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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.

Mededelingen en activiteiten

Mededelingenvoor september en oktober 2020 dienen binnen te zijn
vóór 3 augustus 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 3 augustus 2020 geregistreerd te zijn via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 28 augustus 2020.
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We hebben een woelige periode achter de rug. Een periode die sommigen maar al te graag achter zich laten, maar die 
anderen steeds met zich zullen meedragen. Doorheen de onzekere tijden en het gemis van dierbaren, was er gelukkig ook 
opmerkelijk veel solidariteit! 

We blijven echter op voorzichtigheid aansporen, want een tweede golf is uiteraard niet uitgesloten.
Om onze teruggewonnen vrijheid te kunnen waarborgen, vragen we om zoveel mogelijk de preventieve maatregelen te blij-
ven volgen. Deze maatregelen kunnen nog wijzigen, hou onze website in de gaten voor de meest recente stand van zaken.

Het gemeentebestuur bedankt alle inwoners om zich zo goed mogelijk te houden aan de maatregelen, ook tijdens de  
versoepelingen. Bedankt om zorg te dragen voor jezelf en voor elkaar!

Onderstaande maatregelen gelden nog voor onze gemeente: 

• Vanaf 1 juli 2020 zijn de gemeentediensten terug vrij toe-
gankelijk, maar we raden heel sterk aan om nog steeds een 
afspraak te maken. Enkel de dienst burgerzaken blijft tot 31 
augustus 2020 uitsluitend op afspraak werken. 
Kom je langs op het gemeentehuis? Draag bij voorkeur 
een mondmasker en wacht buiten indien de stoelen in de 
wachtruimte bezet zijn.

• Sporthal
o Reserveer je bezoek tijdig bij onze sportdienst.
o Je mag vanaf 1 juli 2020 met maximum 50 personen 

trainen in de grote sportzaal.
• Bib

o Kom zoveel mogelijk alleen naar de bib.
o Lever eerst je uitgeleende materialen in en ontsmet 

daarna je handen.
o Neem altijd een mandje.
o Hou 1,5 meter afstand van andere aanwezigen.
o Raak enkel boeken aan die je nodig hebt, bereid je 

bezoek dus voor en zoek enkele titels en de beschik-
baarheid op.

o Blijf maximum 30 minuten in de bib.
o Er is een aparte in- en uitgang.

• Recyclagepark
o Het aantal bezoekers dat tegelijkertijd binnen mag, 

wordt beperkt.
o Hou 1,5 meter afstand van andere aanwezigen.
o Kom zoveel mogelijk alleen, neem enkel iemand mee 

om te helpen met zware materialen uit te laden.
o Het is aanbevolen om werkhandschoenen te dragen.

• Tot en met 31 augustus 2020 kan je geen gemeentelijke 
infrastructuur reserveren voor activiteiten.

Op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen?

• Hou onze website in de gaten:  
www.wortegem-petegem.be/coronavirus.

• Schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief via onze website.
• Like en volg onze facebookpagina: www.facebook.com/

wortegem.petegem.
• Download de Wortegem-Petegem app.
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BEDANKT VOOR JULLIE SOLIDARITEIT
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Winkelhier
De lokale economie werd zwaar getroffen door de corona-  
crisis. Nu handelaars terug opgestart zijn, moedigen we 
iedereen aan om de ‘winkelhier’-reflex te maken.

Om lokale handelaars hierin te steunen, voorziet het ge-
meentebestuur een najaarsactiviteitenbundel die in septem-
ber bij alle inwoners wordt bedeeld. 
Handelaars die geen activiteit organiseren, worden vermeld 
in een alfabetische lijst per sector.

Ben jij een lokale handelaar en wil je graag meer info?
Neem een kijkje op
www.wortegem-petegem.be/coronavirus/activiteitenbundel 
of neem contact op via 056 68 81 14. Wij helpen  jou graag 
met een creatieve invulling!

Wil je de lokale economie een extra duwtje in de rug geven? 
Dan kan je een vrije bijdrage storten in het noodfonds op 
rekeningnummer BE38 0910 2229 4972.

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 orde- 
ning, 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 telefoonnum-
mer of een e-mailadres van de persoon die jij nomi-
neert, 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/besluiten.

In maart 2020 werd de gemeenteraadszitting geannuleerd in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus.

TEN GEMEENTEHUIZE
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD VAN 30 APRIL 2020 

Niet-heffing algemene gemeentelijke milieubelasting 
aanslagjaar 2020 ingevolge COVID-19
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
de niet-heffing van de algemene gemeentelijke milieubelas-
ting voor het aanslagjaar 2020 ingevolge COVID-19 goed.

Interbestuurlijk samenwerkingsverband schakelzorgcentrum
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
de toetreding tot het interbestuurlijk samenwerkingsver-
band voor de oprichting van een schakelzorgcentrum 
regio Schelde-Leie, Panacea en Vlaamse Ardennen goed 
en keurt eveneens met algemeenheid van stemmen de 
samenwerkingsovereenkomst goed.

Retributie voor vergunning individueel bezoldigd personen- 
vervoer en bestuurderspas
De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onaf-
hankelijk) de retributie voor de afgifte van een vergunning 
voor de exploitatie van een dienst voor individueel bezol-
digd personenvervoer en de afgifte van een bestuurders-
pas vanaf heden tot en met het aanslagjaar 2025 goed. 

Openbare verkoop woning Moregemplein 10 en perceel 
grond Moregemplein
De gemeenteraad keurt met 13 stemmen voor (Open VLD, 
CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 4 onthoudingen (N-VA 
en onafhankelijk) het ontwerp van de akte van openbare 
verkoop van volgende eigendommen goed: 
- lot 1: een woonhuis met aanhorigheden en grond,  

gelegen Moregemplein 10, met een oppervlakte volgens 
meting van 7 a 55 ca; 

- lot 2: een perceel grond, gelegen Moregemplein, met 
een oppervlakte volgens meting van 3 a 33 ca. 8. 

Verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein 
De gemeenteraad stelt met 13 stemmen voor (Open VLD, 
CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 4 onthoudingen (N-VA 
en onafhankelijk) het roolijnplan voor de aanleg van een 
nieuwe gemeenteweg (verbindingsweg Heerbaan/More-
gemplein) voorlopig vast.

Verlenging samenwerkingsovereenkomst “Energiehuis en 
IGS Woonbeleid”
De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen  
(onafhankelijk) de samenwerkingsovereenkomst betref-
fende “Energiehuis SOLVA en IGS Lokaal Woonbeleid” 
tussen SOLVA en de gemeente Wortegem-Petegem goed. 

Overeenkomst E-boekendienst Cultuurconnect
De gemeenteraad bekrachtigt met algemeenheid van 
stemmen de beslissing van het college van burgemees-
ter en schepenen van 24 maart 2020 waarbij principieel 
akkoord wordt gegaan om in te tekenen op de E-boeken-
dienst van Cultuurconnect. 

Cultureel erfgoedcel Vlaamse Ardennen 2021-2026
De gemeenteraad keurt met 16 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en S.pa/onafhankelijk) bij 1 stem tegen (onaf-
hankelijk) het beleidsplan van de cultureel erfgoedcel Vlaam-
se Ardennen voor de verwerkingsperiode 2021-2026 goed. 

Overzicht werken, leveringen en diensten goedgekeurd 
door het schepencollege

-  Vier Octopus-accentpalen voor de 
schoolomgeving werden aangekocht 
bij de firma Wolters Mabeg bvba 
uit Kinrooi, voor de totale prijs van 
5.566,00 euro inclusief btw.

-  De opdracht  voor het maaien van de 
bermen, grachten en taluds langs de 
wegen in Wortegem-Petegem werd 
voor het jaar 2020 gegund aan de  
firma Delgro bvba uit Ronse tegen het 
offertebedrag van 91.397,17 euro  
inclusief btw.

-  De opdracht voor het aanbrengen van 
de nodige markeringswerken op de 
Heerbaan, het Ooikeplein, de Linde- 
straat, de St.-Martinusstraat incl. het 
kruispunt met de Rozenhof, de Beer-
straat en de parking op de Gotstraat 
werd toegewezen aan de firma  
De Groote uit Deinze, via de raamover-
eenkomst van Creat. 
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Opgelet: in juli is er geen zaterdagopening voorzien voor de burgerlijke stand.

VAKANTIEPLANNEN? VRAAG TIJDIG EEN KIDS-ID AAN!
Naar aanleiding van de maatregelen die genomen worden tegen het coronavirus, raden we aan om te controleren of het 
land van bestemming vakantiegangers toelaat.

Vakantieplannen? Vertrek zorgeloos op vakantie!

Zorg dat je goed voorbereid op reis vertrekt zodat je niet 
voor onverwachtse kosten staat of jouw reis dient uit te 
stellen of af te gelasten.

Daarom geven we jou als gemeentebestuur graag de 
volgende tips:

1) Controleer goed op jouw documenten van het reis- 
bureau of op de website www.diplomatie.be of je  
over de juiste reisdocumenten (identiteitskaart,  
internationaal reispaspoort, kids-ID, visum, inentings-
bewijs) beschikt.

2) Check zeker ook hoe lang jouw reisdocumenten nog 
geldig dienen te zijn voor het desbetreffende land (vb. 
identiteitskaart dient nog  6 maanden geldig te zijn 
voor Turkije). 

3) Voor wie met de auto op reis gaat naar Frankrijk, 
Duitsland of Spanje, of daar een wagen huurt, is het 
aan te raden het papieren rijbewijs om te wisselen 
naar het bankkaartmodel.

4) Vergeet niet dat je voor alle kinderen (dus vanaf 
0 jaar) een kids-ID nodig hebt wanneer je naar het 
buitenland gaat. De levertijd is drie weken, vraag deze 
dus op tijd aan. Elk kind moet aanwezig zijn bij de 
aanvraag van de kids-ID.

5) Heb je twijfels of vragen over jouw reisdocumenten, 
aarzel zeker niet om contact op te nemen met de 
dienst burgerzaken.

Prettige vakantie!

HERNIEUWING RIJBEWIJS BANKKAARTMODEL 

Rijbewijzen in bankkaartmodel werden voor het eerst 
afgeleverd in juli 2010. Rijbewijzen in bankkaartmodel  
hebben een administratieve geldigheid van 10 jaar, dus 
binnenkort moeten die eerste rijbewijzen hernieuwd  
worden.
Iedereen heeft de plicht om de administratieve eind- 
datum van zijn rijbewijs op te volgen en de hernieuwing 
van zijn rijbewijs op tijd aan te vragen. Maak hiervoor 
tijdig een afspraak.

BURGERLIJKE STAND
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WEES NIET GEK, DOE DE TEKENCHECK

Teken kan je overal in de natuur tegenkomen, dus niet al-
leen als je het bos intrekt. Ook als je in de tuin werkt, gaat 
wandelen of buiten speelt, kan een teek je pad kruisen. En 
van een teek kun je ziek worden … Daarom is het belang-
rijk dat je weet wat je moet doen om 
tekenziekten te voorkomen. 
De campagne ‘Wees niet gek. Doe 
de tekencheck.’ geeft iedereen die in 
de natuur komt dit eenvoudige advies 
over teken: controleer dezelfde 
avond nog op een tekenbeet, verwij-
der een teek rustig en in één bewe-
ging en volg de symptomen één 
maand lang op. Ga zeker een kijkje 
nemen op www.tekenbeten.be of 
www.facebook.be/tekenbeten! 

Wist je dat een teek meestal bijt zon-
der dat je het merkt? Teken houden 
van (warme) plekken waar je niet 
altijd meteen aan denkt. Controleer 
daarom zeker je knieholtes, liezen, 
bilspleet, haarlijn, navel en oksels. 

Verwijder een teek rustig en in één 
beweging.
Als je een teek gevonden hebt,  

verwijder die dan rustig en in één beweging met een 
tekenverwijderaar. Let daarbij op dat je de teek niet plat-
duwt, want dan kan ze braken. Smeer ook niets op de teek 
en gebruik geen alcohol, jodium, zeep, ether of olie. 

Let de komende maand op symptomen
Hou de plek rond de plaats van de beet 
een maand lang in het oog. Komt er een 
rode vlek rond de beet die steeds groter 
wordt? Of krijg je gedurende die maand 
andere symptomen die lijken op griep 
(koorts met spier- en/of gewrichtspijn)? 
Contacteer dan je huisarts en meld de 
tekenbeet. Dit is dringende zorg die niet 
mag uitgesteld worden.  De ziekte van 
Lyme kun je behandelen met antibiotica.

Registreer ook zeker je tekenbeet via 
tekennet.be of via de app van TekenNet 
(android/Iphone). Zo help je het onder-
zoek naar teken en tekenziekten vooruit. 

Lees op tekenbeten.be meer tips over 
hoe je kan controleren op tekenbeten en 
hoe een teek te verwijderen. 

RENOVATIEADVIES AAN HUIS

Er zijn een heleboel beslissingen te nemen als je je woning gaat verbouwen, zeker als je dat op een duurzame manier wil 
doen. Duurzaam renoveren betekent meer wooncomfort, lagere energiekosten én een leefbare woonomgeving. 
Op zoek naar onafhankelijk advies? Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen helpt je met renovatieadvies aan huis.

Waarom renovatieadvies aan huis?
Het renovatieadvies is een persoonlijk gesprek met een 
professioneel adviseur over hoe jouw renovatie op een 
duurzame manier kan gebeuren.
Naast een antwoord op jouw adviesvraag, krijg je een 
stappenplan op maat met alle maatregelen die prioritair 
zijn om jouw woning energiezuinig te maken. 
Wanneer je het stappenplan integraal volgt, ben je aan het 
BENOveren. Dit betekent dat jouw woning BETER wordt 
GERENOVEERD. Jouw woning voldoet na afloop aan de 
Vlaamse doelstelling voor 2050!
Hoe sneller je er aan begint, hoe sneller je profiteert van 
de vele voordelen die een gerenoveerde woning te bieden 
heeft. Het advies is onafhankelijk, kwalitatief, helder en 
duidelijk. Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen 
werkt hiervoor samen met de Milieuadvieswinkel.
Kies je voor nieuwbouw? Dan maak je best een afspraak 
voor advies op het kantoor. 
Meer info vind je op www.bouwwijs.be.

Voor wie is renovatieadvies?
Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren. De advi-
seur spreekt met jou af op de werf. Zo krijg je advies dat 
perfect op maat is.
Download de folder over renovatieadvies aan huis op 
www.bouwwijs.be.

Coronamaatregelen: advies aan huis of tele-advies
De adviseurs kunnen opnieuw advies aan huis geven 
mits het strikt volgen van de federale maatregelen, in het 
bijzonder:
• Het voorkomen van besmetting door geen hand te ge-

ven, 1,5 meter afstand te houden, handen regelmatig te 
ontsmetten.

• De adviseur zal een mondmasker dragen tijdens het 
bezoek. We vragen dat de klant ook een mondmasker 
draagt.

• Gelieve de woning te verluchten voor het bezoek aan huis.

MILIEUDIENST
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QUIZVRAAG

Proficiat Joke! Met jouw foto, die op de cover van dit info-
blad prijkt, won je een wandelnetwerkpakket!

In onze gemeente is er een plek die je terugneemt naar 
de jaren vijftig en vroeger, weet jij waar dit is?

Win een lekker wijnpakket van Vinotto  
en een toeristisch prijzenpakket!
Stuur je antwoord voor 31 juli 2020 naar 
toerisme@wortegem-petegem.be of Dienst Toerisme – 
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. Vermeld 
daarbij zeker je adresgegevens en telefoonnummer. 
Veel succes!

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

• De afspraak tijdig (minstens 24u op voorhand) te an-
nuleren bij eerste tekenen van ziekte (hoesten, niezen, 
keelpijn). Dit kan bij voorkeur per mail via  
dubo@oost-vlaanderen.be of via het nummer  
09 267 78 07 (tijdens kantooruren).

• Indien jij en/of een inwonende tot een risicogroep (per-
sonen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, 
long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt 
immuunsysteem, …) behoren, raden wij aan om het advies 
uit te stellen of te kiezen voor een tele-advies. Dit tele- 
advies wordt op afspraak via een videogesprek opgezet. 

Voorwaarden:
• Je vermeldt bij de inschrijving duidelijk de vragen en 

verwachtingen van het advies (telefonisch of via video 
gesprek). Opmerking: als een digitale rondleiding geen 
optie is, stel je jouw vragen via het online infoloket.

• Je vult vooraf het (online) persoonlijk paspoort volledig in.

• Je stuurt vooraf de plannen door (optioneel) (minstens 
24 uur voordien).

• Wanneer het videogesprek technisch faalt, wordt het 
advies geannuleerd en later met een bezoek aan huis 
ingepland.

• Videogesprek? Mobiel (smartphone/tablet). De adviseur 
stuurt minstens 24 uur op voorhand een mail met de 
juiste link. 

Inschrijven doe je via het online inschrijfformulier. 
Had je reeds een (geannuleerde) afspraak? 
Mail dan naar dubo@oost-vlaanderen.be.

CONTACT  milieudienst: 
Christophe Poupaert
T 056 68 81 14
milieudienst@wortegem-petegem.be

TOERISME
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WARME DAGEN

We verlangen met zijn allen elk jaar naar het 
warme weer. Maar extreme warmte heeft 
soms minder prettige gevolgen. Want elk 
jaar sterven nog honderden mensen aan de 
gevolgen van warmte. Vaak gaat het om 
alleenwonende ouderen of chronisch zieken. 

Zorg voor anderen
Geef deze kwetsbare groep daarom extra 
aandacht. Ken je alleenstaande senioren of 
zieken? Of vermoed je dat er zo iemand in 
je straat woont? Ga op warme dagen eens 
kijken of bel ze op om te vragen of ze zich 
goed voelen en voldoende vocht binnen- 
krijgen. 
Help ook jonge kinderen voldoende te drin-
ken. Laat kinderen NOOIT achter in een ge-
parkeerde auto, ook niet voor twee minuten.

Wees voorbereid
• Zorg dat je altijd water bij hebt.
• Hou de weersvoorspellingen in de gaten.
• Smeer op tijd zonnecrème.
• Verbouw en bouw hittebestendig.
• Draag lichte kledij.
• Verlucht op momenten dat het buiten koeler 

is dan binnen.

Lees alle tips op www.warmedagen.be.

Warmte en corona
Het coronavirus SARS-CoV-2 is een nieuw 
virus waarbij heel wat zaken nog onbekend 
zijn.  
Op https://www.warmedagen.be/warm-
te-en-het-coronavirus vind je de meest recente informatie 
over de invloed van warmte op het coronavirus.

Niet alle acties of maatregelen in het kader van warme  
dagen kan je tijdens de corona-epidemie (volledig)  
toepassen. Toets de hittemaatregelen steeds af aan de 
actuele richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad én  
de aanbevelingen uit jouw sector.

Wanneer hulp zoeken?
Banale symptomen als hoofdpijn of duizeligheid kunnen 
de eerste symptomen zijn van ernstige problemen. Drink 
dan meteen meer water, zoek een koele plek en rust. Als je 
toch twijfelt, bel je huisarts. Reageer jij of iemand anders 
abnormaal op warmte? Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of 
overvloedig zweten, kortademigheid, een hoge lichaams- 
temperatuur, ….  Bel dan meteen de spoeddienst. Koel de 
persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe indien 
nodig.

WELZIJN

maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.

Gebruik zo weinig mogelijk 
apparaten die warmte produceren.

Benut je  zonnewering
 maximaal. 

Zet je ramen en deuren open zolang 
het buiten koeler is dan binnen.

(Ver)bouw je woning 
hittebestendig.

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die 
je hulp kan gebruiken.

Zorg dat iemand anders 
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Maak een 
overzicht van 

alle medicijnen 
die de persoon 

neemt en de mensen 
met wie je contact 

kunt opnemen 
bij problemen.

Smeer je op tijd en voldoende in 
als je de zon niet kunt vermijden.Zorg dat je altijd water bij je hebt.

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek verfrissing op.

Drink MEER dan  gewoonlijk. 
 OOK als je geen  dorst hebt.

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.

Zon in overvloed, verzorg jezelf en anderen goed.
warmedagen.be

Warme dagen, 
zorg dragen

DRINK VOLDOENDE

Doe zware inspanningen 
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID

HOU JEZELF KOEL
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Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.
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GEMEENTELIJKE ZORGPREMIE 

Het bestuur van de gemeente Wortegem-Petegem reikt 
jaarlijks een premie uit voor personen die instaan voor de 
zorg voor een persoon met een geestelijke of lichamelijke 
beperking.

Om recht te hebben op deze premie, moet er aan volgen-
de voorwaarden worden voldaan:
- De persoon met een beperking moet een inwoner zijn 

van onze gemeente.
- De rechtverkrijgende persoon en de persoon met een 

beperking, moeten deel uitmaken van hetzelfde gezin en 
als dusdanig zijn ingeschreven in het bevolkingsregister.

- De persoon met een beperking moet volledig thuis ver-
zorgd worden OF de weekends en vakantieperiodes in 
het gezin doorbrengen indien hij/zij geplaatst is in een 
internaat.

- De persoon met een beperking mag de leeftijd van 
65 jaar niet overschrijden in het jaar waarin de premie 
wordt toegekend.

- De persoon met een beperking of zijn verzorger legt 
één van de volgende bewijsstukken voor:
o Een attest, afgeleverd door de instelling die de  

kinderbijslag uitbetaalt, met het oog op de toeken-
ning van de bijkomende of verlengde kinderbijslag.

o Een attest, afgeleverd door de FOD Sociale Zeker-
heid, Administratief Centrum Kruidtuin, Finance  
Tower, Kruidtuinlaan 50 bus 150, 1000 Brussel of 
door het R.I.Z.I.V, waarin bevestigd wordt dat de  
persoon in kwestie voor ten minste 12 punten op  
de schaal van zelfredzaamheid werd erkend.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden?

Bezorg dan voor 1 september 2020 het ingevulde aan-
vraagformulier met bijhorend attest aan het gemeentebe-
stuur, ter attentie van Stefanie Dhaenens, dienst welzijn.
Je kan het aanvraagformulier downloaden via  
www.wortegem-petegem.be/inwoner/welzijn.

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

JEUGDDIENST

JEUGDRAAD ZOEKT NIEUWE LEDEN

De jeugdraad zoekt nieuwe mensen om mee de stem van 
de jeugd van Wortegem-Petegem te vertegenwoordigen. 
Hoe meer stemmen, hoe luider ze klinken!
De Jeugdraad adviseert de gemeente over alles wat met 
het jeugdbeleid te maken heeft en organiseert activiteiten 
voor kinderen en jongeren. 
Wil jij er graag bij zijn op de volgende vergadering? Stuur 
een mailtje naar jeugddienst@wortegem-petegem.be of 
stuur een berichtje op Facebook (Silke Van de Jeugd-
dienst).

CONTACT  jeugddienst:  
Silke Van der Schaeghe
T 056 68 81 14
jeugddienst@wortegem-petegem.be
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STUUR ONS JOUW BOOKFIE!

Bookwatte??
De selfie is al jaren een vast begrip geworden, maar heb je 
al eens gehoord van een bookfie?
Een bookfie is een foto die je neemt van jouw favoriete 
leesmoment!
Stuur ons tot en met 31 augustus 2020 jouw bookfie en 
maak kans op een boekenbon.
 
We zijn heel benieuwd op welke plaatsen de boeken
van de bibliotheek allemaal gelezen worden!
Meer info op: 
https://wortegem-petegem.bibliotheek.be/bookfie

TECHNIEKACADEMIE

Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Ben je graag creatief be-
zig? Schrijf je dan in voor de Tiener Techniekacademie. 
In groep maak je tijdens twaalf workshops onder begelei-
ding van twee techniekmentoren zes technische projecten: 
een voederhuisje in metaal, een escapebox, een nachtklok 
met 3 kleuren, de LEGO-robot Mindstorms Ev3 stofzuiger 
programmeren, cupcakes, limonade met spuit, zetmeel- en 
eiwit-test, en we bezoeken actief een lokaal technisch bedrijf.

De eerste workshop start op woensdag 16 september 2020.
Inschrijven kan via  
www.techniekacademie-wortegem-petegem.be/inschrijving. 
Er is plaats voor maximum 20 kinderen. De workshops gaan 
door op woensdagen van 13u30 tot 15u30  in het kantientje 
van het domein de Ghellinck.

De techniekacademie kost € 50 euro voor de hele reeks, het 
tweede kind van hetzelfde gezin krijgt € 10 korting.  
Aan het eind van de reeks wordt er een fiscaal attest kinder-
opvang bezorgd waarmee een deel van het inschrijvingsgeld 
kan gerecupereerd worden. 

Meer info vind je op 
www.techniekacademie-wortegem-petegem.be/info

Data voor de reeks van september tot december 2020:
16 september – 23 september – 30 september - 7 oktober 
– 14 oktober – 21 oktober – 28 oktober – 18 november – 25 
november – 2 december – 9 december – 16 december.

JEUGDDIENST

ZOMERZOEKTOCHT

Kraak de code!
Aan de balie van de bibliotheek staat een schatkist. 
Kan jij de code kraken en de schat ontdekken?
Gratis voor kinderen vanaf 3 jaar.
Deelname mogelijk gedurende de openingsuren 
in juli en augustus.

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

BIBLIOTHEEK
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STRIJKWINKEL

OCMW WORTEGEM PETEGEM

LINDESTRAAT 21    9790 WORTEGEM PETEGEM

Openingsuren:
Ma  16u30 - 18u30
Wo 08u30 - 12u00
Do 08u30 - 12u00
Vrij 07u30 - 09u30
 
Vlotte en veilige heropstart
van de strijkwinkel. 
Aan alle klanten welkom terug!

Verantwoordelijke:
Annik Leytens
0472 63 68 46 of 055 42 06 04
Annik.leytens@grijkoort.be
www.grijkoort.be

OPENBAAR ONDERZOEK OVER HET AANPASSEN VAN DE LIGGING VAN WATERLOPEN – 
DIENST INTEGRAAL WATERBELEID

Waarom?
Wanneer waterlopen een belangrijke afwateringsfunctie 
hebben, worden zij opgenomen in de atlas van de onbe-
vaarbare waterlopen. In 1967 werd zo’n atlas opgesteld. 
Grachten met een opwaarts stroomgebied van meer dan 
100 ha werden op dat moment gerangschikt als waterloop. 
Na een aantal aanpassingen in de wetgeving konden er later 
ook waterlopen gerangschikt worden omwille van andere 
redenen, zoals lozing van afvalwater of een ernstige verzwa-
ring van het debiet, bijvoorbeeld door de afwatering van 
een grote verharde oppervlakte.
De atlas die in 1967 opgemaakt werd, was een analoge 
(papieren) kaart. Een recente wijziging in de wet stelt dat 
er een nieuwe atlas moet worden opgemaakt, deze keer 
volledig digitaal. De provincie Oost-Vlaanderen moet ervoor 
zorgen dat de waterlopen op een correcte manier in de 
Digitale Atlas staan. Bij het intekenen heeft de Provincie 
echter vastgesteld dat voor enkele waterlopen de situatie 
op het terrein afwijkt van de intekening in 1967 en de later 
vergunde aanpassingen. In Wortegem-Petegem werd van 
één waterloop de as verkeerd ingetekend op de kaart van 
het rangschikkingsbesluit. Deze situatie wordt nu rechtge-
zet.
De provincie Oost-Vlaanderen heeft, in samenspraak met de 
gemeente Wortegem-Petegem, de aanpassing aangeduid 
op een kaart. Dit voorstel ligt nu in openbaar onderzoek.

Wat verandert er door het verplaatsen van waterlopen?

VOOR HET ADMINISTRATIEF VERPLAATSEN  
VAN WATERLOPEN 
De waterloop waarvan hier een verplaatsing wordt voor-
gesteld werd verkeerd ingetekend op de kaart horende 
bij het rangschikkingsbesluit. De verantwoordelijkheid  
voor het onderhoud en de erfdienstbaarheidszone waren 
bijgevolg ook op de verkeerde plaats van kracht. Om pro-
blemen te voorkomen onderhield de waterloopbeheerder 
al het juiste tracé, maar eigenlijk was de juridische grond 
daarvoor nog niet aangepast. De aanpassing is dus vooral 
administratief. Op het terrein zal er weinig wijzigen. 

Heb je opmerkingen bij het voorstel?
Het openbaar onderzoek in de gemeente Wortegem- 
Petegem loopt van 15 juni 2020 tot 13 juli 2020. Elke bur-
ger kan gebruik maken van zijn recht tot inspraak en een 
bezwaar indienen.
Indien je een opmerking hebt, gelieve aan te geven over 
welke waterloop het gaat. Je gebruikt daarvoor het beste 
het nummer dat op de kaart is weergegeven. Formuleer 
bondig jouw bezwaar. Bezwaren zijn enkel geldig indien zij 
de naam en het adres van de bezwaarindiener bevatten. 

Voor meer informatie, kan je terecht bij
Contactpersoon gemeente:
Valérie Van Auwegem
T 056 68 81 14

Contactpersoon provincie:
Wim Vercruysse
T 09 267 78 68
wim.vercruysse@oost-vlaanderen.be

BERICHTEN VAN ALGEMEEN NUT
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WESPENVERDELGING

Het wespenseizoen staat opnieuw voor de deur, en de Brandweerzone Vlaamse Ardennen verwacht hierin heel wat 
activiteit. 
Een wespennest in huis of in de tuin kan vervelend zijn, 
vooral met kleine kinderen in de buurt. Voor het verwijde-
ren van wespennesten kan je beroep doen op de brand-
weer.
Een aanvraag tot wespenverdeling kan je via het e-loket 
van BVLAR indienen op www.bvlar.be. Wees er wel zeker 
van dat het om wespen gaat en niet om bijen of hommels.
Bij het verdelgen van een wespennest is een retributie 
verschuldigd van € 40 (incl. BTW).

WESPENVERDELGING TIJDENS CORONA
De brandweerzone blijft ook tijdens deze coronaproble-
matiek instaan voor hulpverlening en dus ook de wespen-

verdelging. Ze beperken zich echter tot de noodzakelijke 
en dringende verdelgingen.
Om dit in zo veilig mogelijke omstandigheden te laten 
verlopen, werden de nodige procedures opgesteld en 
afspraken gemaakt.
Hou steeds rekening met onderstaande zaken:
• Hou altijd voldoende afstand van de medewerkers (1,5 

meter).
• Indien het nodig is om de woning te betreden:

o Maak melding van eventuele besmette bewoners en 
bewaar ook hier de nodige afstand.

o Verlucht de ruimte waarin gewerkt wordt.

BLIJVEN FIETSEN ALLEMAAL

Heb jij de voorbije weken tijdens de lockdown ook je fiets 
(her)ontdekt? Top! Dat kunnen we alleen maar blijven 
aanmoedigen. De ideale ontspanning om je hoofd leeg te 
maken en bovendien een gezonde bezigheid. 

Natuurlijk hopen we dat je ook blijft fietsen nu je weer 
naar je werk of naar school kan. Vergeet die files en par-
keerstress. Fietsen is zoveel leuker en ontspannender, dat 
heb je nu zelf ontdekt! Samen met de politie doen we er 
alles aan om de fietser voldoende ruimte te geven in onze 
gemeente, zodat het veilig blijft voor iedereen.

De VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) pakt uit met 
de eerste fietscampagne op Vlaams niveau. Wij springen 
graag op de kar en moedigen onze inwoners aan om te 
blijven fietsen! Tenslotte zijn we met z’n allen goed bezig. 
Nog niet overtuigd? Morgen misschien wel?! 

Print ook een affiche af om voor je raam te hangen en blijf 
fietsen! Downloads voor print op A3 of A4 op www.vsv.be.

 

KOM OP TEGEN KANKER – STEL CONTACT MET JE ARTS NIET UIT

Uit vrees voor het coronavirus blijven nog al te veel men-
sen een afspraak bij hun (huis)arts of een bezoek aan de 
spoedafdeling van het ziekenhuis uitstellen, ook al hebben 
ze verontrustende klachten zoals pijn op de borst, een 
knobbeltje of vlekje dat er verdacht uitziet of een wondje 
dat niet of slecht geneest. 
Kom op tegen Kanker lanceert daarom samen met de Bel-
gische Cardiologische Liga en de Diabetes Liga de oproep 
‘Stel contact met je arts niet uit’. Dokter Geert Meyfroidt 
(UZ Leuven), voorzitter van de Belgische Vereniging 
Intensieve Geneeskunde, verleende zijn medewerking aan 
de tv-spot.
Dokterspraktijken nemen, net als ziekenhuizen en hun  
spoedafdelingen, alle mogelijke maatregelen om besmet-

ting door het coronavirus te vermijden. Een bezoek aan 
de huisarts, de behandelend arts of de spoedafdeling van 
het ziekenhuis is dus absoluut veilig, en er is geen reden 
om dat uit te stellen. Wie verontrustende of onverklaar-
bare klachten heeft, moet daarom zo snel mogelijk een 
afspraak vragen bij zijn huisarts, want die klachten wijzen 
mogelijk op een ernstige ziekte. Wie te lang met klachten 
blijft rondlopen, loopt het risico dat die verergeren en dat 
de behandeling zwaarder wordt. 

Ook aan wie in behandeling (geweest) is en vragen heeft 
over nieuwe klachten of z’n behandeling, doen de drie 
organisaties de oproep om een contact met de huisarts, of 
de behandelend arts in het ziekenhuis, niet uit te stellen.
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‘T SNEUKELWIEL

AFGELASTING GEANIMEERDE SNEUKELTOCHT 15 AUGUSTUS 2020 

Omwille van de coronacrisis zal de geanimeerde Sneukeltocht van ’t Sneukelwiel op 15 augustus dit jaar niet doorgaan.
We nodigen jullie allen wel uit om individueel of met jullie ‘bubbel’ op een vrije dag de bestaande toegankelijke en vol-
ledig bewegwijzerde Sneukelfietsroute te fietsen. Je kan kiezen tussen de blauwe route (21 km) of de rode route (10, 20 
of 35 km), of allebei (56 km). Afgelopen winter werd de bewegwijzering weer helemaal in orde gezet. De route start en 
eindigt in domein de Ghellinck.
Personen met een beperking kunnen gebruik maken van de speciale fietsen van de Sneukelfiets. Vrijwilligers komen de 
fietsen op het afgesproken tijdstip klaarzetten. Reserveren hiervoor kan via mail naar desneukelfiets@telenet.be.
Draag zorg voor jezelf en voor elkaar!

   

VERENIGINGEN

1  Bistro Den Burg – Heuvelheem
 Burgschelde 5, 9700 Oudenaarde
 T. 055 31 93 84 • denburg@heuvelheem.be

2  De Vesting
 Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde
 T. 055 602 200
 
3 The Outsider  Taverne Den Dronk
 Donkstraat 50, 9700 Oudenaarde
 T. 055 30 37 81 • M. 0493 59 98 76
 
4 Tearoom  Besaer - d'Oude Barrière
 Kortrijkstraat 102, Elsegem
 M. 0479643439
 
5  Domein de Ghellinck 
 Kortrijkstraat 74 (Gps 110), 9790 Wortegem-Petegem
 T. 055 38 63 71 

6 Bistro de Waterkant Hannes, Delphine & Seppe
 Oeverlaan 33, 8552 Moen
 T. 056 32 40 70 • www.bistrodewaterkant.be

7  De Mouterij  Meerspoortsteeg 2, Oudenaarde, T. 055.30 48 10
8  De Flandrien Markt 43, Oudenaarde, T. 055 33 99 33
9  Cafetaria Sporthal 
 De Ruffel  Nellekensweg 1, Wortegem-Petegem, T. 055 30 1922
10  Oud Gemeentehuis Petegemplein 13, Wortegem-Petegem, T. 055 311 774
11  De Sneppe  Zonnestraat 38, Wortegem-Petegem, T. 056 900 985
12  Brouwershuis  Elsegemplein 26, Wortegem-Petegem, T. 056 68 92 13
13  De Maraille  Maraillestraat 14, Outrijve, T. 0468 257 205
14  ’t Zaksken  Harent 1, Avelgem, T. 049 757 109
15  De Meersbloem  Ruggestraat 52, Avelgem-Rugge 
16  De Waterhoek Kapellekouter 1, Avelgem-Rugge 
17  Achiel en Hector Kaankouter 4, Tiegem, T. 056 700 893
18  ’t Eenvoudig Bestaan  Krevelstraat 38, Kerkhove, M. 0475 582 456

een fi etsproject in domein 

de Ghellinck voor personen 

met een beperking

vzwvzw
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AFGELASTING ZOMERFEEST CD&V WORTEGEM-PETEGEM

Beste inwoners & sympathisanten,

We leven in bijzonder ongewone en onzekere tijden. De
coronacrisis vormt een grote uitdaging voor onze
samenleving. Ze heeft een grote impact op zorgverleners,
ondernemers, gezinnen en alleenstaanden.

COVID-19 verplicht ons tot een anderhalvemetersamenleving. Deze ‘social distance’ zorgt er
helaas voor dat wij het jaarlijks Groot CD&V-eetfestijn op 27 september 2020
niet kunnen laten doorgaan. Maar toch voelen we ons meer dan ooit verbonden met elkaar!

Het CD&V team van Wortegem-Petegem dankt alle Coronahelden die elk op hun manier,
door hun specifieke job, motivatie, vrijwilligerswerk en zoveel meer zich inzetten om anderen
te helpen.

Wij wensen u en uw familie een goede gezondheid en veel sterkte!

Hou het veilig,  draag goed zorg voor jezelf en voor elkaar!

BESTE INWONERS,

We leven in bijzonder ongewone en onzekere tijden. De coronacrisis vormt
een grote uitdaging voor onze samenleving. Ze heeft een grote impact op
zorgverleners, ondernemers, gezinnen en alleenstaanden.
COVID-19 verplicht ons tot een anderhalvemetersamenleving. Deze ‘social
distance’ zorgt er helaas voor dat wij het jaarlijks Groot CD&V-eetfestijn
op 27 september 2020 niet kunnen laten doorgaan. Maar toch voelen we
ons meer dan ooit verbonden met elkaar!

Het CD&V team van Wortegem-Petegem dankt alle coronahelden die elk op 
hun manier, door hun specifieke job, motivatie, vrijwilligerswerk en zoveel 
meer zich inzetten om anderen te helpen.

Wij wensen jou en jouw familie een goede gezondheid en veel sterkte!
Hou het veilig, draag goed zorg voor jezelf en voor elkaar!
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Jouw activiteit in de UiTkalender?
__

Wens je als vereniging van Wortegem-Petegem 
jouw activiteiten van september of oktober 2020 te 
publiceren  in het volgende infoblad?
Voer ze dan in vóór 3 augustus 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.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van wijzigingen 

in de maatregelen tegen het coronavirus.

Uitzonderlijk worden commerciële activiteiten 

ook éénmalig opgenomen, in het kader van steunmaatregelen 

voor de lokale economie. 

WALK TO TASTE, TASTE TO WALK 
THE TASTE

Wanneer Elk weekend van juli en augustus 2020

Wat 
Ontdek te voet de poort van de Vlaamse Ardennen. 
Doorkruis samen met je vrienden, familie, collega’s de 
streek rond Wortegem-Petegem en kies uit verschillende 
afstanden van 5km tot 30km.
Met Walk To Taste / Taste To Walk wordt extra flavour aan 
jouw wandeling toegevoegd.

- Een landelijke uitgestippelde tocht met roadbook,
- Bij start en stop in Wortegem (Atelier The Taste) een 

Tasting van wijnen of bieren,
- Mogelijkheid tot picknickmand onderweg,
- Geniet samen onderweg van het landschap en van een 

glaasje bubbels.

Waar   The Taste, Oudenaardseweg 67
Reservatie www.thetaste.be 

JULI - AUGUSTUS

IN WORTEGEM-PETEGEM
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ZANGLESSEN (POP EN KLASSIEK), PIANO-
LESSEN - MUSIC REPUBLIC PRIVÉ MUZIEK-
SCHOOL  

Wanneer Van 1 juni 2020 tot 30 augustus 2020
Wat
Music Republic is een nieuwe privéschool die lessenreek-
sen en workshops in een kunstzinnige en/of creatieve 
richting organiseert; enerzijds ter stimulering van de crea-
tiviteit en fantasie van de deelnemers, anderzijds en niet in 
het minst, om hun talenten en technieken te ontwikkelen. 
Of je nu professionele ambities hebt of het louter voor 
de fun doet, Music Republic staat voor je klaar om jouw 
zangtechniek te verbeteren. Beginners of gevorderden, ze 
zijn allemaal welkom. Individuele zanglessen zijn mogelijk 
en worden gegeven door een professionele zanglerares. 
Pianolessen: het is niet nodig noten te kunnen lezen maar 
dat is natuurlijk meegenomen. De lessen worden indivi-
dueel gegeven en staan open voor zowel volwassenen als 
kinderen.

Waar Music Republic, Vrezeveld 26
Prijs € 25 
Info www.musicrepublic.be
Reservaties info@musicrepublic.be

WEKELIJKS FIETSEN – FERM ELSEGEM 

Wanneer
Elke woensdag tot 23 september 2020 om 19u00 – 21u00
Elke donderdag tot 23 september 2020 om 14u00 – 16u00
Wat
Kom ontdekken, beleven, genieten. Wekelijks maken we 
een ander tochtje. We bouwen op en fietsen aan een 
rustig tempo. We fietsen langs mooie wegen, beziens-
waardigheden en voorzien een interessante stop (cultureel 
bezoekje, lokale ontmoeting, ontspanning,...). Iedereen is 
welkom. Kom gewoon af. 
Waar kerk Elsegem

WORKSHOP ONLINE - PRAKTIJK VOOR 
HEALING EN ZELFREALISATIE  

Wanneer
Dinsdag 7 juli 2020 om 14u00 – 17u00
Dinsdag 7 juli 2020 om 19u30 – 22u00
Wat
Dagelijks komen vele trillingen binnen in jullie systeem 
op verschillende frequenties en beroeren aspecten van 
jullie hart, ziel en multidimensionale zelven. Jullie ervaren 
hoe dit soms disbalans kan brengen en onbewust ver-
driet, boosheid of ongekende diepere emoties zichtbaar 
laat worden. Wil je ervaren hoe je jullie hartstrilling vanuit 
inzichten en zelf-bewustzijn weer opener, veiliger, leven- 
diger, ruimer en steviger verankerd kan maken, bevrijd van 
de huidige invloeden en structuren, dan zijn jullie van harte 
welkom! In elke workshop ontvang je een korte individuele 
reading en healing welke je inzicht schenkt op dit moment 
van je leven! 
Waar Praktijk voor healing en zelfrealisatie, Kwadenbulk 33 
Prijs € 39 
Info www.patriciabauwens.be
Reservaties 0498 26 67 47 of bauwens.patricia@gmail.com, 
graag ten laatste 6 juli 2020 inschrijven. 
Nieuwe deelnemers dienen eerst telefonisch contact op te 
nemen.

IN WORTEGEM-PETEGEM
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Sluitingsdagen 2020 gemeentelijke diensten en O.C.M.W.
___

Gemeentelijke administratieve diensten en O.C.M.W., Waregemseweg 35

MA 20.07 Brugdag
DI 21.07 Nationale Feestdag
MA 02.11 Allerzielen
WO 11.11 Wapenstilstand
DO 24.12 (namiddag) Kerstavond
VR 25.12 Kerstmis
DO 31.12 (namiddag) Oudejaarsavond

Plaatselijke openbare bibliotheek, Rozenhof 128

ZA 11.07 Feest Vlaamse Gemeenschap
MA 20.07 Brugdag
ZA 15.08 O.L.-Vrouw Hemelvaart
MA 02.11 Allerzielen
WO 11.11 Wapenstilstand
VR 25.12 Kerstmis
ZA 26.12 2e kerstdag

Recyclagepark, Boomzagerijstraat

ZA 04.07 Wielerwedstrijd
ZA 11.07 Feest Vlaamse Gemeenschap
DI 21.07 Nationale Feestdag
ZA 15.08 O.-L.-Vrouw Hemelvaart
DI 10.11 Brugdag
WO 11.11 Wapenstilstand
DO 24.12 Kerstavond
ZA 26.12 2de kerstdag
DO 31.12 Oudejaarsavond
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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

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

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag

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

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

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 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag 
zaterdag

gesloten 
gesloten 
gesloten 
gesloten 
gesloten 
10u00 – 12.u00

16u00 – 19u00 
gesloten 
15u00 – 20u00 
gesloten 
15u00 – 19u00 
gesloten

O.C.M.W. Waregemseweg 35 
T 056 68 00 50 
ocmw@wortegem-petegem.be

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag

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

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

Aanvragen verwarmingstoelage: enkel op 
dinsdagvoormiddag en op donderdagnamiddag.

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

07u00 – 08u15 
07u00 – 08u15 
07u00 – 08u15 
07u00 – 08u15 
07u00 – 08u15

16u15 – 18u30 
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

De dienst burgerzaken blijft tot 31 augustus 2020 enkel op afspraak werken!

Andere diensten zijn vanaf 1 juli 2020 vrij toegankelijk,  
maar we raden sterk aan om nog steeds een afspraak te maken..

Het wijkcommissariaat werkt op afspraak.



@Wortegem.Petegem
gemeentewortegempetegem

denktank lokale economie

Meer informatie
Dienst lokale economie - Stefanie Dhaenens
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be

T 056 68 81 14

Heb jij een creatieve, probleemoplossende, out-of-the-box
denkende geest en veel ‘goesting’ om de lokale economie

te ondersteunen?

Stel je kandidaat voor de denktank lokale economie
en help met het uitwerken van verschillende initiatieven!

noodfonds lokale economie

De milieubelasting voor gezinnen wordt in 2020 niet
geïnd. Heb jij deze tegemoetkoming niet per sé nodig
en vind je dat anderen er meer mee gebaat zijn?

Stort dan het bedrag (€ 35 of € 25 afhankelijk
van jouw gezinssituatie) in het noodfonds lokale

economie op rekeningnummer BE38 0910 2229 4972.

#samentegencorona #360lokaal
steun onze lokale economie


