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gemeentehuis - op afspraak
maandag - vrijdag:
donderdagnamiddag:

08u30 - 12u00 (*)
13u00 - 18u30

(*) in de namiddag zijn onze diensten telefonisch bereikbaar,
uitgezonderd op vrijdagnamiddag.

Zaterdagopening burgerzaken (op afspraak)

20 november en 18 december 2021 van 09u00 - 11u00
Waregemseweg 35
T 056 68 81 14
gemeente@wortegem-petegem.be

recyclagepark
Inwoners

woensdag en zaterdag:
donderdag:		

09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00
12u30 - 18u30

Kom minstens een kwartier voor sluitingstijd.

KMO’s en zelfstandigen
(op afspraak)
dinsdag:			
woensdag en zaterdag:
donderdag:		

09u30 - 12u00
09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00
09u30 - 12u00 en 12u30 - 18u30

bibliotheek
maandag:
woensdag:
vrijdag:		
zaterdag:

16u00 - 18u00
10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
15u00 - 19u00
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 afspraak.

“Ik heb nooit de stilte
ervaren zoals hier.”

sluitingsdagen november-decemBER 2021

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

vzw buitenschoolse kinderopvang knipoog

lokale politie vlaamse ardennen - op afspraak

07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
07u00 - 08u15 en 11u40 - 18u30
07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
07u00 - 08u15 en 15u15 - 18u30

trip naar Gent. Het was mooi en gezellig, maar tot rust kom je er nooit.
Ik wil dus voor geen geld terug in de
stad gaan wonen.

Waregemseweg 35
T 056 68 00 50
F 056 68 97 55
socialedienst@wortegem-petegem.be
Recyclagepark: 2 november - 11 november - 25 december
Sporthal: 1 en 2 november - 11 november - 15 november 24 t.e.m. 26 december, 31 december
Bibliotheek: 1 november - 12 en 13 november
Administratie en OCMW: 1 en 2 november 11 en 12 november - 15 november.

maandag:
dinsdag:		
woensdag:
donderdag:
vrijdag:		

Jo De Rammelaere verloor zijn hart maar liefst twee keer in onze gemeente. Zowel
aan de liefde als aan de omgeving. Hij liet zijn leven als stadsmus achter zich en
koos voor de rust en stilte van het platteland. Dit weerspiegelt zich ook in zijn werk
als fotograaf.

maandag:
woensdag:
donderdag:

09u00 - 12u00
09u00 - 12u00
09u00 - 12u00 en 13u00 - 18u30

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

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

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

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

Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor januari en februari 2022 dienen binnen te zijn vóór 29 november 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 29 november 2021 geregistreerd te zijn
via www.uitdatabank.be.

Voor ik hier kwam wonen, richtte ik
me vooral op industriële - en eventfotografie. Dit doe ik nog steeds,
maar de uitbreiding naar landschaps- en natuurfotografie ervaar
ik als een enorme verrijking binnen
mijn werkgebied.

eerste foto
6 September 2020, 6u18 in de
ochtend. Mijn eerste sfeerfoto van
dit prachtige landschap dat Duivie
bleek te zijn.
Ik ben Jo De Rammelaere, geboren
en getogen Gentenaar, een 55-jarige
stadsmus die de rumoerige studentenstad heeft geruild voor het zalig
rustige platteland.
Als professioneel fotograaf kreeg
ik van een schoonheidsinstituut in
Wortegem-Petegem de vraag om
een reportage te maken voor een
advertentie in de Shopping.

Ik had de streek al eerder doorkruist
met de Vespa en vond het mooi om
de omgeving van het instituut mee
in beeld te brengen. Het was een
mistige ochtend met een prachtige
zonsopgang, één van de vele die ik
ondertussen al heb mogen maken in
dit aards paradijs.

ware liefde
Nu ik hier in Wortegem-Petegem de
ware liefde heb leren kennen, heb ik
de stad voorgoed vaarwel gezegd.
Om mijn roots te tonen aan mijn
nieuwe partner, gingen we op city-

In deze prachtige omgeving kom
ik helemaal tot rust. Hier zie je de
natuur veranderen van bij het ontwaken tot het duister wordt tijdens
de avondwandeling. Ik heb nooit de
stilte ervaren zoals hier.
Bedankt Wortegem-Petegem om
mij hier te laten genieten van de
prachtige natuur. Ik zal mijn uiterste
best doen om deze via mijn passie
voor de fotografie alle eer aan te
doen.
- Jo De Rammelaere

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.

Het volgende infoblad verschijnt op 23 december 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-raadsbeslissingen
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-RAAD 26 AUGUSTUS 2021
Convenant en interlokale vereniging Ronde van
Vlaanderen voor cyclo
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het convenant over de Ronde van Vlaanderen voor
cyclo en de oprichting van de interlokale vereniging
‘Ronde van Vaanderen voor cyclo’ goed. WortegemPetegem wordt aangeduid als beherende gemeente
van de vereniging.
Aanpassing schoolreglement
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen het schoolreglement 2021-2022 goed.
Addendum samenwerkingsovereenkomst bronopsporing COVID-19
De gemeenteraad keurt het geactualiseerde addendum
bij de samenwerkingsovereenkomst bronopsporing ter
bestrijding van COVID-19 met algemeenheid van stemmen goed.

Afwegingskader besteding resterende middelen
noodfonds
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van stemmen om de resterende middelen uit het noodfonds te
verdelen op basis van de principes van de toekenning via
het gekende puntensysteem van subsidies voor socioculturele, sport- en jeugdverenigingen.
Overzicht werken, leveringen en diensten
goedgekeurd door het schepencollege
• Een elektrische scooter werd aangekocht bij de firma
Edrive uit Kortrijk, tegen het offertebedrag van
2.099,00 euro inclusief btw.
• Twee mobiele verkeerslichten werden aangekocht
bij de firma VVS nv uit Hasselt, tegen het offertebedrag van 3.118,29 euro inclusief btw.
• De opdracht voor onderhoud en herstel van diverse
wegen 2021-2022 werd gegund aan de firma
Audoorn nv uit Zingem, tegen het offertebedrag
van 163.380,25 euro inclusief btw.

Zaak van de wegen m.b.t. de aanvraag van een
omgevingsvergunning in de Processiestraat
De gemeenteraad trekt met algemeenheid van stemmen het gemeenteraadsbesluit van 27 mei 2021 betreffende de zaak van de wegen in de aanvraag tot omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden en
stedenbouwkundige handelingen in de Processiestraat
in. Hierdoor worden de rechtsgevolgen van de beslissing
als onbestaande beschouwd.

Raadszittingen november en december
25 november 2021 en 21 december 2021 om 19u30 stipt
De raadszittingen gaan opnieuw door in de raadzaal van het gemeentehuis,
onder voorbehoud van wijzigingen in de coronamaatregelen.
De juiste locatie vind je terug op de agenda van de betreffende raadszitting.
Je kan de audio-opname van de gemeente- en OCMW-raad via onze website beluisteren.
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11 november
wapenstilstand herdenken
Elk jaar op 11 november herdenken we het einde van
de Eerste Wereldoorlog. Velen onder ons staan daar
niet meer bij stil. Een oorlog herdenken is geen feestelijk gebeuren, maar we mogen er ook geen duister
momentum van maken. Hoe herdenk je op een serene
manier één van de meest tragische en ingrijpende
gebeurtenissen van de vorige eeuw? De eerste totale
oorlog!

Misschien moeten we even terugkeren naar 11 november 1918. Om
11u precies wordt de wapenstilstand
getekend voor een periode van 36
uur. Deze regeling wordt nog drie
keer verlengd, op 12 december 1918,
16 januari 1919 en uiteindelijk voor
onbepaalde duur op 16 februari 1919.
Zo kwam er een definitief eind aan
de gevechten in de Eerste Wereldoorlog. Wapenstilstand is helemaal
geen capitulatie. De Duitsers waren
niet verslagen, maar waren oorlogsmoe en hadden helemaal geen
reserves meer, zowel wat inzet van
mensen als materieel betrof. Toch
betekende dit door de Duitsers aangevraagde akkoord de totale nederlaag voor het Duitse Rijk.
UITGELICHT | 5

Het formele einde van de oorlog
volgt op 28 juni 1919 tijdens de ondertekening van het vredesverdrag
te Versailles.
Voor de bevolking veranderde het
leven van de ene dag op de andere.
Dat wil niet zeggen dat alles weer
was zoals voorheen. Ja, de eerste
dagen na de bevrijding was het
feest, maar de realiteit kwam vlug
en hard. Tijdens de vier jaar dat den
Grooten Oorlog had geduurd, waren
diepe wonden geslagen. België lag
voor een groot stuk in puin. Vóór de
oorlog was België één van de belangrijkste economieën van Europa.
Nu de oorlog voor een groot stuk
op ons grondgebied was gevoerd,
was alle bedrijvigheid stilgevallen:
de Duitsers hadden heel wat fabrieken ontmanteld, er was een gebrek
aan werkkrachten en grondstoffen,
voedselschaarste trof iedereen die
niet kapitaalkrachtig genoeg was om
op de zwarte markt aan te kopen.
Maar het ergste was wel dat er in
vele gezinnen een lege plaats was.
De tol aan mensenlevens was ongekend hoog. Ons land telde ongeveer
76.000 doden, waaronder 23.000
burgers. Het leeuwenaandeel betrof
soldaten die gesneuveld waren, omgekomen door ziekte of in gevangenschap. Meestal ging het om jonge
mensen die nog een heel leven voor
zich hadden.

len. Dit was bij ons het geval in
Moregem waar verhoudingsgewijs
veel gesneuvelden uit dezelfde
wijken kwamen. Getuige van het gewetensvol herdenken van de lokale
gesneuvelden zijn de rouwprentjes
die kort na de bevrijding werden uitgegeven, waarop alle gesneuvelden
van de gemeente vermeld en waar
mogelijk afgebeeld werden.

In onze dorpen was het niet anders.
Vooral tijdens de maanden oktober
en november 1918 werd er hard
gevochten tussen de terugtrekkende
Duitse troepen en de oprukkende
geallieerden. Wortegem, Ooike,
Moregem en een deel van Petegem
werden bevrijd door Amerikaanse
troepen, terwijl de Franse 41e
infanteriedivisie Elsegem en het
aanpalende deel van Petegem heeft
bevrijd. Er werd gefeest, maar de
heropbouw moest nog beginnen.
De jaren na de Eerste Wereldoorlog
bleef men zijn gesneuvelden en
burgerslachtoffers gewetensvol herdenken. Maar de tijd heeft zijn eigen

wetmatigheid. Een herinnering zou
drie generaties meegaan. Toegepast
op de Eerste Wereldoorlog betekent
dit: zij die het hebben meegemaakt
zijn de eerste generatie, hun kinderen de tweede en de kleinkinderen
de derde generatie. Daarna vervaagt
de herinnering om ten slotte weg te
glijden in de vergetelheid.
Wij mogen dit niet laten gebeuren
met een zo ingrijpend historisch
gegeven als de Eerste Wereldoorlog!
En toch is het gebeurd. Jaren aan een
stuk was de 11 novemberherdenking
her en der herleid tot het neerleggen van een bloemenkrans aan het
monument der gesneuvelden. Dit
gebeurde vaak ’s morgens vroeg in
alle stilte door de burgemeester
of een vertegenwoordiger van de
gemeente. Respect!
Een andere reden waarom het zo
belangrijk is de herdenking op 11
november niet te vergeten, lijkt
me het eerbetoon aan alle gesneuvelden, vooral gewone mensen
die deden wat zij op dat moment
dachten te moeten doen, zonder de
essentie van de gebeurtenissen ten
volle te vatten. Vragen stellen bij de
krijgsverrichtingen was niet aan de
orde. Weigeren mee te vechten omwille van gewetensbezwaren werd
niet aanvaard. En zo trokken hele
vriendengroepen uit eenzelfde wijk
gezamenlijk als vrijwilligers naar het
front, om er soms samen te sneuve-

6 | UITGELICHT

We mogen ook de burgers niet vergeten die tijdens de Eerste Wereldoorlog zijn omgekomen. Die zijn er
ook, maar zijn vaak moeilijker terug
te vinden omdat zij niet of bijna
nooit collectief herdacht werden.
Het is ook moeilijk te achterhalen of
iemand die in de periode 1914-1918
is overleden, een direct of indirect
slachtoffer van de oorlog was.

heden gaan her-denken. Zowel op
nationaal als op lokaal vlak zat men
samen om dit herdenkingsmoment
een nieuwe inhoud te geven en hopelijk een nieuw elan dat vele jaren
ver kan dragen. In onze gemeente
werd een werkgroep opgericht die
zich tot taak stelde de 11 novemberviering van onder het stof te halen
en te laten evolueren naar een dynamisch, maar ingetogen moment.

leden van verschillen verenigingen
uit de vijf deelgemeenten voorgelezen.
Tot op vandaag zijn de 11 novemberherdenkingen sfeervolle, serene
en innige momenten, waarop de
bevolking in ruime getale aanwezig
is. Vanaf 2019 zou de 11 novemberherdenking telkens in een andere
deelgemeente doorgaan.

In 2020 zou de herdenking plaatsgevonden hebben aan het monument
voor de gesneuvelden in Elsegem,
maar Covid-19 verhinderde dit.

Bovenstaande rouwprentjes geven
ons uitsluitsel dat vader en moeder
omgekomen zijn op 31 oktober 1918,
als slachtoffers van de schrikkelijken
oorlog (naar alle waarschijnlijkheid
de bombardementen op Wortegem
centrum tijdens het bevrijdingsoffensief van de Amerikanen), maar
wat betreft de kinderen uit hetzelfde
gezin, die allemaal overleden tussen
19 en 29 juni 1916, kunnen we alleen
maar gissen.
Bij de herdenking van 100 jaar Eerste
Wereldoorlog tussen 2014 en 2018, is
men ook de 11 novemberplechtig-

In 2014 maakten we opnieuw of
misschien voor het eerst kennis met
onze gesneuvelde dorpsgenoten.
Tijdens een sfeervolle maar ingetogen dienst werden de namen van 67
gesneuvelde dorpsgenoten door

In 2021 nemen we de draad weer op.
Aan de kerk van Elsegem zal, naast
de huldiging van alle 67 gesneuvelden uit Wortegem-Petegem, het
verhaal verteld worden van één
van de Elsegemse soldaten uit de
Grooten Oorlog die zijn leven heeft
gegeven voor een ideaal waarvan
wij vandaag nog steeds de vruchten
plukken. Hopelijk zijn jullie opnieuw
talrijk aanwezig.
- Frans Vandenhende
Plaats van afspraak:
Het monument der gesneuvelden
aan de Sint-Mauruskerk van
Elsegem op donderdag
11 november om 9u30.
Na de plechtigheid biedt het gemeentebestuur u een drankje aan.
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burgerzaken
Deze info wordt gepubliceerd
met toestemming van de betrokkenen.

Wil jij een huwelijk, jubileum, geboorte of overlijden in het infoblad melden?
Sinds de nieuwe GDPR-wetgeving mogen geboortes, overlijdens, huwelijken en jubilea niet zonder
toestemming gepubliceerd worden. Wil jij dit nieuws wel graag delen via het infoblad?
Neem dan contact op met de dienst burgerzaken via het nummer 056 68 81 14 of via e-mail naar
bevolking@wortegem-petegem.be.

Roland Vandaele en Huguette Van De Walle
20.08.2021 - Gouden bruiloft

André Van den Veegaete en Godelieve Verroken
20.08.2021 - Gouden bruiloft

problemen om nieuwe eid uit te lezen?
Heel wat burgers met een recente eID ondervinden
problemen bij het aanmelden op diverse online toepassingen met een kaartlezer. Vaak worden ze dan doorverwezen naar de dienst burgerzaken.
Sinds april 2021 beschikken de elektronische identiteitskaarten die uitgereikt worden over een verbeterde en
meer beveiligde chip. Om die chip te kunnen uitlezen,
moet je echter ook de nieuwste versie van de middleware op je computer installeren.
Remi De Backer en Godelieve Buytaert
27.08.2021 - Gouden bruiloft

Henri Cools en Gabrielle Godefroid
24.09.2021 - Gouden bruiloft

Daniël Paermentier en Rita Beyaert
24.09.2021 - Gouden bruiloft

Hartelijke gelukwensen!

Krijg je een oproep om je eID te hernieuwen?
Denk er dan aan om ook de middleware te updaten.
De meest recente versie van de middleware kan je downloaden op https://eid.belgium.be/nl.

handtekeningcertificaat eid
Op een eID staan verschillende certificaten, waardoor je
allerlei transacties kan doen via het internet.
Er zijn twee certificaten die je vaak zal gebruiken:
• het authenticatiecertificaat:
dat heb je nodig om je via een kaartlezer veilig aan
te melden op een online overheidsdienst (let erop
dat je de juiste versie van de nodige middleware
hebt geïnstalleerd).
• het handtekencertificaat:
dat heb je nodig wanneer je digitaal een document
wil ondertekenen.
Het handtekencertificaat wordt enkel geactiveerd voor
meerderjarigen, omdat mensen jonger dan 18 jaar geen
contracten mogen handtekenen, ook niet elektronisch.
Ben je net 18 jaar geworden of heb je na je 18e
verjaardag nog geen nieuwe eID aangevraagd?
Maak dan een afspraak bij de dienst burgerzaken
om het handtekencertificaat te activeren.
Hiervoor heb je je pincode nodig.
Een afspraak maken kan via het nummer 056 68 81 14 of
online via www.wortegem-petegem.be.

Robert Meurisse en Monique Demuynck
24.09.2021 - Diamanten bruiloft
8 | BURGERZAKEN
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nieuws
berichten
Kunstendag voor kinderen
Op zondag 21 november 2021 viert
Kunstendag voor Kinderen zijn
tiende verjaardag, en daar maken we
samen een groot creatief feest van!

Poppentheater Pedrolino:
De zak van Sinterklaas

Ontdek de wereld van Picasso,
experimenteer met kleuren en
vormen en maak je eigen kunstwerk.
We verdelen ons in twee groepen.
De kleutertjes tussen 4 en 6 jaar
halen de kunstenaar in zichzelf naar
boven in de bibliotheek, de kinderen
van 6 tot 9 jaar verzamelen in OC
Rozenhof.
Beide workshops starten om 14u.
Om 16u tonen we graag wat de
kinderen gemaakt hebben, met een
hapje en een drankje voor zowel de
kinderen als de ouders.
De workshops worden begeleid door
Creafant vzw en Bel’Lumière.
Schrijf jouw kleine kunstenaar in via
ons nieuwe inschrijvingsprogramma
op wortegem-petegem.i-active.be.
Vragen over dit nieuwe programma?
Geef een seintje via het nummer
056 68 81 14 en wij helpen jou op
weg.
Je kan ook de handleiding raadplegen op wortegem-petegem.be/
beleven.

Ligt jouw brief voor de Sint al klaar
of heb je een mooie tekening
gemaakt? Verstuur deze dan tussen
5 november en 1 december 2021 via
de rode sinterklaasbrievenbussen
die je vindt in jouw dorp.

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Opgelet: voeg zeker jouw naam en
adres toe aan de brief of tekening,
want wie weet krijg jij wel een briefje
terug!

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Weet je niet goed hoe te beginnen?
Dan kan je de volgende pagina zeker
goed gebruiken. Kleuren maar!

In het dorp wacht iedereen ongeduldig op de komst van Sinterklaas en
Zwarte Piet. Helaas komt de grote
kindervriend niet opdagen.
De burgemeester wordt ongerust en
het hele dorp gaat op zoek.
Sinterklaas blijkt verdwaald te zijn
in het grote bos. Tot overmaat van
ramp wordt de zak van Sinterklaas
gestolen door een trol die er mee
naar zijn meester, de boosaardige
tovenaar Pantaard, trekt…
Gelukkig zijn er nog Pierke en de
goede fee om Sinterklaas uit de
penarie te helpen.
Wanneer?
Zaterdag 4 december 2021 om
10u30.
Waar?
Hoevegebouw domein de Ghellinck.
Voor wie?
De voorstelling is geschikt voor
kinderen vanaf vijf jaar.
Prijs
Gratis toegang.
Reserveren
wortegem-petegem.i-active.be.
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Brieven voor Sint & Piet!

Beste Sint & Piet
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Speelruimte
voor kleuters
aan sporthal de Ruffel

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

In de gemeente zijn er heel wat
kleine speelterreintjes voor
kinderen van de lagere school,
maar de speelruimte voor de
allerkleinsten is beperkt. Daarom
kiezen we voor extra speelruimte
voor de kleuters aan sporthal de
Ruffel.
Hiervoor willen wij jouw input.
Heb jij thuis kleutertjes rondlopen die helemaal gek worden
van de woorden ‘wij gaan naar
de speeltuin’? Of ligt de site jou
nauw aan het hart?
Geef een seintje aan Silke van de
Jeugddienst via 056 68 81 14, en
wij nodigen jou heel graag uit op
een inspraakmoment.
Dit project komt tot stand
met de steun van de Koning
Boudewijnstichting en de
Nationale Loterij.

Heel veel groetjes van
………………………………………………………………………………………………………………………………
				Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………

quizvraag
Proficiat Lut, jij wist dat de foto werd genomen in de golf en
wint een ticket voor het mosselfestijn van KLJ Wortegem.
Moregem heeft een Fabriekstraat, maar wat voor een
fabriek was er daar?
Stuur jouw antwoord door en maak kans op een cadeaubon
voor schoonheidsinstituut Désirable en een toeristisch
prijzenpakket!
Stuur je antwoord voor 30 november 2021 naar
toerisme@wortegem-petegem.be of dienst toerisme,
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.
Vermeld daarbij zeker je adresgegevens.
Veel succes!
Zelf een idee voor een leuke quizvraag?
Geef het door aan de dienst toerisme.

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

De strijkwinkel is gesloten:
op maandag 1 november,
donderdag 11 november,
vrijdag 12 november 2021 en
van 25 december 2021 t.e.m.
3 januari 2022.
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VERWIJDEREN VAN BLOEMEN OP DE
BEGRAAFPLAATSEN
Vanaf 13 december 2021 starten de medewerkers van
de technische dienst met het opruimen van bloemen
op de grafzerken op de gemeentelijke begraafplaatsen.
Alle nog aanwezige bloemstukken en chrysanten
worden dan weggenomen, ook de niet-verwelkte.
Bedankt om hier rekening mee te houden.

ocmw verrast kinderen met
schoolpakketten

Wereldlichtjesdag
Elke tweede zondag van december, dit jaar op 12 december, herdenkt Wereldlichtjesdag alle overleden kinderen.
Het maakt niet uit hoe oud het kind was of hoe lang het
al geleden is. Je kind blijft voor altijd in je hart en gedachten.
Wereldlichtjesdag ontstond in 1997. Ondertussen worden
die dag over de hele wereld kaarsjes gebrand voor onze
overleden kinderen, om 19u lokale tijd. Omdat we in verschillende tijdzones leven, worden er die dag ieder uur
ergens op de wereld kaarsen aangestoken voor een overleden kind. De wereld wordt zo letterlijk even wat lichter
voor mensen die een kind verloren hebben, en daarnaast
is er het besef dat je niet alleen bent met je verdriet.
We nodigen jullie graag uit om op 12 december 2021 om
19u een kaarsje aan te steken en zo mee licht te brengen
in donkere dagen.

De start van een nieuw schooljaar gaat meestal gepaard
met heel wat kosten. Schoolmateriaal kan duur zijn en
helaas is het niet voor ieder gezin financieel haalbaar om
dit aan te kopen.

woensdag = voorleesdag
Kom tijdens de voorleesdag langs in de bib tussen
15u30 en 16u30. Wij lezen een kort verhaaltje voor aan
je (klein)kind en maken samen een tekening of knutselwerkje. Ondertussen kan je zelf rustig in onze collectie
snuisteren.
Wanneer?
27 oktober 2021 - 24 november 2021 - 22 december 2021
26 januari 2022 - 23 februari 2022 - 30 maart 2022
27 april 2022 - 25 mei 202 - 22 juni 2022.
Voor wie?
Voor kinderen vanaf 3 jaar.
Prijs
Gratis toegang.
Reserveren
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Data onder voorbehoud van wijzigingen in de maatregelen rond
COVID-19. Kijk op https://wortegem-petegem.bibliotheek.be/agenda
voor eventuele aanpassingen.

Toch verdient elk kind een goede start in het onderwijs!
Daarom verraste het OCMW verschillende kinderen met
een schoolpakket.
Zowel de kinderen als hun ouders waren heel blij met de
pakketjes.

toelage voor herbruikbare luiers
Jonge ouders kunnen in onze gemeente een toelage
krijgen voor het gebruik van herbruikbare luiers.
We moedigen het gebruik van herbruikbare luiers
aan omdat ze milieuvriendelijker zijn. Het restafval
van één kind met wegwerpluiers wordt geraamd op
een 1000 à 1700 kg. Het gebruik van herbruikbare
luiers betekent dus een belangrijke afvalpreventiemaatregel.
Door de hoge aankoopprijs worden veel ouders echter nog afgeschrikt om herbruikbare luiers te gebruiken. Hieraan wil onze gemeente tegemoet komen
door tussen te komen in de aankoop of huur van een
pakket herbruikbare luiers.
De toelage bedraagt de helft van de factuurprijs met
een maximum van 75 euro per kind. De toelage kan
je éénmaal per kind aanvragen tot de derde verjaardag van het kind.
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oproep EXPO VRIJETIJDSKUNSTENAARS
Nadat de traditie van de Week van de Amateurkunsten
ophield te bestaan, organiseerde de cultuurdienst van
Wortegem-Petegem in 2019 de eerste editie van de
‘Expo voor Vrijetijdskunstenaars’.
Met succes! Een aantal trouwe deelnemers van de WAK
kregen gezelschap van nieuwe, enthousiaste vrijetijdskunstenaars.
De editie van 2021 werd omwille van de coronacrisis
helaas afgelast maar in 2022 bieden we onze kunstenaars graag opnieuw een podium.

Wanneer?
Het toonmoment is voorzien op 30 april, 1 mei, 7 mei
en 8 mei 2022.
Info en inschrijven
Ruth Debels
T 055 30 99 84
ruth.debels@wortegem-petegem.be.
We hopen opnieuw op jullie enthousiaste deelname!

Van beginner tot vergevorderd vrijetijdskunstenaar,
van fotograaf tot schilder, van tekenaar tot beeldhouwer, ... Iedereen is welkom! We tonen graag een variëteit aan beeldende kunst, iedereen in een eigen stijl.

Op www.wortegem-petegem.be/inwoner/welzijn kan
je een aanvraagformulier downloaden.

Heb je zin om jouw creatie te delen met een publiek?
Schrijf je dan in voor maandag 24 januari 2022 en
vermeld welk soort werk je maakt. Aan de hand van
het aantal deelnemers wordt beslist hoeveel werken
elke deelnemer kan indienen.

Meer info bij de dienst burgerzaken en welzijn via het
nummer 056 68 81 14 of via e-mail naar
stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be.

Waar?
Ook voor deze editie kiezen we het prachtige
Hoevegebouw in het domein de Ghellinck als locatie.
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rato: rattenbestrijding
RATO vzw staat onder andere in voor
het bestrijden van bruine ratten en
muskusratten in onze gemeente.

be-alert testresultaten
Op donderdag 7 oktober 2021 deed onze gemeente mee aan een nationale
BE-Alert test. BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we burgers kunnen verwittigen bij een noodsituatie.
Via zowel SMS’en, e-mails als spraakoproepen werd op 7 oktober 2021 een
testbericht verzonden naar alle burgers die op dat moment ingeschreven
waren en een adres in onze gemeente geregistreerd hadden.

De bruine rat richt aanzienlijke
schade aan: vraat aan (landbouw)gewassen, vervuiling van voedselvoorraden, knaagschade aan bv.
kabels, roven van eieren, ...
Bovendien kunnen bruine ratten
ziektes overbrengen.
RATO zet vooral in op preventie. In
eerste instantie is dat het beperken
van voedsel, water en beschutting.
Wanneer een professionele
bestrijder bij jou langskomt, krijg je
persoonlijk advies over wat je moet
aanpassen of wegnemen om de aanwezigheid van ratten te voorkomen.
Muskusratten vind je voornamelijk
langs waterlopen met begroeide
omgeving, maar ook langs maïsvelden. Door hun graafwerken
brengen ze grote schade toe aan
dijken en grachten. Soms kunnen
grachten hierdoor dichtslibben.
Verder zorgen ze ook voor vraatschade aan gewassen.
Ze komen niet voor in gebouwen
en huizen niet graag bij afvalhopen.

• Met de SMS’en bereikten we 99% van de bestemmelingen. 1% van de
berichten bleef bij de operator ‘wachten op een reactie’.
• 97,5% van de spraakoproepen werd beantwoord of kwam toe op een
antwoordapparaat. 2,5% nam niet op en had geen antwoordapparaat of
voicemail.
• De e-mails zijn allemaal toegekomen.
Het Nationaal Crisiscentrum evalueert deze test met alle partners, met het
oog op toekomstige verbeteringen en innovaties.
Ben jij al ingeschreven? Doe het snel op www.be-alert.be.

LERT
BE-AEENTE
GEM
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Hoe gezond is uw grond? Die vraag wil de OVAM samen met de Vlaamse gemeenten en steden helpen beantwoorden. De Grote Grondvraag geeft alle grondeigenaars in Vlaanderen de kans om te controleren of hun
grond mogelijk vervuild is en eventueel gesaneerd moet worden. Tegen 2028 moeten alle Vlaamse risicogronden onderzocht zijn en tegen 2036 moeten alle (historische) verontreinigde gronden minstens in sanering
zijn. Op de campagnewebsite vinden inwoners en bedrijven van alle Vlaamse gemeenten informatie over de
bodemkwaliteit van hun perceel.
Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden en dat laat zijn sporen na in de bodem. Zonder gezonde grond kunnen
we de kostbare ruimte in Vlaanderen niet optimaal gebruiken.
U wil toch ook dat open ruimte en gezond grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? Dat is niet alleen goed voor
onze gezondheid, maar ook voor de economie.
Redenen genoeg om te controleren of uw grond gezond is. En redenen genoeg om deel te nemen aan De Grote
Grondvraag.
We willen dat grondeigenaars tijdig weten of hun grond een risicogrond is, zodat ze voor de eerste onderzoeksverplichting in 2021 een bodemonderzoek kunnen aanvragen.

Wat is een risicogrond?
Een risicogrond is een terrein waarop vervuilende activiteiten worden of werden uitgevoerd, waardoor er een verhoogd risico op verontreiniging is ontstaan. Er is een bodemonderzoek nodig om zekerheid te bieden. Naast de
periodieke onderzoeksplicht voor bedrijven in exploitatie is er ook de éénmalige onderzoeksplicht. Afhankelijk van
het type activiteit op het terrein, moeten eigenaars tegen 2021, 2023 of 2027 een bodemonderzoek laten uitvoeren.
Het doel is om ernstig verontreinigde gronden tijdig op te sporen zodat tegen 2036 de sanering kan worden opgestart.

De Grote Grondvraag
Via de website www.degrotegrondvraag.be kunnen alle grondeigenaars in Vlaanderen hun grond controleren. Heel
eenvoudig: de grondeigenaar vult zijn of haar adres in, en aan de hand van de beschikbare informatie van de Vlaamse
steden en gemeenten ziet u meteen of de grond een risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de OVAM stap voor stap
aan wat te doen om de grond opnieuw gezond te maken. Ook indien uw grond onterecht opgenomen is als risicogrond, is het belangrijk dit recht te zetten. Hoe u dit moet doen, ontdekt u op de website.

Bodemonderzoek zorgt voor zekerheid, sanering niet altijd nodig

METEEN VERWITTIGD
BIJ EEN NOODSITUATIE
IN WORTEGEM-PETEGEM?
REGISTREER JE VIA WWW.BE-ALERT.BE

Laat de bestrijding van muskusratten steeds over aan een professional.
Merk je ratten op in jouw buurt?
Meld het aan onze milieudienst via
het nummer 056 68 81 14. Zij brengen RATO op de hoogte. Nadien
maakt een professionele bestrijder
een afspraak met jou.

De Grote Grondvraag: gezonde grond is investering in de toekomst

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

Wie na De Grote Grondvraag eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, hoeft zich geen zorgen te maken. Lang niet
elke risicogrond moet noodzakelijk gesaneerd worden. Een oriënterend bodemonderzoek biedt in eerste instantie
vooral informatie en zekerheid over de grond, en leidt niet noodzakelijk tot sanering. Is die sanering toch verplicht
(+/- 15% van de onderzochte gevallen tot op heden) dan zorgt de OVAM voor begeleiding bij alle stappen die de
grondeigenaar moet zetten om de grond opnieuw gezond te maken. In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten
van het onderzoek én de sanering dragen.
Ook voor bedrijven zijn er heel wat ondersteuningsmechanismen om een mogelijke sanering haalbaar te maken. Zo
zijn er bodemsaneringsfondsen voor o.a. textielbedrijven of tankstations. Maar ook op sectorniveau werkt de OVAM
samen met verschillende federaties om bedrijven de nodige ondersteuning te bieden. Meer info hierover vindt u op
www.ovam.be/aanpak-op-maat.
We roepen alle grondeigenaars in Vlaanderen op om via www.degrotegrondvraag.be hun grond te controleren.
2036 lijkt nog ver weg, maar bodemonderzoeken en de noodzakelijke saneringen vragen nu eenmaal tijd. Willen we
de beoogde timings van 2028 en 2036 halen, moeten we nu van start gaan. Door uw grond nu al te controleren, kan
u als grondeigenaar ook vermijden dat u later voor verrassingen komt te staan en een verplicht onderzoek moet uitvoeren. Langer wachten kan de verontreiniging bovendien verergeren, en het prijskaartje hoger doen oplopen.
Het is dus in ieders belang dat zoveel mogelijk grondeigenaars tijdig hun grond nakijken.

Meer info
www.ovam.be/de-grote-grondvraag
www.degrotegrondvraag.be
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ondernemer in onze gemeente?
de dienst lokale economie helpt je!
De dienst lokale economie is door de coronacrisis op volle toeren gaan draaien.
We hebben een beter zicht op welke ondernemingen er in onze gemeente zijn,
houden nauwer contact via mailings en via de denktank en proberen waar mogelijk
een duwtje in de rug te geven.
REGISTREER JE ONDERNEMING
Zicht op alle ondernemingen
Tot voor kort had onze dienst lokale
economie weinig zicht op welke
ondernemingen er in onze gemeente
gevestigd zijn. Dit is grotendeels te
wijten aan onvolledige of onjuiste
informatie in de Kruispuntbank voor
Ondernemingen (KBO).
Onze lijst werd manueel aangevuld
door het internet af te schuimen,
zoekend naar ondernemingen in
onze gemeente. Omdat dit een
arbeidsintensieve taak is, die geen
garantie biedt over de juistheid van
de gegevens, besloot het bestuur om
op zeker te spelen. We verzonden
in januari 2021 een brief naar alle
ondernemingsnummers binnen ons
grondgebied met de vraag om de
onderneming te registreren via onze
website.
Voordelen
Wie zich registreerde, kon ook aangeven of ze graag mailings ontvangen over opleidingen, acties, overlegmomenten, ...
Op die manier blijven ondernemingen op de hoogte van wat het gemeentebestuur onderneemt in het
kader van lokale economie.
Een ander voordeel van registratie
is dat onze inwoners je onderneming kunnen terugvinden. Op onze
website houden we namelijk een lijst
bij van alle ondernemingen die daar
toestemming voor gaven.
De lijst is een Excelbestand waarin je
kan filteren op bepaalde gegevens.
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Je kan ze raadplegen via
www.wortegem-petegem.be/lokalehandelaars

BELASTINGEN EN SUBSIDIES
Ongeadresseerd drukwerk
Voor de jaren 2020-2025 geldt een
belasting op de verspreiding van
niet-geadresseerd drukwerk en
van gelijkgestelde producten, met
een minimumheffing van € 25 per
verspreiding. Deze belasting werd
ingevoerd vanuit het principe ‘de
vervuiler betaalt’. Je kan een verspreiding eenvoudig aangeven
via onze website, onder het menu
‘onderneming/belasting op ongeadresseerd drukwerk’. Doe dit tijdig,
zo vermijd je dat de tarieven verdubbelen.
Starterspremie
Om startende ondernemingen te
ondersteunen, biedt het gemeentebestuur een starterspremie aan voor
ondernemingen die hun enige of
eerste vestigingszetel zoals vermeld
in de KBO op het grondgebied van
de gemeente Wortegem-Petegem
vestigen.
De premie bestaat uit de terugbetaling van de inschrijvingskost in de
KBO en een forfaitaire premie van
€ 250.
De aanvraag moet binnen de zes
maanden nadat de vestiging actief
en geopend is, aangevraagd worden
via het formulier op
www.wortegem-petegem.be/onderneming/subsidies.

LAAT VAN JE HOREN
App
Ken je de Wortegem-Petegem app
al? Daar kan je je als onderneming
ook registreren.
Dit kan via https://rogherth.at/
customers/signup.
Wij ontvangen een aanvraag voor
registratie, die we goedkeuren wanneer de onderneming effectief in
onze gemeente gevestigd is.
Je kan dan zelf instellen of klanten
via de app bv. een bestelling kunnen
plaatsen.
Lukt de registratie niet? Bel ons,
wij loodsen je graag doorheen het
proces.

“Geef de verspreiding
van ongeadresseerd
drukwerk tijdig aan,
zo vermijd je dat de
tarieven verdubbelen.”
Horecagids
De horecagids is een tool waarmee
burgers makkelijk horecazaken en
toeristische logies in onze gemeente
kunnen zoeken. We proberen deze
steeds up-to-date te houden, maar
ook hiervoor geldt: registreer je
zaak!
Raadpleeg de horecagids online via
horecagids.wortegem-petegem.be.
In 2022 zal de horecagids ook op
papier verschijnen.

Goodiebag
Wanneer mensen jouw product of
dienst nog niet kennen, is het altijd
een voordeel als je ze een staal of
kortingsbon kan aanbieden.
Dat kan via onze goodiebags!
Het bestuur organiseert verschillende activiteiten, voor gevarieerde
doelgroepen. Een ideale opportuniteit voor handelaars uit onze gemeente om zich te laten zien.
Wil je graag iets toevoegen aan
onze goodiebag? Neem een kijkje op
www.wortegem-petegem.be/onderneming/goodiebag en neem contact
op met de dienst lokale economie.

DENKTANK
Tijdens de coronacrisis werd de
denktank lokale economie in het
leven geroepen. Samen met deze
denktank wil het bestuur concrete
acties uitwerken om de lokale economie een boost te geven.
In de denktank delen ondernemers
hun ervaringen en ideeën, bekijken
we of het nuttig is om bv. een
facebookgroep lokale economie te
starten, polsen we of er nood is aan
opleidingen rond thema’s zoals sociale media, digitalisering, ...
Wie graag lid wil worden van de
denktank lokale economie, kan zich
nog steeds inschrijven via de dienst
lokale economie.

INFO
Dienst lokale economie
T 056 68 81 14
lokale.economie@wortegem-petegem.be

VLAIO (Agentschap innoveren en ondernemen)
T 0800 20 555 (9u - 12u en 13u - 17u, op vrijdag tot 16u)
info@vlaio.be
DOSSIER | 19

DURVEN,
DROMEN
EN DOEN IN
ONZEKERE
TIJDEN?
GE MOET
GOE ZOT
ZIJN.

Bedankt om goe zot te zijn
van ondernemen!

VRIJDAG 19 NOVEMBER
unizo.be/dagvandeondernemer
#goezotvanondernemen
Liesbet Van Elven, Vital Bokal

20 | DOSSIER

UNIZO:
DAG VAN DE ONDERNEMER
Alle ondernemers
in de kijker
Bij ondernemers denken we vaak
alleen aan strakke zakenmensen
in pak of juist aan uitbundige creatievelingen. Elke derde vrijdag van
november staan we bij élke ondernemer stil. Van grote bedrijfsleiders en
jonge starters tot de bakker om de
hoek, de fietsenmaker en de schrijnwerker die je trap maakte.
Ze maken stuk voor stuk een onmisbaar, belangrijk deel uit van ons
dagelijks leven - som maar eens op
met hoeveel ondernemers je elke
dag in aanraking komt!
Vier jij samen met ons de Dag van
de Ondernemer? Markeer de derde
vrijdag van november alvast in je
agenda!
Tijd voor actie
De Dag van de Ondernemer vormt
een schouderklopje voor bestaande
ondernemers, maar ook een schop
onder de kont van iedereen die ervan droomt.
Denk je zelf aan een toekomst als
zaakvoerder? Heb je plannen voor
een eigen winkel, een freelance-carrière of zit je met een keigoed innovatie-idee? Dan is nu hét moment om
die dromen om te zetten in actie.

Wil jij als ondernemer zelf shinen
met je verhaal, of ken je straffe
stoten in onze gemeente?
Stuur dit verhaal door naar
dagvandeondernemer@unizo.be
en wie weet wordt jouw verhaal opgepikt of krijg je zendtijd op radio 2.

INFO
Unizo
T 02 21 22 678
ondernemerslijn@unizo.be

Gratis namiddagsessies over
“Starten met een eigen zaak na je vijftigste”
Ben je 50+ en kriebelt het om zelfstandige te worden? Je bent niet alleen!
Steeds meer mensen kiezen ervoor om op oudere leeftijd een eigen zaak
te beginnen.
Bij de opstart van een zaak is een grondige voorbereiding en goede
informatie essentieel!
Daarom organiseert Integraal VZW (Liantis Ondernemen50+) op vier
locaties in Vlaanderen (Brugge, Gentbrugge, Herentals, Sint-Niklaas) een
3-delige namiddagreeks, waar je de kans krijgt praktische kennis op te
doen over de belangrijkste zaken die bij de opstart van een zelfstandig
beroep om de hoek komen kijken. De sessies gaan eind november/begin
december 2021 van start.
Deelnemen is kosteloos. Inschrijven vooraf is wel verplicht.
Droom je als vijftigplusser van een nieuwe zelfstandigencarrière?
Schrijf je dan vandaag nog in!
Meer informatie over het programma en inschrijven:
• www.ondernemen50plus.com (aanbod “Start 50+”)
• 02 21 22 221

Nationale kick-off
De campagne barst los vanaf 5
november 2021.
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op zoek naar onze #groeihelden

kunstendag voor kinderen

Doorlopend tot 1 januari 2023
Ooikeplein
www.wortegem-petegem.be/groeihelden
056 68 81 14

30
kindernamiddag - ferm elsegem

30 oktober 2021 van 14u - 16u
Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
fermelsegem@gmail.com

NOVEMBER
zondagjogging elsegem

Elke zondag vanaf 14 november 2021 tot en met
27 februari 2022 om 9u30
Kantine domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 110C
0473 88 91 58
zondagjoggingelsegem@gmail.com

13
mosselsouper take away - parochiezaal elsegem

13 november 2021 van 11u - 13u30
Parochiezaal Elsegem, Elsegemplein 15B
€ 15: vispannetje / zalmfilet fijne groentjes / vol-au-vent
€ 20: mosselen panklaar Jumbo met groentjes
Per 2 bestellingen zak voorgebakken frietjes 1 kg
Bestellen voor 4 november 2021
0477 90 35 01

20
herfstconcert harmonie st-cecilia
koninklijke harmonie st-cecilia wortegem-petegem
20 november 2021 van 20u - 23u
Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35
€ 12
hermanhuysman@skynet.be
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21 november 2021 van 14u - 16u
Bibliotheek, Rozenhof 128 voor 4-6 jaar
OC Rozenhof, Rozenhof 126 voor 6-9 jaar
wortegem-petegem.i-active.be
056 68 81 14

24
woensdag = voorleesdag

24 november 2021 van 15u30 - 16u30
Bibliotheek, Rozenhof 128
055 30 99 84
bibliotheek@wortegem-petegem.be

bloemstuk herfst - ferm elsegem

24 november 2021 van 19u30 - 21u30
Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
€ 25
fermelsegem@gmail.com

25
orange the world

25 november tot en met 10 december 2021
Wereldwijd krijgt één op de drie vrouwen te maken
met geweld. Om daar aandacht voor te vragen is de
Orange the World campagne in het leven geroepen
door de Verenigde Naties.
De campagne trapt af op 25 november, de internationale dag tegen geweld tegen vrouwen, en eindigt op
10 december. Meer dan 100 landen doen mee aan deze
campagne, bijvoorbeeld door een gebouw oranje uit
te lichten of de Orange the World vlag uit te hangen.
De kleur staat voor een zonnige toekomst, vrij van
geweld tegen vrouwen.
In onze gemeente zal op 25 november de kerk van
Moregem oranje kleuren.
Ben je het slachtoffer van partnergeweld of maak je je zorgen
over een slachtoffer?
Ga je soms over de grens
en wil je dat dit stopt?
Contacteer dan hulplijn 1712.

DECEMBER
3-4
hutsepotfestijn op grootmoeders wijze
n-va wortegem-petegem
3 en 4 december 2021 om 18u30
Gemeentelijke feestzaal, Waregemseweg 35
Volwassene: € 16 / kind tot 12 jaar: € 9
hutsepot.nva@gmail.com

4

17
adventsviering - ferm elsegem

17 december 2021 van 18u - 23u
Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
fermelsegem@gmail.com

22
woensdag = voorleesdag

24 november 2021 van 15u30 - 16u30
Bibliotheek, Rozenhof 128
055 30 99 84
bibliotheek@wortegem-petegem.be

de zak van sinterklaas

4 december 2021 van 10u30 - 11u30
Hoevegevouw domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110C
056 68 81 14
jeugddienst@wortegem-petegem.be

5
sinterklaasontbijt aan huis
gemeentebelangen wortegem-petegem
5 december 2021
Volwassene: € 10 / kind: € 7 / luxeontbijt: € 15
Bestellen voor 22 november 2021
0472 57 60 11

9
feestmenu - ferm elsegem

9 december 2021 van 15u - 17u en van 19u - 21u
Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
fermelsegem@gmail.com

11
wintercafé - klj wortegem

11 december 2021
KLJ Wortegem - Waregemseweg 107A
0483 25 04 56

jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw
activiteiten van januari of februari 2022
publiceren in het volgende infoblad?
Voer ze dan in vóór 29 november 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.
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Hou je kot gezond

Altijd
en zeke
tijdens r
Corona

VENTILEER
Zorg voor een constante luchtdoorstroming door je huis

actieweek 15-19 november 2021:
gezond binnen
Wist je dat we gemiddeld 85% van onze tijd binnenshuis doorbrengen, vooral in
onze eigen woning? En dat lucht binnenshuis vaak meer schadelijke stoffen bevat
dan buiten? Door met enkele zaken rekening te houden, kan je de kwaliteit van de
lucht in je huis al aanzienlijk verbeteren.

Waarom een gezond binnenmilieu zo belangrijk is

ZET HET RAAM
OP KIEPSTAND

ZET HET RAAM
OP EEN KIER

ZET JE VENTILATIEROOSTERS OPEN

ZET JE VENTILATIESYSTEEM AAN

VERLUCHT
Zet je raam extra open bij o.a. activiteiten met water

DE WAS DROGEN

Beperk vervuilende
stoffen in huis
en verlucht

DOUCHEN

SCHOONMAKEN

Het jaar 2020 leerde ons ‘in ons kot’ te blijven, met onze
gezondheid als argument. Maar het ene kot is het andere
niet: de lucht binnenshuis bevat vaak meer schadelijke
stoffen dan buiten. Wie veel tijd in een woonst met ongezonde binnenlucht doorbrengt, kan op termijn kampen met luchtwegaandoeningen, hoofdpijn, astma en
allergieën. Kinderen, ouderen, zwangere vrouwen en
mensen met luchtwegproblemen zijn gevoeliger aan
binnenmilieuproblemen.
Onrechtstreeks kan een ongezond binnenmilieu
leiden tot mindere prestaties op school en op het werk,
en komt het sociaal leven van bewoners onder druk te
staan. Wie met schimmel- of vochtproblemen kampt, is
nu eenmaal minder snel geneigd om mensen thuis uit
te nodigen óf zich buitenshuis te begeven. Kortom: het
belang van een gezond binnenmilieu valt niet te onderschatten.

KOKEN

Vermijd CO-vergiftiging door je
verwarmingstoestel te laten nakijken

Theorie versus praktijk: 1 - 0
Behoorlijke huisvesting is een basisrecht in België, dat
opgenomen is in onze grondwet. Sinds 2000 is daar het
“fundamenteel recht om gezonde lucht in te ademen”
aan toegevoegd door de Wereldgezondheidsorganisatie.
Maar in de praktijk kan niet iedereen hiervan genieten.
Niet alleen telt ons land veel dak- en thuislozen, we
kampen ook met een zogenaamd “verouderd woonpatrimonium”: 60% van onze huizen is vóór 1970
gebouwd en voldoet niet meer aan de huidige eisen
rond gezondheid, comfort en energie-efficiëntie.
Bovendien zou 37% van de huizen “van ontoereikende
kwaliteit” zijn, wat verwijst naar vochtproblemen, te
weinig licht, overbezetting en de afwezigheid van sanitair zoals een bad, douche of toilet met lopend water.

1 op de 5 woont problematisch

Meer weten? Surf naar Gezondbinnen.be
© 2020 • Zorg en Gezondheid, de Vlaamse Logo’s en Vlaams Instituut Gezond Leven
V.U.: Vlaams Instituut Gezond Leven vzw, Linda De Boeck, Gustave Schildknechtstraat 9, 1020 Brussel
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Wie woont er dan precies in die huizen “van ontoereikende kwaliteit”? Behoorlijk wat mensen, zo blijkt: 20,7%
van de Belgische bevolking woont in een huis met
structurele problemen. De grootste risicogroepen in
Vlaanderen zijn eenoudergezinnen en alleenstaanden,
werklozen, gezinnen waar beperkt gewerkt wordt, huur-

ders, de laagste inkomensgroepen en niet EU-burgers.
Ook armoede is een risicofactor. Mensen in armoede
komen vaker terecht in de lagere regionen van de
(private) huurmarkt, waar vaker kwaliteitsproblemen
vastgesteld worden.

Gezond binnen? Dat dragen we SAMEN naar buiten
Meerdere factoren dragen bij tot een ongezond binnenmilieu. Een woonst kan met structurele problemen
kampen, zoals schimmel of een lekkend dak. De gebruikte bouwmaterialen spelen een rol, maar ook het gedrag
en de gewoontes van de bewoners hebben een sterke
invloed.
Om in te zetten op een gezond binnenmilieu, is het daarom belangrijk om de handen in elkaar te slaan met verschillende beleidsdomeinen, organisaties en experten,
binnen het lokale gemeentebestuur en daarbuiten. Ook
sociale huisvestingsmaatschappijen en verhuurkantoren,
OCMW’s, CAW’s en armoedeorganisaties spelen een
cruciale rol om mensen in een maatschappelijk kwetsbare situatie te bereiken.
Daarom organiseren het Vlaams Instituut Gezond Leven
en de Vlaamse Logo’s op initiatief van het Agentschap
Zorg en Gezondheid jaarlijks de actieweek Gezond Binnen. In de aankomende actieweek ‘Gezond Binnen: dat
lucht op’ worden opnieuw vijf goede praktijkvoorbeelden
in de verf gezet. Naast deze praktijkvoorbeelden zijn er
ook enkele vuistregles die je goed op weg zetten om de
luchtkwaliteit in huis te verbeteren:
1. Zorg voor een constante luchtdoorstroming.
Zet het raam open of zet je ventilatie aan.
2. Verlucht bij vocht of schadelijke stoffen.
Tijdens het douchen, schoonmaken, koken, ...
3. Beperk vervuilende stoffen in huis.
Bv. sigaretten of sigaren.
4. Vermijd CO-vergiftiging.
Laat je verwarmingstoestel nakijken.

Meer info
Voor meer informatie rond gezond binnenmilieu kan je
terecht op www.gezondbinnenmilieu.be.
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EIGEN KWEEK
inwonerspanel resultaten
Deze editie is een ‘specialleke’. We laten namelijk het inwonerspanel aan het
woord, een representatieve groep voor alle inwoners vanaf 16 jaar. Zij gaven hun
mening over het thema dienstverlening en communicatie. We delen graag enkele
opvallende resultaten met jullie.
In augustus 2021 namen maar liefst 267 panelleden uit
Wortegem-Petegem deel aan de eerste panelbevraging
over de gemeentelijke dienstverlening en communicatie.
Deze input, ideeën en suggesties zijn erg waardevol.

• Bijna 7 op 10 respondenten bezoeken de website
meerdere keren per jaar, meer dan de helft geeft aan
de website vaker te bezoeken sinds en dankzij de
vernieuwing.

De resultaten werden verwerkt door Public Minds, een
onafhankelijk onderzoeksbureau. Ondertussen zijn de
resultaten van het onderzoek bekend en gaan we er als
bestuur mee aan de slag.

• 45% van de respondenten ontvangt de digitale
nieuwsbrief.

We delen graag enkele bevindingen en resultaten van dit
onderzoek met jullie:
• De meerderheid van de respondenten blijkt een
voorkeur te hebben om langs te gaan op afspraak.
• Quasi iedereen die in de afgelopen 12 maanden in
contact stond met de administratieve diensten is
(eerder tot helemaal) tevreden over deze dienstverlening. Over de telefonische bereikbaarheid is
eveneens meer dan vier vijfde tevreden. Ook onder
wie een melding deed in de afgelopen 12 maanden is
de ruime meerderheid tevreden over de afhandeling
ervan.
• Bezoekers van het recyclagepark zijn doorgaans
tevreden over de dienstverlening van het recyclagepark en de gebruiksvriendelijkheid van de werking.
Eén op vijf is (eerder) niet tevreden over de
openingsuren.
• De huisstijl krijgt gemiddeld een score van 8 op 10.
Zowel het logo als de slogan vindt 9 op 10 wel passen
bij de gemeente. Iets minder dan één derde kent de
hashtag.

• 3 op 10 respondenten hebben de gemeentelijke app.
• De helft van wie actief is op sociale media volgt nog
geen enkele van de gemeentelijke pagina’s.
• 77% leest of bekijkt de meeste uitgaven van het
infoblad. 65+’ers zijn de trouwste en grondigste
lezers. Verschillende aspecten van het infoblad
worden positief geëvalueerd, vooral de duidelijkheid
en verstaanbaarheid. Er is ook een sterke appreciatie
voor de nieuwe rubrieken gebaseerd op de inbreng
van inwoners (#360pracht en eigen kweek).
De respondenten konden ook suggesties en opmerkingen bezorgen via de bevraging. We goten enkele daarvan
in een overzicht op de volgende pagina.
Een volledig rapport met alle resultaten uit het onderzoek is raadpleegbaar via
wortegem-petegem.inwonerspanel.be.
Is het voor jou niet mogelijk om het rapport online te
raadplegen? Vraag dan jouw papieren exemplaar aan via
het nummer 056 68 81 14.
Werd je niet geselecteerd voor het inwonerspanel maar
heb je suggesties of opmerkingen? Stuur een e-mail naar
gemeente@wortegem-petegem.be.

Wil jij graag een getalenteerde inwoner in de kijker zetten of jouw eigen talent delen?
Laat het ons 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.
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recyclagepark
“Openingsuren containerpark
donderdag tot 18u30 wordt
geapprecieerd, ‘t is typisch de
enige dag dat ik door de week
nog nipt langs kan gaan zonder
impact te leggen op mijn weekends. 18u30 ook tijdens wintermaanden zou leuk zijn.”

“In het recyclagepark is de identiteitskaart
te moeilijk uit de lezer te krijgen en soms is
het scherm niet leesbaar door zonlicht.
De identiteitskaart zou na lezing automatisch voor een deel moeten uitspringen
zoals bij geldautomaten aan de banken.”

administratieve diensten
“Moeilijk om bij bepaalde diensten binnen te geraken als je fulltime werkt.”

“De telefonische bereikbaarheid
van het OCMW verruimen.”

infoblad
“Wandelroutes, fietsroutes, wandelpaden: eigen gemeente
ontdekken!”
“Meer (sfeer)foto’s van
afgelopen evenementen.”

“Het infoblad eventueel digitaal versturen per
mail of via website i.p.v. papieren versie, je
kan dit dan eens achteraf herbekijken.”

“Meer verschillende generaties aan
bod laten komen, aspect economie is
zeer onderbelicht.”

“Doe zo verder! Gefelicieerd met de
inzet!”

website
“Structuur/navigatie kan beter/intuïtiever.”

“Is nu veel overzichtelijker dan voordien. Info nu makkelijker te vinden.”

“Meer documenten digitaal
verkrijgbaar waardoor we
niet altijd naar de gemeentediensten moeten rijden.
Want deze zijn maar beperkt
open.”
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V.U. Dirk Dewolf, administrateur-generaal Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

Blijf de voorzorgsmaatregelen volgen
tot we groepsimmuniteit bereiken.

Een herhalingsvaccinatie
geeft je als 65-plusser de
beste garantie op een
langere en verhoogde
bescherming.

Je laten vaccineren is het
beste plan, zodat het leven
straks weer starten kan.
MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE

