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scheldemeersen
Na een koud voorjaar dat de vier- 
voeters lang op stal hield, vond ik  
dit een hartverwarmend beeld.  
Wat een vreugde bij de dieren na 
het ontwaken van de natuur in het 
mooie landschap van de Schelde-
meersen.

Geprangd tussen Bevere, de Schelde, 
de Kortrijkstraat en het kasteel- 
domein (Golf&Countryclub) ontvangt 
het kleinschalige natuurgebied ‘de 
Scheldemeersen’  wandelaars, vogel- 
spotters, fotografen en andere  
natuurliefhebbers.

Dat hoeft niet te verwonderen, want 
dit natuurgebied biedt werkelijk 

voor elk wat wils.

Midden het meersgebied, ongeveer 
parallel aan de Schelde, loopt de 
Rietgracht waar men kleine riet- 
vogels aantreft zoals waterhoentjes, 
blauwborst, kleine karrekiet, water-
snippen en nog veel meer.

Honderden wilde eenden maken er 
jaarlijks een tussenstop tijdens hun 
trektocht en steenuilen vinden er 
een ideale broedplaats. In de knot-
wilgen die de Meersstraat omzomen, 
kan je na het broedseizoen vaak de 
kleine steenuiltjes horen roepen.

Ook plantenliefhebbers komen hier 
aan hun trekken, want het landschap 
herbergt één van de bloemrijkste 
hooilanden van Vlaanderen. Dotter-
bloemen fleuren er in het voorjaar 
de groene graslanden op. Ook egel-
boterbloemen, tweerijigge zegge, 
madeliefjes en paarse koekoeksbloe-
men zijn enkele soorten die soms 
overvloedig aanwezig zijn.

herontdekken
Als geboren Petegemse keer ik nog 
steeds graag terug naar het dorp 
waar ik ben opgegroeid en waaraan 
ik vele mooie jeugdherinneringen 
heb. Eigenlijk  ben ik mijn geboor-
tedorp nog meer gaan waarderen 
sinds mijn zoon er woont. Ik heb het 
als het ware herontdekt. 

Telkens ik mijn zoon ga bezoeken, sta 
ik even stil bij de rust en de schoon-
heid van het landschap.

En de koeien? Die grazen rustig ver-
der en zoeken een plekje in het gras 
om te herkauwen.

Zouden ze weten dat in hun zó  
rustige landschap ooit nog paarden 
voorbij renden op de paardenren-
baan?

Misschien... Mochten de restanten 
van de tribune kunnen vertellen*.

- Bea Oufflin

*Baron en burgemeester Pycke de  
Petegem organiseerde paardenkoersen. 
Hij wou een volksfeest organiseren, waar-
op hij zijn familie uit Brussel, hoge gasten 
en andere relaties kon uitnodigen, maar 
ook om er mee te pronken. Er waren twee 
tribunes. Eén grote diende als zitplaats 
en uitkijkpost voor de rijkere genodigden, 
en een kleine tribune als uitkijkpost voor 
de jury.

Hoewel Bea Oufflin niet meer in Wortegem-Petegem woont, keert ze steeds met 
veel plezier terug naar haar geboortedorp om haar zoon te bezoeken. Iedere keer 
opnieuw staat ze even stil bij de rust en schoonheid van het landschap. 

Jouw foto en verhaal in het infoblad? Dat kan! 
Stuur jouw foto (in hoge resolutie) en verhaal (maximum 400 woorden) door naar  

gemeente@wortegem-petegem.be of deel het op sociale media met de hashtag #360pracht. 

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) 
28 augustus 2021 van 09u00 - 11u00 (juli gesloten)

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

Rozenhof 128
T 055 30 99 84
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 juli-augustus 2021 
Recyclagepark: 21 juli 
Sporthal: 11 juli - 21 juli - 15 augustus
Bibliotheek: 21 juli 
Administratie en OCMW: 21 juli 

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 september en oktober 2021 dienen binnen te zijn vóór 2 augustus 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 2 augustus 2021 geregistreerd te zijn 
via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 26 augustus 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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In de knotwilgen  
die de Meersstraat  
omzomen, kan je na 
het broedseizoen vaak 
de kleine steenuiltjes 
horen roepen.



GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 25 MAART 2021 

Naamsverandering fractie sp.a/onafhankelijk - kennis-
geving
De raad neemt kennis van de naamsverandering van de 
fractie sp.a/onafhankelijk naar Vooruit.

Revisie algemeen politiereglement politiezone 
Vlaamse Ardennen
De gemeenteraad keurt de revisie van het algemeen 
politiereglement van de gemeenten van de politiezone 
Vlaamse Ardennen met 14 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en Vooruit) en 1 stem tegen (onafhankelijk)
goed.

Protocolakkoord GAS-boetes bij inbreuken op het 
strafwetboek (niet-verkeer) - bekrachtiging
De gemeenteraad bekrachtigt met 14 stemmen voor 
(Open VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) en 1 stem tegen 
(onafhankelijk) het besluit van het college van burge-
meester en schepenen betreffende het protocolakkoord 
over de toepassing van gemeentelijke administratieve 
sancties bij inbreuken op het strafwetboek die niet  
verkeersgerelateerd zijn.

Overzicht werken, leveringen en diensten 
goedgekeurd door het schepencollege

• Zes laptops werden aangekocht bij CEVI nv uit Gent,
tegen het offertebedrag van 6.253,79 euro inclusief
btw.

• De opdracht voor het leveren van middagmalen
tijdens de sportkampen en de gemeentelijke speel-
pleinwerking ‘Speelkriebels 2021’ werd gegund aan
Traiteur Willequet-Lefebvre N.V. uit Kluisbergen,
voor de prijs van:
•  1,80 euro voor kinderen van 3 tot 6 jaar;
• 3,20 euro voor kinderen van 6 tot 12 jaar;
• 7,00 euro voor begeleiders;
• 0,25 euro per dessert.

• De opdracht voor het groenonderhoud van de
gemeentelijke plantsoenen en gazons, het domein
de Ghellinck, de bibliotheek, de gemeenteschool en
het recyclagepark werd gegund aan de firma
Grijkoort-Werkplaats vzw uit Ronse, tegen het

offertebedrag van 73.177,88 euro inclusief btw.
• Naar aanleiding van het verzoek van de firma

Cleaning Professionals nv om ontslagen te worden 
van de schoonmaak  in het domein de Ghellinck en 
het OC Rozenhof, werd deze opdracht gegund aan 
de firma ITZU nv uit Genk, tegen het offertebedrag 
van 9.960,94 euro inclusief btw.

• De opdracht voor het leveren en verwerken van
gietasfalt voor dienstjaar 2021 werd gegund aan de
firma Mobilmat nv uit Brugge, tegen het offerte- 
bedrag van 15.681,60 euro inclusief btw.

• De opdracht voor het groenonderhoud van de
site sporthal De Ruffel werd gegund aan de firma
Grijkoort-Werkplaats nv uit Ronse, tegen het offerte-
bedrag van 10.164,00 euro inclusief btw.

• De opdracht voor het maaien van de bermen, grach-
ten en taluds langs de wegen in 2021 werd gegund
aan de firma Delgro bv uit Ronse, tegen het offerte-
bedrag van 93.845,64 euro inclusief btw.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 29 APRIL 2021 

Aanpassing reglement klachtenbehandeling
De gemeente- en OCMW-raad keurt het reglement  
klachtenbehandeling met algemeenheid van stemmen 
goed.

Verlenging contact- en bronopsporing COVID-19 - 
bekrachtiging
De gemeenteraad bekrachtigt het besluit van het college 
van 6 april 2021 en keurt daarmee met algemeenheid 
van stemmen het addendum bij de samenwerkings- 
overeenkomst om de contact- en bronopsporing ter  
bestrijdig van de COVID-19-pandemie te versterken goed.

Hernieuwing samenwerkingsovereenkomst en 
afsprakennota erosiecoördinator
De gemeenteraad hernieuwt met algemeenheid van 
stemmen de samenwerkingsovereenkomst en de afspra-
kennota erosiecoördinator.

Samenwerkingsovereenkomst voor samengevoegde 
opdrachten van diensten

De gemeenteraad keurt de samenwerkingsovereen-

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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komst met het Vlaams Gewest, Farys en de gemeente 
Kruisem voor samengevoegde opdrachten van diensten 
met algemeenheid van stemmen goed. Het gaat over 
studies rond rioleringswerken, aansluitingen, de her- 
inrichting en het structureel onderhoud van de N494 
Kruishoutemseweg.

Aanpassing reglement begraafplaatsen
De gemeenteraad keurt de aanpassingen aan het 

begraafplaatsenreglement van 25 oktober 2018 met  
14 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) 
en 1 stem tegen (onafhankelijk) goed.

Aanpassing dienstreglement bibliotheek
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het dienst-
reglement van de openbare bibliotheek met algemeen-
heid van stemmen goed.

BEVOEGDHEDEN COLLEGE

Luc Vander Meeren - burgemeester
T 0498 86 64 55 
burgemeester@wortegem-petegem.be

• Veiligheid en politie
• Mobiliteit en verkeersveiligheid
• Patrimonium
• Ruimtelijke ordening en milieu
• Woonbeleid
• Burgerlijke stand en feestelijkheden

Veerle Nachtegaele - eerste schepen
T 0475 83 70 30 
veerle.nachtegaele@gmail.com

• Onderwijs
• Personeel
• Cultuur en bibliotheek
• Erfgoed en toerisme

Maarten Van Tieghem - tweede schepen
T 0476 55 33 37 
maarten.vantieghem@wortegem-petegem.be

• Financiën
• Landbouw
• Sport
• Burgerparticipatie
• Communicatie
• ICT en digitalisering
• Kerkfabrieken

Isabelle Van den Dorpe - derde schepen
T 0499 77 00 97 
isabelle.vandendorpe@wortegem-petegem.be

• Sociale zaken
• Burgerzaken
• Jeugd
• Kinderopvang
• Senioren
• Ontwikkelingssamenwerking
• Lokale economie en tewerkstelling

Kurt Fonteyne - vierde schepen en voorziter BCSD
T 055 68 04 71 
kurt.fonteyne@wortegem-petegem.be

• Openbare werken
• Energie
• Voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

in juli en augustus zijn er geen Raadszittingen.

Vanaf september zullen de raadszittingen opnieuw fysiek doorgaan in het OC Rozenhof, 
onder voorbehoud van wijzigingen in de coronamaatregelen.

Er wordt een beperkt publiek toegelaten (maximum 8 personen).

Wegens technische beperkingen kunnen we in het OC Rozenhof geen livestream opzetten. 
We voorzien wel een audio-opname die je via onze website kan beluisteren.



registratie
Je kan jouw naasten (familie, vrien-
den) op de hoogte te brengen van je 
keuze over orgaandonatie, maar je 
kan jouw keuze ook laten registreren 
in een databank.  
In geval van overlijden, wordt deze 
databank geraadpleegd vooraleer 
een eventuele verwijdering van  
organen plaatsvindt. 

Bovendien kan iedereen op elk  
moment van gedachten verande-
ren en een nieuwe verklaring laten 
registreren.

In België is donatie van menselijk lichaamsmateriaal 
(organen, weefsels en cellen) na de dood gebaseerd 
op het principe van veronderstelde toestemming. Dit 
betekent dat iedereen na de dood geacht wordt in te 
stemmen met de donatie van zijn of haar menselijk  
lichaamsmateriaal. Je hebt het recht om je hiertegen 
te verzetten, maar ook om te bevestigen dat je als  
donor wil optreden.

orgaandonatie 
registreer je keuze
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Nieuwe modaliteiten sinds  
1 juli 2020 
In het verleden kon je je wensen 
met betrekking tot orgaandonatie 
of de donatie van ander menselijk 
lichaamsmateriaal enkel registreren 
door naar het gemeentebestuur te 
gaan. Alleen je gemeente had de 
nodige toegang om jouw verklaring 
in de centrale databank te registre-
ren. 

Sinds 1 juli 2020 is dit veranderd. 
Je hebt nu ook de optie om je keuze 
te laten registreren via jouw behan-
delende arts, of om het zelf online te 
doen via het portaal  
MijnGezondheid.be. 

vier soorten van afname 
Je kan jouw wensen kenbaar maken 
voor vier situaties: 

1. Orgaandonatie voor  
transplantatie.

2. Lichaamsmateriaal voor  
transplantatie.

3. Lichaamsmateriaal voor vervaar-
ding van geneesmiddelen.

4. Lichaamsmateriaal voor  
wetenschappelijk onderzoek.

Bij orgaandonatie worden de zoge-
naamde ‘edele’ organen na de dood 
bij de donoren verwijderd en direct 
na de verwijdering getransplanteerd. 
Dit zijn organen zoals het hart, de 
longen, de lever, de nieren, de al-
vleesklier, de darmen, de gevasculari-
seerde samengestelde weefsels (het 
gezicht, de ledematen, ...). 
Elk jaar staan 1250 tot 1350  
Belgische burgers op de wachtlijst 
voor een van deze levensreddende 
organen.

In geval van lichaamsmateriaal voor 
transplantatie, wordt de falende 
functie in een ontvangende patiënt 
hersteld. Zicht kan worden hersteld 
met een hoornvlies-transplantaat. 
Een ernstig verbrande patiënt kan 
baat hebben bij een huidtransplan-
tatie. Bij sommige hartziekten is 
slechts een deel van de hartaandoe-
ningen, zoals een klep, defect. In dit 
geval kan de patiënt baat hebben bij 
een kleptransplantatie en hoeft hij 

geen harttransplantatie te onder-
gaan. Een enkele donor kan tot 8 
levens redden met zijn organen en 
tot 100 levens redden/verbeteren 
met zijn weefsels.

Uit gen-, weefsel- of celmonsters 
kunnen geneesmiddelen worden 
vervaardigd. We spreken dan van  
‘innovatieve therapieën’. Deze maken 
het mogelijk om nieuwe behande-
lingen aan te bieden aan een groot 
aantal patiënten die lijden aan ziek-
ten zoals de ziekte van Alzheimer, 
kanker, ernstige brandwonden, ... 
Dit biedt hen perspectief op een 
betere levenskwaliteit.

Lichaamsmateriaal doneren voor 
wetenschappelijk onderzoek kan 
post-mortem worden gedaan, maar 
ook tijdens het leven (tijdens een 
operatie, medisch onderzoek, ...). 
Organen, weefsels, cellen en alles 
wat daaruit gewonnen kan worden 
(zoals een tumor, een leverkwab, de 
hersenen, DNA) worden opgeslagen 
in biobanken*.  
Onderzoekers analyseren dit  
materiaal om de oorzaken van een 
ziekte beter te identificeren en te 
zoeken naar nieuwe, meer geschikte 
behandelingen om zo een betere 
patiëntenzorg te bieden (kanker, 
infectieziekten, hart- en vaatziekten, 
zeldzame ziekten, ...).

Of je nu voor of tegen bent,  
registreer jouw voorkeuren! 
De wet bepaalt dat elke persoon na 
zijn of haar overlijden als potentiële 
donor wordt beschouwd voor deze 
vier mogelijkheden wanneer je geen 
keuze liet registreren. 
Als je geen andere keuze hebt  
gemaakt, word je daarom in de 
centrale database geregistreerd als 
iemand met een ‘veronderstelde 
toestemming’.

Je kan je echter verzetten tegen  
bepaalde vormen van verwijdering 
of juist aangeven dat je er voor-
stander van bent. Als je een eerder 
gedane verklaring intrekt zonder 
een nieuwe keuze te maken, word je 
opnieuw beschouwd als iemand met 
‘veronderstelde toestemming’.

Wie mag zijn of haar keuze laten 
registreren? 
Dit geldt voor alle personen die in 
België wonen en in staat worden 
geacht hun wil te uiten. Dit betreft 
zowel personen die ingeschreven 
zijn op het bevolkingsregister als 
personen die ten minste 6 maanden 
op het vreemdelingenregister staan 
ingeschreven.

Voor een minderjarige of een  
volwassene die niet in staat is om te 
beslissen, kan zijn of haar wettelijke 
vertegenwoordiger zich verzetten 
tegen de verwijdering van organen 
of menselijk lichaamsmateriaal.  
Dit gebeurt via de woongemeente 
of via de behandelde arts.

Voor minderjarigen blijft deze oppo-
sitie geldig totdat ze meerderjarig 
zijn, mits hun wettelijke vertegen-
woordiger het niet intrekt. Wanneer 
ze meerderjarig worden, moeten 
ze zelf hun keuze maken (als ze dat 
willen). Doen ze dit niet, dan geldt 
opnieuw het principe van ‘veronder-
stelde toestemming’.

Meer info
www.beldonor.be

* Een biobank is de structuur die mense-
lijk lichaamsmateriaal bewaart en ter be-
schikking stelt, dat uitsluitend is bestemd 
voor wetenschappelijk onderzoek en dus 
niet voor enige toepassing op de mens.
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EEN INITIATIEF VAN DE FEDERALE OVERHEIDwww.alovernagedacht.be

ADAM en EVA waren de eerste
mensen, maar waarom hadden

ze dan een navel?
Hmm... Even

 nadenken ...

DAAR AL ‘NS OVER NAGEDACHT?EN ORGAANDONATIE,

, maar waarom hadden, maar waarom hadden, maar waarom hadden, maar waarom hadden, maar waarom hadden, maar waarom hadden, maar waarom hadden
ze dan een navel

Hmm... Even
 nadenken ...

EN ORGAANDONATIE,



tiener techniekacademie
Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Ben 
je graag creatief bezig? Schrijf je dan 
in voor de Tiener Techniekacademie. 

In groep maak je tijdens twaalf 
workshops onder begeleiding van 
twee techniekmentoren zes tech-
nische projecten en we bezoeken 
actief een lokaal technisch bedrijf.

De eerste workshop start op woens-
dag 29 september 2021. 

Inschrijven kan via www.techniek- 
academie-wortegem-petegem.be/
inschrijving. Er is plaats voor maxi-
mum 20 kinderen. De workshops 
gaan door op woensdag van 13u30 
tot 15u30  in het kantientje van het 
domein de Ghellinck.

De techniekacademie kost € 50 voor 
de hele reeks, het tweede kind van 
hetzelfde gezin krijgt € 10 korting. 

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

speelkriebels
De gemeentelijke speelpleinwerking 
Speelkriebels opent zijn deuren in 
het domein de Ghellinck van 1 juli tot 
6 augustus 2021. 

Inschrjiven kan tot 24 uur op voor-
hand via het online inschrijvings- 
formulier dat je vindt op 
www.wortegem-petegem.be/ 
beleven/jeugd/speelkriebels.

Jeugdraad zoekt leden
De jeugdraad zoekt nieuwe mensen om mee de stem van de jeugd van 
Wortegem-Petegem te vertegenwoordigen.  
Hoe meer stemmen, hoe luider ze klinken! 

De Jeugdraad adviseert de gemeente over alles wat met het jeugdbeleid 
te maken heeft en organiseert activiteiten voor kinderen en jongeren.  

Wil jij er graag bij zijn op de volgende vergadering in september?  
Neem dan contact op via:

• 056 68 81 14,
• jeugddienst@wortegem-petegem.be,
• Facebook Messenger  

(Silke Van de Jeugddienst).

generatie rookvrij
Sinds 31 mei 2021 zijn alle gemeentelijke speelpleintjes en sportterreinen 
rookvrije zones. Dit vierden de leerlingen van het zesde leerjaar uit  
GBS De Kouter door bellen te blazen in plaats van rook.

Rookvrije speelpleinen en sportterreinen zijn een eerste stap in het 
proces naar een rookvrije toekomst voor onze jeugd! Vanaf september 
nemen we een tweede stap in de juiste richting, door ook de openbare 
gebouwen rookvrij te maken. 

Betekent dit dat je helemaal niet meer zal kunnen roken? Neen! 
We voorzien rookzones, maar buiten het zicht.

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

burgerzaken
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nieuws  
berichten

nieuwe kids-id
De Kids-ID, het identiteitsdocument voor kinderen  
jonger dan 12 jaar, zit in het nieuw. Zo heeft de nieuwe 
kaart een andere kleur en is ze, net als de elektronische 
identiteitskaart (eID), gemaakt van polycarbonaat. Dit 
materiaal garandeert een langere levensduur van de 
kaart en maakt het mogelijk om veiligheidselementen 
van hoge kwaliteit te integreren. 

De vernieuwing van de Kids-ID heeft als doel:

• vervalsing van de kaart bemoeilijken door het  
vernieuwde design;

• alle vermeldingen op de kaart in overeenstemming 
brengen met de internationale ICAO-vereisten  
(International Civil Aviation Organization);

• een veilig en universeel reisdocument aanbieden 
met de integratie van een contactloze RFID-chip.

De lay-out komt bijna volledig overeen met die van de 
nieuwe eID die begin 2020 vernieuwd werd. Naast de  
bestaande contactchip, die zich nu op de achterzijde van 
de kaart bevindt, bevat de nieuwe Kids-ID ook een con-
tactloze RFID-chip en een tweedimensionale barcode.

De foto bevindt zich nu aan de linkerkant. Op de achter-
zijde van de kaart vind je een geperforeerde afbeelding 
van de foto. De handtekening van de gemeenteambte-
naar die de kaart uitreikt, wordt niet langer opgenomen. 
De geboorteplaats is raadpleegbaar via het uitlezen van 
de contactchip.

Het kaartnummer van deze nieuwe kaarten begint 
met 615. De RFID-chip bevat de foto van het kind en de 
MR-zone. Een Kids-ID bevat geen vingerafdrukken.

De procedure voor het aanvragen van een Kids-ID wijzigt 
niet. Het activatieproces zal starten met een controle 
van de gegevens van de RFID-chip. Omdat een Kids-ID 
geen vingerafdrukken bevat zal geen matching moeten 
gebeuren. De prijs en leveringstermijn blijven identiek.

Het huidige model van Kids-ID blijft geldig tot het einde 
van de geldigheidsperiode tenzij het document wordt 
gestolen, verloren geraakt of om een andere reden moet 
worden vervangen zoals een niet gelijkende foto, veran-
dering van naam, …
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Op reis? vergeet de kids-id niet
Heb je reisplannen deze zomer?  

Plan dan tijdig een afspraak bij onze dienst 
burgerzaken om een (nieuwe) Kids-ID aan te vragen. 

De leveringstermijn bedraagt drie weken.

Tip: voor hele jonge kindjes raden we aan om 
pasfoto’s bij een fotograaf  te laten maken.

Afhankelijk van het land van bestemming, 
dient de Kids-ID nog een bepaalde termijn 

geldig te zijn. Bij twijfel neem je best contact 
op met onze dienst burgerzaken.

Vergeet ook je eigen eID of reispas niet tijdig 
te hernieuwen!

eugdraad

GEWELD

J
O
NW rtegem-Petegem



Deze zomer in de bib: Zomerrecensies!
“Een fantastisch boek vol interessante personages en 
een zomerse sfeer. Het verhaal bracht mij volledig in de 
vakantiestemming! 5 op 5 zonnen!”

Hoeveel zonnen geef jij jouw zomerboek? Laat deze 
zomer weten wat je van jouw vakantieboek(en) vond  
en maak kans op een boekenbon t.w.v. 25 euro!  
We verzamelen de recensies tot een mooi geheel in de 
bibliotheek.

Deelnemen kan als volwassene van 1 juli tot en met 5 
september 2021 via de flyer die je vindt aan de balie 
van de bibliotheek of online via  
wortegem-petegem.bibliotheek.be/zomerrecensies.

Theaterwandeling: Een Blauwe Vogel 
In het domein de Ghellinck staat een lege kooi. Het deur-
tje staat open. Blauwe pluimpjes dwarrelen in het rond. 
Je rept je met een smartphone in de aanslag naar het 
vertrekpunt van de zoektocht.

Zo begint ‘Een Blauwe Vogel’: een theatrale QR-code- 
wandeling vol figuren(theater), vertellingen en liedjes. 
Je wandelt van nest naar nest en ontdekt via filmpjes 
het verhaal van kleine Mo, een hek en een tuin en oude 
bomen en natuurlijk... een blauwe vogel.

Een Blauwe Vogel is een interactieve theaterwandeling 
met een verhaal geïnspireerd op het wereldberoemde 
sprookje van de enige Belgische Nobelprijswinnaar  
Maurice Maeterlinck, maar ook op de vele legendes die 
er zijn over blauwe vogels: brengers van geluk. Een nieuw 
verhaal, visueel verteld met figuren van Ananda Puyck, 
met nieuwe liedjes van de hand van Peter Spaepen en 
ingezongen door de vaste Aardvorkploeg (Noémie  
Schellens, Pieter De Praetere en Elisabeth De Loore). 
Frans Van Der Aa is verteller van dienst. Jana Roos maakt 
er prachtige en unieke tekeningen bij.

Wandel, geniet van de muziek en het verhaal en ga mee 
op zoektocht en avontuur.

Wie weet vinden de kinderen aan het einde wel echt een 
blauwe vogel!

Ontdek ‘Een Blauwe Vogel’ in het domein de Ghellinck 
van 21 juni tot 20 september 2021.

Nieuwe openingsuren bib en  
nieuwe inleverbus
Sinds 17 mei 2021 werkt de bibliotheek volgens nieuwe  
openingsuren:

Maandag:  16u00 -18u00 
Woensdag:  10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00 
Vrijdag:  15u00 - 19u00 
Zaterdag:  10u00 - 12u00

Wil je een boek binnenbrengen buiten de openingsuren?

Dat kan via onze nieuwe inleverbus. 
Grote gezelschapsspelen passen hier niet in. 
De materialen worden de eerstvolgende openingsdag 
ingenomen.

Vanaf juli mag je jouw uitgeleende materialen opnieuw 
terugbrengen aan de balie, we houden ze niet langer in 
quarantaine.

Woensdag = voorleesdag
Op woensdag 14 juli en 18 augustus 2021 kan jouw (klein)
kind tussen 15u30 en 16u30 komen luisteren naar een 
verhaaltje. 

We lezen en knutselen in de tuin van de bib, voor  
kinderen vanaf 3 jaar. 

Deze activiteit gaat enkel door onder voorbehoud van 
mooi weer en wijzigingen in de maatregelen rond  
COVID-19. 
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Bestemming Bib 
Kinderen en jongeren tussen 3 en 18 jaar kunnen in de 
bibliotheek een reispas afhalen met zes bestemmin-
gen op, waar ze telkens een boek bij zoeken. Ze worden 
uitgedaagd om deze zomer dus minstens zes boeken te 
lezen. Voor elk gelezen boek krijgen ze een stempel in 
hun reispaspoort. Als ze zes stempels verzameld hebben 
en de reispas vol is, leveren ze hem in bij de bibliotheek.  
Wie zijn reispas inlevert, maakt kans op mooie prijzen! 

Meer info: https://wortegem-petegem.bibliotheek.be/
bestemmingbib.

ANN WICKE LAUREAAT BOEKENJUF 
Dinsdag 11 mei 2021 werd vrije basisschool ‘t Hinkelpad 
verrast door een fijn bezoek van Canon Cultuurcel, die elk 
jaar een boekenjuf of -meester kiezen.

Dit jaar werden er 75 boekenjuffen en -meesters aan-
gemeld door leerlingen, ouders en/of collega’s. Op basis 
van de motivaties van de inzendingen koos de jury bij 
een eerste selectie zeven scholen uit. Deze kandidaten 
konden tijdens een plaatsbezoek of online interview hun 
activiteiten toelichten, waaronder ‘t Hinkelpad. Uit deze 
groep kwamen drie laureaten.  
Juf Ann, juf van het tweede leerjaar en de boekenjuf van 
‘t Hinkelpad, was een van de laureaten en werd beloond 
met 50 boeken. De hele school mocht meegenieten van 
dit feestmoment! 

De prijs voor Beste Boekenjuf/-meester wil waardering 
schenken aan leerkrachten die een concrete en dagelijk-
se inzet aan de dag leggen voor leesbevordering en het 
werken met kinderboeken in de klas.

Juf Ann volgde de opleiding leescoach en brengt deze 
knowhow graag over op het team. Op personeelsverga-
deringen komt Ann dan met mogelijke boekpromotie- 
activiteiten.

Door het enthousiasme van juf Ann worden de kinderen 
op een speelse en leuke manier aangemoedigd om te 
lezen. Deze erkenning is daarom meer dan verdiend!
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quizvraag
Proficiat Mariette, jij wist dat de foto werd genomen in de 
Langemeersen en wint een geschenkmand van the Taste. 

Aan één van de gemeentelijke gebouwen kan je dit 
kunstwerk van Honoré d’O spotten, maar waar werd deze 
foto precies genomen?  

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een cadeaubon 
van de Verschaar / De Goedendag en een toeristisch  
prijzenpakket!

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

Veel succes!

FIGUURTRAINING BBB 
BBB is een echte klassieker onder de groepslessen.  
Bij deze figuurtraining ligt de focus op de Billen, Benen 
en Buik. Gedurende een uurtje zullen we de ideale combi-
natie van kracht- en cardiotraining toepassen om deze 
delen van het lichaam aan te pakken of verder te onder-
houden.

BBB is de perfecte les voor volwassenen die willen afval-
len, aan hun algemene conditie willen werken en/of deze 
willen behouden.

Wanneer?  
Elke donderdag van 20u tot 21u vanaf 30 september 2021 
(niet tijdens schoolvakanties).

Waar?   
Kleine sportzaal sporthal De Ruffel, Nellekensweg 1.

Kostprijs?  
Voor het seizoen september 2021 – juni 2022 betaal je als 
inwoner van Wortegem-Petegem € 75.

Inschrijven via het nummer 056 68 81 14 of via 
sportdienst@wortegem-petegem.be. 
Wees er snel bij, want er zijn slechts 15 beschikbare 
plaatsen. 

SENIORENTURNEN 
Ben je 55+ en wil je meer bewegen? Heb je zin in een we-
kelijks sportief uurtje? Dan hebben wij dé oplossing om 
je conditie te verbeteren of op peil te houden. 

De gemeente Wortegem-Petegem biedt senioren de 
gelegenheid om kennis te maken met allerlei sporten die 
worden aangepast naar eigen niveau en mogelijkheden. 

Onze enthousiaste lesgever zorgt voor een boeiende mix 
van conditieoefeningen, bewegen op muziek, balspor-
ten,... Dit allemaal onder leeftijdsgenoten!

Wanneer?  
Elke dinsdag van 15u tot 16u vanaf 28 september 2021  
(niet tijdens schoolvakanties).

Waar?   
Grote sportzaal sporthal De Ruffel, Nellekensweg 1.

Kostprijs?  
Een tienbeurtenkaart kost € 20 (inclusief een consump-
tie na elke les). 

Je kan een beurtenkaart aanvragen via 056 68 81 14 of 
via sportdienst@wortegem-petegem.be. 

De Strijkwinkel

 

 

STRIJKEN -  NIEUWKUIS

JAARLIJKS VERLOF VAN 19 JULI TOT EN MET 30 JULI 2021

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
ZUMBA 
Zumba® Fitness is een combinatie van fitness- en 
dansbewegingen op wereld- en latinmuziek, zoals 
Salsa, Merengue, Cumbia, Calypso, Reggaeton, maar 
ook Flamenco en Hip Hop. Zumba® kent geen moeilijke 
choregrafie en is dus heel geschikt voor iedereen die 
van swingende muziek houdt. Iedereen kan in dezelfde 
les op zijn eigen niveau meedoen en toch een complete 
workout volgen.

Wanneer?  
Elke woensdag van 19u tot 20u vanaf 18 augustus 2021 
(niet op wettelijke feestdagen).

Waar?   
Grote sportzaal sporthal De Ruffel, Nellekensweg 1.

Kostprijs?  
Kostprijs voor een individuele les: € 6. 
Kostprijs voor een 5-beurtenkaart: € 27,50. 
Kostprijs voor een 10-beurtenkaart: € 50.

Je kan een beurtenkaart aanvragen via 056 68 81 14 of 
via sportdienst@wortegem-petegem.be.



OCMW
Bij het OCMW kan je terecht voor heel wat dienst- en 
hulpverlening. In de vorige infobladen maakte je kennis 
met onze klusjesdienst, poetsdienst, maaltijdbedeling 
aan huis, budgethulpverlening, de sociale kruidenier de 
Kaba in Oudenaarde en onze bejaardenwoningen in het 
Rozenhof. 

Ook in deze coronatijden staat het OCMW-team klaar 
om je in moeilijke (financiële) situaties bij te staan en te 
adviseren. 

Aarzel niet om een afspraak te maken met een van onze 
medewerkers op het nummer 056 68 00 50.

Belauto
Met de belauto helpen we mensen met vervoers- 
moeilijkheden om zich te verplaatsen. 

Eén van onze vrijwillige chauffeurs brengt je naar jouw 
bestemming, op een dag en tijdstip naar keuze. Opgelet: 
de belauto is niet beschikbaar tijdens het weekend.

Wil je gebruik maken van deze dienst? Dan moet je dit 
minstens 2 dagen op voorhand aanvragen bij de verant-
woordelijke, Mia Vandebuerie. 

Per afgelegde kilometer betaal je de chauffeur € 0,35. 
Het jaarlijks lidgeld is vastgesteld op € 12 sinds 1 januari 
2012. Als lid van de dienst Belauto ben je verzekerd voor 
burgerlijke aansprakelijkheid. 

De belauto doet beroep op vrijwillige chauffeurs die met 
een eigen wagen tegen een kostenvergoeding van € 0,35 
per kilometer belauto-gebruikers willen vervoeren.  
Er wordt een omniumverzekering en een verzekering 
voor burgerlijke aansprakelijkheid voorzien. 

Wil je je inzetten als vrijwilliger? Contacteer ons!

Vrije tijd
Wist je dat je, afhankelijk van je gezins-, financiële of  
sociale situatie, recht kan hebben op:

• een tussenkomst in de deelname aan sociale,  
sportieve en/of culturele activiteiten binnen de 
gemeente of er buiten (enkel voor inwoners): 
• kampjes, uitstapjes naar een museum, de dieren-

tuin, het pretpark, schooluitstappen, …
• inschrijving/deelname aan toneel, academie,  

muziek, sport, verenigingen,  …
• schoolfactuur, informatie- en communicatie- 

technologie, …
• … 

• korting op activiteiten georganiseerd door de  
gemeente:
• Speelkriebels
• Kadee Ateljee
• SWAP 
• sportkampen
• initiatielessen, Zumba, … 
• …

Wil je weten of je in aanmerking komt voor een tussen-
komst of voor korting op bepaalde activiteiten? Neem 
dan zeker contact op met een van de maatschappelijk 
werksters van het OCMW op het nummer 056 68 00 50.

Iedereen verdient vakantie
Wil je op daguitstap of vakantie maar heb je een beperkt 
budget? Via ‘iedereen verdient vakantie’ worden daguit-
stappen, vakantieverblijven, groepsverblijven en georga-
niseerde vakanties met fikse kortingen aangeboden:

• daguitstappen: museum voor Schone Kunsten, 
Belfort of de wereld van Kina in Gent, boottochten 
over de Leie, Centrum Ronde van Vlaanderen of The 
Outsider in Oudenaarde, familiepark Harry Malter 
in Heusden, Provinciale domeinen zoals de Gavers in 
Geraardsbergen of Puyenbroeck in Wachtebeke, …

• vakantieverblijven: verschillende ho(s)tels, B&B’s, 
jeugdherbergen, vakantiewoningen, …

• georganiseerde vakanties: BIZON vzw, Creafant vzw, 
Gentse Trekvogels vzw, Idee Kids vzw,…

Het OCMW is partner van ‘iedereen verdient vakantie’. 
Contacteer ons voor meer info of surf naar  
www.iedereenverdientvakantie.be/nl/aanbod-ieder-
een-verdient-vakantie. 

Klimaatgezonde tuin
De klimaatuitdaging is groter en dringender dan ooit!  
De negatieve gevolgen van de klimaatverandering voelen 
we ook in Oost-Vlaanderen.

Maar samen kunnen we het tij nog keren. Om hitte, 
droogte en wateroverlast te bestrijden, zijn twee maat-
regelen nodig: vergroenen en ontharden.

Jij en je tuin(tje) zijn een stuk van de oplossing! 

Via allerlei verhardingen zoals gebouwen en bijgebou-
wen, wegen, terrassen, opritten, zwembaden, enz… krijgt 
regen geen kans om in de bodem te dringen. Zo werken 
we droogte in de hand. De bodem moet een spons wor-
den die water vasthoudt voor een lange periode. Denk 
dus goed na of die verharding (nog) nodig is! Bovendien 
houden al die stenen, betonklinkers of asfalt de warmte 
vast, waardoor het nog warmer lijkt. Vandaar dat ook 
huizen in de stad nood hebben aan gevelgroen of een 
groendak om het koel te houden.

Met deze tips kan je alvast zelf een steentje bijdragen:

• Maai je gazon minder vaak.
• Vergroen je gevel of balkon.
• Laat dood hout liggen of staan.
• Plant bodembedekkers.
• Gebruik geen pesticiden of kunstmeststoffen.

Benieuwd naar meer tips? 
Neem snel een kijkje op www.wortegem-petegem.be/ 
klimaatgezondetuin, of vraag de flyer met tips aan bij 
onze milieudienst op het nummer 056 68 81 14.

Bedankt mooimakers!
Op zondag 30 mei 2021 staken heel wat inwoners de 
handen uit de mouwen voor de zwerfvuilactie.

Met de hulp van deze Mooimakers werd maar liefst  
380 kilogram zwerfvuil geruimd!

Alle deelnemers kregen lekkere aardbeien en een doosje 
bloemenzaad mee naar huis.

Bedankt om samen voor #360pracht te zorgen!
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renovatieadvies aan huis

Iedereen die ooit een huis gerenoveerd heeft, weet het: 
er zijn een heleboel moeilijke beslissingen te nemen.  
Hoe maak je je woning energiezuinig? Is zonne-energie 
iets voor mij? Regenwater gebruiken, een groendak, 
dak en gevels isoleren, …  
Door van bij het begin van het proces vooruit te kijken, 
een plan te maken en doordacht te kiezen, realiseer je 
stapje voor stapje je droomhuis.

De renovatieadviseur van het Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen helpt Oost-Vlamingen die hun ver-
bouwing op een duurzame manier willen aanpakken. 
Duurzaam renoveren, dat betekent meer wooncomfort, 
lagere energiekosten én een leefbare woonomgeving. 

De adviseur spreekt met jou af en jij ontvangt advies 
dat perfect op maat is, gemakkelijk, objectief en be-
trouwbaar. 
Naast een antwoord op jouw adviesvraag, krijg je een 
stappenplan op maat met alle maatregelen die priori-
tair zijn om je woning energiezuinig te maken.  
Wanneer je het stappenplan integraal volgt, ben je aan 
het BENOveren. Dit betekent dat jouw woning BETER 
wordt GERENOVEERD. Jouw woning voldoet na afloop 
aan de Vlaamse doelstelling voor 2050!

Anderhalf uur renovatieadvies is volledig gratis.  
Gemeente Wortegem-Petegem en het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volledige kost 
op zich.

Inschrijven doe je via www.bouwwijs.be/bouwad-
vies-en-premies/renovatieadvies. Je kan ook terecht bij 
Bart Van Hulle van het Energiehuis op het  
nummer 0489 81 21 59 (tijdens kantooruren).



Ontdek het erfgoed van de  
Vlaamse Ardennen!
‘Erfgoed kleurt de Vlaamse Ardennen’ is de naam van  
een plattelandsproject van Erfgoed Vlaamse Ardennen 
en partners. Het project wil erfgoed beter zichtbaar  
maken voor inwoners en toeristen. Kijk je mee naar  
het resultaat? Je kan alle info terugvinden op  
erfgoedvlaamseardennen.be/ontdek.

Website met info voor toerist en recreant
Alles over erfgoed in Vlaamse Ardennen en Leie-Schelde 
regio op www.beleeferfgoed.be. 

Digitale erfgoedwandelingen
Op stap met de ErfgoedApp als gids. Een zoektocht voor 
kinderen, een wandeling over zingeving of literatuur.  
Er is voor elk wat wils!

Illustratieboek Gerarda en 
het Erfgoedfeest
Reis mee met reuzin Gerarda 
door de Vlaamse Ardennen en 
maak kennis met het erfgoed 
van de streek.  
Te bestellen via de website.

Illustratie: © Erfgoed Vlaamse 
Ardennen.

Erfgoed doe-boekje voor kinderen
Met dit boekje kan je het erfgoed uit je buurt zelf  
ontdekken. Vol met spelletjes en doe-opdrachten!

Erfgoedbank Vlaamse Ardennen
Duik in het verleden van de Vlaamse Ardennen. Op de 
erfgoedbank kan je snuisteren in oude foto’s, prenten en 
affiches.

Gemeente Wortegem-Petegem is partner van Erfgoed 
Vlaamse Ardennen, samen met de gemeenten Brakel, 
Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, Krui-
sem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, Ronse, Zottegem en 
Zwalm. 

Alle info op erfgoedvlaamseardennen.be/ontdek.

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 31 AUGUSTUS 2021 
OP AFSPRAAK WERKEN.

inwonerspanel op komst
Gemeente Wortegem-Petegem is ervan overtuigd 
dat het cruciaal is om te weten wat er leeft in de 
gemeente om de juiste keuzes te kunnen maken. Het 
contact met de inwoners is dan ook erg belangrijk.

Om op regelmatige basis de vinger aan de pols te 
houden start het gemeentebestuur binnenkort met 
een inwonerspanel. Dat is een groep inwoners die 
door een onafhankelijk onderzoeksbureau op wille-
keurige basis gekozen werden om hun mening en 
adviezen te geven over thema’s als dienstverlening, 
communicatie, vrije tijd etc. 

Het inwonerspanel zal voor verschillende vormen 
van advies worden ingezet: om te polsen naar prio-
riteiten bij de inwoners, om na te gaan hoe bepaal-
de zaken geëvalueerd worden, als klankbord of als 
inspiratiebron. Het panel vormt voor de gemeente 
een burgeradviesraad.

Er werden 1400 inwoners geselecteerd. Zij ontvingen 
reeds een uitnodiging om zich te registreren als  
panellid. Deelnemen aan bevragingen zal zowel  
online als op papier kunnen.

Ben jij één van de willekeurig geselecteerde inwo-
ners? Grijp dan zeker jouw kans om je stem te laten 
horen. Door je te registreren als lid van het inwoners- 
panel in Wortegem-Petegem geef je mee vorm aan 
de toekomst van onze gemeente.
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Nieuw Algemeen Politiereglement pakt 
nieuwe vormen van overlast aan
Sinds 1 juni 2021 is in de Politiezone Vlaamse Ardennen 
een nieuw algemeen politiereglement (of ook wel 
GAS-reglement genoemd) van kracht.  
Het vorig Algemeen Politiereglement (APR) dateerde 
reeds van 2015. 

Een aantal nieuwe evoluties in de maatschappij zorg-
den ervoor dat het reglement onder de loep genomen 
werd. Het accent blijft liggen op het aanpakken van 
overlast en vandalisme.

Om tot dit Algemeen Politiereglement te komen, werd 
een lange weg afgelegd. Het reglement werd de afge-
lopen maanden goedgekeurd door de verschillende 
gemeenteraden (Kluisbergen, Kruisem, Oudenaarde en  
Wortegem-Petegem). Een mooi stukje teamwerk over 
de grenzen van de gemeenten heen. 

Aangepaste artikels
Een aantal zaken blijven ongewijzigd. Denken we maar 
aan het feit dat het geluid van spelende kinderen nooit 
overlast kan veroorzaken, dat men het recht heeft om 
op zondag het gras af te rijden, dat wildplassen niet 
toegelaten is, dat het gebruik van veldkanonnen onder 
strikte voorwaarden én mits het verkrijgen van een 
vergunning toegestaan blijft of dat de nachtrust moet 
gerespecteerd worden.

Een aantal andere artikels werden aangepast en zo 
nodig vervolledigd. 

Art. 15: net als voor het verdelen van drukwerk op het 
openbaar domein, moet er ook toestemming gevraagd 
worden voor het verdelen van stalen van gebruiks- of 
verbruiksproducten (samples);

Art. 37: het blijft verboden confetti en andere mate-
rialen te werpen, tenzij na toelating van het lokaal 
bestuur. Ook het gebruik daartoe van materialen be-
staande uit kunststof (plastiek) wordt verboden.

Art. 74: kampvuren zijn enkel toegelaten mits schrifte-
lijke toelating van het lokaal bestuur;

Art. 81: het blijft verboden om het even welk vuurwerk 
af te steken of voetzoekers te laten ontploffen en 
wensballonnen op te laten.  
Feestvuurwerk mag wel nog afgestoken worden in de 
nacht van 31 december op 1 januari zonder dat hier 
vooraf toestemming moet verkregen worden van het 
lokaal bestuur. Het tijdsbestek waarin vuurwerk mag  
afgestoken worden, verkleint wel. Het is enkel nog toe-
gelaten van 23u tot 01u.

Art. 89: de exploitatie van een vaste horeca-inrichting 

is onderworpen aan een vergunning uitgereikt door 
het lokaal bestuur. Een exploitant mag zijn/haar zaak 
pas openen nadat hij over deze vergunning beschikt. 
Uitbaters van vaste horeca-inrichtingen die nu reeds 
een zaak uitbaten, zullen gecontacteerd worden door 
de administratie van het lokaal bestuur en een vergun-
ning ontvangen.

Verbod op oneigenlijk gebruik, bezit en verhandelen 
van lachgas 
Lachgas wordt gebruikt via gaspatronen voor slag-
roomspuiten of uit gasflessen. Een ballon wordt via 
de gasfles of met het patroon gevuld en vervolgens 
wordt uit die ballon het gas ingeademd. Via de longen 
komt het gas snel in het bloed terecht en gaat het naar 
de hersenen waardoor het een snelle euforische roes 
veroorzaakt. Het gebruik van lachgas houdt een aantal 
ernstige risico’s in. Als Politiezone merkten we op dat 
lachgas ook op ons grondgebied werd gebruikt en 
verkocht. In art. 75 wordt gesteld dat het verboden is 
om schadelijke middelen zoals lachgas te verhandelen, 
te bezitten of te gebruiken indien dit gericht is op het 
oneigenlijk gebruik van de middelen met als doel het 
bekomen van een roeseffect.

Leeftijdsverlaging
In het nieuw Algemeen Politiereglement werd de leef-
tijd verlaagd van van 16 jaar naar 14 jaar. De bepalin-
gen die opgenomen zijn in het reglement zijn dus van 
toepassing op iedereen die de leeftijd van 14 jaar heeft 
bereikt op het moment van de feiten. De alternatieve 
afhandeling, b.v. gemeenschapsdienst, wordt in het 
nieuwe reglement uitgebreid.

Sancties
Vastgestelde inbreuken op het reglement kunnen ge-
straft worden met een gemeentelijke administratieve 
geldboete van maximal 350 euro voor meerderjarigen 
en maximaal 175 euro voor minderjarigen vanaf 14 jaar.

Vooraleer een geldboete wordt opgelegd door de sanc-
tionerend ambtenaar kan een lokale bemiddeling als 
alternatieve maatregel worden voorgesteld. Bij minder-
jarigen die de volle leeftijd van 14 jaar bereikt hebben 
op het tijdstip van de feiten, wordt het opleggen van 
een administratieve geldboete steeds voorafgegaan 
door een bemiddelingsaanbod. 

Zowel minder- als meerderjarigen kunnen een gemeen-
schapsdienst opgelegd krijgen als sanctie.

Bij minderjarigen worden de ouder(s), voogd of perso-
nen die de hoede hebben over de minderjarige geïn-
formeerd over de vastgestelde feiten en worden zij 
op deze wijze aangesproken op hun ouderlijke verant-
woordelijkheid en betrokken in de procedure. 



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 burge-
meester en de jeugddienst wil ik 
onderzoeken hoe we de gemeen-
te leuker, aangenamer en beter 
kunnen maken voor de kinderen en 
jongeren.  
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?  

kind- en jeugdvriendelijke
gemeente

De jeugddienst doorloopt een traject 
rond kind- en jeugdvriendelijkheid, 
onder begeleiding van Bataljong vzw.

In essentie gaat kindvriendelijkheid 
over het leefbaarder maken van de 
gemeente voor kinderen en jonge-
ren. Een kindvriendelijke gemeente 

verbindt zich ertoe de rechten van 
het kind te realiseren en te imple-
menteren doorheen alle beleidsdo-
meinen. 

Meer informatie kan je vinden op 
www.kindvriendelijkestedenenge-
meenten.be. 

We vroegen in de vragenlijsten voor 
volwassenen wat kindvriendelijkheid 
betekent. 

Een samenvatting van jullie antwoor-
den zie je hierboven.
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Kinderen en jongeren moeten zich 
veilig te voet, met de fiets of met 
de bus kunnen verplaatsen
Kinderen en volwassenen vinden de 
omgeving rond de scholen niet  
verkeersveilig waardoor de meerder- 
heid van de kinderen met de auto 
naar school wordt gebracht.  
Hierdoor ontstaat er een parkeer- 
probleem rond de basisscholen  
tijdens de spits. Ook de verkeers- 
veiligheid in de woonomgeving  
kreeg een lage score. 

De helft van de kinderen gaven in de 
vragenlijsten aan dat ze zich niet vei-
lig voelen op het openbaar vervoer. 

De jongeren gaven dan weer aan dat 
de openbare ruimtes onvoldoende 
bereikbaar zijn met de bus. 

“Meer en betere  
fietspaden zouden  
heel leuk zijn.” 
Jongen – 10 jaar 
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Voordat we beslissen wat we willen veranderen in de gemeente, willen we weten hoe het voor  
jullie is om te leven in Wortegem-Petegem. Wist je dat we in 2020 wel 1.237 kinderen en jongeren  
jonger dan achttien jaar hebben geteld?! Dat is bijna 20 % van onze inwoners!  
Jullie zijn dus met veel, en we zijn heel erg benieuwd naar jullie mening! 

Kwalitatieve beleidsindicatoren Data-analyse Vragenlijsten Focusgesprekken

De gemeentediensten evalueerden 
stellingen rond kind- en jeugdvriende-
lijkheid die betrekking hebben op hun 

dienst.

We verzamelden 
cijfers en interessante 

informatie over de 
verschillende thema’s.

102 volwassenen en 
154 kinderen vulden 

een vragenlijst in over 
alle negen thema’s.

We bespraken de meest 
opvallende resultaten uit 
de vragenlijsten in focus-
groepen met gemeente-
diensten, de jeugdraad, 
animatoren en ouders.

Amai, zoveel informatie dat we 
verzameld hebben, maar waar 
moeten we nu beginnen?  
Samen met een team van alle-
maal verschillende diensten op 
het gemeentehuis hebben we 
alles eens goed bekeken en  
onderzocht en kozen we vier  
prioriteiten. Dit zijn de thema’s 
die op dit moment het allerbe-
langrijkst zijn en die we verder 
willen onderzoeken.

participatie
publieke ruimte

milieu

vrije tijd veiligheid

wonen

onderwijs & scholenmobiliteit & verkeer

welzijn & gezondheid

9 THEMA’S ONDER DE LOEP
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We willen ervoor zorgen dat kinde-
ren en jongeren zich vlot en veilig 
kunnen verplaatsen te voet, met de 
fiets en met het openbaar vervoer.

Jongeren willen in Wortegem- 
Petegem plekken vinden in de 
openbare ruimte waar ze graag 
vertoeven
Uit de vragenlijsten kwam naar voren 
dat er weinig leuke plaatsen zijn in 
de buurt waar kinderen en jongeren 
spontaan kunnen afspreken. 

De jongeren die deelnamen aan de 
focusgesprekken bevestigen dit en 
voegen daaraan toe dat zij vlugger 
zullen afspreken in een nabijgelegen 
stad. 

We willen onderzoeken wat de 
jongeren missen in de gemeente en 
hoe we ervoor kunnen zorgen dat 
ook zij de nodige ruimte krijgen in 
Wortegem-Petegem waar ze graag 

vertoeven.

“De openbare ruimtes 
die beschikbaar zijn, 
zijn moeilijk bereikbaar 
met de bus. De bussen 
rijden ook niet  
‘s avonds of in het 
weekend.” 
Jongen – 20 jaar

Het aanbod op vlak van welzijn 
moet gekend zijn bij kinderen, jon-
geren en hun netwerk
Uit de vragenlijsten blijkt dat het 
aanbod geestelijke gezondheidszorg 
voor kinderen en jongeren onvol-
doende gekend is. De communicatie 
rond mentaal welzijn komt niet bij 
de kinderen en jongeren zelf terecht, 
maar bij de ouders. 

We willen ervoor zorgen dat al onze 
inwoners de weg vinden naar gees-
telijke gezondheidszorg, en we willen 
het aanbod rechtstreeks communice-
ren naar de doelgroep. 

De gemeente moet kinderen en 
jongeren structureel betrekken bij 
het beleid
Over alle thema’s heen zagen we als 
rode draad de vraag naar de mening 
van kinderen en jongeren terugko-
men. We willen kinderen en jongeren 
op een laagdrempelige manier bevra-
gen en op de hoogte houden over de 
beslissingen van de gemeente. 

We willen de jeugdraad versterken in 
zijn rol als adviesraad en ook andere 
kinderen en jongeren op een structu-
rele manier betrekken bij het beleid.
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“Ik weet zelf niet zo goed wat ik moet doen als ik me 
slecht voel.”
Meisje – 11 jaar

Cool, vier kei belangrijke thema’s waar we aan willen werken!  
Maar wat gaan we daar nu precies mee doen? 

Om dat te onderzoeken hebben we jouw hulp nodig! De volgende maan-
den komen wij langs in jouw wijk, op je school, op een speelterreintje of 
bij je vereniging en willen we luisteren naar jouw ideeën. 

Heb je ons nog niet gezien, maar wil je wel graag jouw mening kwijt? 
Kom eens langs op de jeugddienst, of geef een seintje via  
jeugddienst@wortegem-petegem.be of 056 68 81 14. 
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jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw activiteiten van september of oktober 2021 

publiceren in het volgende infoblad?

Voer ze dan in vóór 2 augustus 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

JULI

een blauwe vogel
Doorlopend tot 20 september 2021 
Hoevegebouw domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 74A
jeugddienst@wortegem-petegem.be
056 68 81 14

fietselingen elsegem - Elsegem leeft
Van 1 juni tot 30 september 2021
Woensdag van 19u - 21u
Donderdag van 14u - 17u 
Kerk Elsegem
fermelsegem@gmail.com
 
 
lunchpromenade mechelen - ferm elsegem, petegem 
en ooike 
10 juli 2021 om 15u30 
Kerk Elsegem
fermelsegem@gmail.com
 
 
woensdag = voorleesdag 
14 juli 2021 om 15u30 
Bibliotheek, Rozenhof 128
bibliotheek@wortegem-petegem.be
055 30 99 84

AUGUSTUS

jaarlijkse fietstocht
1 augustus 2021
Kerk Elsegem
fermelsegem@gmail.com
 
 
woensdag = voorleesdag 
18 augustus 2021 om 15u30 
Bibliotheek, Rozenhof 128
bibliotheek@wortegem-petegem.be
055 30 99 84
 
 
fietstocht naar fruitbedrijf cocquyt - ferm elsegem
22 augustus 2021
Kerk Elsegem
fermelsegem@gmail.com 
 
 
wenmoment peuters/kleuters - ‘t hinkelpad 
25 augustus 2021 om 16u 
Lindestraat 16
info@thinkelpad.be
055 31 79 90
 
 
afhaaleditie zomerfeest/feest burgemeester 
open vld wortegem-petegem
Zaterdag 28 augustus 2021 van 10u - 14u en 17u - 20u
Zondag 29 augustus 2021 van 10u - 14u 
www.openvldwortegempetegem.be
0476 55 33 37

10

14

18

1

22

25

28-29

alle activiteiten gaan door onder voorbehoud van wijzigingen in de coronamaatregelen.
De maatregelen kunnen wijzigen. Neem steeds contact op met de organisator voor de meest recente informatie.
Blijf op de hoogte over de maatregelen via:

• www.info-coronavirus.be
• www.wortegem-petegem.be/coronavirus
• de Wortegem-Petegem app
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maandag
20°    30°

20°    30°

19°    29°

20°    30°

21°    32°

22°   33°

19°   30°

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

zondag
zaterdag

Volg de weersvoorspellingen.

Gebruik zo weinig mogelijk 
apparaten die warmte produceren.

Benut je  zonnewering
 maximaal. 

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

(Ver)bouw je woning 
hittebestendig.

ZORG VOOR ANDEREN

Ga langs bij iemand die 
je hulp kan gebruiken.

Zorg dat iemand anders 
langsgaat wanneer je zelf niet kunt.

Maak een 
overzicht van 

alle medicijnen 
die de persoon 

neemt en de mensen 
met wie je contact 

kunt opnemen 
bij problemen.

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

Draag een 
hoofddeksel.

Kies voor lichte, 
loszittende kledij.

Zoek verfrissing op.

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

Drink vooral WATER. 
 Koffi  e en thee kunnen ook.

Kleurt je urine DONKER? 
Drink meer!

Zoek een plekje in 
de schaduw op om 

te ontspannen.

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

Warme dagen, 
zorg dragen

DRINK VOLDOENDE

Doe zware inspanningen 
op koelere momenten.

HOU JE WONING KOEL

WEES VOORBEREID

HOU JEZELF KOEL
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Een hitteslag kan gevaarlijk 
zijn. Bel 112 als nodig.
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Die warme dagen. We verlangen er met zijn allen elk jaar opnieuw naar. Maar dat 
lekkere weer heeft soms minder prettige gevolgen. Want elk jaar sterven nog  
honderden mensen aan de gevolgen van warmte. 

warme dagen, 
zorg dragen

zorg voor anderen
De meeste mensen lopen geen risico met extreme  
warmte indien ze verstandig omgaan met de zon, maar 
alert blijven is de boodschap. Jaarlijks sterven nog steeds 
honderden mensen aan de gevolgen van warmte. Vaak 
gaat het om alleenstaande ouderen of chronisch zieken.

Geef deze kwetsbare groep daarom extra aandacht. Ken 
je alleenstaande senioren of zieken? Of vermoed je dat 
er zo iemand in je straat woont? Ga op warme dagen 
eens kijken of ze zich goed voelen en voldoende vocht 
binnenkrijgen. Misschien kan je wat boodschappen 
doen. Baby of jonge kinderen in de buurt? Help ze om 
voldoende te drinken. Laat kinderen NOOIT achter in een 
geparkeerde auto, ook niet als je twee minuutjes naar de 
winkel moet. 

Wees voorbereid
Dat warme weer? Dat pakken we wel aan als het zover 
is. Het ziet er bewolkt uit, geen vuiltje aan de lucht. Toch 
ben je tijdens de ‘warme maanden’ best altijd voorbereid. 
Zorg er bijvoorbeeld voor dat je altijd water bij hebt, 
zeker onderweg. En hou de weersvoorspellingen in de 
gaten, zo kom je minder snel voor verrassingen te staan. 

Wanneer hulp zoeken?
Heeft de zon of warmte je toch te pakken? Dan neem je 
best op tijd maatregelen. Banale symptomen als hoofd-
pijn of duizeligheid kunnen de eerste symptomen zijn 
van ernstige problemen. Voel je je niet lekker op een heel 
warme dag? Drink dan zeker meteen meer water, zoek 
een koele plek en rust. Als je toch twijfelt is het goed 
om je huisdokter te bellen. Handig dus als je zijn of haar 
nummer op zak hebt. 

Reageer jij of iemand anders abnormaal op warmte? 
Dat kan bijvoorbeeld braken zijn of overvloedig zweten, 
kortademigheid, een hoge lichaamstemperatuur, …. Dan 
is het goed om meteen de spoeddiensten te bellen. Koel 
de persoon in moeilijkheden af en pas eerste hulp toe 
indien nodig.

Website met advies en praktische tips
Maar zover hoeft het hopelijk niet te komen. Wie tijdens 
de warme dagen zijn gezond verstand gebruikt, komt al 
een heel eind. Wie toch nog advies wenst kan terecht op 
www.warmedagen.be. Met de tips die je daar vindt, kan 
je in alle veiligheid genieten van de warme dagen!

Drink voldoende
•  Drink meer dan gewoonlijk, ook 

als je geen dorst hebt.
•  Drink bij voorkeur water.
•  Kleurt je urine donker?  

Dan drink je te weinig.

Hou jezelf koel 
•  Zoek koele plekken op en  

vermijd de zon.
•  Verplaats inspanningen naar 

een koeler moment van de dag.
•  Draag lichte, loszittende, licht-

gekleurde kledij.
•  Koel je lichaam af (lauwe dou-

che, (voeten)bad, ...).
•  Draag een hoofddeksel.

Hou je huis koel 
•  Verlucht op momenten dat het 

buiten koeler is dan binnen.
•  Gebruik zonwering (rolluiken, 

luifels, gordijnen, ...).
•  Gebruik een ventilator om de 

ruimte te verkoelen.
•  Beperk het gebruik van appa-

raten die warmte produceren 
(fornuis, oven, computer, ...).



Wat moeten we ons voorstellen bij 
de gedeelde tuin? Hoe groot is die 
en wat staat er zoal in?
JOACHIM: “De tuin is een kleine hec-
tare groot. Oorspronkelijk wou ik er 
een natuurlijke tuin van maken, met 
streekeigen bomen en planten. 
Verder vind je er ook een hoogstam 
fruitboomgaard, een bloemenweide, 
kruiden, ...  
We hebben achteraan de tuin nu 
ook een strook vrijgemaakt om te 
moestuinieren. Daar kweken we de 
klassieke groenten.”

Welke afspraken zijn er met de 
mensen die gebruik willen maken 
van de gedeelde tuin?
JOACHIM: “Eigenlijk zit er heel wei-
nig organisatie achter. De mensen 
komen wanneer ze willen, slaan een 
babbeltje of wisselen groenten uit 
met elkaar. Ook kinderen komen re-
gelmatig mee, al heeft dat veel met 
de varkentjes te maken.

Iedereen heeft een eigen stukje in de 
tuin waar ze hun ding kunnen doen, 
maar je kan ook samen met anderen 
tuinieren.

We willen het vooral laagdrempe-
lig houden qua tijdsbesteding en 

engagement en willen geen druk 
leggen op diegenen die komen. Plant 
je iets en groeit het niet? Dan zullen 
er wel andere bloemen of planten in 
groeien.

De enige voorwaarde is dat we op 
een ecologische manier werken, dus 
zonder pesticiden. We trachten ook 
zoveel mogelijk te hergebruiken.”

Waar halen de medetuinierders de 
meeste voldoening uit?
JOACHIM: “Voor veel mensen geeft 
het een gevoel van even ‘weg’ te zijn. 
Ze genieten ervan om, al dan niet 
met de kinderen, tot hier te wande-
len of fietsen. 
Anderen halen dan voldoening uit 

het kweken van bv. zoveel mogelijk 
verschillende tomatenrassen. 
Ook de sociale interactie doet veel 
mensen deugd.”

Zijn er nog andere elementen aan-
wezig in de tuin?
JOACHIM: “Ja, we hebben van één van 
de deelnemers een mooie ronde zit-
bank gekregen, waar mensen soms 

komen picknicken. Verder zijn er ook 
varkentjes en kippen en hebben we 
achteraan een kleine kampeerplek. 
Die bieden we aan aan mensen die 
te voet of met de fiets rondreizen. 
Daaruit ontstaan mooie interacties, 
en de reizigers krijgen vaak groenten 
mee.”

Wil jij graag een getalenteerde inwoner in de kijker zetten of jouw eigen talent delen?
Laat het ons voor 19 juli 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.

“De enige voorwaarde is 
dat we ecologisch wer-
ken, zonder pesticiden.”

“Mensen komen te voet of met de fiets naar hier en zijn 
hier even ‘weg’.”
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In de Lindestraat kochten Joachim Neri en zijn vrouw Annelies Verhulst een land-
bouwveld om er hun groene vingers in uit te leven. Na verloop van tijd ontstond 
de idee om het perceel open te stellen voor buurtbewoners en er een gezamenlijke 
tuin van te maken. Na een flyeractie bleek dat er grote interesse was.

EIGEN KWEEK 
gedeelde tuin
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