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Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever.

Mededelingen en activiteiten

Mededelingen voor november en december 2020 dienen binnen te zijn
vóór 1 oktober 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 oktober 2020 geregistreerd te zijn via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 30 oktober 2020.
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MONDMASKERPLICHT
 
Op 25 juli 2020 werd een algemene mondmaskerplicht in-
gevoerd in alle gemeenten van de politiezone Vlaamse Ar-
dennen. Deze beslissing kwam er om preventief te kunnen 
optreden en een tweede golf aan besmettingen te kunnen 
voorkomen. Aangezien het aantal besmettingen beperkt 
blijft in onze regio, is er terug ruimte voor versoepelingen.
 

Sinds 22 augustus 2020 moet je niet langer verplicht een 
mondmasker dragen in de openbare ruimte. Je moet er wel 
altijd een op zak hebben. 
Je moet het mondmasker opzetten zodra je iemand ont-
moet die niet tot jouw bubbel behoort en waarmee je geen 
1,5 meter afstand kan houden.
Verder moet je natuurlijk nog altijd je mondmasker ver-
plicht dragen op de plaatsen die federaal bepaald zijn.
 
 

 WANNEER WEL WANNEER NIET
 • Op het openbaar vervoer • Voor kinderen onder de 12 jaar

 • In winkels en winkelcentra • Binnen jouw sociale bubbel

 • In bioscopen, theater-, concert- en conferentiezalen, • Als je je in het openbaar begeeft,

 auditoria, gebedshuizen, musea en bibliotheken (uitgezonderd de verplichte plaatsen)

 • In casino’s en speelautomatenhallen maar er geen personen in de buurt zijn

  die niet tot jouw sociale bubbel behoren

 • In openbare gebouwen

 • Op (rommel)markten en kermissen • Wanneer je om medische redenen

 • Op alle drukke plaatsen, zowel privé als openbaar geen mondmasker kan dragen,

 • In horecazaken, van zodra je jouw tafel verlaat dien je een gelaatsscherm te dragen

 • Tijdens evenementen en betogingen waar nodig.

 
 
 

HOE ZIT HET MET EVENEMENTEN?
Ook het verbod op evenementen wordt vanaf september 
versoepeld. Kleinschalige, culturele evenementen zullen 
kunnen plaatsvinden. De exacte voorwaarden moeten 
echter nog bepaald worden en kunnen niet mee opgeno-
men worden in dit infoblad. We verwijzen dan ook naar 
onze andere communicatiekanalen voor meer informatie.

GEMEENTELIJKE DIENSTEN
De gemeentelijke administratieve diensten en het OCMW 
zullen tot en met 30 september 2020 uitsluitend op 
afspraak werken. Dit kan nog verlengd worden. Voor de 
meest recente stand van zaken verwijzen we naar  
www.wortegem-petegem.be. Je kan ons ook bereiken  
via het nummer 056 68 81 14. 
De gemeentelijke infrastructuur kan tot en met 
30 september 2020 niet worden gereserveerd.
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BLIJF DE GOUDEN REGELS TOEPASSEN: 
1. De hygiënemaatregelen blijven essentieel (handen wassen, ontsmetten, hoesten in elleboogplooi, ...).
2. Buitenactiviteiten krijgen waar mogelijk de voorkeur.  

Binnenruimtes moeten verlucht worden.
3. Neem extra voorzorgsmaatregelen voor mensen die tot een risicogroep behoren.
4. Hou 1,5 meter afstand (niet van toepassing voor mensen binnen hetzelfde huishouden, 

kinderen tot en met 12 jaar onderling en mensen uit je uitgebreide bubbel met wie je nauwer contact hebt).
5. Beperk jouw fysieke contacten en hou je aan de regels rond de sociale bubbel.
6. Hou je voor bijeenkomsten steeds aan het maximum aantal toegelaten personen 

(kinderen jonger dan 12 jaar niet meegerekend).

Draag zorg voor jezelf en voor anderen, hou je aan de maatregelen.

WAT IS MIJN SOCIALE BUBBEL?
Jouw sociale bubbel bestaat uit jouw gezin + een aantal vaste 
personen met wie je nauwer contact hebt. 
Op dit moment zijn dat 5 vaste personen per gezin. 
Bij deze 5 personen hoef je geen afstand te houden en geen 
mondmasker te dragen.

Naast de sociale bubbel, mag je voor activiteiten zoals 
wandelen of fietsen met maximum 10 personen zijn. 
In deze groep dien je wel 1,5 meter afstand te bewaren 
of een mondmasker te dragen.

Alle activiteiten die in dit infoblad worden vermeld, gaan door onder voorbehoud
van wijzigingen in de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus.

 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.  
    Je kan ons ook een chatbericht sturen via onze facebookpagina.
 • Download de Wortegem-Petegem app.
 • Bel ons op het nummer 056 68 81 14 of mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.

STEUN ONZE LOKALE HANDELAARS

STORT EEN BIJDRAGE IN HET 
NOODFONDS OP REKENINGNUMMER
BE38 0910 2229 4972 

EN KOOP LOKAAL.
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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.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD VAN 28 MEI 2020 

Jaarrekening kerkbesturen 2019
Aan de jaarrekening 2019 van de kerkfabrieken wordt een 
gunstig advies verleend met 16 stemmen voor 
(Open VLD, N-VA, CD&V, Sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthou-
ding (onafhankelijk).

a. de kerkfabriek O.-L.-Vrouw Wortegem met als
- exploitatieresultaat  59.267,68 euro
- investeringsresultaat  0,00 euro
de exploitatietoelage bedroeg  0,00 euro
de investeringstoelage bedroeg  20.711,21 euro

b. de kerkfabriek Sint-Amandus Ooike met als
- exploitatieresultaat  17.979,01 euro
- investeringsresultaat  0,00 euro
de exploitatietoelage bedroeg  0,00 euro
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro

c. de kerkfabriek Sint-Martinus Petegem met als
- exploitatieresultaat  16.954,96 euro
- investeringsresultaat  0,00 euro
de exploitatietoelage bedroeg  21.606,54 euro
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro

d. de kerkfabriek Sint-Maurus Elsegem met als
- exploitatieresultaat  15.601,00 euro
- investeringsresultaat  0,00 euro
de exploitatietoelage bedroeg  17.803,87 euro
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro

e. de kerkfabriek Sint-Pietersstoel Moregem met als
- exploitatieresultaat  28.953,30 euro
- investeringsresultaat  0,00 euro
de exploitatietoelage bedroeg  12.312,25 euro
de investeringstoelage bedroeg 0,00 euro

Jaarrekening gemeente 2019
De gemeenteraad stelt met 11 stemmen voor (Open VLD), 
bij 2 onthoudingen (CD&V en Sp.a/onafhankelijk) en 
4 stemmen tegen (N-VA en onafhankelijk) de jaarrekening 
2019 als volgt vast:

- Resultaat op kasbasis:  3.738.784,96
- Autofinancieringsmarge: 1.714.837,63
- Balanstotaal: 39.246.653,84
- Over te dragen overschot van het boekjaar: 1.422.200,38

Jaarrekening OCMW 2019
De gemeenteraad keurt de OCMW-jaarrekening 2019 met 
12 stemmen voor (Open VLD en CD&V), bij 3 stemmen 
tegen (N-VA) en 2 onthoudingen (Sp.a/onafhankelijk en 
onafhankelijk) goed.

Herinrichting parking Gotstraat
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
het aanvullend verkeersreglement betreffende de herinrich-
ting van de parking op de Gotstraat goed.

Informatieveiligheidsbeleid 2020
Het herziene ‘informatieveiligheidsbeleid Gemeente en 
OCMW Wortegem-Petegem’ wordt met algemeenheid van 
stemmen goedgekeurd door de gemeenteraad.

Overzicht werken, leveringen en 
diensten goedgekeurd door het 
schepencollege
- Tien sensibiliserende borden 

‘50km/u – duidelijk genoeg?’ 
werden aangekocht bij de firma 
VVS nv uit Hasselt, voor een 
totale prijs van 2.615,35 euro 
inclusief btw.

- De opdracht voor het leveren 
van herbruikbare mondmaskers 
voor alle inwoners werd gegund 
aan Think Pink uit Brussel tegen 
het offertebedrag van 13.300,00 
euro inclusief btw.

- De opdracht voor het leveren van schoolmaaltijden in de 
gemeentelijke basisschool De Kouter tijdens het school-
jaar 2020-2021 werd gegund aan de firma Delicatessen 
Culinair/Benjamin Food uit Eke, tegen het offertebedrag 
van 38.266,00 euro inclusief btw. 

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD VAN 25 JUNI 2020 

Tijdelijke politieverordening Ronde van Vlaanderen
Het tijdelijk politiereglement voor de Ronde van Vlaanderen 
op 18 oktober 2020 wordt met algemeenheid van stemmen 
goedgekeurd. Met deze verordening worden evenementen 

en bijkomende commerciële activiteiten vanwege COVID-19 
verboden in de veiligheidszones om zo de social distancing 
te waarborgen tussen renners en supporters en tussen 
supporters onderling.

TEN GEMEENTEHUIZE
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BURGERLIJKE STAND

Omwille van de privacywetgeving worden huwelijken, geboorten en overlijdens niet meer automatisch vermeld in het 
gemeentelijk infoblad. Indien je jouw huwelijk, de geboorte van jouw kindje of het overlijden van een naaste wenst 
te laten publiceren, gelieve dit te laten weten aan de dienst burgerzaken via het nummer 056 68 81 14 of via e-mail naar 
bevolking@wortegem-petegem.be.

Meerjarenplan aanpassing 2 2020-2025
De gemeenteraad stelt met 11 stemmen voor (Open VLD), 
bij 1 stem tegen (onafhankelijk) en 5 onthoudingen 
(N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk) het geheel van de 
meerjarenplanaanpassing 2 2020-2025 (gemeente en 
OCMW) vast.

Gemeentelijk basisonderwijs
a. Beleidscontract CLB Oudenaarde-Geraardsbergen 

De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
het beleidscontract tussen de gemeente Wortegem- 
Petegem voor GBS De Kouter en het Centrum voor leer-
lingenbegeleiding Oudenaarde-Geraardsbergen goed.

b. Verlenging scholengemeenschap Schelde-Leie 
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
de overeenkomst scholengemeenschap 2020-2026 in de 
vorm van een interlokale vereniging en het huishoudelijk 
reglement voor de scholengemeenschap Schelde-Leie 
2020-2026 goed.

Verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein
De gemeenteraad stelt het ontwerp van rooilijnplan voor 
de verbindingsweg Heerbaan/Moregemplein definitief vast 
en keurt de ontwerpakte ‘Kosteloze afstand van onroerend 
goed’ goed met 16 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en Sp.a/onafhankelijk), bij 1 stem tegen (onaf-
hankelijk).

Inrichtingsplan domein de Ghellinck
Het inrichtingsplan domein de Ghellinck wordt door de 

gemeenteraad met 16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, 
CD&V en Sp.a/onafhankelijk), bij 1 stem tegen (onafhanke-
lijk) goedgekeurd.

Samenaankoop elektriciteit en aardgas
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
de overeenkomsten met het Vlaams Energiebedrijf nv voor 
de levering van groene energie en voor de levering van 
aardgas voor de gebouwen en installaties van de gemeente, 
het OCMW en de politiezone  en voor de openbare verlich-
ting vanaf 1 januari 2021 goed.

Overzicht werken, leveringen en diensten  
goedgekeurd door het schepencollege
- De opdracht ‘leveren van twee snelheidsinformatie- 

borden’ werd gegund aan de firma VVS nv uit Hasselt, 
tegen het offertebedrag van 5.293,90 euro inclusief btw.

- Een nieuwe plateauwagen werd aangekocht bij de firma 
Pattyn Trailers uit Langemark, voor een bedrag van 
5.239,30 euro inclusief btw.

Gescheiden fietspad N494
De gemeenteraad gaat unaniem akkoord om vanuit de 
gemeenteraad de vraag te richten aan AWV en het kabinet 
van de bevoegde Vlaamse minister van mobiliteit om bij  
de opmaak van de investeringsprogramma’s voor het 
komende jaar de nodige budgetten te willen voorzien voor 
een studieopdracht naar de mogelijkheden voor de aanleg 
van fietspaden langs de gewestweg N494 Kruisem -  
Wortegem-Petegem.

OP ZOEK NAAR ENERGIE- EN WOONADVIES?

Ben je van plan om jouw woning te renoveren? En denk je 
hierbij ook aan energiebesparende ingrepen? Goed zo!
Het Energiehuis, een initiatief van de Vlaamse overheid, 
helpt je graag op weg om jouw renovatie tot een goed 
einde te brengen.
 
Op het gemeentehuis kan je voortaan, na afspraak, terecht 
voor informatie, advies en begeleiding bij al jouw vragen 
over energie(besparing), renovatiewerken en hernieuwbare 
energie. Wens je een renovatiepremie of een energielening 
aan te vragen? Wil je van energieleverancier veranderen en 
is het voor jou nog interessant om zonnepanelen te plaat-
sen? Of heb je nog andere woonvragen? 
Bart Van Hulle, adviseur van Energiehuis SOLVA, helpt je 
graag verder!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT  Bart Van Hulle: 
Waregemseweg 35 (enkel na afspraak)
T 0489 81 21 59 (tijdens de kantooruren)
bart.van.hulle@so-lva.be
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NIEUWE OPENINGSUREN VANAF SEPTEMBER 2020

Vanaf september 2020 werken we met nieuwe openings-
uren. Hierbij hopen we een betere spreiding aan te bieden 
van de openingsmomenten. 

Gedurende een proefperiode van 6 maanden testen we de 
nieuwe uurregeling graag samen met onze leners uit.

NIEUWE OPENINGSUREN 
VANAF WOENSDAG 2 SEPTEMBER 2020:  
Maandag  16u00 – 19u00
Woensdag 10u00 – 12u00 en 14u00 – 18u00
Vrijdag  15u00 – 18u00
Zaterdag 10u00 – 12u00

WOENSDAG = VOORLEESDAG FEESTELIJKE EDITIE 9 SEPTEMBER 2020

 

We maken kennis met onze nieuwe vertelvogel en de  
makers ervan. Inschrijven verplicht!
• Officiële overhandiging voorleesknuffel aan de winnares 

van onze tekenwedstrijd.
• Ontmoeting en verhaaltje samen met onze nieuwe  

vertelvogel (vanaf 3 jaar).
• Doorlopende workshop met vrolijke dames van de 

Zonfabriek: knutsel je eigen geluksvogeltje (van 3 tot 12 
jaar).

Voor kinderen vanaf 3 jaar en hun oudere broers, zussen, 
neven, nichten, vriendjes, vriendinnetjes, ...
Wegens de huidige COVID-19 maatregelen zijn de plaat-
sen beperkt voor zowel kinderen als volwassenen, snel 
inschrijven is dus de boodschap.

Inschrijven via 055 30 99 84 of 
bibliotheek@wortegem-petegem.be
Meer info op: https://wortegem-petegem.bibliotheek.be.
 

NIEUW IN DE BIB: E-BOEKEN LENEN OP JE EIGEN TOESTEL

Goed nieuws voor de digitale lezers! Vanaf september 
(richtdatum: 21 september 2020) kan je als lid van de bib 
e-boeken uitlenen op je eigen e-reader, tablet, smartphone 
of computer.
Je kan twee e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Het 
gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken voor 
volwassenen en een beperkt aanbod Engelstalige werken, 
zowel fictie als informatieve boeken. Als de uitleentermijn 
afloopt, verdwijnen de boeken vanzelf van je toestel, dus 
over boetes hoef je je geen zorgen te maken. Handig!

We kijken er naar uit om deze nieuwe dienst samen 
met jullie te ontdekken. Zodra er meer info bekend is 
kan je dit nalezen op onze website: 
https://wortegem-petegem.bibliotheek.be/e-boeken

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

BIBLIOTHEEK
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ZWERFVUILACTIE

Ga jij mee de strijd aan tegen het zwerfvuil in onze  
gemeente?
Tijdens de week van de handhaving (5 oktober tot 11  
oktober) vragen we verhoogde aandacht voor sluikstort 
en zwerfvuil door:
• Overtreders aan te spreken en alternatieven voor te 

stellen (sociale controle opvoeren).
• Overtreders te beboeten.
• Positieve acties van burgers positief te waarderen.
En omdat we zelf het goede voorbeeld willen geven voor 
wat betreft de positieve acties, organiseren we ook dit jaar 
opnieuw een zwerfvuilactie.  
Deze gaat door op 11 oktober 2020.
We verzamelen om 9u00 in het recyclagepark (Boomza-
gerijstraat), waar we het nodige materiaal ter beschikking 
stellen.
Gezien de maatregelen in het kader van COVID-19, kan je 
enkel deelnemen als gezin of met personen uit jouw socia-
le bubbel. Je mag uiteraard ook alleen deelnemen. 
Inschrijven kan via gemeente@wortegem-petegem.be of 
via het nummer 056 68 81 14.

De maatregelen in het kader van COVID-19 kunnen nog 
wijzigen. Voor de meest recente informatie verwijzen we 
naar www.wortegem-petegem.be/zwerfvuilactie. Je kan 
ons ook bereiken via het nummer 056 68 81 14.

INZAMELING KURK
Vanaf september starten we met de inzameling van 
kurken en flessendopjes op het recyclagepark. Met de 
inzameling verkleinen we niet alleen de afvalberg maar 
steunen we ook een lokaal project ‘Heuvelheem Fonkel’. 
Daar worden de kurken verwerkt tot kurkkorrels voor de 

ecologische bouw van thermische en akoestische isolatie. 
Plastieken flessendopjes worden vermalen en gerecy-
cleerd tot plastic korrels.
Er wordt een rolcontainer voorzien waarin je de kurken 
kan deponeren.

BOOMPLANTACTIE RLVA
Samen met zestien gemeenten in de Vlaamse Ardennen 
organiseert Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
opnieuw een groepsaankoop van streekeigen plantgoed. 
Streekeigen bomen en struiken passen niet alleen land-
schappelijk goed in onze streek, ze zijn ook perfect aan-
gepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden en doen 
het hier dus van nature goed. Bij de jaarlijkse boomplant- 
actie heb je de keuze uit inheemse haagplanten, struiken 
en boompjes, hoogstambomen, hoog- of halfstammige 
fruitbomen, kleinfruit en klimplanten.
Bestellen kan vanaf eind september tot 23 oktober 2020 
via de bestelbon op www.rlva.be. Je vindt de bestelbon 
ook in de landschapskrant van het RLVA die eind septem-

ber in de brievenbus valt. Je kan de bestelde planten dan 
afhalen op het door jou gekozen verdeelpunt op zaterdag 
28 november 2020. De boomplantactie zal doorgaan 
conform de COVID-19 veiligheidsvoorschriften die op dat 
moment gelden. Je wordt daarover voorafgaand aan de 
ophaling op de hoogte gebracht. 

Meer info
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw
Veemarkt 27, 9600 Ronse
T 055 20 72 65
www.rlva.be
info@rlva.be

MILIEUDIENST

 WEEK VAN 
 DE HANDHAVING 
  5/10 TEM 11/10  
EXTRA CONTROLE OP 
ZWERFVUIL EN SLUIKSTORT.
Meer info: www.wortegem-petegem.be/zwerfvuilactie
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IS JE BATTERIJ ECHT HELEMAAL LEEG?
Batterijen vind je overal in huis in de meest diverse toepassingen.

Is de batterij leeg?
Dan breng je ze natuurlijk binnen bij een Bebat inzamel-
punt zoals het recyclagepark.

Maar wist je dat een batterij niet altijd helemaal leeg is?
Batterijen die niet meer werken in een toestel dat veel 
spanning vraagt (denk aan speelgoedautootjes) kan je 
vaak nog wel een tijdje gebruiken in een ander toestel 
zoals de keukenweegschaal of de afstandsbediening van 
je TV, omdat die weinig spanning nodig hebben.

Wil je dus zelf je batterijen al een nieuw leven geven?
Test even of je batterij echt helemaal leeg is voor je ze 
naar een Bebat inzamelpunt brengt.
Je kan dit thuis zelf makkelijk testen met een voltmeter of 
een speciale batterijtester.

Heeft de batterij nog voldoende voltage?
Gebruik ze dan nog even in een ander toestel vooraleer je 
ze binnenbrengt. Zo haal je echt alles uit je batterij!

Meer tips vind je op 
https://www.bebat.be/nl/tips-voor-juist-gebruik

Breng je batterijen tussen 10 en 20 september 2020  
binnen in het recyclagepark en ontvang een batterijtester 
(zolang de voorraad strekt).

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

MILIEUDIENST

TOERISME
QUIZVRAAG
Proficiat Caroline! Jij wist dat de foto genomen werd in het 
Hambosmuseum en wint een wijnpakket van Vinotto!

Deze kapel werd opgericht als dank om gespaard gebleven 
te zijn van een pestepidemie en ter ere van een heilige die 
staat afgebeeld in de kapel. Welke heilige is dit?

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een bon van  
The Kudu Lodge en een toeristisch prijzenpakket!  
Stuur je antwoord voor 30 september 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
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HERFSTVAKANTIE: KADEE ATELJEE

In de herfstvakantie organiseren wij vier dagen circus-
plezier voor lagere schoolkinderen in samenwerking met 
Circus Tico. Aan de kinderen worden circustechnieken 
aangeboden in verschillende groepen. Op momenten 
waarop er geen circus gepland staat, worden andere 
activiteiten voorzien onder begeleiding van een animator. 
De volgende technieken komen uitgebreid en intensief aan 
bod: jongleertechnieken (diabolo, balletjes, flowerstick, 
ringen, kegels, …), evenwicht (bal lopen, ton lopen, touw 
lopen, minifiets, éénwieler, …), chinese bordjes, acrobatie, … 

Inschrijven voor het Circuskamp kan enkel voor alle vier de 
dagen. Deelname aan het kamp kost 48 euro, niet-inwo-
ners betalen 60 euro. Vanaf het 2de kind voorzien we een 

kortingstarief van 20%. Je kan gebruikmaken van voor- en 
na-opvang van 8u00 tot 9u00 en van 16u00 tot 17u00, 
daarvoor betaal je 5 euro per dag.  

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt, schrijf dus tijdig in.  
Inschrijven kan vanaf maandag 31 augustus 2020 om 
9u00 via via www.wortegem-petegem.be onder de 
rubriek beleven/jeugd/kadee-ateljee.

• Wanneer? Dinsdag 3 november tot vrijdag 6 november 
2020 van 9u00 tot 16u00 

• Waar? Kantientje domein de Ghellinck  
• Voor wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar

KUNSTENDAG VOOR KINDEREN
Op zondag 15 november 2020 kunnen kinderen hun crea-
tieve ei kwijt op de Kunstendag tijdens twee workshops: 

4 – 6 jaar: In de jungle - Artforum 
Als Anton in de tuin speelt hoort hij plots een… tijger. 
Arme tijger! Hij is zo bang dat Anton beslist om zichzelf 
als tijger te verkleden om het dier op zijn gemak te stellen. 
Kan je je voorstellen dat hij daarna ook nog een olifant en 
een leeuw in zijn tuin tegenkomt? In dit verhaal kruipen 
we helemaal in het verhaal van Anton. De knotsgekke 
gebeurtenissen zetten ons aan om te knutselen en ons te 
verkleden. 

6 – 9 jaar: Picasso’s sculpturen - Mooss 
De naam Pablo Picasso doet zeker een belletje rinkelen: 
één van de bekendste kunstenaars uit de twintigste eeuw. 
Picasso is vooral bekend als schilder, terwijl hij ongelofelijk 
veelzijdig was. Wat je misschien niet weet… Picasso maak-
te wel duizend fantastische sculpturen. Hiervoor gebruikte 
hij niet enkel typische beeldhouwmaterialen zoals hout, 
steen of klei. Ook ijzer, ja zelfs papier en recyclage-spullen 
hoorden bij zijn favoriete materialen. In deze workshop 
duiken we het atelier in en onderzoeken we verschillende 
materialen en technieken, met een eigen beeldhouwwerk-
je als resultaat. 

Om 16u30 tonen we graag wat de kinderen gemaakt heb-
ben, met een hapje en een drankje voor zowel de kinderen 
als de ouders.  

• Wanneer? Zondag 15 november 2020 van 14u00 tot 
16u30 

• Waar? OC Rozenhof, Rozenhof 126 
• Voor wie? Kinderen van 4 tot 9 jaar 

Inschrijven 
Stuur een mail naar jeugddienst@wortegem-petegem.be. 
Vermeld daarbij de naam, voornaam en geboortedatum 
van jouw kind en de workshop die hij / zij wil volgen.  

JEUGDDIENST
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TRAJECT KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE

Hallo! Ik ben Danny de 
kikker. Normaal vind 
je mij in de vakantie 
bij Speelkriebels maar 
vanaf nu zet ik ook een 
ander zwart en hoog 
hoedje op. Samen met 
de burgemeester en het 
gemeentebestuur wil ik 
onderzoeken hoe we de 
gemeente leuker, aange-
namer en beter kunnen 
maken voor de kinderen 
en jongeren in  
Wortegem-Petegem. 
Help jij mee?  
 
Kinderen en jongeren zijn volwaardige medeburgers, ze 
zijn niet enkel de toekomst, ze zijn vooral ook het nu. We 
willen hen dan ook een stem geven in het beleid: wie is 

er namelijk meer expert 
in hun leefwereld dan zij 
zelf? 

De volgende twee jaar 
doorloopt de jeugddienst 
een traject rond kind- en 
jeugdvriendelijkheid, 
onder begeleiding van 
Bataljong vzw. In essentie 
gaat kindvriendelijkheid 
over het meer leefbaar 
maken van de gemeente 
voor kinderen en jonge-
ren. Een kindvriendelijke 
gemeente verbindt zich 
ertoe de rechten van het 
kind te realiseren en te 
implementeren doorheen 

alle beleidsdomeinen. Meer informatie kan je vinden op 
www.kindvriendelijkestedenengemeenten.be. 

In de eerste fase van het traject onderzoeken we hoe 
kindvriendelijk Wortegem-Petegem momenteel is, hier-
voor willen we heel graag jouw mening en die van jouw 
kind(eren). We verspreiden drie vragenlijsten: eentje voor 
kinderen jonger dan twaalf jaar, één voor kinderen ouder 
dan twaalf jaar en een derde voor jongeren en volwas-
senen vanaf zestien jaar. Jouw stem helpt ons om de 
belangrijkste thema’s te kiezen waar we dieper op ingaan 
in de volgende fase.  
Alvast bedankt om mee te werken aan een kind- en jeugd-
vriendelijk beleid! 
 
  

 
Vragenlijsten 
Vragenlijst jongeren en volwassenen vanaf 16 jaar 

https://nl.surveymonkey.com/r/kindvriendelijk-wortegem-
petegem
 
Vragenlijst tieners vanaf 12 jaar 

https://nl.surveymonkey.com/r/tieners-Wortegem- 
Petegem  
 
Vragenlijst kinderen jonger dan 12 jaar 

https://nl.surveymonkey.com/r/-12-Wortegem-Petegem  
 

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

Ben je 55+ en wil je meer bewegen? Heb je zin in 1 wekelijks 
sportief uurtje? Dan hebben wij dé oplossing om jouw condi-
tie te verbeteren of op peil te houden.

De gemeente Wortegem-Petegem biedt senioren de gele-
genheid om kennis te maken met allerlei sporten die wor-
den aangepast naar eigen niveau en mogelijkheden. Onze 
enthousiaste lesgever zorgt voor een boeiende mix van 
conditieoefeningen, bewegen op muziek, balsporten, ... Dit 
allemaal onder leeftijdsgenoten!

De lessenreeks start vanaf 29 september 2020 en gaat elke 
dinsdag door tussen 15u00 en 16u00 in sporthal De Ruffel, 
Nellekensweg 1. In de schoolvakanties zijn er geen lessen 
gepland. 

Een tienbeurtenkaart kost 20 euro (inclusief een consumptie 
na elke les). Kaarten en meer info zijn te verkrijgen bij sport-
functionaris Pieter Nachtegaele.
Deze lessenreeks wordt met respect voor de maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus georganiseerd.

LESSENREEKS FIGUURTRAINING/BBB
… terug van weggeweest … 

WAT? 
BBB is een echte klassieker onder de groepslessen. Bij deze 
figuurtraining ligt de focus op de Billen, Benen en Buik. Gedu-
rende een uurtje zullen we de ideale combinatie van kracht- 
en cardiotraining toepassen om de ‘probleemgebieden’ van 
het lichaam aan te pakken of verder te onderhouden. 

VOOR WIE?
BBB is de perfecte les voor volwassenen die willen afvallen 
en aan hun algemene conditie willen werken en/of deze 
willen behouden. 

WANNEER?
Elke donderdagavond van 20u00 tot 21u00 (niet tijdens 
schoolvakanties)
Oktober: 1 – 8 – 15 – 22 – 29 
November: 12 – 19 - 26
December: 3 – 10 – 17 

Januari: 7 – 14 – 21 – 28
Februari: 4 – 11 – 25 
Maart: 4 – 11 – 18 – 25 
April: 1 – 22 – 29 
Mei: 6 – 20 – 27
Juni: 3 – 10 – 17 – 24 

WAAR?
In de kleine sportzaal van sporthal de Ruffel, Nellekensweg 1.

KOSTPRIJS?
Voor het seizoen oktober 2020 – juni 2021 betaal je:
• Als inwoner van Wortegem-Petegem: 75 euro 
• Als niet-inwoner van Wortegem-Petegem: 90 euro

Deze lessenreeks wordt met respect voor de maatregelen 
tegen de verspreiding van het coronavirus georganiseerd.

INSCHRIJFSTROOK INITIATIEREEKSEN 2020 – 2021

Naam:  Voornaam: 

Adres: 

Postcode + gemeente: 

E-mail:  Tel/Gsm: 

Rijksregisternummer: 

CONTACT  sportdienst: 
Pieter Nachtegaele
T 056 68 81 14
sportdienst@wortegem-petegem.be

SPORTDIENST
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WELZIJN

DE SCHOOLTOESLAG EN LEERPLICHT

Kinderen vanaf drie jaar die kleuter-, lager of secundair 
onderwijs volgen in een door de Vlaamse Gemeenschap 
erkende, gesubsidieerde of gefinancierde onderwijsinstel-
ling kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen, als ze aan de 
voorwaarden voldoen. Ook studenten HBO5 Verpleegkunde 
komen in aanmerking.
Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang je de school-
toeslag automatisch als je er recht op hebt. De schooltoe-
slag wordt uitbetaald tussen september en december. 

De schooltoeslag vervangt sinds 2019 de schooltoelage die 
betaald werd door het Vlaams Ministerie van Onderwijs. De 
studietoelage voor het hoger onderwijs moet je wel aan-
vragen en wordt nog steeds toegekend door de afdeling 
Studietoelagen van het Ministerie van Onderwijs.

Kinderen kunnen jaarlijks een schooltoeslag krijgen
• vanaf 3 jaar, 
• als ze in het kleuter- lager of secundair onderwijs zitten 

(ook HBO5 Verpleegkunde),
• in Vlaanderen wonen,
• Nederlandstalig onderwijs volgen in Vlaanderen of 

Brussel (erkend, gesubsidieerd of gefinancierd door de 
Vlaamse Gemeenschap),

• voldoende aanwezig zijn op school (het aantal dagen 
verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd),

• de ouders een beperkt inkomen hebben.

Het aantal dagen verplichte aanwezigheid stijgt met de leeftijd:
• Nog geen 3 jaar op 31 december van het betrokken 

schooljaar: minstens 100 halve dagen op school.
• 3 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: 

minstens 150 halve dagen op school.
• 4 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: 

minstens 185 halve dagen op school.
• 5 jaar op 31 december van het betrokken schooljaar: 

minstens 250 halve dagen op school.
• 6 jaar of ouder op 31 december van het betrokken 

schooljaar: maximaal 29 halve dagen ongewettigd afwezig.

Het bedrag van de schooltoeslag hangt af van:
• het gezinsinkomen, 
• de gezinssituatie (gehuwd, zelfstandig, alleenstaande 

leerling),
• de leeftijd van de kinderen,
• het type onderwijs.

Kleuters zijn pas leerplichtig op 1 september van het ka-
lenderjaar dat ze 5 jaar worden. Niet-leerplichtige kleuters 
moeten dus niet elke dag of de hele dag naar school. Toch is 
het voor kleuters heel belangrijk om zoveel mogelijk deel te 
nemen aan de activiteiten op school. Kwaliteitsvol kleuteron-
derwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotio-
nele ontwikkeling van jouw kind. Je kleuter leert in de klas 
sociale vaardigheden en raakt vertrouwd met taal en met  
 

praktische vaardigheden. Voor anderstalige kinderen is de 
kleuterschool een prima plek om Nederlands te leren.

Niet-leerplichtige kleuters
Als deze kleuters afwezig zijn, is strikt genomen geen dok-
tersbriefje of verantwoording nodig. Breng de school wel op 
de hoogte als je kleuter afwezig is. Afspraken daarover vind 
je vaak in het schoolreglement.

5-jarigen: 290 halve dagen aanwezig
Vanaf het schooljaar 2020-2021 verlaagt de aanvang van de 
leerplicht, voortaan moeten alle kinderen leren vanaf vijf jaar. 
Alle kinderen die in hetzelfde kalenderjaar geboren zijn, wor-
den op hetzelfde moment leerplichtig: op 1 september van 
het kalenderjaar waarin zij vijf jaar worden. Vijfjarigen moe-
ten minstens 290 halve lesdagen naar school (een gemid-
deld schooljaar telt tussen de 320 en 330 halve lesdagen). 
Kleuters die al zes of zeven jaar zijn, moeten elke dag 
aanwezig zijn, behalve bij gewettigde afwezigheid. Ook een 
vijfjarige in het lager onderwijs moet elke dag aanwezig zijn, 
behalve bij gewettigde afwezigheid.

Toelating lager onderwijs
Als je kind op zes jaar in het Nederlandstalig gewoon lager 
onderwijs wil instappen, gaat de school na of het in het jaar 
voordien minstens 290 halve dagen aanwezig was in een 
Nederlandstalige kleuterschool. 

Zo niet, beslist de klassenraad van de lagere school: 
• ofwel mag je kind toch in het lager onderwijs instappen. 
• ofwel moet je kind nog een jaar in het kleuteronderwijs blij-

ven. Daar moet je kind dan elke schooldag aanwezig zijn. 

Groeipakket
Vanaf het schooljaar 2020-2021 is de minimale aanwezig-
heid om recht te hebben op een selectieve participatie-
toeslag (schooltoeslag) via het groeipakket voor vijfjarige 
kleuters 290 halve dagen. 

Lager onderwijs en secundair onderwijs
Leerlingen lager onderwijs mogen maximaal 29 halve dagen 
ongewettigd afwezig zijn.  
Een leerling is ongewettigd afwezig als hij zonder geldig be-
wijs niet op school aanwezig is. Met een geldig ziektebriefje 
ben je wettig afwezig.
De uitbetaler van het Groeipakket krijgt de gegevens auto-
matisch door van het Ministerie van Onderwijs.
Ben je het niet eens met het doorgegeven aantal aanwezige 
dagen? Neem dan contact op met de school. Ook wie HBO5 
Verpleegkunde volgt en geen basisbedragen meer krijgt via 
het Groeipakket (bv. 25 +), moet zelf een uitbetaler kiezen 
en zelf contacteren. Als je ook kinderen hebt, mag je een 
andere uitbetaler kiezen.

Meer informatie over de voorwaarden voor het krijgen van 
een schooltoeslag kan je vinden op www.groeipakket.be.
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TOELAGEN ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

Inwoners van Wortegem-Petegem die als vrijwilliger actief zijn in ontwikkelingssamenwerking kunnen éénmalig een pro-
jectsubsidie van 500 euro aanvragen. Dit bedrag moet besteed worden aan het project waarvoor men als vrijwilliger gaat 
werken en niet voor het dekken van persoonlijke kosten (verblijf, reiskosten, …). 
Voor het verkrijgen van de subsidie dient men een schrijven te richten aan het schepencollege, dat zal beslissen of de aan-
vraag ontvankelijk is. 

In ruil voor de projectsubsidie zal de vrijwilliger er zich toe verbinden om het project voor te stellen aan de bevolking van 
Wortegem-Petegem (door middel van een artikel in het infoblad).  
Er kunnen jaarlijks 4 projecten gesubsidieerd worden. Aanvragen kunnen worden ingediend tot 30 november 2020.
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst welzijn (Stefanie Dhaenens) via het nummer 056 68 81 14 of via 
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be.

Deze projecten ontvingen vorig jaar een subsidie:

Sonja Rogge – OXFAM vrijwilligster
Reeds 17 jaar werk ik als actieve vrijwilligster voor OXFAM 
mee aan tal van ontwikkelingsprojecten in het Zuiden. Onze 
partner is de wijncoöperatie ‘Lautaro’ in Chili.
We strijden voor een duurzame toekomst waarin iedereen 
een plaats krijgt. Aan de hand van waarnemers uit onze  
regio die ginds op bezoek gingen, weten we welk verschil 
een premie maakt voor deze groep mensen! Wij kunnen 
ons niet voorstellen hoe en wat het is om arm te zijn, om 
niet genoeg te verdienen, om uitgebuit te worden. Daarom 
helpen wij hen o.a. bij het opbouwen van hun rechten.
We willen ook eerlijke handelsrelaties in beweging zetten en 
onderhouden met verschillende bedrijven en instanties.
Op de Fair Trade Dag in oktober gingen we de strijd aan 
voor een leefbaar inkomen voor de chocoladeboer met 
als slogan: “Bite to fight” “Een hap om te vechten, om te 
overleven”.
Wij, en ikzelf, werken dus aan het fundamentele karakter om 
de armoede aan te pakken en de boeren zelf te leren voor-
zien in de behoeftes voor een menswaardig bestaan. Hun 
kinderen gaan naar school in plaats van te moeten werken, 
ze kunnen een centje opzij zetten voor het ziekenfonds en 
verdienen een fair loon. 
Om al deze redenen zet ik mij samen met vele anderen in 
om dit waar te maken.

Martin Demeulemeester – Kotoka, Ivoorkust
We zijn sinds 2004 bezig met een project in Kotoka, Ivoor-
kust, dat van start is gegaan in 1996 vanaf nul. Het dorp, in 
volle brousse, op 4 uur rijden van Abidjan, telde toen 2000 
inwoners, had geen dispensarium, geen kleuterschool, geen 
materniteit, geen bibliotheek, geen verplegers, geen vroed-
vrouw- , geen verplegers- en geen vrijwilligershuisvesting, 
geen verzamelpunt, geen ambulance, geen watertoren, enz. 
Je begrijpt het al: alles waar vroeger een ‘geen’ voor staat is 
nu gerealiseerd! Er wonen nu meer dan 6000 mensen.
De organisatie draait volledig op vrijwilligers die op geen 
enkel moment ten laste zijn van de organisatie of van de 
mensen ter plaatse. We betalen zelf onze reis en de kosten 

voor eten en huisvesting ter plaatse, en werken er van 8u tot 
12u en van 14u tot 18u, 6 dagen op 7!
In 2020 gaan we terug om een bakkerij uit te bouwen, 
omdat het brood moet komen van een naburig dorp, wat 
de kosten opdrijft en de versheid in het gedrang brengt. Met 
de subsidie kunnen we de bakkerij uitrusten met de nodige 
apparatuur.
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LEZING ZINDELIJKHEID KINDEREN

Dinsdag 6 oktober 2020 van 19u30 tot 21u30 
Auditorium Hoevegebouw – Kortrijkstraat 74A

Elk kind ontwikkelt zich op zijn of haar eigen tempo. Het ene 
kind blijkt al snel woordjes op te pikken en wordt een heuse 
spraakwaterval, terwijl het andere kind de kruipfase lijkt over 
te slaan om ineens te gaan stappen. Ook voor zindelijkheid 
geldt dat er geen exacte startdatum op te plakken valt.
Vele ouders vragen zich dan ook af hoe ze zindelijkheid 
kunnen bevorderen met het tempo van het kind als belang-
rijkste leidraad.
Wanneer is mijn kind klaar om zindelijk te worden? Hoe pak 
ik dat het beste aan? Wat is hierbij belangrijk? Tijdens deze 
lezing komt het allemaal aan bod.
Ook de samenwerking tussen ouders, school of opvang, of 
beter het belang hiervan, wordt besproken.
Zowel tijdens als na de lezing is er ruimte voor persoonlijke 
vragen.

Deze lezing is gericht op ouders en professionals en wordt 
georganiseerd door Huis van het Kind. 

De lezing is gratis, maar de plaatsen zijn beperkt. Schrijf je 
in voor 30 september 2020 via het nummer 056 68 81 14 of 
via stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be.

STREEKMOTOR 23

Met de nieuwe projectoproep gaat Streekmotor23 op zoek 
naar initiatieven in de regio Zuid-Oost-Vlaanderen. Geselec-
teerde projecten halen via een crowdfundingcampagne zelf 
een bedrag op en Streekmotor23 verdubbelt dit bedrag met 
een maximum van 5.000 euro.
Misschien wil je met jouw buurt wel een stukje groen aan-
leggen, of wil jouw vereniging of organisatie tuinieren en er 
verschillende doelgroepen actief bij betrekken? Of mis-
schien organiseer je fietsactiviteiten voor minder mobiele 
mensen?
Het zijn maar enkele mogelijke ideeën om mensen te verbin-
den met elkaar en met de omgeving. De coronacrisis heeft 
de nood hieraan alleen maar aangescherpt.
Is ook jouw lokaal project erop gericht om MENS en OMGE-
VING met elkaar te verbinden? Wil je ook een maatschappe-
lijke nood aanpakken die MENS en OMGEVING linkt?
Waar wacht je nog op? Tot 17 november 2020 kan je inteke-
nen op de projectoproep van 2020.

Meer info via 
www.streekmotor23.be
M 0478 99 01 97 
info@streekmotor23.be.

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

VERWARMINGSTOELAGE

Heb je recht op een verwarmingstoelage
van het stookoliefonds in 2020?
Ja, indien je voldoet aan volgende voorwaarden:
• Je verwarmt jouw woning met huisbrandolie, verwar-

mingspetroleum (type c) of bulkpropaangas (aardgas 
komt niet in aanmerking).

• De levering gebeurt tussen 1 januari 2020 en 31 december 
2020.

• De aanvraag voor een verwarmingstoelage wordt binnen 
de 60 dagen na de levering ingediend.

én je behoort tot één van de volgende categorieën:
1. Jij of een lid van jouw gezin heeft recht op een verhoogde 

tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverze-
kering, en jouw gezinsinkomen is lager of gelijk aan de 
vastgestelde grenzen onder punt 2.

2. Of jouw jaarlijks bruto belastbaar gezinsinkomen is lager 
of gelijk aan €19.105,58 verhoogd met €3.536,95 per 
persoon ten laste (om als persoon ten laste te worden be-
schouwd moet het netto-inkomen lager zijn dan €3.330, 
de gezinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kinderen 
niet meegeteld).

3. Of je geniet een collectieve schuldenregeling of een 
schuldbemiddeling, én het OCMW heeft vastgesteld dat je 
jouw verwarmingsfactuur niet kan betalen.

Verwarmingstoelage?
Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, 
van de prijs per liter en van de categorie waartoe jij behoort.
Het bedrag schommelt tussen €0,14 en €0,20 per liter. In 
ieder geval is de toelage beperkt tot 1500 liter per winter en 
per huishouden.
Voor kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte 
huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een 
forfaitaire verwarmingstoelage van €210.

Waar en wanneer aanvragen?

Sociale dienst
Je kan de verwarmingstoelage aanvragen door langs te 
komen op het OCMW op dinsdagvoormiddag (8u30-11u30) 
en donderdagnamiddag (13u30-18u) en dit binnen de 60 
dagen na de levering. Hiervoor maak je een afspraak via het 
nummer 056 68 00 50. Je brengt best volgende documen-
ten mee:

• de originele factuur van de brandstoflevering,
• de leveringsbon,
• betalingsbewijs,
• jouw identiteitskaart,
• jouw rekeningnummer (door middel van uw bankkaart).

Via post of mail
Je kan de aanvraag ook per post of via mail doen. Hiervoor 
stuur je onderstaande documenten per post op naar het 
OCMW, Waregemseweg 35 of e-mail je ze naar 
socialedienst@wortegem-petegem.be:

• de factuur,
• het betalingsbewijs,
• de kopie/foto identiteitskaart,
• de kopie/foto bankkaart.

Na verwerking krijg je de originele factuur en het betalings-
bewijs terug toegestuurd, samen met de ingevulde aan-
vraagformulieren. Deze laatste dien je ondertekend terug te 
bezorgen.

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

 

Veilig onthaal
Professioneel gestreken linnen
Snelle service • Netjes verpakt

Milieubewust • Nieuwkuis

Verantwoordelijke:
Annik Leytens

0472 63 68 46 of 055 42 06 04
Annik.leytens@grijkoort.be

www.grijkoort.be
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KOM OP TEGEN KANKER – VOOR WIE KOOP JIJ EEN AZALEA?

Zin om een mooi plantje in huis te halen en tegelijk de strijd tegen kanker te steunen? 
Koop dan vanaf 1 september 2020 een azalea voor Kom op tegen Kanker. Voor het eerst 
biedt de organisatie zijn vermaarde azalea’s ook online te koop aan. Leg een plantje in 
je winkelmandje via www.plantjesweekend.be. Na aankoop haal je je plantje op bij een 
afhaalpunt in je buurt of bij Aveve, of je kunt je plantjes thuis laten leveren. 

Je kunt je plantje ook aankopen bij de vele vrijwilligers van Kom op tegen Kanker. Die 
gaan op 18, 19 en 20 september 2020 overal in Vlaanderen de baan op. Je vindt hen 
op gemeentepleinen, aan winkels, of ze gaan deur aan deur. Met de opbrengst van het 
Plantjesweekend realiseert Kom op tegen Kanker steun- en zorgprojecten voor kanker-
patiënten en hun naasten. Zo is de azalea het enige plantje dat je koopt voor iemand 
anders, maar houdt voor jezelf. 

VERHUREN MET EEN SOCIAAL VERHUURKANTOOR

Je hebt een huis, appartement of studio die je kan verhuren? 
Dat is goed nieuws! Maar geeft je eigendom je naast ren-
dement ook zorgen en stress? Verhuur dan gerust aan een 
sociaal verhuurkantoor of SVK. Want verhuren via een SVK 
biedt tal van voordelen. 

Zorgeloos verhuren
SVK’s worden erkend door de Vlaamse overheid. Je sluit een 
huurcontract af met een SVK voor minstens 9 jaar. Het SVK 
draagt dus alle huurdersverplichtingen.
Zij verhuren op hun beurt de woning door aan kandidaat-
huurders en jij geniet van een gegarandeerde huurop-
brengst. Het SVK betaalt immers altijd stipt, zelfs wanneer 
je woning niet verhuurd is! Bovendien krijg je nooit te maken 
met wanbetalers. Daarnaast blijf je genieten van alle voorde-
len en zekerheden uit de Woninghuurwet. 

Uw voordelen
Het SVK regelt verder alles. Zij zorgen voor het huurcontract 
en de plaatsbeschrijving, de brandverzekering, de organisa-
tie van herstellings- en onderhoudswerken ten laste van de 
huurder, het onderverhuren van de woning en de begelei-
ding van de onderhuurder.
Door te verhuren via een SVK kan je rekenen op gega-
randeerde huuropbrengsten, vermijd je  leegstand van je 
woning en de daaraan gekoppelde sancties, loop je geen 
risico op langdurige en lastige gerechtelijke procedures en 
behoud je de garantie dat je de woning op het einde van de 
overeenkomst weer in de oorspronkelijke staat terug krijgt 
(rekening houdend met de normale slijtage). 
Ook financieel is verhuren via SVK een slimme keuze. Je 
geniet hierdoor een verlaagd tarief onroerende voorheffing, 
een verlaagd btw-tarief bij nieuwbouw (12% in plaats van 
21%), verlaagde registratierechten voor wie een woning 
koopt en tal van extra premies en tegemoetkomingen bij 
renovatie.

Bovendien kan je gedurende het volledige traject rekenen 
op de samenwerking met een professionele partner. 

Jouw woning moet gerenoveerd worden?
Ook als je woning aan renovatie toe is, kan het SVK je op 
weg helpen met advies. De Vlaamse overheid voorziet voor 
de eigenaar die verhuurt aan een SVK volgende premies: 
• Renovatiepremie: tot 30% per categorie van werken (voor 

minstens 2.500 euro aan werken per categorie)
• Sociale dakisolatie-, beglazings- en spouwmuurisolatie-

premie: extra hoge premies en begeleiding door het SVK 
bij de voorbereiding en de uitvoering van de werken.

Wat verwacht het SVK van jou?
Het SVK vraagt geen commissieloon, maar wel een redelijke 
huurprijs (lager dan de marktprijs). Er wordt een woning 
verwacht die voldoet aan de Vlaamse normen qua veilig-
heid, gezondheid en algemene woningkwaliteit. 

Het sociale verhuurkantoor, 
een ideale partner in het woonbeleid
De lokale besturen van Waregem, Deerlijk, Anzegem, 
Wortegem-Petegem en Zulte werken samen met het RSVK 
Waregem vzw.

Meer informatie?
RSVK Waregem
Schakelstraat 41
8790 Waregem
T 056 62 98 93
info@rsvk.be

BERICHTEN VAN ALGEMEEN NUT
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Wat doet de EU?
Hoe kan ik solliciteren

of  veilig online winkelen in
een ander EU-land? 

Het Informatiepunt is de brug
tussen ons allemaal en Europa. 

Zit je met een vraag 
of heb je informatie nodig? 
Bel, mail of spring eens binnen. 
+32 9 267 70 17
europadirect@oost-vlaanderen.be 
www.oost-vlaanderen.be/europadirect 
Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Welkom bij het
Informatiepunt Europa Direct?

 Inwoner van
 Oost-Vlaanderen

        · Gratis brochures en publicaties 
                           over wonen, werken en  
  studeren in EU landen,

· Activiteiten
 debatten, workshops,
 evenementen en vormingen,

· Uitleen- en spelmateriaal
 een puzzelkoffer, kleurboeken, 

stickerpuzzel...,

· Wedstrijden zoals onze
 jaarlijkse tekenwedstrijd,

   · Advies op maat over werken, wonen,
studeren (en meer) in de EU.

Vragen rond Europese subsidiemogelijkheden? 
europa@oost-vlaanderen.be of oost-vlaanderen.be/europa

Meer weten? Volg ons online op social media of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief www.oost-vlaanderen.be/europa

Ben
jij thuis in
Europa?

Provincie
Oost-Vlaanderen
helpt je
op weg

Projecten met Europese steun
Heel wat projecten uit jouw buurt kunnen rekenen op Europese steun.

Maak kennis met de door Europa gesteunde projecten in Oost-Vlaanderen.
Surf voor meer info naar euprojecten.oost-vlaanderen.be

gecofinancieerd door
de Europese Unie

Dit doen we voor jou

 Leerkracht
 in Oost-Vlaanderen

· Educatief materiaal
 Europese puzzel, 
 werkboekjes,
 EU tattoos ...,

· Specifieke databanken,

· Activiteiten
 evenementen,
 workshops ...,

· Wedstrijden
 zoals Sterrenklas.

 Gemeentebestuur
 of bibliotheek

· Educatief materiaal
  Europamat,
 stand zoek
 de 12  verschillen ...,

· Gratis publicaties
 over wonen,  werken
 en studeren in
 EU landen,

· Activiteiten
 infosessies,
 voorleesmomenten ...

INFORMATIEPUNT EUROPA DIRECT
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Jouw activiteit in de UiTkalender?
__

Wens je als vereniging van Wortegem-Petegem 
jouw activiteiten van november of december 2020 te 
publiceren  in het volgende infoblad?
Voer ze dan in vóór 1 oktober 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. 

WEKELIJKS FIETSEN
FERM ELSEGEM 
Wanneer Elke woensdag tot 23 september 2020  
 om 19u00 – 21u00
 Elke donderdag tot 24 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

LUXE ONTBIJTBOXEN
FERM WORTEGEM
Wanneer Zondag 6 september 2020
Wat  Bestel jouw luxe ontbijtbox met bijgevoegde 
 wandelroute. Geniet van de mooie wandeling!
Prijs € 25 voor 2 personen
Inschrijven hdecock@gmail.com
Betaling op rekeningnummer BE74 7375 0311 6007 geldt 
als inschrijving. Gelieve ten laatste op 1 september 2020 te 
betalen.
Info www.facebook.com/fermwortegem/

VERSATILE BEETHOVEN
CULTUURRAAD WORTEGEM-PETEGEM 
Wanneer zaterdag 10 oktober om 20u00
Wat
Naar aanleiding van het Beethovenjaar brengt het Trio 
Khaldei, de ‘Frühlingssonate’, het ‘Geistertrio’, en de 
sonate voor cello en piano in A in de pittoreske kerk van 
Moregem vlak bij Oudenaarde.
Waar Sint-Pietersstoelkerk Moregem
Prijs € 14,00
Info lieve.debuck1@telenet.be – 0479 42 80 97
Inschrijven 055 30 30 89

NORDIC WALKING
FERM WORTEGEM 
Wanneer Zondag 18 oktober van 9u30 – 11u00
Wat
We strekken de benen en gaan samen een ontspannen 
tocht aan met onze “stokken”. Graag een seintje wie mee-
wandelt bij Hilde De Cock.
Waar kerk Wortegem
Info en inschrijvingen hdecock@gmail.com

SEPTEMBER - OKTOBER

IN WORTEGEM-PETEGEM
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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.

Alle persoonsgegevens worden verwerkt conform onze privacyverklaring. 
Meer informatie op  www.wortegem-petegem.be/privacyverklaring.  
Wens je de privacyverklaring op papier? Laat het ons weten via 056 68 81 14.

MELDINGSKAART

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

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

MA 02.11 Allerzielen
WO 11.11 Wapenstilstand
VR 25.12 Kerstmis
ZA 26.12 2e kerstdag

Recyclagepark, Boomzagerijstraat

DI 10.11 Brugdag
WO 11.11 Wapenstilstand
DO 24.12 Kerstavond
ZA 26.12 2de kerstdag
DO 31.12 Oudejaarsavond



22 23

CONTACTGEGEVENS EN OPENINGSUREN

DIENST ADRES DAG VOORMIDDAG NAMIDDAG

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

De dienst burgerzaken is ook open op:

maandag 
dinsdag 
woensdag 
donderdag 
vrijdag

zaterdag 19.09
zaterdag 17.10

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

09u00 – 11u00 (2)

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

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 administratieve diensten en het OCMW werken tot en met 30 september enkel op afspraak.

Dit kan nog verlengd worden. Hou dus onze website in het oog of neem contact op

via het nummer 056 68 81 14.



www.doelokaal.be

Hé, doe ne 
keer lokaal
lokaal is het nieuwe normaal
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