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bompa jules en bomma zulma
Ik groeide op in het landelijke  
Moregem. Als kind vertoefde ik ette-
lijke uren in de kouter en trok ik met 
paard en kar door de kleine wegen. 
Bompa Jules op de bok, ik trots als 
een gieter naast hem, genietend van 
het mooie landschap.

Iedereen kende Jules. In de beginja-
ren zag je hem met zijn melkkar en 
trouwe hond, nadien met paard en 
kar en uiteindelijk met zijn typeren-
de rode brommertje. 

Hij genoot ervan om te kijken wat de 
boeren deden op het land en hoe de 
natuur zijn gang ging in de Schelde-
meersen. 

Bomma Zulma op haar beurt kon 
uren op het bankje zitten onder de 
perenboom in hun tuin, turend naar 
de velden. 

Uren hebben we samen versleten. 
Zwijgend, genietend, samen één zijn 

met de natuur. Daar is het allemaal 
begonnen, daar is mijn liefde voor de 
natuur ontstaan.

Nu, een 41-jarige werkende mama 
woonachtig te Petegem met mijn 
echtgenoot en onze dochter van 
11 jaar, vind ik in de natuur vaak de 
rust en stilte terug in mijn soms zo 
gejaagde leven.

coronawandelingen
Wat ooit begon met korte wan- 
delingen in onze gemeente, is 
dankzij corona uitgegroeid tot 
stevige tochten van 12 kilometer 
en meer. Het is een passie gewor- 
den. Ik zeg dan ook bewust 
“dankzij” corona.

In maart, wanneer de eerste 
tekenen van de lente zichtbaar wer-
den maar het landschap nog de rust 
en sereniteit van de voorbije winter 
uitstraalde, heeft de wandelmicrobe 
mij gebeten.

Van normaal naar magie
Vroeger liep ik door ons dorp en 

leek alles zo normaal. Het was een 
kwestie van tijd om te ontdekken 
hoe magisch onze natuur eigenlijk is, 
hoe Wortegem-Petegem de plaats 
bij uitstek is om verscholen plekjes 
te ontdekken.

Hoe vaak ik ook wandel in onze 
prachtige gemeente, de uitzichten 
blijven in mijn ogen spectaculair. 
Elk seizoen opnieuw kijk ik mijn ogen 
uit. Het is een sport geworden om de 
mooiste plekjes en uitzichtpunten te 
vinden.

facebookgroep
Tijdens één van de vele wandelingen 
is mijn idee gegroeid om de Face-
bookpagina ‘De mooiste foto’s van 
Wortegem-Petegem’ op te richten. 

Zo kan iedereen zien dat het mooi 
vertoeven is in onze gemeente en 
dat je een betoverende omgeving 
niet te ver moet gaan zoeken.

Ondertussen telt de groep al meer 
dan 100 leden en tal van prachtige 
plaatjes!

Ik nodig iedere Wortegem-Petegem- 
naar graag uit om hun mooiste 
kiekjes te posten in de groep, zodat 
iedereen nieuwe ideeën kan opdoen 
voor een volgende wandeling.

- Sofie Gevaert

Sofie Gevaert kreeg de wandelmicrobe te pakken tijdens de eerste lockdown. 
Geïnspireerd door de mooie vergezichten in onze gemeente, richtte ze een 
Facebookgroep op waar iedereen de mooiste beelden uit Wortegem-Petegem 
kan delen.

Jouw foto en verhaal in ons infoblad? Dat kan! 
Stuur jouw foto in hoge resolutie (300 dpi) en jouw verhaal 

(maximum 400 woorden) door naar  gemeente@wortegem-petegem.be 
of deel het op sociale media met de hashtag #360pracht. 

“In de natuur vind ik 
de rust en stilte terug 
in mijn soms zo 
gejaagde leven.”

gemeentehuis - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00(*) 
donderdagnamiddag: 13u00 - 18u30
(*) in de namiddag zijn onze diensten telefonisch bereikbaar,   
uitgezonderd op vrijdagnamiddag.
Zaterdagopening burgerzaken (op afspraak) 
20 maart en 17 april 2021 van 09u00 - 11u00

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

recyclagepark
Inwoners 
woensdag en zaterdag:  09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00 
donderdag:  12u30 - 18u30
 
Kom minstens een kwartier voor sluitingstijd.  
 
KMO’s en zelfstandigen  
(op afspraak) 
dinsdag:   09u30 - 12u00 
woensdag en zaterdag: 09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00 
donderdag:  09u30 - 12u00 en 12u30 - 18u30 

Boomzagerijstraat 
T 056 68 81 14 
milieudienst@wortegem-petegem.be

bibliotheek
maandag: 16u00 - 19u00
woensdag: 10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
vrijdag:  15u00 - 18u00
zaterdag: 10u00 - 12u00

Rozenhof 128
T 055 30 99 84
F 055 30 99 83
bibliotheek@wortegem-petegem.be

ocmw - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00 
donderdagnamiddag: 13u30 - 18u30 
 
Buiten deze uren is het OCMW niet bereikbaar. 
Aanvragen verwarmingstoelage:  
enkel op dinsdagvoormiddag en donderdagnamiddag. 
 
Waregemseweg 35 
T 056 68 00 50 
F 056 68 97 55 
socialedienst@wortegem-petegem.be

sluitingsdagen maart-april 2021 
Recyclagepark: zaterdagnamiddag 3 april 
Sporthal: zondag 4 april en maandag 5 april 
Administratie, OCMW en bibliotheek: maandag 5 april 

vzw buitenschoolse kinderopvang knipoog
maandag: 07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
dinsdag:  07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
woensdag: 07u00 - 08u15 en 11u40 - 18u30
donderdag: 07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
vrijdag:  07u00 - 08u15 en 15u15 - 18u30

Op vakantiedagen doorlopend open van 07u00 tot 18u30. 
Op aanvraag open vanaf 06u15.

Gotstraat 1 
T 056 75 85 25 
info@vzw-knipoog.be

lokale politie vlaamse ardennen - op afspraak
maandag: 09u00 - 12u00
woensdag: 09u00 - 12u00
donderdag: 09u00 - 12u00 en 13u00 - 18u30

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

Bij afwezigheid kan je contact opnemen met het hoofd-
bureau te Oudenaarde, Minderbroedersplein 1,  
T 055 33 88 88. Voor dringende gevallen: bel 101 of 112.

Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor mei en juni 2021 dienen binnen te zijn vóór 1 april 2021 via:

• afgifte op het gemeentehuis,
• zending met de post Waregemseweg 35,
• e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.

Publieke evenementen voor de UiT in Wortegem-Petegem-kalender dienen vóór 1 april 2021 geregistreerd te zijn via 
www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 29 april 2021.

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.
Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever.
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GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 26 NOVEMBER 2020 

Standpunt inzake regiovorming
De gemeenteraad beslist met 16 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 onthou-
ding (onafhankelijk) de burgemeester te machtigen 
om het standpunt inzake de regiovorming, namelijk een 
kleinere gebiedsomschrijving in wat gekend staat als de 
‘Vlaamse Ardennen’, aan de gouverneur over te maken.

Aanpassing statuten GAC
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de aangepaste statuten van het Gemeentelijk 
Adviesorgaan voor Cultuur goed.

Overzicht werken, leveringen en diensten  
goedgekeurd door het schepencollege

• De opdracht voor het leveren van veertien laptops 
ten behoeve van telewerk wordt gegund aan de 
firma Cevi nv uit Gent, tegen het offertebedrag van  
13.563,50 euro inclusief btw.

Goedkeuring jaarrekening door gouverneur
De gemeente- en OCMW-raad neemt kennis van het be-
sluit van de gouverneur tot goedkeuring van de jaarreke-
ning over het financiële boekjaar 2019 van de gemeente 
en het OCMW.

Gemeentelijke dotaties aan politiezone Vlaamse  
Ardennen
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de vaststelling en de toekenning van de gemeente-
lijke dotaties aan de politiezone Vlaamse Ardennen goed.

Gemeentelijke dotaties aan hulpverleningszone 
Vlaamse Ardennen
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de vaststelling en de toekenning van de gemeente-
lijke dotaties aan de hulpverleningszone Vlaamse Arden-
nen goed.

Openbare verkoop Moregemplein 10
De gemeenteraad bekrachtigt met 16 stemmen voor 
(Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij 1 
onthouding (onafhankelijk) de beslissing van het college 

om de openbare verkoop van Moregemplein 10 via Biddit 
te laten verlopen.

Wijziging retributiereglement vrijetijdsactiviteiten
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de aanpassingen in het retributiereglement vrije-
tijdsactiviteiten goed.

Wijziging subsidiereglement jeugdlokalen
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men het gemeentelijk subsidiereglement betreffende 
het beheer van jeugdlokalen goed.

Jaarrekening en budget Burensportdienst Vlaamse 
Ardennen
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de jaarrekening 2019 en het budget 2020 van de 
Burensportdienst Vlaamse Ardennen goed.

Afsprakennota telewerk
De gemeente- en OCMW-raad bekrachtigt met alge-
meenheid van stemmen de beslissing van het college 
omtrent de goedkeuring van de afsprakennota ‘telewerk 
tijdens de coronaperiode’.

Verzoekschrift door De Vrienden van Petegem
De gemeenteraad neemt akte van het verzoekschrift 
ingediend door De Vrienden van Petegem.

Aanpassing pachtprijscoëfficiënt 2020-2022
De OCMW-raad beslist met algemeenheid van stemmen 
dat de pachtprijzen van de in pacht gegeven OCMW- 
eigendommen, die vervallen in de loop van een termijn 
van drie jaar met aanvang op 13 december 2019, worden 
herzien op basis van de nieuwe maximum-coëfficiënt 
(5,08).

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 22 DECEMBER 2020 

Overzicht werken, leveringen en diensten  
goedgekeurd door het schepencollege

• De opdracht voor het schoonmaken van de ramen 
van de gemeentegebouwen tijdens het jaar 2021 
wordt gegund aan Jonas Schietecatte VOF uit  
Wortegem-Petegem, tegen het offertebedrag van 

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gemeente- en 
OCMW-raadsbeslissingen. De volledige verslagen kan je raadplegen op  
www.wortegem-petegem.be onder de rubriek Bestuur/Bekendmakingen/ 
Besluitenlijsten. Je kan de verslagen ook opvragen bij de dienst secretariaat.

Gemeente- en  
OCMW-raadsbeslissingen
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7.659,30 euro inclusief btw.
• De opdracht voor het drukken van het infoblad 

in 2021 wordt gegund aan drukkerij Botteldoorn 
Graphics uit Maarkedal. De vermoedelijke totale 
prijs voor 2021 ligt tussen 6.315,48 euro en 10.583,04 
euro, inclusief btw.

• De opdracht ‘Burgerparticipatie - bevraging inwo-
nerspanel’ wordt gegund aan de firma Public Minds 
uit Izegem, tegen het bedrag van 9.286,75 euro 
inclusief btw.

• De opdracht voor het schoonmaken van de gemeen-
tegebouwen tijdens het jaar 2021 wodt gegund aan:
• de firma ITZU Cleaning nv uit Genk, tegen het 

offertebedrag van 84.684,78 euro inclusief btw 
voor het gemeentehuis en sociaal huis, de open-
bare bibliotheek, de gemeentelijke basisschool en 
schoolke Moregem.

• de firma Cleaning Professionals uit Erembode-
gem, tegen het offertebedrag van 8.441,70 euro 
inclusief btw, voor het domein de Ghellinck en OC 
Rozenhof.

Gemeentebelastingen en gemeentelijke retributies 
Aanslagjaar 2021

• De gemeenteraad stelt met algemeenheid van 
stemmen de gemeentebelasting op de afgifte van 
administratieve stukken vast.

• De gemeenteraad stelt met 16 stemmen voor  
(Open VLD, N-VA, CD&V en sp.a/onafhankelijk) bij  
1 onthouding (onafhankelijk) de DIFTAR-gemeente- 
belasting vast op het ophalen en verwijderen van 
restafval via huis-aan-huisinzameling, op de inzame-
ling, recyclage en verwijdering van huishoudelijke af-
valtoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op het 
gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huis-
ophalingen van grof vuil en/of oude metalen en van 
snoeihout.

Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 
Deel gemeente
De gemeenteraad keurt met 11 stemmen voor (Open 
VLD) en 5 onthoudingen (N-VA, CD&V en sp.a/onafhan-
kelijk) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) het gemeentelijk 
deel van de meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 
goed.

Meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 
Deel OCMW
De gemeente- en OCMW-raad keurt met 11 stemmen 
voor (Open VLD) en 6 onthoudingen (N-VA, CD&V en 
sp.a/onafhankelijk en onafhankelijk) het OCMW-deel 
van de meerjarenplanaanpassing 2bis 2020-2025 goed.

Gemeentefinanciën
• De gemeenteraad keurt met algemeenheid van 

stemmen de lijst van gedelegeerde nominatieve 
overheidsopdrachten voor 2020-2021 goed.

• De gemeenteraad keurt met algemeenheid van 
stemmen de lijst van nominatieve subsidies voor 
2020-2021 goed.

Mobiliteit
• De gemeenteraad keurt met algemeenheid van 

stemmen het aanvullend verkeersreglement be-
treffende de wegmarkeringen op de Driesstraat ter 
hoogte van het kruispunt met de Zonnestraat goed.

• De gemeenteraad keurt met 11 stemmen voor 
(Open VLD) bij 2 onthoudingen (CD&V en sp.a/on-
afhankelijk) en 4 stemmen tegen (N-VA en onaf-
hankelijk) het aanvullend verkeersreglement be-
treffende het instellen van een verkeersvertragende 
chicane op de Lindestraat goed.

• De 4 voorstellen betreffende de vertragende chica-
ne in de Lindestraat, ingediend door de factieleider 
N-VA, worden verworpen.

Reglement starterspremie
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men het reglement ‘starterspremie voor startende 
ondernemingen’ goed.

Reglement zorgpremie
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de aanpassing aan het reglement ‘premie voor 
personen die instaan voor de zorg voor een persoon met 
een geestelijke of lichamelijke beperking’ goed.

Arbeidsreglement
De gemeente- en OCMW-raad keurt met algemeenheid 
van stemmen de aanpassing aan het arbeidsreglement 
lokaal bestuur Wortegem-Petegem goed.

Hoorzitting
De gemeenteraad hoort de vertegenwoordiger van het 
buurtcomité De Vrienden van Petegem en neemt kennis 
van de uiteenzetting.

Raadszittingen maart en april
25 maart 2021 en 29 april 2021

Zolang de maatregelen tegen de verspreiding van 
het coronavirus van kracht zijn, gebeuren de 

raadszittingen via virtuele vergadering. 

Je kan ze live volgen of achteraf bekijken via onze  
facebookpagina, ook als je geen facebook-account 

hebt. De zittingen starten om 19u30.



Wat zijn de voordelen voor jou?
•  Je kan altijd en overal een 

afspraak maken via een compu-
ter of een mobiel toestel.

• Je kiest zelf het moment dat jou 
het beste uitkomt.

•  Je verliest niet langer kostbare 
tijd in de wachtzaal.

•  Er wordt ruim voldoende tijd 
voorzien zodat je jouw verhaal 
rustig en in alle privacy kan 
vertellen aan één van de inspec-
teurs.

•  Bij het boeken van je afspraak 
krijg je meteen een overzicht 
van alle documenten die je moet 
meebrengen om je aangifte te 
kunnen doen. Op die manier 

Inwoners van Oudenaarde, Kluisbergen, Kruisem en 
Wortegem-Petegem kunnen nu ook online een 
afspraak maken voor niet-dringende aangiftes of 
meldingen bij de politie. 
Je maakt een afspraak wanneer het jou past.  
Op deze manier wil de Politiezone Vlaamse Ardennen 
de burger een betere dienstverlening aanbieden. 

wachten bij de politiezone 
vlaamse ardennen is  
verleden tijd
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heb je alles onmiddellijk bij en 
bespaar je een extra trip naar 
het commissariaat. 

•  Onze medewerkers kunnen zich 
goed voorbereiden in functie 
van de aangifte die je wil doen.

Hoe maak je een afspraak?
Online
Op de website www.politie.be/5425  
vind je in de rubriek ‘Contacteer ons’ 
een rechtstreekse link naar de online 
agenda. 

1. Kies in welk onthaalpunt je je 
aangifte wenst te doen.

2. Selecteer het feit waarover je 
aangifte wenst te doen.

3. Je krijgt een pop-up venster met 
uitleg over de aangifte (wel-
ke documenten of stukken je 
moet meebrengen) en in welke 
gevallen je het noodnummer 101 
moet bellen.

4. Na het invullen van alle gevraag-
de gegevens krijg je een beves-
tiging via e-mail. 

Hierin krijg je ook een overzicht 
van de documenten of andere 
informatie die je dient mee 
te brengen. Indien gewenst,  
ontvang je ook nog een her- 
inneringsmail.

OPGELET!  
Het maken van een afspraak staat 
niet gelijk aan het doen van de aan-
gifte. De politie start geen onder-
zoek wanneer je online een afspraak 
vastlegt. 

Telefonisch
Heb je geen internet of twijfel je 
of je wel aangifte moet doen?  
Aarzel niet en neem contact op 
met het onthaal via het nummer  
055 33 88 88. Een medewerker helpt 
jou graag verder en kan voor jou een 
afspraak inboeken. Het onthaal is 
dagelijks telefonisch bereikbaar van 
6u tot 21u.

Dringend politiehulp nodig? Bel 101!
In sommige gevallen moet je geen 
afspraak maken en kan je tijdens de 
openingsuren onmiddellijk klacht 
neerleggen op het hoofdcommis- 
sariaat of een wijkcommissariaat.  

Wanneer is een situatie dringend?
• Jij of iemand uit je omgeving 

is gewond en/of verkeert in 
gevaar. 

• De feiten zijn nog bezig en/of de 
daders zijn nog in de buurt.

• De politie moet ter plaatse iets 
vaststellen. 

Openingsuren 
Hieronder vind je de openingsuren 
van de verschillende onthaalpunten 
binnen onze zone. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag

Hoofdpost Oudenaarde

06u00 - 13u00 Afspraak Afspraak Afspraak Zonder 
afspraak Afspraak Afspraak Afspraak

13u00 - 21u00 Afspraak Afspraak Zonder 
afspraak Afspraak Afspraak Afspraak Afspraak

Onthaalpost Kruishoutem

09u00 - 12u00 Afspraak Afspraak Gesloten Afspraak Gesloten Gesloten Gesloten

13u00 - 18u30 Afspraak Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten
Onthaalpost Zingem

09u00 - 12u00 Gesloten Gesloten Afspraak Gesloten Afspraak Gesloten Gesloten

13u00 - 18u30 Gesloten Afspraak Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten
Onthaalpost Wortegem-Petegem

09u00 - 12u00 Afspraak Gesloten Afspraak Afspraak Gesloten Gesloten Gesloten

13u00 - 18u30 Gesloten Gesloten Gesloten Afspraak Gesloten Gesloten Gesloten
Onthaalpost Kluisbergen

09u00 - 12u00 Afspraak Afspraak Gesloten Gesloten Afspraak Gesloten Gesloten

14u00 - 19u00 Gesloten Gesloten Afspraak Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten



Middaghulp gezocht 
Tijdens onze vakantiewerking in het domein de 
Ghellinck, krijgen de kinderen een warme maaltijd.  
We zoeken vrijwilligers die ‘s middags een handje willen 
helpen zodat de animatoren zich kunnen voorbereiden 
op de namiddagactiviteiten. 

Wat houdt dit precies in? 

• Borden, bestek en bekers afwassen,
• Voedselbakjes afwassen,
• Toiletten poetsen,
• Eenmaal per week de kantine poetsen.

Wanneer? 

Paasvakantie 2021:

• 6 tot 9 april: speelkriebels 
• 12 tot 15 april: sportkamp kleuters

Zomervakantie 2021:

• 1 tot 2 juli: speelkriebels 
• 5 tot 9 juli: speelkriebels 

• 12 tot 16 juli: speelkriebels 
• 19 juli tot 23 juli: speelkriebels (gesloten op 21 juli) 
• 26 juli tot 30 juli: speelkriebels 
• 2 augustus tot 6 augustus: speelkriebels 
• 17 tot 20 augustus: sportkamp  
• 23 tot 26 augustus: sportkamp 

Dit telkens van 12u tot 14u en op donderdag tot 15u.  
Je hoeft niet alle weken beschikbaar te zijn, samen met 
de vrijwilligers maken we een planning op.

Wat bieden wij jou aan?

• Een forfaitaire vrijwilligersvergoeding van € 15 op 
maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag en 
€ 22,5 op donderdag. 

• Een kilometervergoeding indien je meer dan 3 
kilometer van het domein de Ghellinck woont.

• Een warme maaltijd.
• Heel wat lachende kindersnoetjes en dankbare 

animatoren.

Wil jij graag helpen? Stuur een mailtje naar 
jeugddienst@wortegem-petegem.be.

Omwille van de coronamaatregelen 
kunnen de vieringen voor jubilarissen 
niet doorgaan.

burgerlijke 
stand
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nieuws  
berichten
speelkriebels paasvakantie

Van dinsdag 6 april tot en met vrij-
dag 9 april 2021 opent de gemeente-
lijke speelpleinwerking opnieuw zijn 
deuren! 

‘Speelkriebels’ richt zich tot kinderen 
vanaf 3 jaar tot en met het zesde 
studiejaar. Meer info en een over-
zicht van de activiteiten voor kinde-
ren en jongeren in 2021 vind je in de 

brochure #360KIDS.

Geen brochure ontvangen?  
Geef gerust een seintje aan Silke 
van de jeugddienst via het nummer 
056 68 81 14 of via e-mail naar  
jeugddienst@wortegem-petegem.
be en we sturen er eentje op.  

Inschrijven kan via het online in-
schrijvingsformulier op de website. 

swap - Lego Mindstorm 
Hét vakantieprogramma voor actie-
ve en coole tieners van 10 tot 15 jaar.   

In deze workshop van Digitale Wol-
ven leer je een robot programmeren, 

hem tot leven brengen en vanop 
afstand besturen. 

Wanneer? 
Woensdag 7 april 2021 van 14u00 tot 
16u00.

Waar? 
Domein de Ghellinck.

Meer informatie en inschrijven
www.wortegem-petegem.be/bele-
ven/jeugd.

Buitenspeeldag 
Hoe het er precies zal uitzien is nog 
niet helemaal duidelijk, maar dat we 
zullen buitenspelen is zeker! 

Zet woensdag 21 april 2021 met stip 
in jouw agenda en hou onze website 
en Facebookpagina in de gaten voor 
meer informatie!  

voeg jouw telefoonnummer toe aan het 
Rijksregister
Wist je dat je aan je rijksregisternummer zelf bijkomende 
contactinformatie kan toevoegen, zoals een telefoon-
nummer en e-mailadres. Dit kan in heel wat situaties 
nuttig zijn, bijvoorbeeld wanneer de lokale overheid jou 
snel moet kunnen bereiken.  
Uiteraard gebeurt dat telkens binnen de grenzen van de 
wettelijke toegang tot het Rijksregister.

Ook in het kader van de contactopvolging kan dit helpen 
om in sommige gevallen korter op de bal te spelen en 
het virus geen extra kans op verspreiding te geven.

Surf naar www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister en klik op  
‘Mijn Dossier’.

Log in door jouw elektronische identiteitskaart in jouw 
kaartlezer te steken en vervolgens de pincode van jouw 
identiteitskaart in te geven. 
Klik vervolgens op ‘Mijn toepassingen’ en selecteer daar-
na het tabblad ‘Contactgegevens’.

Nadat je op de knop ‘Sturen’ hebt geklikt, krijg je een 
melding te zien dat de gegevens werden doorgestuurd.

Hulp nodig? 
Maak een afspraak bij de dienst burgerzaken via het 
nummer 056 68 81 14.

Geen zorgen over je privacy. Enkel instanties met de 
juiste toelatingen kunnen de informatie raadplegen.  
Welke dat precies zijn, kan je terugvinden op 
www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/burger/start-
pagina.
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Maak online een afspraak bij 
de dienst burgerzaken

Voortaan kan je ook online een afspraak maken bij 
onze dienst burgerzaken. 

Dat kan via www.wortegem-petegem.be,  
door op de link ‘online een afspraak maken’ 
te klikken in het blok bovenaan de pagina.

Kom je met meerdere personen? 
Voorzie dan een afspraak per persoon.

Vermeld steeds de reden van jouw bezoek. 
Op die manier kunnen onze medewerkers 

de nodige voorbereidingen treffen.



Techniekacademiekamp 
Zit je in het derde of vierde leerjaar? Ben je creatief? 
Kriebelt het om je wilde ideeën in de praktijk te 
brengen?  

Dan is de techniekacademie geknipt voor jou! 

Jammer genoeg kon de techniekacademie dit voorjaar 
niet opstarten wegens de verstrengde coronamaatrege-
len. Maar we hebben een alternatief uitgewerkt:   
een techniekacademiekamp! 

Tijdens de tweede week van de paasvakantie  (van 12 
tot 18 april 2021) zullen we gedurende vijf namiddagen 
de voorziene workshops inrichten. Door op deze manier 
bij te sturen hopen wij zoveel mogelijk kinderen toch de 
kans te geven om deel te nemen aan de techniekacade-
mie. 

Meer informatie op 
https://www.techniekacademie-wortegem-petegem.be.

problemen door corona?  
Het OCMW is er voor jou!
Het OCMW is er voor iedereen die de gevolgen ervaart 
van de coronacrisis. Deze steun is niet enkel voor inwo-
ners met een leefloon, maar voor iedereen die door het 
OCMW erkend wordt als behoeftig (na een individuele 
analyse).

Je kan bij het OCMW terecht voor:

• hulp bij huisvesting,
• hulp inzake energie,
• psychosociale hulp,
• hulp inzake gezondheid,
• hulp inzake digitale toegankelijkheid,
• financiële hulp,
• basisbehoeften,
• hulp voor families in moeilijkheden.

Neem contact op met ons OCMW via:

• het nummer 056 68 00 50,
• e-mail naar socialedienst@wortegem-petegem.be,
• het formulier op www.wortegem-petegem.be/ 

coronavirus/hulpvragen.
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quizvraag
Proficiat Nathalie, jij wist dat we de Oude Stokerij in Wortegem  
zochten en wint een bon voor Ambachtelijk Houtwerk Thomas 
Huyghe.

Als je de Kouterroute fietst dan kom je heel wat prachtige ver-
gezichten tegen. In welke straat maakten we hier een tussen-
stop? 

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een paaspakket van 
Amuser Catering en een toeristisch prijzenpakket! 

Stuur jouw antwoord voor 31 maart 2021 naar  
toerisme@wortegem-petegem.be of  
dienst toerisme, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.  
Vermeld daarbij zeker jouw adresgegevens. 

Veel succes!

klusjesdienst OCMW
Ook in 2021 kan je bij de klusjesdienst van het OCMW 
terecht voor het maaien van gras, scheren van hagen, 
schilderen van ramen en/of allerlei andere werkjes.  
Hernieuw jouw aanvraag vóór 1 maart 2021.                                      

Je kan vanaf € 10 per uur beroep doen op onze klusjes-
dienst, wanneer jouw netto maandinkomen niet hoger is 
dan: 

• € 1.312,90 voor een samen- 
wonende persoon,

• € 1.969,36 voor een alleenstaande persoon,
• € 2.661,48 voor een persoon met een gezin ten laste.

Het OCMW is verplicht een financieel onderzoek te 
starten naar jouw inkomsten. Dit kan zijn: loon, sociale 
uitkering, pensioen, zorgverzekering, uitkering FOD soci-
ale zekerheid, onroerende goederen, …  
Bezorg ons een overzicht van al jouw inkomsten en 
breng de nodige bewijsstukken mee.

Maak een afspraak bij Mia Vandebuerie om jouw aan-
vraag te hernieuwen via het nummer 056 68 00 50.  
Geef ons een seintje indien je je niet kan verplaatsen.

Poetsdienst OCMW
Naast de klusjesdienst biedt het OCMW ook een andere 
thuiszorgdienst aan: de poetsdienst. Een enthousiaste 
ploeg van zeven medewerkers staat voor jou klaar.

De poetsdienst helpt gezinnen of personen die (tijdelijk) 
hun eigen woning niet meer kunnen poetsen omwille 
van hun leeftijd, gezondheidstoestand of een beperking.
Daardoor kunnen onze inwoners langer zelfstandig thuis 
blijven wonen. 

De taken bestaan uit onder andere:

• afstoffen, 
• stofzuigen, 
• schuren, 
• dweilen, 
• vensters zemen, 
• reinigen van sanitair, 
• verschonen van bedden.

Een poetshulp komt wekelijks of om de twee weken  
gedurende 4 uur poetsen. 

De prijs schommelt momenteel tussen de € 5 en € 7 per 
uur, naargelang jouw beschikbaar inkomen. Een bijko-
mende toeslag van € 0,50 per uur wordt aangerekend 
per eigendom.

Aarzel niet om contact op te nemen of een aanvraag in 
te dienen via het nummer 056 68 00 50 of via e-mail 
naar socialedienst@wortegem-petegem.be.

Kan je je niet verplaatsen?  
Dan zoeken we samen met jou een oplossing. 

Onze medewerkers nemen alle nodige coronamaatrege-
len in acht wanneer ze komen poetsen. We vragen aan 
de gebruikers van de poetsdienst om dit ook te doen. 

Bedeling maaltijden  
aan huis
De dienst maaltijdenbedeling van het OCMW staat ter 
beschikking van mensen die omwille van hun leeftijd, ge-
zondheidstoestand of een beperking problemen onder-
vinden bij het bereiden van hun dagelijkse maaltijd.

Je hebt keuze uit verschillende menu’s, te bepalen in 
overleg met de verantwoordelijke. Ook dieetmaaltijden, 
geschikt voor diabetische of zout- en vetarme diëten, 
zijn beschikbaar.

Per maaltijd betaal je € 4, ongeacht jouw inkomen. Je 
ontvangt een maandelijkse factuur.

Je kan de maaltijden zowel in de microgolfoven als in een 
traditionele oven opwarmen.

We leveren de diepvriesmaaltijden éénmaal per week op 
dinsdagvoormiddag.

Dien jouw aanvraag in bij Delphine De Cabooter via het 
nummer 056 68 00 50 of via e-mail naar 
delphine.decabooter@wortegem-petegem.be.

ondernemers zoeken ondernemers
Onze lokale ondernemers willen een werkgroep 
opstarten om samen de krachten te bundelen en de 
lokale ondernemingen in de gemeente op de kaart 
te zetten.

Wil jij hier deel van uitmaken?  
Schrijf je dan in via e-mail naar 
lokale.economie@wortegem-petegem.be.
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De Strijkwinkel

 

 

STRIJKEN -  NIEUWKUIS

OCMW WORTEGEM PETEGEM 
LINDESTRAAT 21 - 9790 WORTEGEM PETEGEM

Openingsuren: 
Ma  16u30 - 18u30 
Wo 08u30 - 12u00 
Do 08u30 - 12u00 
Vrij 07u30 - 09u30

Verantwoordelijke: 
Annik Leytens 

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

www.grijkoort.be

jeugdboekenmaand
De Jeugdboekenmaand bestaat dit jaar 50 jaar! 

We kunnen uiteraard geen groot feest geven, maar we hopen dat je samen met je  
(klein)kind(eren) onze bib feestelijk wilt helpen versieren. 

Breng jouw ingekleurde tekening (zie volgende pagina)  
in de loop van de maand maart binnen tijdens de  
openingsuren en fleur onze bib op.

Alvast bedankt!

Illustratie: Leo Timmers - Vorm: Kris Demey 
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Campagne fietsveiligheid
Vanaf 22 maart 2021 geven we het startschot van een  
grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV 
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar we op inteken-
den. In onze gemeente wordt er heel wat afgefietst.  
Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op.  
Dat willen we warm blijven aanmoedigen, want fietsen 
levert alleen maar voordelen op. 

Uiteraard willen we dat dit voor iedereen op een veilige 
manier kan verlopen. Daarom vragen we jouw hulp bij 
deze campagne, want jij kan mee het verschil maken!

We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers 
en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om 
rekening te houden met elkaar. We geven kleine geheu-
gensteuntjes en vragen om minimale inspanningen om 
het veilig te houden voor elkaar.  
Zo maken we samen het verschil!

Verplaats je dus even in de rol van de andere en lever een 
kleine inspanning voor elkaars veiligheid. 

Opmeting rioleringsstelsel 
Wortegem-Petegem
In januari 2021 startte FARYS|TMVW met het opmeten 
van de rioleringsinfrastructuur op grondgebied van 
onze gemeente. Dit terreinwerk zal ongeveer een viertal 
maanden in beslag nemen.

De putten van de riolering worden zowel bovengronds 
als ondergronds opgemeten. Daar waar er in de (nabije) 
toekomst riolerings- en/of wegenisprojecten uitgevoerd 
zullen worden, wordt nu niet opgemeten. Het doel is om 
tot een databank te komen waarin alle gegevens met 
betrekking tot het gemeentelijk rioleringsstelsel opgeno-
men zijn. Deze databank dient dan als basis voor verdere 
studies.

Tijdens de bovengrondse meting worden coördinaten 
bepaald en worden de putten voorzien van een nummer. 
In een tweede ronde worden alle deksels opengemaakt 
en wordt er in elke put afgedaald om alles ondergronds 

op te meten. In deze fase is men telkens met een ploeg 
van 3 personen aanwezig zodat de veiligheid steeds kan 
gegarandeerd worden. 

Tijdens de ondergrondse meting kan er tijdelijk plaatse-
lijke verkeershinder optreden.

Meld discriminatie op de huurmarkt!
Heb je het idee dat je bij je zoektocht naar een woning 
anders werd behandeld dan andere mensen op basis van 
jouw geslacht, afkomst, gezondheidstoestand, handicap, 
geloof, seksuele oriëntatie of leeftijd?  
Zag of hoorde je dat een familielid of een kennis werd 
gediscrimineerd op de huurmarkt? Of zag je een adver-
tentie voor een huurwoning waarin een bepaalde groep 
mensen bij voorbaat en zonder meer werd uitgesloten? 
Neem dan contact op met Unia, het centrum voor  gelijke 
kansen, op het gratis nummer 0800 12 800 of doe een 
online melding via www.unia.be.

Je kan ook melding maken bij het woon-en energieloket 
van de gemeente (op afspraak elke donderdag tussen 9u 
en 17u) of een afspraak maken bij het Sociaal Huis.

Samen met jou wordt dan contact genomen met Unia en 
wordt discreet gezocht naar een gepaste oplossing voor 
jouw klacht.  

Contact
Woon-en energieloket gemeente Wortegem-Petegem 
Waregemseweg 35 
9790 Wortegem-Petegem 
T 056 68 81 14 
gemeente@wortegem-petegem.be 

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt chau
eur
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt fietser
dat je je licht aanzet
als het donker is.

19 GEMEENTEN IN HET DENDERLAND EN DE 
VLAAMSE ARDENNEN WERKEN SAMEN VOOR 
ONROEREND ERFGOED
Twee nieuwe Onroerend Erfgoeddiensten, Denderland en 
Vlaamse Ardennen, zijn vanaf 1 januari van start gegaan, 
waarmee een nieuwe samenwerking voor onroerend 
erfgoed officieel werd ingeluid. De twee samenwerkings-
verbanden zullen samen 19 gemeenten in het zuiden van 
Oost-Vlaanderen bijstaan bij taken rond archeologisch, 
landschappelijk en bouwkundig erfgoed.

De gemeenten in Denderland en de Vlaamse Ardennen 
slaan de handen in elkaar om uitdagingen rond onroe-
rend erfgoed gezamenlijk aan te pakken.  
Daarvoor worden in Zuid Oost-Vlaanderen twee Inter- 
gemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten opgericht: 
IOED Vlaamse Ardennen en IOED Denderland. Er wordt 
echter niet van nul gestart. Beide IOED’s zijn immers een 
nauwe samenwerking tussen vier bestaande regionale 
organisaties: Erfgoed Denderland, Erfgoed Vlaamse 
Ardennen, SOLVA en het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen.

De IOED zal een netwerk voor kennisdeling rond onroe-
rend erfgoed uitbouwen en een aanspreekpunt zijn voor 
ambtenaren en inwoners. Ook zullen ze de gemeenten 
bijstaan bij de actualisatie van de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed, advies verlenen rond items met 
onroerend erfgoedwaarde en herbestemmingen.  
De IOED zal ook het draagvlak voor onroerend erfgoed 
verder uitbouwen en de rijkdom aan erfgoed meer onder 
de aandacht brengen met gerichte projecten en 
publieksmomenten zoals de Open Monumentendagen.

Deelnemende besturen voor IOED Vlaamse Ardennen zijn 
Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, 
Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Worte-
gem-Petegem, Zottegem en Zwalm. 

Meer info vind je op www.ioed-vlaamseardennen.be.

IOED Vlaamse Ardennen is een samenwerking tussen  
Erfgoed Vlaamse Ardennen, het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen vzw en SOLVA. 

BUSBEGELEID(ST)ER(S) GEZOCHT 
VOOR SCHOOLBUS.
De vzw Leerlingenvervoer organiseert reeds meer 
dan 10 jaar het leerlingenvervoer voor de scholen in 
Wortegem-Petegem. 

De vaste busbegeleidster voor bus Petegem stopt dit 
schooljaar met haar job. Daarom is de vzw op zoek naar 
iemand die deze taak wil opnemen.

De busbegeleiding kan door één persoon gebeuren, maar 
het is ook mogelijk om met meerdere personen elk een 
deel van de week de begeleiding voor zich te nemen.  
Je krijgt een vrijwilligersvergoeding.

Wie interesse heeft, kan contact opnemen met de 
secretaris van vzw Leerlingenvervoer op het nummer 
055 31 16 14 of via e-mail naar rik.ottevaere1@telenet.be.

ALLE ACTIVITEITEN VERMELD IN DIT INFOBLAD GAAN DOOR ONDER VOORBEHOUD VAN 
WIJZIGINGEN IN DE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS. 

MEER INFORMATIE OP WWW.WORTEGEM-PETEGEM.BE/CORONAVIRUS OF VIA 056 68 81 14.

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN EN HET OCMW BLIJVEN NOG ZEKER TOT EN MET 30 APRIL 2021 
OP AFSPRAAK WERKEN.

blijf op de hoogte
www.wortegem-petegem.be 

www.facebook.com/Wortegem.Petegem 
www.instagram.com/gemeentewortegempetegem 

www.vimeo.com/gemeentewortegempetegem 
schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief 

download onze app



Onze inwoners zullen hun inenting krijgen in de Qubus in Oudenaarde. Hoe dit 
praktisch zal verlopen, lichten we hier toe. We kunnen alvast rekenen op de hulp 
van heel wat vrijwilligers, waarvoor onze oprechte dank! 

vaccinatiecentrum 
de qubus in oudenaarde 
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VOLGORDE VAN VACCINATIES

Het plan is om vanaf maart te kun-
nen starten met de vaccinatie van 
65-plussers en risicopatiënten.  
Vanaf april komen mensen met 
essentiële beroepen aan bod. De 
brede bevolking (18+) zou vanaf juni 
gevaccineerd worden. 
De timing van het faseplan kan nog 
wijzigen, afhankelijk van de beschik-

baarheid van de vaccins. 

WANNEER IS HET JOUW BEURT?

Je ontvangt automatisch een uitno-
diging wanneer je aan de beurt bent. 
Dit gebeurt per brief, per e-mail 
en sms. Daarbij heb je de optie om 
online of telefonisch te bevestigen, 
te weigeren of de afspraak te ver-
plaatsen. 

BEREIKBAARHEID

De Qubus 
Lindestraat 47 
9700 Oudenaarde.

Aan de invalswegen wordt de nodige 
signalisatie voorzien.

Met de fiets
Er zijn fietsstallingen voorzien aan 
het vaccinatiecentrum.

Met de bus
In Wortegem-Petegem kan je lijn 58 
(Waregem - Oudenaarde) nemen tot 
aan het station van Oudenaarde.

Je verlaat de bushalte en loopt door 
de gang van het station. Wandel via 
de voetweg over de parking. Zodra 
je op de Lindestraat bent, ga je naar 
rechts. Stap door tot je de Qubus 
tegenkomt. Je hebt zo’n tiental mi-
nuten nodig om te stappen van het 
station naar het vaccinatiecentrum 
(zie plannetje).

Een andere optie is de belbus 
Kruishoutem - Wortegem-Petegem 
(450). Deze stopt aan het vaccinatie-
centrum. Reserveer de belbus via het 
nummer 09 211 91 91.

Plan je route via www.delijn.be. 

Met de wagen
Je kan de Qubus vlot bereiken via:

• de Deinzestraat,
• de Oudenaardseweg/Worte-

gemstraat, 
• de Heerbaan/Kortrijkse Heer-

weg,
• de Kortrijkstraat. 
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Rij via een van deze wegen naar de 
Beverestraat en sla linksaf de Gent-
straat in. Rij 400 meter verder en sla 
rechtsaf de Lindestraat in. Rij 600 
meter tot de Qubus (op je rechter-
kant).

Naast De Qubus is een parking voor 
een 100-tal wagens. Je kan ook par-
keren in de aanpalende straten en 
op de parking aan het station (deze 
laatste is betalend).

De kleine parking links van De Qubus 
is voorbehouden voor de medewer-
kers van het vaccinatiecentrum.

VLOTTE DOORSTROMING 

In de Qubus zijn in totaal 6 vaccina-
tielijnen voorzien. Elke vaccinatielijn 
heeft een capaciteit van 20 tot 25 
vaccinaties per uur. We zorgen voor 
een vlotte doorstroming van de 
bezoekers, met een aparte in- en 
uitgang. 

De centra zijn toegankelijk voor men-
sen met een handicap.  

VACCINATIEPARCOURS

Je kan steeds hulp vragen aan een 
van de medewerkers in het vacci-

natiecentrum. Je herkent ze aan de 
blauwe hesjes.

Er is aandacht voor de privacy van de 
patiënt. Daarom is het verboden om 
foto’s of selfies te nemen eens je het 
vaccinatiecentrum binnengaat.

Onthaal
Wanneer je binnenkomt, controleren 
onthaalmedewerkers jouw gegevens. 
Hou dus zeker je identiteitskaart bij 
de hand. 

Ben je te vroeg? Dan kan je even 
wachten in de bufferruimte. 



Thuisvaccinatie
De selectie van patiënten/cliënten die in aanmerking komen voor thuisvaccinatie gebeurt door de huisartsen, 
thuisverpleegkundigen en diensten voor gezinszorg in de eerstelijnszone. Deze selectie gebeurt op basis van 
vooraf bepaalde medische criteria:

• risicopatiënten voor transport of besmetting omwille van medische behandeling of ziekte (bv. kanker),
• dementie,
• ernstige vorm van autisme,
• ernstige psychiatrische problematiek,
• bedlegerig,
• ernstige fysieke handicap.

Voor personen die geen vervoer hebben, zoeken we naar een oplossing op maat.
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Daarna begeleidt een medewerker je 
naar de balie van jouw vaccinatielijn.

Is er sprake van een vergissing?  
Dan verwijst het onthaal je door naar 
de helpdesk om een nieuwe afspraak 
in te plannen.

Administratie
Aan de balie van jouw vaccinatie- 
lijn beantwoord je enkele vragen 
over jouw medische voorgeschiede-
nis en huidige gezondheidstoestand. 

Je krijgt ook een woordje uitleg over 
het vaccin en de mogelijke neven-
werkingen.

Vaccinatieruimte 
Je gaat de vaccinatielijn binnen en 
wacht jouw beurt af. Ondertussen 
kan je je arm reeds ontbloten.

Een medewerker laat weten wanneer 
je aan de beurt bent. Je gaat naar de 
vaccinatieruimte, waar je je inenting 
en een vaccinatiekaart krijgt.

Wachtruimte en registratie
Na jouw inenting ga je naar de 
wachtruimte, waar je 15 minuten 
mag rusten. Er is een medewerker in 
de buurt om eventuele nevenwerkin-
gen te signaleren. 

Zit je wachttijd erop? Ga dan naar 
de balie om jouw vaccinatie te laten 
registreren (aan de hand van de 
vaccinatiekaart) en indien nodig een 
tweede afspraak in te plannen.

De organisatie van de vaccinatiecen-
tra is een samenwerking van de negen 
lokale besturen (Gavere, Horebeke, 
Kluisbergen, Kruisem, Maarkedal, 
Oudenaarde, Ronse, Wortegem-Pete-
gem en Zwalm) en de eerstelijnszone 
Vlaamse Ardennen.

WELK VACCIN

Omdat we te afhankelijk zijn van de 
beschikbaarheid van de vaccins, is 
het niet mogelijk om zelf te kiezen 
welk vaccin je krijgt.

HOU JE AAN DE MAATREGELEN

Ook wanneer je reeds gevaccineerd 
bent, is het belangrijk om de maatre-
gelen te blijven volgen. Pas wanneer 
genoeg mensen gevaccineerd en be-
schermd zijn tegen het virus, kunnen 
we de maatregelen versoepelen en 
onze vrijheid terug herwinnen.

MEER INFO

Vaccinatiecampagne 
Vlaamse Ardennen
www.vaccinatievlaamseardennen.be

Vaccinatie algemeen
www.laatjevaccineren.be/covid-19

Maatregelen
www.info-coronavirus.be

www.wortegem-petegem.be/corona-
virus
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jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw 

activiteiten van mei of juni 2021 publiceren 
in het volgende infoblad?

Voer ze dan in vóór 1 april 2021 in de databank 
van Uit in Vlaanderen via www.uitdatabank.be. 

Enkel activiteiten die tijdig ingevoerd zijn, kunnen 
opgenomen worden in het infoblad.

opgelet
Ledenactiviteiten worden niet gepubliceerd 

in het infoblad.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
het secretariaat via 056 68 81 14 of via 
gemeente@wortegem-petegem.be.

  in wortegem-petegem

Niet-professionele wielerwedstrijden, met inbegrip van VTT- en cyclotochten, zijn tot en met 18 april 2021 
verboden. Uitzondering geldt voor doortochten. 

kalender wielerwedstrijden 2021
Wielerwedstrijden Belgian Cycling - Cycling Vlaanderen - KWC Sportvereen:

21 maart 2021 Ooike Dames Elite en Beloften 
3e wedstrijd Ladies Cycling Trophy

Afgelast wegens 
coronamaatregelen

3 april 2021 Wortegem Heren Elite Z/C en Beloften 
Wortegem Koerse

Afgelast wegens  
coronamaatregelen

25 april 12021 Petegem Dames Elite en Beloften 
5e wedstrijd Ladies Cycling Trophy

Afgelast wegens  
coronamaatregelen

11 juli 2021  
start 13u30

Wortegem Aspiranten  
(12-13-14 jaar)

Onder voorbehoud van 
wijzigingen in de maatregelen

22 augustus 2021 
start 13u30

Ooike Aspiranten  
(12-13-14 jaar)

Onder voorbehoud van 
wijzigingen in de maatregelen

ALLE WIELERLIEFHEBBERS, OP POST!

risicoanalyse evenementen/actviteiten
Alle evenementen of activiteiten die tot een mogelijke 
samenscholing kunnen leiden (ook takeaway initiatieven, 
een pannenkoekenverkoop, ...), dienen aangevraagd te 
worden aan de gemeente en worden onderworpen aan 
een risicoanalyse.

Op basis van die risicoanalyse zal het gemeentebestuur al 
dan niet een vergunning afleveren.

Op die manier willen we vermijden dat organisatoren 
hun activiteit op het laatste moment moeten afgelasten.

Krijg je een goedkeuring, dan moet je je uiteraard steeds 
houden aan de federale maatregelen.

We raden iedereen aan om de dag van de 
vaccinatie makkelijke kledij aan te trekken, 
zodat je je arm vlot kan ontbloten. MAART

openklasdag - ‘t hinkelpad
Zaterdag en zondag 27 en 28 maart van 9u30 tot 12u 
Op afspraak
‘t Hinkelpad, Lindestraat 16
055 31 79 90

APRIL

infoavond - klj petegem
Zaterdag 24 april om 19u
KLJ Petegem, Krauwelstraat 17A
machteld.dhaenens@klj.be

27-28 24
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Maart 2021 is de maand van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker.  
Behoor jij tot de leeftijdsgroep van 50 tot 74 jaar? Doe dan elke twee jaar gratis een 
stoelgangtest, want tijdig opsporen is belangrijk!

bevolkingsonderzoek 
dikkedarmkanker

uitstelgedrag
We hebben het allemaal druk. Er is dus altijd wel iets dat 
dringender is dan al het andere. Kanker vroeg opsporen 
is belangrijk. En toch… van uitstel komt afstel.  
Als je iets niet meteen doet, loop je het risico dat het er 
niet van komt.

“Ik doe het straks wel. Eerst nog even de stad in.” 
“Ik doe het later wel. Het is even druk op het werk.” 
“Geen tijd. Want de bus was te laat.”

BlaBlaBla.  
Geen excuses. Doe de stoelgangtest. Want tijdig 
opsporen is belangrijk.

Vroegtijdige opsporing biedt de beste bescherming 
tegen dikkedarmkanker. Doe van je 50ste tot en met je 
74ste elke twee jaar de stoelgangtest.

bevolkingsonderzoek
In oktober 2013 startte de Vlaamse overheid met een 
Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker. Het onderzoek 
moedigt mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar  
aan om elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen. 
Een laboratorium onderzoekt of je stoelgangstaal bloed-
sporen bevat. Te veel bloed in de stoelgang kan wijzen op 
dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn de voorlopers 
van dikkedarmkanker.

Dikkedarmkanker ontstaat heel langzaam. Bovendien 
kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd voor-
dat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is dikke-
darmkanker één van de ziekten die in aanmerking komen 
voor een bevolkingsonderzoek.

Tijdig opsporen is belangrijk
Doordat de ziekte of het risico erop eerder worden 
vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een (zwaardere) 
behandeling worden vermeden en is de kans op volledige 
genezing groter.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus 
mag verwachten?

Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:

•  www.myhealthviewer.be
•  www.mijngezondheid.be
•  www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medi-
catieschema vinden. 

Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan 
ook de app ‘itsme’ gebruiken. 

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, 
neem contact op met je huisarts.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

• Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing 
op het nummer 0800 60160 (van 9u tot 12u en van 
13u tot 16u),

• stuur een e-mail naar 
info@bevolkingsonderzoek.be, 

• surf naar 
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be.

dekkingsgraad
In Wortegem-Petegem liet 67,2% van de mannen en vrouwen van 51* tot en met 74 jaar zich preventief 

onderzoeken. Daarmee scoren we hoger dan de deelname in onze provincie.

We zijn als gemeente trots op dit cijfer en streven ernaar om dit gunstige cijfer te behouden 
en zelfs nog te verhogen in de toekomst.

* 51 jaar omdat dit de cijfers van 2019 zijn.
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Hoe is het zwerfvuil rapen voor 
jullie begonnen?
NOOR: “Mijn broer en zus raapten 
in de zomervakantie vaak flessen en 
blikjes langs de beek. Ik hielp soms 
mee.”

WENDY: “Enige tijd later zagen we 
in het infoblad een oproep om deel 
te nemen aan een zwerfvuilactie. Zo 
zijn de wandelingen begonnen.  
Tijdens de zwerfvuilactie hoorde 
ik van andere aanwezigen dat ze 
zich als Mooimaker hadden gere-
gistreerd. Wij hebben dit dan ook 
gedaan.”

Doen jullie steeds een vaste route?
NOOR: “We hebben wel enkele vaste 
straten zoals de Doornstraat en de 
Krauwelstraat. Ook de beek ruimen 
we nog steeds. Maar we doen niet 
steeds dezelfde route.”

WENDY: “Soms zie ik tijdens het jog-
gen of fietsen zwerfvuil liggen.  
Wanneer ik dan thuiskom, stel ik 
voor om langs daar te wandelen.”

In welke straten ligt het meest of 
het vaakst zwerfvuil?
NOOR: “In de Doornstraat en langs 
de beek in de Biesbosstraat ligt er 

steeds veel zwerfvuil. Ook rond de 
glasbollen vinden we vanalles dat er 
niet thuishoort, zoals isomoplaten 
en zakken afval.”

WENDY: “Op sommige velden en 

akkers liggen regelmatig resten 
van landbouwplastic. Zelf ga ik niet 
steeds het veld op om het mee te 
nemen, maar mijn dochter en haar 
vriendinnen zijn daar zeer fanatiek 
in.

Opvallend is dat je op bepaalde 
plaatsen vaak dezelfde blikjes aan-
treft. Dit wijst erop dat het dezelfde 
personen zijn die hun vuilnis daar 
achterlaten.”

Hoe zouden jullie andere inwoners 
motiveren om zwerfvuil te rapen?
NOOR: “Ik zou benadrukken dat het 
goed is voor de natuur en je een doel 
hebt tijdens je wandeling. Een leuk 
extraatje is dat je soms heel grappi-
ge dingen vindt.”

WENDY: “Je bent buiten, je doet 
iets en de omgeving is terug netjes. 
Ondanks de frustratie dat je telkens 
opnieuw zwerfvuil vindt, geeft het 
veel voldoening.

In onze gemeente is het bovendien 
zeer laagdrempelig. Je kan de volle 
zakken ergens achterlaten, laat dit 
via eender welk kanaal weten en het 
gemeentepersoneel haalt ze op.  
Je hoeft er dus niet mee rond te 
sjouwen naar het recyclagepark. 
Zelf laat ik de zakken vaak achter 
bij een straatnaambord. Ik stuur 
dan een foto via Instagram naar het 
gemeentebestuur.”

Heeft de coronacrisis een invloed 
op de hoeveelheid zwerfvuil?
NOOR: “Naar ons gevoel niet. We 
vinden wel vaker mondmaskers en 
handschoenen.”

WENDY: “Misschien valt zwerfvuil 
meer op omdat mensen nu vaker 
wandelen.”

Wat hebben jullie zoal gevonden?
NOOR: “Een tijd geleden vonden we 
een hondenspeeltje. Dat namen we 
mee voor de hond van oma en opa.  
We vonden ook eens een auto- 
batterij.”

WENDY: “En een keer ‘vuile boekskes’ 
in de maïs. 
De blikjes blijven wel het grootste 
probleem. Je ziet ze echt overal.”

Wil jij graag een getalenteerde inwoner in de kijker zetten of jouw eigen talent delen?
Laat het ons voor 22 maart 2021 weten via  e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be of per post naar 

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem ter attentie van de dienst communicatie. Vermeld de naam en een 
telefoonnummer of e-mailadres van de persoon, met een korte uitleg over zijn/haar talent.

NOOR: “Een leuk ex-
traatje is dat je soms heel 
grappige dingen vindt.”

WENDY: “Zwerfvuil rapen in onze gemeente is zeer 
laagdrempelig. Je kan de volle zakken ergens achter- 
laten en de gemeente haalt ze op.”
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Zwerfvuil rapen is in het gezin van Wendy De Bacquer een beetje hun tweede 
natuur geworden. Wat begon met blikjes rapen langs de beek waar ze wonen, 
breidde zich al snel uit tot fikse wandelingen, gewapend met vuilzakken en 
grijpers. Samen met dochter Noor houdt Wendy haar buurt proper! 

EIGEN KWEEK 
mooimakers

NOOR: “De coronacrisis zorgt niet voor 
meer zwerfvuil, maar we vinden wel vaker 
mondmaskers.”
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Zelf zwerfvuil rapen?
• Reserveer het materiaal via 

milieudienst@wortegem-pe-
tegem.be of via het nummer 
056 68 81 14.

• Haal het materiaal op in het 
recyclagepark.

• Ga zwerfvuil rapen en laat het 
gemeentebestuur weten waar 
je de volle zakken achterlaat. 
Je kan dit melden via de app, 
via Facebook/Instagram, via 
e-mail of telefonisch.

• Stimuleer anderen:   
deel foto’s met de hashtag 
#360prachtbegintbijjezelf, of 
gebruik ons profielfotokader 
op Facebook.

Zwerfvuil rapen is momenteel 
toegestaan met maximum vier 
personen (op voorwaarde dat je 
1,5 meter afstand kan houden).

Bedankt aan alle Mooimakers in 
onze gemeente om samen voor 

#360pracht te zorgen! 




