijvingsformulier op de website.
Doordat de activiteiten in de paasvakantie werden
afgelast, werd er wat verschoven in de planning van de
SWAP-activiteiten in de zomervakantie.

LAGO Kortrijk
365 dagen vakantieplezier voor het hele gezin! Spetteren
in het water, roetsjen van de glijbaan, surfen over de golven, ... Ben jij klaar voor eindeloze waterpret?
Deze SWAP-activiteit is te combineren met een dagje
Speelkriebels voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar.
Wanneer? Donderdag 2 juli 2020 van 13u tot 17u30
Waar? Domein de Ghellinck

Lasershooten
Ben jij klaar voor een lasershootbattle? Tijdens een game
probeer je elkaar te raken en uit te schakelen met een
lasergeweer. De ene keer speel je in team, een andere
keer is het ieder voor zich en blijf jij misschien als ultieme
overwinnaar over!
Deze SWAP-activiteit is te combineren met een dagje
Speelkriebels voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar.
Wanneer? Woensdag 8 juli 2020 van 14u tot 16u
Waar? Domein de Ghellinck
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Workshop VR 360°
In deze workshop gaan we op ontdekkingsreis door de
virtuele wereld. We gaan aan de slag met een 360°camera
en maken een ‘fotosphere’, of we wandelen als een reus
op een mini planeet. We experimenteren met allerlei leuke
360 graden trucjes en gaan op zoek naar nieuwe uitdagingen. Onze foto’s en filmpjes bekijken we daarna op een
smartphone en een VR bril in 3D.
Deze SWAP-activiteit is te combineren met een dagje
Speelkriebels voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar.
Wanneer? Woensdag 15 juli 2020 van 14u tot 16u
Waar? Domein de Ghellinck

Cinema
We gaan naar de cinema in Waregem! We kiezen de film
samen met de ingeschreven deelnemers.
Deze SWAP-activiteit is te combineren met een dagje
Speelkriebels voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar.
Wanneer? Woensdag 29 juli 2020 van 13u30 tot 16u
Waar? Cinéstar Waregem

Bowling
Bowling party! Je speelt 2 bowlinggames. Want zeg nu
zelf, 1 spelletje is toch echt niet genoeg? En omdat bij een
party nu eenmaal hapjes horen, voorzien we een lekkere
portie hartige hapjes en een frisdrank. Gooi jij de eerste
strike?!
Wanneer? Woensdag 5 augustus 2020 van 17u tot 19u
Waar? Bowling Stones Oudenaarde

PRETPARKUITSTAP: PARC ASTÉRIX
Reis mee naar Gallië om samen met Astérix en Obelix de
strijd aan te gaan tegen de Romeinen! Vlieg vanuit een
Egyptische tempel de hoogte in met Oziris en trotseer
Zeus in één van de beste houten achtbanen ter wereld. Het
park staat volledig in het teken van Astérix en Obelix, met
de bijhorende humor en bekende karakters. Grijp je menhir
en neem nog een slok van je toverdrank, we zijn weg!
Opgelet: om mee te gaan op deze uitstap moet jouw
kind beschikken over een (kids-) ID-kaart die nog geldig
is op de dag van de uitstap en een reistoelating getekend door een ouder. Beide documenten dienen afgehaald te worden bij de dienst bevolking in uw gemeente.
Wanneer?
Donderdag 13 augustus 2020 van 7u30 tot 20u.
Waar?
De bus vertrekt op de parking van het domein de Ghellinck.
Voor wie?
Iedereen tussen 6 en 15 jaar. Tieners vanaf 10 jaar mogen
alleen in het park rondlopen mits toestemming van de
ouders.
Kostprijs?
Inwoner: 20 euro
Niet-inwoners: 25 euro

CONTACT
jeugddienst:
Silke Van der Schaeghe
T 056 68 81 14
jeugddienst@wortegem-petegem.be

BIBLIOTHEEK
BIBLIOTHEEK BIEDT AFHAALDIENST
OP AFSPRAAK AAN

DIGITALE DIENSTEN TEN GEVOLGE
VAN COVID-19

Als inwoner van onze gemeente kan je op afspraak materialen afhalen. Geef jouw keuze minstens één dag voordien
door via het formulier op de website of telefonisch via het
nummer 055 30 99 84. Kies enkel werken die niet uitgeleend zijn.
Breng alleen uitgeleende materialen terug wanneer je
nieuwe materialen komt afhalen.

Zolang de maatregelen tegen het coronavirus van kracht
blijven, zijn er heel wat digitale diensten waarvan je (gratis)
gebruik kan maken.
Op onze website vind je een overzicht met lees-, kijk- en
luistertips. Deze worden regelmatig aangevuld door medewerkers van verschillende Vlaamse bibliotheken.
Hierin vind je o.a. e-boeken, luisterboeken, prentenboeken

De openingsuren worden gedurende de maatregelen
gewijzigd als volgt:
• Maandag:
16u00 – 19u00
• Dinsdag:
10u00 – 12u00 en 14u00 – 16u00
• Woensdag: 10u00 – 12u00 en 14u00 – 16u00
• Donderdag: 10u00 – 12u00 en 14u00 – 16u00
• Vrijdag:
15u00 – 19u00

en krantenartikelen die je kan raadplegen, maar ook links
naar theatervoorstellingen, filmplatforms, podcasts, virtuele rondleidingen in musea, educatieve sites, …
https://wortegem-petegem.bibliotheek.be/

Meer info:
https://wortegem-petegem.bibliotheek.be/afhaalbib.
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NIEUWE DIENST: MIJN LEESTIPPER
Op zoek naar een goed boek? Leden van onze bib kunnen
vanaf nu terecht bij Mijn Leestipper voor persoonlijke leestips. Deze nieuwe dienst tipt leners boeken naar hun eigen
smaak en voorkeur, recht uit de collectie van onze bib. Elke
maand adviseert Mijn Leestipper volwassen leners verschillende fictieboeken. Zoveel lezers, zoveel smaken: om de
gebruikers te leren kennen maakt Mijn Leestipper gebruik
van jouw leenhistoriek en jouw leesprofiel. Inloggen kan
eenvoudig met het Mijn Bibliotheek-profiel op mijnleestipper.bibliotheek.be. Wie dat wil, wordt maandelijks via
e-mail op de hoogte gebracht wanneer er nieuwe leestips
klaarstaan. Met Mijn Leestipper weet je altijd wat gelezen!

CONTACT
bibliotheek:
Ruth Debels
T 055 30 99 84
bibliotheek@wortegem-petegem.be

TOERISME
QUIZVRAAG
Steven, jij wist dat de foto genomen was aan de kerk in
Ooike en wint een paaspakket van Bakkerij Verschoore!

In onze gemeente zijn er heel wat prachtige vergezichten
en wandelpaden. Stuur een foto op van jouw mooiste
plekje in de gemeente en win een wandelnetwerkpakket!
Stuur jouw foto door en maak kans op een wandelnetwerkpakket van Toerisme Vlaamse Ardennen en een
toeristisch prijzenpakket! Stuur je foto voor 31 mei 2020
naar toerisme@wortegem-petegem.be of Dienst Toerisme
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. Vermeld
daarbij zeker je adresgegevens en telefoonnummer. Veel
succes!
TIP: deel de foto ook online met de hashtag #360pracht
en wie weet duikt jouw beeld op in onze communicatie!

CONTACT
dienst toerisme:
Silke Van der Schaeghe
T 056 68 81 14
jeugddienst@wortegem-petegem.be
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WELZIJN
WEEK VAN DE OPVOEDING
16-23 mei 2020 is de week van de opvoeding.
In een tijd waarin beide ouders vaak thuis zijn of van thuis
uit werken en ondertussen ook voor de opvang van hun
kinderen zorgen, is de opvoeding niet altijd evident. De
coronacrisis is een heel uitzonderlijke situatie die druk
en stress met zich meebrengt voor zowel ouder als kind.
Dagelijkse gewoontes en routines veranderen, en dit heeft
een impact op het hele gezin.
We geven jou graag enkele tips:
• Grens zelf je werkuren af. Als je de mogelijkheid hebt,
kan je je tijd wat creatiever indelen. Zo kan je op vaste
tijdstippen een moment inlassen om samen met je
kindje te spelen. Baby’s en peuters hebben regelmatig de volledige aandacht van papa of mama nodig.
Ga flexibel om met de planning van vaste momenten:
jonge kinderen hebben nog geen tijdsbesef en vragen
geregeld aandacht. Dan hebben ze even je bevestiging
nodig en kan je tonen: ‘Ik ben er voor jou’.
• Heb je een partner en is die ook thuis? Las een beurtrol
in om op de kinderen te passen. Zo hebben jullie beiden
tijd om even, elk apart, op het werk te focussen en ongestoord verder te werken.

• Verveelt je kindje zich? Verveling kan en mag. Het leidt
soms tot creatieve oplossingen. Want plots wordt dat
leeg flesje water leuk speelgoed.
• Even pauze? Laat je peuter meehelpen in huis: een
wasbeurt voor de blokken, de was sorteren of plooien,
samen het huis opruimen, … Twee vliegen in één klap:
een fijn moment en je kind leert tegelijk heel veel bij.
Vormen, kleuren, woordjes, de wind die de was droogt,
het gras dat kriebelt aan hun voetjes …
• Badtijd? Laat je kindje in bad spelen terwijl jij er naast
even op je laptop verder werkt.
Je vindt ook heel veel ideetjes en spelletjes op:
www.speelbank.be
www.groeimee.be
www.kindengezin.be

CONTACT
dienst welzijn:
Stefanie Dhaenens
T 056 68 81 14
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be

OCMW
AANVRAAG VERWARMINGSTOELAGE 2020
Zolang de federale maatregelen ter beperking van de
verspreiding van het coronavirus Covid-19 gelden, werken
we achter gesloten deuren en op afspraak. Ook voor de
aanvraag van de verwarmingstoelage heeft dit gevolgen.
De aanvraag voor een verwarmingstoelage gebeurt hierdoor net ‘ietsje’ anders.
Stuur onderstaande documenten op naar het OCMW,
bij voorkeur via e-mail naar
valerie.moerman@wortegem-petegem.be,
of per post naar Waregemseweg 35:

Na verwerking krijg je de originele factuur en het betalingsbewijs terug toegestuurd, samen met de ingevulde
aanvraagformulieren. Deze laatste dien je ondertekend
terug te bezorgen.

CONTACT
sociale dienst:
T 056 68 00 50
socialedienst@wortegem-petegem.be

• factuur
• betalingsbewijs van de brandstoflevering
• kopie / foto identiteitskaart
• kopie / foto bankkaart.
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MOBILITEIT EN OPENBARE WERKEN
PETEGEMPLEIN 5

ROTONDE KERKHOVE

De aanvang van de bouwwerken voor de appartementen
op Petegemplein 5 was voorzien vanaf half mei, na aanleg
van de riolering.
De rioleringswerken in de Krauwelstraat gingen eind april
van start. Aansluitend zullen de rioleringswerken op de
site zelf aanvangen.

De Vlaamse overheid startte eind april met de werken aan
de rotonde in Kerkhove. Hierbij worden vrijliggende fietspaden uit de voorrang aangelegd.

Tijdens de werken in de Krauwelstraat wordt een omleiding voorzien via het Kastanjeplein.

De werken gingen van start op 27 april en duren bij normale weersomstandigheden 12 weken. Er wordt gewerkt
in 2 fasen, waarbij alleen maar het verkeer op de as Kaster-Berchem via tijdelijke verkeerslichten door zal kunnen.
De volgende omleidingen worden voorzien:

Gezien de omstandigheden, is de timing echter nog
onduidelijk. We verwijzen dan ook naar onze website
www.wortegem-petegem.be en onze nieuwsbrief om de
laatste updates van de werken te volgen.

• zwaar verkeer van en naar Avelgem: via Bevrijdingslaan-Bosstraat, Tiegemstraat en N36
• gewoon verkeer van en naar Avelgem: via Rugge en
Ruien-Berchem of via omleiding zwaar verkeer
• alle verkeer van en naar Petegem: via N8.
Er worden ook enkele flankerende maatregelen voorzien:
• éénrichtingsverkeer in Varent richting Kaster
• éénrichtingsverkeer en snelheidsbeperking 30 km/u in
tegenwijzerzin in straten rond de werken (Krevelstraat
/ Krevelstraat - Kruisstraat / Kaaistraat - Ten Hove /
Sint-Amandswijk - Maelstene). Deze lokale lus is bedoeld als circulatie voor de inwoners van Kerkhove.
Voor meer informatie kan je terecht op
www.wortegem-petegem.be/mobiliteit/verkeersinfo.

RIDOBEL
Het einde van de werken op de site Ridobel is onder voorbehoud voorzien voor eind april – begin mei 2020.
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BERICHTEN VAN ALGEMEEN NUT
WANNEER JE DRINGENDE OF IETS MINDER DRINGENDE HULP NODIG HEBT…
Om snel te reageren in een noodsituatie is het belangrijk dat je op de hoogte bent van de bestaande noodnummers.
Naast de gekende noodnummers 112 en 101 zijn er de voorbije jaren door de overheid ook enkele nieuwe specifieke
nummers en een app gelanceerd. Hieronder volgt een kort overzicht.

112 en 101 voor dringende hulp
In België zijn er twee gratis noodnummers die 24/7 bereikbaar zijn voor dringende hulp:
• 112 voor ziekenwagen en brandweer;
• 101 voor politie.
Wanneer je naar het noodnummer 112 of 101 belt in
Vlaanderen of Wallonië, moet je een keuze maken via een
keuzemenu: voor ziekenwagen of brandweer druk 1, voor
politie druk 2. Je wordt dan rechtstreeks doorverbonden
met de juiste noodoproepcentrale. Het is dus een zeer
eenvoudig keuzemenu.
Belangrijk: je wordt altijd geholpen als je naar het noodnummer 112 belt. Ook als je niet weet welke keuze je moet

maken of als je de verkeerde keuze zou maken krijg je een
operator van de noodcentrale aan de lijn. Indien nodig zal
de operator je dan wel doorschakelen naar de noodcentrale die jou kan helpen.

TIP: Als je naar 112 of 101 belt en een keuze hebt gemaakt,
wacht dan rustig op antwoord. Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw aan het einde van de wachtrij te
staan. De operator zal jou vragen stellen over de locatie,
het soort noodgeval, of er gewonden zijn en zal jou
eventueel instructies geven. Hou na het afronden van de
noodoproep je telefoonlijn vrij zodat de noodoproepcentrale je eventueel kan terugbellen indien nodig.

App 112 BE
Als je een smartphone hebt, kan je best de app 112 BE
downloaden. Na de registratie kan je gewoon op het
icoontje van brandweer, ziekenwagen of politie drukken
als je hulp nodig hebt. Dit vervangt de keuze die je via het
keuzemenu zou maken. Tijdens je oproep stuurt de app

elke 30 seconden je positie naar de noodcentrale zodat de
operator ziet waar je bent. Daarnaast kan je nuttige medische informatie invullen in de app die wordt meegestuurd
naar de Noodcentrale 112.
Meer info vind je op www.112.be (app).

Doof, slechthorend of spraakgestoord?
Als je doof of slechthorend bent, of een spraakstoornis
hebt, kan je:
- bij registratie van de app 112 BE met een vinkje aanduiden dat dit het geval is. Als je een noodoproep doet via
de app zal de operator dan de chatfunctie activeren,
waardoor je via berichten met de noodcentrale kan
communiceren.

- de noodcentrales ook bereiken via SMS. Het is niet
mogelijk om berichtjes te sturen naar de traditionele
noodnummers 112 en 101, maar wel naar specifieke nummers die enkel door doven, slechthorenden of mensen
met een spraakbeperking kunnen opgevraagd worden
via e-mail of SMS. Meer info vind je op www.112.be
(voor doven) .

E-loket of 1722 tijdens storm
Indien jouw hulpverleningszone een e-loket of rechtstreeks nummer heeft, kan je daar rechtstreeks terecht
om een brandweerinterventie voor storm of wateroverlast
aan te vragen. Je kan dit e-loket of rechtstreeks nummer
ook gebruiken om de brandweer een wespennest te laten
verdelgen.
Sinds 1 augustus 2017 kan je voor brandweerhulp tijdens
een storm of als je wateroverlast hebt ook het nummer
1722 bellen als er niemand (mogelijk) in levensgevaar is.
Dit nummer is enkel beschikbaar tijdens hevig onweer
(een code geel, oranje of rood van het KMI) en kan je
gebruiken als er bijvoorbeeld veel schade is aan de dakbedekking, je kelder onderloopt, als er wateroverlast is

op de openbare weg, ... Als je tijdens hevig onweer voor
niet-dringende brandweerinterventies naar het noodnummer 112 belt, zal je hoe dan ook gevraagd worden om
het nummer 1722 te bellen. Bel niet naar 1722 als er geen
interventie van de brandweer nodig is. Als er een boom in
je tuin omgevallen is, als je veranda beschadigd is of als er
een elektriciteitspanne is, bel je best een gekwalificeerde
professional of kan je eventueel zelf herstellingen uitvoeren.
TIP Consulteer de website van je Hulpverleningszone om
na te gaan of ze een e-loket hebben.
Op de website www.112.be (niet dringend?) vind je meer
info over 1722.
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Niet-dringend ziekenvervoer
Als je niet-dringend ziekenvervoer nodig hebt mag je niet
naar 112 bellen, maar moet je beroep doen op een ziekenwagen voor niet-dringende hulp. Je kan contact opnemen

met je ziekenfonds om na te gaan of zij een ziekenwagen
kunnen inplannen of rechtstreeks contact opnemen met
een ziekenwagendienst voor niet dringend ziekenvervoer.

1733 voor dokters van wacht
In sommige regio’s moet je voor niet-dringende medische
hulp geen nummer meer opzoeken van de dokter van
wacht, maar kun je een dokter van wacht bellen via het
centrale nummer 1733. In de volgende jaren zal “1733” in

heel België in gebruik genomen worden.
In onze gemeente is het nummer nog niet in gebruik.
Je kan bellen naar 055 30 04 05.

Schrijf je in op BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid
jou kan verwittigen in een noodsituatie.
Dankzij BE-Alert kan je rechtstreeks informatie krijgen via
sms, een gesproken bericht of e-mail.
Een burgemeester, gouverneur of minister activeert BEAlert, om een bericht uit te sturen naar iedereen waarop

de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een
snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen
en deuren te sluiten bij een brand.
Schrijf je dus in via www.be-alert.be en blijf op de hoogte
tijdens een noodsituatie!

Andere noodnummers
Antigifcentrum
www.antigifcentrum.be
070 245 245
Child Focus
www.childfocus.be
116 000
Kinder- en jongerentelefoon
www.awel.be
102

DOC STOP (gratis) – centrale dienst om 24u/24
een identiteitskaart of Belgisch paspoort te blokkeren
na een diefstal of een verlies.
www.docstop.be
00800 2123 2123
CARD STOP – centrale dienst voor het blokkeren van
bank- en kredietkaarten (24u/24)
www.cardstop.be en www.mijnkaart.be
070 344 344

Tele-onthaal (Praten is de eerste stap)
www.tele-onthaal.be
106

Speleohulp
Speleosecours.be
04 257 66 00

Zelfmoordlijn (gratis, 24 u/24, anoniem)
www.zelfmoord1813.be
1813

Veiligheid in het station en op de trein
Belgiantrain.be
0800 30 230

Meldpunt geweld, misbruik en kindermishandeling
www.1712.be
1712
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BVLAR INFORMEERT: DE BRANDWEERZONE VLAAMSE ARDENNEN BLIJFT SAMEN STERK
WERK VERRICHTEN TIJDENS DE CORONACRISIS
Ook tijdens deze sanitaire crisis dient de brandweer paraat te staan voor dringende en niet-dringende oproepen.
Hulp bieden aan hulpbehoevenden blijft immers hun kerntaak. Echter, om op deze situatie een antwoord te kunnen
bieden heeft de brandweerzone haar werking snel moeten bijsturen, zowel in het belang van de burger, als in het belang van het eigen personeel. We informeren hieronder graag omtrent de wijzigingen en nieuwe richtlijnen waarmee
de brandweerlieden werden geconfronteerd: hoe worden richtlijnen overgebracht, hoe gaan personeelsleden om
met de social distancing-maatregelen, en waar wordt extra aandacht aan geschonken?

Zonecommandant majoor Peter De Vijlder schetst kort de
situatie: “In onze brandweerzone hebben we 3 ziekenwagens, 8 brandweerposten, 10 beroeps brandweermannen,
399 brandweervrijwilligers en 46 ambulanciers-vrijwilligers in dienst. Onze ambulanciers en brandweerlieden
komen bijna dagelijks in contact met patiënten met een
vermoedelijke Covid-19-besmetting. Het voorzien van
extra beschermingsmiddelen en het garanderen van het
welzijn op het werk was dan ook onze eerste grote bekommernis. Gezondheid van ons personeel en de hiermee
gepaard gaande operationaliteit is van primordiaal belang
om de veiligheid van de burger te garanderen.”

Ziekenwagendienst
Contact met coronapatiënten is onvermijdelijk. Om
interventies op een veilige manier te kunnen uitvoeren,
werd een zogenaamde coronakit samengesteld. Deze kit
bevat beschermingsmateriaal, waaronder overalls, mondmaskers, brillen en desinfectantie. Deze behoren sinds de
uitbraak van de crisis tot de standaardbelading van de
ziekenwagens. Ook werd er aandacht geschonken aan het

correct desinfecteren van de ziekenwagen, en werd een
aan-en uitkleedprocedure voor de ambulanciers uitgeschreven en aangeleerd. Er worden geen risico’s genomen, en tijdens iedere interventie is er aandacht voor het
aantrekken van de juiste beschermingsmiddelen.
Zonecommandant De Vijlder: “Het volledig desinfecteren
van de ziekenwagen na elk transport met een coronapatiënt en de behandeling van besmette kledij is een
nieuwe uitdaging waar we een oplossing moesten voor
vinden. Deze nieuwe procedure vereiste een aangepaste opleiding, waarbij aanwezigheid van grote groepen
ambulanciers uitgesloten was. Om evenwel de informatie
degelijk te kunnen verspreiden werden er instructiefilmpjes opgemaakt, waarin de werkwijze stap voor stap
werd uitgelegd. Anderzijds moeten we ook de mentale
gezondheid van onze ambulanciers blijven bewaken, zij
staan immers in de frontlinie van deze crisis, en vormen de
brug naar het ziekenhuis. Het is in ieders belang dat onze
mensen op een fysiek en mentaal gezonde manier kunnen
blijven werken.”
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Brandweerdienst
De brandweer blijft uiteraard alle dringende opdrachten
vervullen. Ook hier werd de gebruikelijke werkwijze aangepast. De nadruk ligt hier op het respecteren van social
distancing-maatregelen, het voorzien van mondmaskers,
en eveneens het ter beschikking stellen van coronakits.
Ook voor de brandweerlieden werden bijkomende instructies voorzien, en werden er organisationele maatregelen
getroffen. Zo wordt de conventionele uitruk nu verdeeld
over meerdere voertuigen, opdat ook hier voldoende afstand kan gegarandeerd worden tussen de manschappen.
Voor wat betreft niet-dringende interventies, zoals het
verdelgen van wespen of leegpompen van kelders, wordt
de situatie nu eerst grondig bekeken. Ook de noodzaak
van tussenkomst wordt geëvalueerd, en dit om zo veilig
mogelijk te kunnen tussenkomen. Op die manier beschermt de brandweer niet enkel het eigen personeel,
maar ook de burger.
Naast deze kerntaken staan ze ook af en toe in voor het
transport van mondmaskers naar de ziekenhuizen en
woonzorgcentra. Deze worden verdeeld via Defensie vanuit de provinciale hub in het militair domein van Gavere.
Tenslotte is ook bij de brandweerfamilie het sociale leven
volledig stilgevallen: alle reguliere activiteiten zoals oefenmomenten en opleidingen, maar ook activiteiten van de diverse vriendenkringen werden tot nader order opgeschort.
Afstandsleren en dagelijks vergaderen via videoconferen-

16

tie kent hierdoor versneld zijn intrede. Aan de hand van
nieuwsbrieven en videoboodschappen houden ze dagelijks contact met hun 450 manschappen. Het stimuleren
van feedback en suggesties van de manschappen omtrent
het verbeteren van maatregelen staat hierbij centraal. Het
is dan ook in deze tijden dat de slogan van onze brandweerzone BVLAR ‘Samen sterk voor veiligheid’ meer dan
ooit van toepassing is.
“Ik ben trots te kunnen vaststellen dat al onze mensen
meer dan ooit beschikbaar zijn voor de burger. Onze
gegevens tonen een hoge operationaliteit en een zeer
laag absenteïsme aan. De vlotte aanpassing op korte tijd
typeert de gedrevenheid en passie voor het vak van hulpverlener. Ook in tijden van corona kan de burger op ons
blijven rekenen!”, besluit de zonecommandant.
Daar sluit burgemeester van Ronse, en voorzitter van de
zoneraad Dupont Luc zich bij aan: “Als voorzitter van onze
brandweerzone sluit ik mij daar volmondig bij aan. Deze
nooit geziene gezondheidscrisis eist van elk van ons het
beste. Mijn dank gaat uit naar alle brandweerlieden en
ambulanciers van wie elke dag opnieuw flexibiliteit, doorzettingsvermogen en aanpassing aan nieuwe procedures wordt
gevraagd. Zij zijn een onmisbare schakel om deze crisis te
lijf te gaan en onze burgers bij te staan in deze voor iedereen moeilijke periode. Hartelijk dank daarvoor. Ik wens iedereen nog veel moed. Zorg goed voor elkaar is een slogan die
onze brandweer nu meer dan ooit waarmaakt op het terrein.
Nog even volhouden. Samen slaan we ons hierdoor.”

VERENIGINGSLEVEN
UNISONO: SABAM EN DE BILLIJKE VERGOEDING IN ÉÉN
Sinds 1 januari 2020 regel je Sabam en de billijke vergoeding met één licentie en via één betaling op het platform
van Unisono (www.unisono.be). Beide licenties werden
geïntegreerd tot één, met één betaling tot gevolg, dit om
het de gebruikers van het repertoire zo eenvoudig mogelijk te maken.

Sabam
Wanneer je muziek speelt op de werkvloer, in je zaak of
tijdens een evenement heb je een licentie nodig voor het
gebruik van het (inter)nationale repertoire van Sabam
(de Belgische vereniging voor auteurs, componisten en
uitgevers). De vergoeding die je daarvoor betaalt, is het auteursrecht. Sabam verdeelt deze rechten aan haar auteurs,
componisten en uitgevers, die op deze manier een eerlijke
vergoeding ontvangen voor het gebruik van hun werken.

Billijke vergoeding
Voor het spelen van opgenomen muziek in publiek toegankelijke ruimtes is een licentie nodig, de billijke vergoeding. Deze vergoeding betreft naburige rechten en is een
financiële compensatie voor het gebruik van het muzikale
repertoire van uitvoerende kunstenaars/artiesten en muziekproducenten.
Tot nog toe werd de billijke vergoeding geïnd door Honebel
(voor de horecasector) en door Outsourcing Partners (voor
andere sectoren, lokale radio’s en tijdelijke evenementen).
Zij doen dit in opdracht van PlayRight en SIMIM, die respectievelijk de uitvoerende kunstenaars/artiesten en de

muziekproducenten vertegenwoordigen. Zij verdelen deze
billijke vergoeding vervolgens aan de leden die zij vertegenwoordigen.

Unisono: alleen maar voordelen
Je had dus tot voor kort twee verschillende licenties nodig.
Maar daar kwam vanaf 1 januari 2020 verandering in. Unisono centraliseert beide, met één licentie en één betaling tot
gevolg. Bovendien beperkt Unisono zich niet tot muziekgebruik. Ook wanneer je audiovisuele werken vertoont,
een theaterstuk opvoert of literaire en visuele werken wil
gebruiken, kun je via Unisono je licentie aanvragen.
Al jouw voordelen op een rij:
• Administratieve vereenvoudiging: je regelt niet langer
Sabam en de billijke vergoeding via twee aparte licenties. Het platform van Unisono zorgt voor één licentie,
gevolgd door één betaling.
• Meer transparantie: je hebt zicht op hoe het geld dat je
betaalt, verdeeld wordt over de verschillende partijen.
• Meer gebruiksgemak: een persoonlijk account op MyUnisono waarmee je snel en eenvoudig jouw licentie aanvraagt. Je kunt er ook vrijblijvend tariefsimulaties maken
en de status van uw dossier(s) in real time opvolgen.
• Eén aansprekingspunt: wens je meer informatie over
de verschillende licentietypes of heb je een vraag? De
medewerkers van Unisono helpen je graag verder.
Meer info: www.unisono.be

BLOEMENVERKOOP SAMANA AFGELAST
De traditionele bloemenverkoop van SAMANA, die normaal
doorgaat in de dagen tussen O. L. H. - Hemelvaart en Sinksen, wordt afgelast. De verspreiding van het Coronavirus
verplicht SAMANA tot het nemen van deze beslissing.
Daarnaast worden ook alle SAMANA-activiteiten die reeds
voorzien waren tot na de zomer afgelast of uitgesteld.

SAMANA roept haar leden op om uiterst voorzichtig te zijn
en de veiligheidsvoorschriften goed op te volgen om de
verdere verspreiding van het Coronavirus te voorkomen.
Draag zorg voor elkaar.
SAMANA WORTEGEM-PETEGEM DANKT ALLEN DIE ZICH
INZETTEN VOOR DE STRIJD TEGEN HET CORONAVIRUS

“IN MEUREGEM ES ALLES MEUGLIJK!”: JAARTJE UITSTEL
Beste inwoners van Moregem en omstreken,
Samen met jullie keken we uit naar onze toneelvoorstellingen in het laatste weekend van juni. We waren heel druk en
vol enthousiasme aan het repeteren en het ging echt goe
worden (al zeggen we het zelf!) maar...een vies Coronabeest heeft er anders over beslist.
We konden niet anders dan te kiezen voor de gezondheid van
onze spelers, de organisatoren en van onze bezoekers en dus
besloten we om onze voorstellingen eind juni te annuleren!
MAAR! Aangezien “in Meurgem alles meuglijk es” en wij
onze prachtige voorstelling zeker met jullie willen delen,

spreken we nu reeds af voor volgend jaar.
Noteer nu alvast in jouw agenda: vrijdag 25 juni, zaterdag
26 juni en zondag 27 juni 2021 en wij zorgen ervoor dat er
over onze voorstellingen nog lang zal gesproken worden
in Moregem en omstreken!

Tot dan,
Het feestcomité Moregem
en de organisatoren: Ignace Penninck, Jean-Marie Plasman,
Erik Moerman, Grietje Moerman
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AFLASSING ACTIVITEITEN N-VA WORTEGEM-PETEGEM
Beste inwoners,
Met spijt in het hart, doch met overtuiging om ons allen aan de regels te houden
op korte maar ook op lange termijn hebben wij als N-VA team beslist onze activiteiten
voor dit jaar niet te laten doorgaan.
Het gaat om volgende activiteiten:
• de lentewandeling van vrijdag 22 mei 2020
• de 11 juli viering op zaterdag 11 juli 2020
• het jaarlijkse nazomerfeest op zondag 13 september 2020.
We willen ons steentje bijdragen om de verspreiding niet in de hand te werken. Langskomen
bij u in de maanden juli en augustus zou niet getuigen van respect en zorg voor uw gezondheid.
Met 700 mensen samen zijn in de tent van het domein evenmin.
Wij rekenen op uw begrip en zien u graag terug als we “uit ons kot mogen”
ergens op café, restaurant bij vrienden of andere gelegenheden.
Intussen:
ZORG GOED VOOR JEZELF EN VOOR DE ANDEREN!!
N-VA Wortegem-Petegem

Afdeling Wortegem-Petegem
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AFLASSING ZOMERFEEST VAN DE BURGEMEESTER

• uitnodiging •

Feest van de
Burgemeester
geannuleerd.

Omdat we in deze coronacrisis geen risico's willen nemen,
wordt het Zomerfeest en Feest van de Burgemeester in 2020

geannuleerd.
geannuleerd.
Volg de maatregelen goed op en
draag zorg voor jezelf en elkaar!

Wortegem-Petegem
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IN WORTEGEM-PETEGEM
MEI - JUNI

Uw activiteit in de UiTkalender?
__

Wens je als vereniging van Wortegem-Petegem
jouw activiteiten van juli of augustus 2020 te publiceren
in het volgende infoblad?
Voer ze dan in vóór 1 juni 2020 in de databank
van Uit in Vlaanderen via www.uitdatabank.be.
Enkel activiteiten die tijdig ingevoerd zijn,
worden opgenomen.

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.

Wegens de maatregelen tegen de verspreiding
van het coronavirus, hebben we de activiteiten
voor mei-juni 2020 niet opgenomen in dit infoblad.
Indien de maatregelen versoepelen,
neem dan een kijkje op
www.uitinvlaanderen.be/agenda/alle/wortegem-petegem
en neem contact op met de vereniging om zeker te zijn
of een activiteit al dan niet doorgaat.
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MELDINGSKAART
Indien je problemen wenst te signaleren of vragen of voorstellen hebt voor zaken van gemeentelijke aard (bijv. inzake
wegenis, nutsvoorzieningen, milieu, burgerzaken, cultuur, vrije tijd, 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 kan je problemen
melden en voorstellen doen.

Meldingskaart
Omschrijving van het probleem of het voorstel:

Eventuele locatie van het probleem:

Naam: 		
Adres: 		
		
Tel.:		

Handtekening:
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Sluitingsdagen 2020 gemeentelijke diensten en O.C.M.W.
___
Gemeentelijke administratieve diensten en O.C.M.W., Waregemseweg 35
VR
DO
VR
MA
MA
DI
MA
WO
DO
VR
DO

01.05
21.05
22.05
01.06
20.07
21.07
02.11
11.11
24.12 (namiddag)
25.12
31.12 (namiddag)

Feest van de Arbeid
O.-L.-Heer Hemelvaart
Brugdag
Pinkstermaandag
Brugdag
Nationale Feestdag
Allerzielen
Wapenstilstand
Kerstavond
Kerstmis
Oudejaarsavond

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

01.05
02.05
01.06
11.07
20.07
15.08
02.11
11.11
25.12
26.12

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

Recyclagepark, Boomzagerijstraat
ZA
DO
ZA
DI
ZA
DI
WO
DO
ZA
DO
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02.05
21.05
11.07
21.07
15.08
10.11
11.11
24.12
26.12
31.12

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

CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSUREN
DIENST

ADRES

DAG

VOORMIDDAG

NAMIDDAG

Gemeentehuis

Waregemseweg 35
T 056 68 81 14
gemeente@wortegem-petegem.be

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08u30 – 12u00
08u30 – 12u00
08u30 – 12u00
08u30 – 12u00
08u30 – 12u00

gesloten (1)
gesloten (1)
gesloten (1)
13u00 – 18u30
gesloten

zaterdag 21.03
zaterdag 18.04

09u00 – 11u00 (2)
09u00 – 11u00 (2)

gesloten

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

gesloten
gesloten
09u30 – 12u00
gesloten
gesloten
09u30 – 12u00

gesloten
gesloten
12u30 – 17u00
12u30 – 18u30
gesloten
12u30 – 17u00

De dienst burgerzaken is ook open op:

Recyclagepark

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

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

Plaatselijke
openbare
bibliotheek

Rozenhof 128
T 055 30 99 84
bibliotheek@wortegem–petegem.be

maandag
gesloten
16u00 – 19u00
dinsdag
gesloten tegen het
gesloten
Zolang de maatregelen
coronavirus van
woensdag
gesloten
15u00 – 20u00
kracht zijn, werken
de gemeentediensten
en het
donderdag
gesloten
gesloten
OCMW enkel voor
dringende zaken
en op afspraak.
vrijdag
gesloten
15u00 – 19u00
zaterdag
10u00 – 12.u00
gesloten

O.C.M.W.

Waregemseweg 35
T 056 68 00 50
ocmw@wortegem-petegem.be

maandag
08u30 – 12u00
gesloten (1)
je
online
kan
reserveren
via (1)
dinsdag
08u30 – 12u00
gesloten
woensdag
08u30 – 12u00
gesloten (1)
https://wortegem-petegem.bibliotheek.be/afhaalbib
donderdag
08u30 – 12u00
13u30 – 18u30
vrijdagHiervoor gelden
08u30 aangepaste
– 12u00
gesloten
openingsuren.

De bibliotheek biedt een afhaaldienst aan waarvoor

Aanvragen verwarmingstoelage: enkel op
dinsdagvoormiddag
en op donderdagnamiddag.
Het wijkcommissariaat
is gesloten, maar blijft

VZW
Buitenschoolse
Kinderopvang
Knipoog

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

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

telefonisch
bereikbaar.
07u00 – 08u15
16u15 – 18u30
07u00 – 08u15
07u00 – 08u15
07u00 – 08u15
07u00 – 08u15

16u15 – 18u30
11u40 – 18u30
16u15 – 18u30
15u15 – 18u30

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
T 056 65 35 50
pz.vlaamseardennen.wijk.
wortegempetegem@police.belgium.eu

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09u00 – 12u00
gesloten
09u00 – 12u00
09u00 – 12u00
09u00 – 12u00

op afspraak
gesloten
gesloten
13u00 – 18u30
gesloten

Bij afwezigheid kan contact opgenomen worden met de
lokale politie Vlaamse Ardennen, Minderbroedersplein 1,
9700 Oudenaarde, T 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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GEEF HET VIRUS NIET DOOR
AAN ANDEREN

1
2
3

BLIJF ZOVEEL MOGELIJK THUIS.

GEEF GEEN HAND, KUS OF KNUFFEL.

LET EXTRA OP BIJ MENSEN DIE GEVOELIG ZIJN
VOOR HET VIRUS:
• mensen ouder dan 65 jaar
• mensen met diabetes of problemen met hart,
longen of nieren
• mensen die gevoelig zijn voor infecties

4

LAAT KINDEREN NIET IN CONTACT KOMEN MET
OUDE MENSEN. Kinderen worden niet heel ziek van
het coronavirus, maar ze kunnen het wel makkelijk
doorgeven.

5

HOU MINSTENS 1,5 METER AFSTAND ALS JE
BUITEN BENT

www.info-coronavirus.be

V.U. TOM AUWERS, VICTOR HORTAPLEIN 40/10, 1060 BRUSSEL

1,5m

