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famiilie
Met een moeder uit Oostenrijk, een vader uit Waregem 
en een tante uit Wortegem-Petegem hoeft het niet te 
verwonderen dat ik gewend was om veel rond te reizen. 

Hoewel mijn jeugdjaren zich voornamelijk in Oostenrijk 
afspeelden, voel ik mij in de Vlaamse Ardennen ook echt 
thuis. Het is een heel verschillende leefwereld in verge-
lijking met Wenen, waar er altijd iets gaande is. De band 
met mijn familie, de vele herinneringen, de landbouw, ... 
zijn ook elementen die dit thuisgevoel versterken.

veranderingen
Ik herinner me dat ik als kind vaak mee ging vissen in do-
mein de Ghellinck. Het was één van mijn favoriete plekjes 
in de gemeente. 

Nu ik terug in Wortegem-Petegem ben, sta ik versteld 
van wat er allemaal veranderd is. Het Hoevegebouw,  
dat ik nog als ruïne kende, werd volledig gerestaureerd. 
Er is een nieuw recyclagepark. De baan van Wortegem 
tot Waregem, waar ik zo vaak met de fiets reed, is deels 
vernieuwd, ...  
Het is best een indrukwekkende evolutie.

Wat me ook opvalt is dat alles beter onderhouden wordt 
dan vroeger.

Als ik aan de toekomst denk, is er volgens mij wel nog 
ruimte voor verbetering als het op openbaar vervoer 
aankomt. 

omgeving
In de ruimere omgeving is er ook heel wat te doen, wat 
onrechtsreeks een meerwaarde biedt. Dan denk ik bv. 
aan de Donk in Oudenaarde of het Kluisbos, waar ik 
leerde zwemmen. Wortegem-Petegem heeft misschien 
niet dezelfde voorzieningen, maar ligt wel strategisch en 
heeft dan weer andere sterke punten.

Ik ben dankbaar dat ik mijn streek de voorbije drie  
maanden kon terugzien en ik ben benieuwd naar wat  
de toekomst nog zal brengen.

 

- Alexander Missinne

Hoewel hij veel in het buitenland vertoeft, heeft Alexander Missinne een speciale 
band met onze gemeente. Hij studeert bedrijfseconomie in Wenen en kwam voor 
zijn stage enkele maanden terug naar zijn roots.

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) 
15 januari en 19 februari 2022 van 09u00 - 11u00

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

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

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

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

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

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

sluitingsdagen januari - februari 2022 
Recyclagepark: 1 januari
Sporthal: 1 januari
Bibliotheek: 1 januari

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 maart en april 2022 dienen binnen te zijn vóór 31 januari 2022 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 31 januari 2022 geregistreerd te zijn via 
www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 24 februari 2022.

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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“Wortegem-Petegem heeft niet 
dezelfde voorzieningen als sommi-
ge buurgemeenten, maar dat maakt 
de gemeente zeker niet minder-
waardig.”



GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 30 SEPTEMBER 2021 

Aanvullene lijst nominatieve subsidies 2021
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de aanvullende lijst van gemeentelijke nominatieve 
subsidies goed.

Planologisch attest De Hooiopper
De gemeenteraad levert met algemeenheid van stem-
men een voorwaardelijk positief planologisch attest af 
aan de eigenaars van De Hooiopper, Boskant 21, 9790 
Wortegem-Petegem.

Aanvullende verkeersreglementen Oudenaardseweg
• De gemeenteraad keurt met 15 stemmen voor 

(Open VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 onthou-
ding (onafhankelijk) het aanvullend verkeersregle-
ment betreffende het herinrichten van het wegvak 
tussen de Groenstraat en Vrouweneikstraat en van 
de Zonnestraat ter hoogte van de Oudenaardseweg 
goed.

• De gemeenteraad keurt met 15 stemmen voor 
(Open VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 stem 
tegen (onafhankelijk) het aanvullend verkeersregle-
ment betreffende het uitbreiden van het snelheids-
regime 30km/u in Wortegem-centrum naar de N494 
van het begin van de bebouwde kom op de  
Anzegemseweg tot op de Oudenaardseweg  
voorbij het kruispunt met de Vrouweneikstraat  
en de Oudenaardseweg goed.

Ontwerp plaatsing trajectcontroles Waregemseweg 
en Oudenaardseweg
De gemeenteraad gaat met 15 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 stem tegen (onaf-
hankelijk) akkoord met de plaatsing van trajectcontroles 
op de Waregemseweg en de Oudenaardseweg, via het 
raamcontract van de federale politie. 

Aankoop Kortrijkstraat 108
De gemeenteraad keurt de ontwerpakte voor de on-
derhandse aankoop van het onroerend goed gelegen te 
Kortrijkstraat 108, met een totale oppervlakte van 1ha 
89a 30ca, voor een totale prijs van 750.000 euro met  

15 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) 
bij 1 onthouding (onafhankelijk) goed. 

Studie wegenis- en rioleringswerken Kruishoutemse-
weg en Anzegemsesteenweg
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de te voeren procedure, het bestek en de uit te 
nodigen firma’s goed met betrekking tot de opdracht ‘op-
maken van een studie voor het uitvoeren van wegenis- 
en rioleringswerken in de Kruishoutemseweg te Worte-
gem-Petegem en de Anzegemsesteenweg te Kruisem’, 
waarbij het Agentschap Wegen en Verkeer als opdracht-
gever en FARYS/TMVW, Kruisem en Wortegem-Petegem 
als mede-opdrachtgever zullen optreden.

Aankoop mobiele tribune

De gemeenteraad gaat met algemeenheid van stem-
men akkoord met de aankoop van een mobiele tribune, 
geraamd op 10.000 euro inclusief btw via de procedure 
van de aanvaarde factuur.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 28 OKTOBER 2021

Toetreding tot Poolstok
De gemeente- en OCMW-raad beslist met algemeenheid 
van stemmen toe te treden tot Poolstok voor ondersteu-
ning inzake het P&O-beleid door middel van de aankoop 
van 15 aandelen voor een totaal bedrag van 371,85 euro 
voor de gemeente en 6 aandelen voor een totaal bedrag 
van 148,74 euro voor het OCMW.

Erediensten
• De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijzi-

ging 2021 en het budget 2022 van de kerkbesturen 
O.L.V.-Geboorte Wortegem, Sint-Martinus Petegem, 
Sint-Pietersstoel Moregem en Sint-Maurus Elsegem.

• De gemeenteraad keurt met algemeenheid van 
stemmen de budgetwijziging 2021 van Sint-Aman-
dus Ooike goed.

• De gemeenteraad beslist met algemeenheid van 
stemmen het beheersplan voor de Sint-Martinus-
kerk te Petegem, opgemaakt door Architectenbu-
reau Bressers, goed te keuren.

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

4 | BESTE WENSEN

Het bestuur wenst iedereen 
een 2022 vol pracht!
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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@wortegem-petegem.be

• 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



Raadszittingen januari en februari
27 januari 2022 en 24 februari 2022 om 19u30 stipt

Afhankelijk van de epidemiologische situatie, zal de gemeente- en OCMW-raad digitaal of fysiek doorgaan. 
De juiste informatie vind je in de agenda van de betreffende raadszitting.

 
Audio-opnames van de gemeente- en OCMW-raad kan je via onze website beluisteren. 

De livestreams kan je volgen op www.facebook.be/Wortegem.Petegem.

Overzicht werken, leveringen en diensten  
goedgekeurd door het schepencollege

• Er werden digitale borden voor de gemeentelijke ba-
sisschool aangekocht bij de firma Grizzly Pro Sound 
& Light uit Oudenaarde, tegen het offertebedrag 
van 6.766,32 euro inclusief btw.

• Een mobiele tribune werd aangekocht bij de firma 
COS NV uit Oudenaarde, tegen het offerte- 
bedrag van 7.000 euro inclusief btw.

• De opdracht ‘aankoop en plaatsing van portalen voor 
trajectcontrole op de Oudenaardseweg en de Ware-
gemseweg’ werd gegund aan de tijdelijke handels-
vereniging Proximus-Trafiroad uit Brussel, tegen het 
offertebedrag van 310.428,84 euro inclusief btw, via 
de raamovereenkomst van de federale politie.

• Er werden twee tuinhuizen voor de woningen te 
Rozenhof 122 en 124 aangekocht bij de firma Goe-
minne bouw- en tuinhout uit Dikkelvenne, tegen het 
offertebedrag van 3.373,20 euro inclusief btw.

• De opdracht voor de uitbreiding van de toepassing 
Foxtrot BBC met een terugkoppeling naar het online 
inschrijvings- en reservatiesysteem I-School werd 
gegund aan Cipal Schaubroeck uit Nazareth, tegen 
het offertebedrag van 625,56 euro inclusief btw als 
eenmalige instapvergoeding en 61,21 euro inclusief 
btw als maandelijks gebruiksrecht.

• De opdracht ‘digitale verwerking inkomende factu-
ren’ werd gegund aan Cipal Schaubroek uit Nazareth, 
tegen het offertebedrag van 5.118,11 euro inclusief 
btw als eenmalige installatiekost en 5.793,48 euro 
inclusief btw als geraamd jaarlijks gebruiksrecht.

• Twee openbare fietspompen voor sporthal De Ruffel 
en domein de Ghellinck werden aangekocht bij de 
firma Velopa uit Heverlee, tegen het offertebedrag 
van 2.465,98 inclusief btw.

Ondertekening Lokaal Energie- en Klimaatpact
De gemeenteraad beslist met 15 stemmen voor (Open 
VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 onthouding (onaf-
hankelijk) om het Lokaal Energie- en Klimaatpact te 
ondertekenen.

Gemeentelijk Klimaatplan
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men het gemeentelijk Klimaatplan goed.

Afbakening werkingsgebied voor de vorming van de 
toekomstige woonmaatschappij
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de afbakening van een werkingsgebied Vlaamse 
Ardennen voor de vorming van de toekomstige woon-
maatschappij goed.

Huurovereenkomst zendmast Telenet op O.L.V.-Ge-
boortekerk
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stem-
men de nieuwe huurovereenkomst tussen de gemeente 
Wortegem-Petegem en Telenet Group NV goed, voor de 
exploitatie van de zendinstallatie die is geplaatst in de 
kerktoren van de O.L.V.-Geboortekerk te Wortegem.

Volksraadpleging fusieplannen - ingediend amende-
ment door Open VLD - toegevoegd punt door opposi-
tiepartijen N-VA, CD&V, Vooruit en Onafhankelijk
De gemeenteraad gaat met algemeenheid van stem-
men akkoord met het ingediende amendement op het 
voorstel volksraadpleging fusie: ‘Het gemeentebestuur 
verbindt zich ertoe om een gemeentelijke volksraadple-
ging te organiseren conform de artikelen 305-308 van 
het Decreet Lokaal Bestuur over de vraag of de gemeen-
te Wortegem-Petegem al dan niet zal overgaan tot een 
fusie met andere gemeenten. Deze gemeentelijke volks-
raadpleging zal worden georganiseerd binnen de drie 
maanden na de ontvangst van de studie’.

Begraafplaatsen - toegevoegd punt door N-VA
De gemeenteraad weigert met 5 stemmen voor (N-VA, 
Vooruit en onafhankelijk) 10 stemmen tegen (Open 
VLD) en 1 onthouding (CD&V) om een gedenkplaat met 
alle namen te voorzien op de kerkhoven als de concessie 
niet wordt verlengd. 
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burgerzaken

op reis? vergeet de kids-id niet
Heb je reisplannen deze winter? Volg dan deze tips om 
zeker te zijn dat al je paperassen in orde zijn:

1. Zorg ervoor dat je je Covid Safe Ticket hebt.  
Dit is een vaccinatie-, test- of herstelcertificaat dat 
je kan downloaden via de CovidSafeBE-app, of via 
mijngezondheid.be.  
Een vaccinatiecertificaat kan je ook per post laten 
opsturen. Hou wel rekening met een wachttijd van 
een week. Je kan dit aanvragen via het nummer  
078 78 78 50.

2. Controleer de geldende coronamaatregelen in het 
land van bestemming en informeer je over de  
(quarantaine)maatregelen bij terugkeer naar België. 

3. Controleer op je documenten van het reisbureau  
of via www.diplomatie.belgium. be of je over de 
juiste reisdocumenten beschikt (identiteitskaart, 
kids-ID, internationaal reispaspoort, visum,  
inentingsbewijs, ...).

4. Check hoe lang je reisdocumenten nog geldig 
moeten zijn voor het land van bestemming. Moet je 
documenten laten vernieuwen? Hou dan rekening 
met de levertijden.

5. Ga je met de auto op reis naar Frankrijk, Duitsland 
of Spanje? Of huur je daar een wagen? Wissel dan je 
papieren rijbewijs om naar het bankkaartmodel.

6. Vergeet niet dat je voor alle kinderen, ongeacht hun 
leeftijd, een kids-ID nodig hebt wanneer je naar het 
buitenland gaat. De levertijd is drie weken, vraag 
deze dus tijdig aan. Het kind moet aanwezig zijn bij 
de aanvraag van een kids-ID.

7. Reist jouw kind alleen of in het gezelschap van ande-
re volwassenen dan de ouders? Dan laat je best een 
reistoelating opmaken bij de dienst burgerzaken.

8. Wij werken op afspraak. Plan je bezoek tijdig in  
via www.wortegem-petegem.be of via het nummer 
056 68 81 14.

Heb je twijfels of vragen?  
Neem contact op met de dienst burgerzaken:

• via het nummer 056 68 81 14, 
• via bevolking@wortegem-petegem.be.

Prettige vakantie!

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. 
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Door alle geïnteresseerden te verza-
melen in een groepsaankoop, kan de 
groepsaankoop een scherp aanbod 
regelen bij de energieleveranciers.  
Met die prijs is de burger verzekerd 
voor een jaar lang energie aan een 
vast energietarief. Op die manier 
komen de burgers niet voor verras-
singen te staan, zoals bij variabele 
energietarieven die afhankelijk en 
veranderlijk zijn van de schommelin-
gen op de energiemarkt.  
Deelnemers die eerder ingingen op 
het aanbod van de groepsaankoop, 
bespaarden gemiddeld zo’n 200 euro 
op hun energiefactuur. 

Naast prijs speelt duurzaamheid 
de laatste jaren een steeds grotere 
rol. Steeds meer Vlamingen gaan 
bewuster om met hun energie. Via 
de groepsaankoop van de Provincie 
Oost-Vlaanderen wordt het voor 
gezinnen en professionelen een- 
voudiger om een keuze voor groene 
en lokale energie te maken. 

Het doel dit jaar is dan ook om 
opnieuw zoveel mogelijk Vlamingen 
voordelige en duurzame energie 
aan te bieden. Het kwaliteitslabel 
van de CREG bevestigt de professi-
onaliteit van de organisator van de 
groepsaankoop en laat de onafhan-
kelijkheid tegenover energieleveran-
ciers zien. Ook geeft het CREGlabel 
aan dat de informatievoorziening 
vanuit de groepsaankoop als correct, 
toegankelijk en volledig beschouwd 
wordt.

Gratis en vrijblijvend inschrijven
Gezinnen, verenigingen en bedrijven, 
die niet meer elektriciteit verbruiken 
dan 50 000 kWh per jaar en niet 
meer aardgas dan 100 000 kWh per 
jaar, kunnen zich vrijblijvend inschrij-
ven tot 1 februari 2022. 

Inschrijven kan:

• via www.oost-vlaanderen.be/ 
groenestroom, 

• via het gratis nummer  
0800 60 601

• via de milieudienst. 

Hoe meer particulieren en professio-
nelen zich inschrijven, hoe scherper 
het aanbod van de winnende ener-
gieleverancier zal zijn.

De veiling vindt plaats op 1 februari 
2022. Tijdens de veiling concurreren 
verschillende leveranciers met elkaar 
om een zo laag mogelijke prijs aan te 
bieden. Uiterlijk 13 maart 2022 ont-
vangen de deelnemers een persoon-
lijk aanbod. Zij hebben dan tot 30 
april 2022 om te beslissen of ze op 
het aanbod ingaan. Een vlotte over-
stap wordt daarna gegarandeerd. 

Meer info
Provincie Oost-Vlaanderen 
0800 60 601 (werkdagen van 9u-20u) 
groenestroom@oost-vlaanderen.be

Provinciaal loket PAC ‘Het Zuid’ 
Woodrow Wilsonplein 2 
9000 Gent 
Open op weekdagen van 9u30-12u 
en van 13u30-16u

Milieudienst Wortegem-Petegem 
Waregemseweg 35 
9790 Wortegem-Petegem 
056 68 81 14 
Enkel op afspraak

faillissement vlaamse energieleverancier
Bij de vorige groepsaankoop sloten 26 000 klanten een contract af  
met Vlaamse energieleverancier, de leverancier die de veiling voor  
de groepsaankoop won. Deze vroeg begin december 2021 echter het  
faillissement aan.

Was jij klant bij deze leverancier en heb je tot nu toe nog geen contract 
bij een nieuwe leverancier afgesloten? Hier is wat je moet weten:

• Je valt niet meteen zonder elektriciteit of aardgas, want bij een  
faillissement treedt Fluvius tijdelijk op als noodleverancier.

• Wanneer je geen nieuw contract met een andere leverancier afsluit, 
kan je op termijn wel zonder elektriciteit of aardgas vallen. Huis- 
houdelijke afnemers kunnen tijdens de winterperiode (1 december 
tot 1 maart) niet afgesloten worden. Voor niet-huishoudelijke  
afnemers geldt deze beschermingsmaatregel niet.

• De noodtarieven van Fluvius zijn zeer hoog. Vermijd hoge kosten  
en teken vóór 7 januari 2022 een contract bij een andere energie- 
leverancier. Met de V-Test van VREG (Vlaamse Regulator van de Elek-
triciteits- en Gasmarkt) kan je een prijsvergelijkingstest doen.  
Dat kan via vtest.vreg.be. 

• Verander je binnen de 30 dagen na een faillissement van leverancier? 
Dan kan je aan je nieuwe leverancier vragen je contract met terug-
werkende kracht te laten ingaan vanaf de dag van het faillissement. 
Je zal dan geen vergoeding moeten betalen aan Fluvius, maar stapt 
meteen over op het contract met jouw nieuwe leverancier.  
Opgelet, niet elke leverancier gaat op die vraag in.

• Betaalde je je facturen van Vlaamse Energieleverancier via  
domiciliëring? Laat dit dan stopzetten als dat nog niet gebeurd is.

• Het is op dit moment nog niet duidelijk of je een slotfactuur zal  
ontvangen van Vlaamse Energieleverancier.

• Heb je nog geld tegoed van Vlaamse Energieleverancier? Het is nog 
niet duidelijk of je dat geld terugkrijgt en wanneer dat zal zijn. Je kan 
een aangifte van schuldvordering indienen bij de curatoren, dat zijn 
meesters Maarten Bentein en Michiel Verraes.

Na een intensief marktonderzoek van Provincie Oost-Vlaanderen blijkt 
dat een collectieve oplossing niet mogelijk is. De Provincie wil wel alle 
getroffen Oost-Vlaamse klanten (ook los van de groepsaankoop) helpen 
in hun zoektocht naar een nieuwe leverancier. Neem contact op via het 
gratis nummer 0800 60601.
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De Provincie Oost-Vlaanderen organiseert voor de  
elfde keer de groepsaankoop 100% Belgische groene 
stroom en aardgas. De stijgende energieprijzen in een 
steeds complexer energielandschap vormen vaak een 
uitdaging voor burgers. De Provincie volgt de ontwik-
kelingen op de energiemarkt op de voet. Door samen 
naar de markt te stappen, krijgen we een scherpe prijs 
voor Belgische groene stroom en aardgas. 

Elfde editie groepsaankoop van de 
Provincie Oost-Vlaanderen gaat  
opnieuw van start 

279 000 gezinnen en bedrijven  
stapten al over
De afgelopen editie stapten ruim  
35 000 deelnemers over naar de 
winnende leverancier.  
Hiermee staat de totale teller van 
deelnemers die overstapten via 
de groepsaankopen 100% groene 
stroom en aardgas van de Provincie 
Oost-Vlaanderen op 279 000. 

Door de toegenomen onrust op de 
energiemarkt zijn de voordelen die 
de groepsaankoop biedt een nog 
grotere rol gaan spelen. 
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Planning paas- en zomervakantie 
Paasvakantie 2022: 

• 4 tot 8 april: speelkriebels 
• 11 tot 15 april: sportkamp lagere school 

Zomervakantie 2022: 

• 1 juli: speelkriebels 
• 4 tot 8 juli: speelkriebels 
• 11 tot 15 juli: speelkriebels 
• 18 juli tot 22 juli: speelkriebels (gesloten op 21 juli) 
• 25 juli tot 29 juli: speelkriebels 
• 1 augustus tot 5 augustus: speelkriebels
• 8 tot 12 augustus: sportkamp kleuters en lagere school 
• 16 tot 19 augustus: sportkamp kleuters en lagere school 
• 22 tot 26 augustus: Kadee Ateljee kamp i.s.m. Creafant 

Knipoog is gesloten van 18 juli tot 7 augustus 2022. 

Kadee Ateljee Krokus:  
Krianderthaler 

Welkom in de tijd van de eerste 
mens! De Neanderthaler verovert  
de wereld en Kriki is er getuige van. 
Kan hij ook dit keer zijn voorvader  
de Krianderthaler vinden? 

In samenwerking met Creafant.  

Inschrijven kan vanaf maandag  
10 januari 2022 om 10 uur via  
wortegem-petegem.i-active.be.  

Wanneer?  
Maandag 28 februari tot vrijdag  
4 maart 2022.

Waar?   
Kantientje domein de Ghellinck. 

Voor wie?  
Kinderen van 4 tot 8 jaar. 

nieuws  
berichten

Junior Techniekacademie 
Zit je in het 3de of 4de leerjaar? En heb je zin in een nieuwe uitdaging? 

In de Junior Techniekacademie neem je deel aan acht workshops, waar je 
onder begeleiding van twee techniekcoaches vier boeiende STEM-projecten 
maakt:  

• De gekke hanger 
bouw een kleerhanger volgens eigen creativiteit 

• Het windwagentje  
een wagentje dat vooruit of achteruit rijdt 

• Milo gaat op onderzoek met LEGO-robot WeDo  
• Maak je eigen uniek etui uit vilt 

De eerste workshop start op woensdag 23 februari 2022.  

Inschrijven kan via www.techniekacademie-wortegem-petegem.be.  
Klik door naar het tabblad ‘inschrijving’.  

Per groep kunnen maximum 20 kinderen deelnemen.  
De workshops gaan telkens door op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u in 
het domein de Ghellinck.  

Voor de hele reeks betaal je 65 euro, aan het eind van de reeks wordt een 
fiscaal attest kinderopvang bezorgd. 
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quizvraag
Proficiat Renaat, jij wist dat we een steenbakkerij zochten en 
wint een cadeaubon voor schoonheidsinstituut Désirable.

Hoe heet het gebouw op deze foto? 

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een cadeaubon 
voor restaurant TRKZK en een toeristisch prijzenpakket! 

Stuur je antwoord voor 31 januari 2022 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 t.e.m.  
3 januari 2022.
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gladheidsbestrijding
Van oktober tot eind april volgen 
onze medewerkers van de techni-
sche dienst het weerbericht op de 
voet om de wegen te strooien of te 
ruimen. 

Niet alle wegen worden gestrooid. 
We proberen er wél voor te zorgen 
dat alle weggebruikers op relatief 
korte afstand van hun woning op 
een bestrooide weg geraken.

De Vlaamse overheid, Agentschap 
Wegen en Verkeer (AWV), district 
Oudenaarde, staat in voor de  
gladheidsbestrijding op de gewest- 
wegen. 

Bij ijzel, aanvriezende regen of 
sneeuwval strooien of ruimen we 
(zowel overdag als ’s nachts) in  
eerste instantie de hoofdassen.  
Dit omvat de lijnbusroute en de 
tweevakswegen die de deel- 
gemeenten onderling verbinden 
(Waregemseweg, Zonnestraat,  
Sneppestraat, Elsegemplein,  
Petegemplein, Lindestraat, Clem-
menstraat, Eekhoutstraat, Beerstraat, 
Heerbaan, Oudenaardseweg, Keer-
straat, Vondelstraat, Vlaamse Arden-
nenstraat, Ooikeplein, Peperstraat, 
Moregemplein, Biesbosstraat, Dries-
straat).

Afhankelijk van de weersvoorspel- 
lingen en de (voorziene) duur van 
de sneeuwval, behandelen we aan-

sluitend de wegen van categorie I 
(Bouvelostraat, Karmstraat, 
Volkaartsbeekstraat, Boskant, …)  
en categorie II (Boeregemstraat, 
Kleistraat, Bavegemstraat, Krauwel-
straat, …).

Het zoutstrooien gebeurt best zo 
snel mogelijk na het ruimen, tenzij 
het nog volop aan het sneeuwen is. 
Dan blijft men ruimen tot wanneer 
er wel kan worden gestrooid.  
Zout strooien tijdens een grote 
sneeuwbui heeft weinig zin omdat 
het zout met de smeltende sneeuw 
onmiddellijk wordt afgevoerd naar 
de grachten en straatgoten. 

Bij hevige sneeuwval zetten we alle 
mankracht in op de hoofdassen en 
krijgen de wegen van categorie I en 
II pas later een beurt. 

Tips voor een sneeuwvrij voetpad
Hou de stoep over minimum één  
meter breedte volledig ijs- en 
sneeuwvrij. Zo voorkom je een  
GAS-boete.  

Enkele tips:

• Alle overtollige sneeuw en ijs 
kan je ophopen langs het  
voetpad. 

• Zorg ervoor dat de rioolputten 
vrij blijven.

• Verplaats de sneeuw zeker niet 
naar het fietspad. 

• Je strooit best met zout om de 
veiligheid van de voetgangers 
optimaal te verzekeren, dit doe 
je nadat je de sneeuw hebt 
geruimd.

• Giet bij vriesweer nooit water 
op het voetpad.

360°-bon
Op de gemeenteraad van 25 november 2021 werd het reglement voor een gemeentelijke geschenkbon goedgekeurd.

De ‘360°-bon’ is een initiatief van het lokaal bestuur in samenwerking met Kivalo. Met deze gemeentelijke geschenk-
bon kunnen burgers bij deelnemende handelaars in de gemeente aankopen doen. Op die manier wil het bestuur de 
lokale economie ondersteunen en promoten.

In deze fase zijn we op zoek naar handelaars uit de gemeente die willen instappen in dit project.

• Deelname is gratis en wordt bevestigd via een overeenkomst. 
• Als handelaar ontvang je communicatiemateriaal van het lokaal bestuur (bv. raamstickers). 
• De gemeente staat in voor de kosten verbonden aan het platform.
• De terugbetaling van de waarde van de bonnen aan de ondernemers zal automatisch en periodiek gebeuren.

Lees het volledige reglement op wortegem-petegem.be/geschenkbon.  
Via diezelfde pagina kan je je ook registreren.

Heb je nog vragen? Neem contact op met de dienst lokale economie via het nummer 056 68 81 14.

sportgala
Op vrijdag 4 maart 2022 huldigt het gemeentebestuur, 
in samenwerking met de sportraad, de sportlaureaten 
van het jaar 2021. 

Wie zien wij als laureaat voor sportverdienstelijkheid?

1.  Alle individuele sporters die een verdienstelijke 
prestatie* geleverd hebben in het jaar 2021.

2.   Alle sportploegen die een verdienstelijke 
prestatie* geleverd hebben in het jaar 2021.

3.   Alle jeugdsporters die een verdienstelijke 
prestatie* geleverd hebben in het jaar 2021.

4.  Alle personen die een verdienstelijke bijdrage 
geleverd hebben in het sportleven, door zich reeds 
geruime tijd belangeloos in te zetten voor de sport 
(vb. bestuursleden, personen die de krijtlijnen op de 
voetbalvelden trekken, ...). 
Personen die vorig jaar reeds gehuldigd werden, 
worden in deze categorie niet als kandidaat weer-
houden.

*vb. kampioenen, ereplaatsen, bevorderingen, ...

Ken jij personen die aan deze vereisten voldoen?  
Dan kan je ze voordragen als kandidaat!

Bezorg de kandidaturen vóór vrijdag 28 januari 2022 
aan onze sportdienst. Dit kan:

• door onderstaand formulier op te sturen naar  
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem;

• per fax naar 056 68 04 97;
• via e-mail naar sportdienst@wortegem-petegem.be;
• via het formulier op  

www.wortegem-petegem.be/sportgala.

Zorg ervoor dat de kandidatuur goed gemotiveerd is.

 
Opgelet: het sportgala gaat door onder voorbehoud 
van wijzigingen in de maatregelen tegen het corona-
virus.

Persoonsgegevens worden verwerkt conform onze privacyverklaring. 
Zie www.wortegem-petegem.be/privacyverklaring voor meer info.

kandidaat sportgala 2022

Naam kandidaat:       Geboortedatum kandidaat: 

Adres kandidaat:       Sporttak: 

Categorie: □ individuele sporter  □ sportploeg  □ jeugdsporter  □ verdienstelijkheid

Verdienstelijkheid in 2021 (omschrijving van de prestatie): 

Naam voordrager:   

Adres voordrager:         Datum:  
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Lezing ‘Ben ik dan een slechte moeder?’ 
Het huis van het Kind regio Oudenaarde (samenwerking 
Oudenaarde, Zwalm en Wortegem-Petegem) organiseert 
op donderdagavond 24 februari 2022 een lezing ‘Ben ik 
dan een slechte moeder?’ door Patsy Kerkhofs.
‘Ben ik dan een slechte moeder?’ is een persoonlijk  
verhaal dat voor veel mama’s en papa’s erg herkenbaar 
zal klinken, want er zijn ontzettend veel stoere prinsen 
en schattige prinsesjes die net ietsje anders functione-
ren dan wat men zo graag ‘het gemiddelde’ noemt. 

Patsy Kerkhofs schrijft zonder gêne, maar vooral met 
groot respect voor zij die een tikkeltje harder moeten 
werken om hun mooiste leven te leiden.

In jullie gezelschap vertelt Patsy over de moeilijke jaren 
die ze met haar gezin is door gesparteld. En vooral hoe 
ze dat gedaan hebben.

Waar 
Meerspoort 30, 9700 Oudenaarde.

Wanneer 
donderdag 24 februari 2022 van 19u-21u.

Prijs 
Gratis toegang.

Inschrijven  
Via huisvanhetkind@oudenaarde.be of via 055 33 51 24. 
Graag inschrijven voor 18 februari 2022.  
Max. aantal deelnemers: 30 personen.

Opstart Buitenschoolse Opvang en  
Activiteiten
Op 1 januari 2026 gaat het decreet Buitenschoolse  
Opvang en Activiteiten (BOA) van start.  Het lokaal 
bestuur krijgt vanaf dan de regie in handen voor een 
betere afstemming tussen de buitenschoolse opvang 
en vrijetijdsactiviteiten.

Tijdens de overgangsperiode (van 2022 tot 2025) is 
er  tijd om een samenwerkingsovereenkomst op te 
zetten tussen het lokaal bestuur en verschillende 
partners.

De doelstelling van het decreet is om een lokaal 
aanbod buitenschoolse opvang en activiteiten op te 
zetten dat beantwoordt aan de noden van alle kinde-
ren en gezinnen, dit zorgt ervoor dat:

• kinderen alle kansen krijgen om zich te ontplooi-
en. Ze krijgen speelmogelijkheden die inspelen 
op hun interesses en talenten.

• ouders hun werk, opleiding en gezin kunnen 
combineren.

• elk gezin, ongeacht zijn achtergrond, religie of  
ondersteuningsbehoeften, zich welkom voelt.

Ben je geïnteresseerd om mee te werken aan de 
uitwerking van dit decreet, of ben je benieuwd naar 
meer informatie? Kom dan vrijblijvend naar de start-
vergadering:

• maandagavond 21 februari 2022 om 19u30
• feestzaal van het gemeentehuis 

Inschrijven kan tot 17 februari 2022 via  
https://forms.office.com/r/vE7JtXVDjr
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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
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Huisartsenwachtpost oudenaarde 
De huisartsenwachtpost Oudenaarde biedt vanaf  
3 januari 2022 een gecentraliseerde, efficiënte dienst- 
verlening. Langs dezelfde ingang van de spoedafdeling 
van het Algemeen Ziekenhuis Oudenaarde is elk weekend 
een huisarts te bereiken voor dringende medische hulp. 

Wie kan er terecht?  
Alle inwoners van Oudenaarde, Zwalm, Kluisbergen,  
Petegem, Kruisem en Gavere kunnen er terecht. 
Vanaf 3 januari 2022 breidt het gebied uit met Ronse, 
Horebeke, Maarkedal, Mater en alle deelgemeenten van 
Wortegem-Petegem.

Waarvoor kan je er terecht?  
Je kan er terecht voor dringende geneeskundige hulp 
voor mensen die in het weekend ziek worden en een 
huisarts nodig hebben.

Patiënten kunnen er niet terecht voor voorschriften van 
chronische of verslavende medicatie, sportattesten of 
tweede adviezen. 

Waar?  
Ingang van de spoedafdeling van AZ Oudenaarde. 

Wanneer?  
Van vrijdagavond 19u tot maandagochtend 8u.  
Ook op feestdagen. 

Bereikbaarheid 
Op het nummer 1733 of via de gekende wachtdienst- 
nummers. 

We raden aan om een afspraak te maken om lange 
wachttijden te vermijden. De medewerker aan de recep-
tie zal zeggen wanneer iemand kan langskomen in de 
wachtpost. Als iemand zich onmogelijk kan verplaatsen, 
dan wordt een arts ter plaatse gestuurd.

ouderenfeest

nieuwe datum
Het uitgestelde ouderenfeest van november 2021 

wordt verplaatst naar vrijdag 10 juni 2022, een  
warmere en hopelijk betere periode.

Reserveer die namiddag alvast in je agenda!

Had je reeds kaarten gekocht voor november?  
Hou ze zeker bij, want ze blijven geldig.

Binnenkort meer informatie.

wil jij graag ons team versterken?

hou onze vacatures in de gaten via

www.wortegem-petegem.be/bestuur/vacatures

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 OP AFSPRAAK WERKEN.
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  in wortegem-petegem

JANUARI

op zoek naar onze #groeihelden
Doorlopend tot 1 januari 2023 
Ooikeplein
www.wortegem-petegem.be/groeihelden
056 68 81 14 

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

maurusviering - ferm elsegem
16 januari 2022 om 11u
Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
fermelsegem@gmail.com

woensdag = voorleesdag
26 januari 2022 van 15u30 - 16u30 
Bibliotheek, Rozenhof 128 
055 30 99 84
wortegem-petegem.bibliotheek.be

wokken lekker en snel - ferm elsegem
27 januari 2022 van 19u30 - 21u30  
Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17
fermelsegem@gmail.com

spelletjesavond - ‘t hinkelpad
29 januari 2022 van 18u30 - 23u  
‘t Hinkelpad, Lindestraat 16 
info@thinkelpad.be

FEBRUARI

juwelen van hout - ferm elsegem
15 februari 2022 van 19u30 tot 21u30
Schooltje Elsegem, Elsegemplein 17 
€ 25
fermelsegem@gmail.com

woensdag = voorleesdag
23 februari 2022 van 15u30 - 16u30 
Bibliotheek, Rozenhof 128 
055 30 99 84
wortegem-petegem.bibliotheek.be

15

23

16

26

27

29

jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw 

activiteiten van maart of april 2022 
publiceren in het volgende infoblad?

Voer ze dan in vóór 31 januari 2022 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.

Verhuur gerust via het sociaal verhuurkantoor.
De nood aan bijkomende betaalbare huurwoningen is hoog. In de regio doen private eigenaars van inmiddels 200  
woningen een beroep op het SVK voor de verhuur van hun woning. Zo ook mevrouw Linda Verhellen en haar broer.  
Al 5 jaar verhuurt zij enkele woningen via het sociaal verhuurkantoor. Linda legt uit waarom zij kiest voor een verhuur 
via het SVK.

HOE KWAM JE MET HET SVK IN CONTACT VOOR DE VERHUUR VAN JOUW WONINGEN?

“Ik verhuurde eerst via de privémarkt. Dat leverde me eerlijke gezegd heel wat problemen op en daar had ik na 
verloop van tijd echt genoeg van. Zo kwam ik in contact met het sociaal verhuurkantoor. Ik raakte overtuigd van hun 
werking en ging met hen in zee voor de verhuur van onze woningen.”

HOE VERLOOPT DE SAMENWERKING MET HET SOCIAAL VERHUURKANTOOR?

“De samenwerking verloop heel vlot. Inmiddels 5 jaar later kan ik stellen dat ik toen de juiste keuze heb gemaakt.  
Het SVK is de ideale tussenschakel. Ze zorgen ervoor dat ik de woningen met een gerust hart kan verhuren.”

WAT IS VOOR JOU HET BELANGRIJKSTE VOORDEEL VAN EEN VERHUUR VIA HET SVK?

“Vooral het feit dat ik niet meer wakker hoef te liggen van het onderhoud van de woningen. Het SVK neemt het  
onderhoud ten laste van de huurder voor zijn rekening. Daarnaast nemen ze ook de coördinatie in handen voor  
eventuele herstellingen ten laste van de verhuurder. Zo sta ik regelmatig in contact met een persoonlijke SVK- 
woningbeheerder die echt ‘zorgt’ voor de woningen. Bovendien beschikt het SVK over een externe klusjespoule.  
Alles verloopt 100% transparant en in nauw overleg.”

WAT ZIJN DE ANDERE VOORDELEN?

“Met een huurcontact van minstens 9 jaar ben je voor lange tijd gerust. Het SVK verzorgt kosteloos de administra-
tie en betaalt altijd stipt op tijd. Ook als een woning leeg staat blijft het SVK doorbetalen. Met andere woorden: Er 
is geen leegstand zolang de woning verhuurd is aan het SVK. Dat zorgt ervoor dat het huurrendement op peil blijft, 
ook al ligt de huurprijs misschien iets lager dan op de privémarkt. Dankzij het SVK sluit je als verhuurder een aantal 
onaangename zaken uit die zich op de privémarkt kunnen voordoen. Voeg daarbij de gemoedsrust en de maatschap-
pelijke meerwaarde en je krijgt aan succesformule.”

ZIJN ER OOK NADELEN?

“Als verhuurder weet je niet aan wie het SVK de woning zal toewijzen. Op zich zou je dit als een nadeel kunnen  
beschouwen, maar dat hoeft het in de praktijk zeker niet te zijn. Officieel is het SVK immers mijn huurder en dus 
staan zij in voor het nakomen van alle huurdersverplichtingen. Daarnaast zorgt het SVK voor een nauwe opvolging 
van de huurders via een professionele huurbegeleiding.”

ZOU JE EEN VERHUUR VIA HET SVK AANRADEN?

“Zonder twijfel en met het volste vertrouwen!”

 
WIL JE ONS BETER LEREN KENNEN? 

Contacteer het sociaal verhuurkantoor via  
056 62 98 93 of info@rsvk.be. 

Meer informatie via www.rsvk.be. 
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Met de nieuwe mobiliteitsvisie zet Vlaanderen in op een efficiënter openbaar  
vervoer, afgestemd op ons fiets- en wegennetwerk. Het zorgt ervoor dat trein- 
stations, scholen, sport- en recreatiecentra, ziekenhuizen en handelscentra vlot 
bereikbaar blijven.

basisbereikbaarheid en 
hoppinpunten

WAT IS BASISBEREIKBAARHEID?

Vertrekken vanuit de vraag  
van reizigers
Het openbaar vervoerlandschap zal 
de komende jaren grondig verande-
ren door de introductie van basis-
bereikbaarheid. Dit is de nieuwe 
mobiliteitsvisie van Vlaanderen die 
vertrekt van de vervoersvraag van 
reizigers. 

Vroeger moest er elke 500 meter 
(in stedelijk gebied) tot 750 meter 
(in landelijk gebied) een bushalte 
zijn om mensen op te pikken. Het 
aanbod werd er onafhankelijk van 
de vraag voorzien. Hierdoor rijden 
vandaag op bepaalde plaatsen en/
of tijdstippen lege bussen en trams 
rond en is er tegelijkertijd vaak 
onvoldoende capaciteit op drukke 
lijnen.

Daarom wijzigt de Vlaamse overheid 
vanaf 2022 grondig het aanbod door 
dit beter af te stemmen op de noden 
van reizigers. Weinig gebruikte bus- 
en tramlijnen worden geschrapt 
en er wordt geïnvesteerd in drukke 
bus- en tramlijnen die stipter en fre-

quenter rijden. Reizigers zullen zich 
mogelijks verder moeten verplaat-
sen naar de dichtstbijzijnde halte, 
maar worden daar beter bediend. 
Wanneer er geen treinen, trams of 
bussen zijn, biedt het vervoer op 
maat de oplossing. Afhankelijk van 
jouw vervoerregio wordt er ingezet 
op buurtbussen, shuttles, collectieve 
taxi’s of deelauto’s- en fietsen.

Vlot overstappen via  
Hoppinpunten
Om op je bestemming te geraken, 
zal je de trein, bus, (deel)fiets, (deel)
auto of collectieve taxi kunnen 
combineren. We fietsen bijvoor-
beeld naar het station om de trein 
te nemen, of we rijden met de auto 
tot aan een park & ride en nemen 
daar de tram of de deelfiets naar het 
stadscentrum.

Voor een vlotte overstap kan je 
terecht in een Hoppinpunt. Dit zijn 
knooppunten van verschillende, op 
elkaar afgestemde vervoersmoge-
lijkheden. Via de app, website of 
het callcenter van Hoppin zullen we 
de route kunnen plannen, boeken 
en op termijn zelfs betalen door de 

aankoop van één geïntegreerd ticket 
voor alle vervoersmiddelen.

Uitrol
De uitrol van basisbereikbaarheid 
is een werk van lange adem. Vanaf 
2022 zullen er gradueel wijzigingen 
komen die het openbaar vervoers-
aanbod verder verbeteren.  
Deze wijzigingen kaderen in een 
meerjarenplan waarbij er regionaal 
meer werk wordt gemaakt van o.a. 
toegankelijk en milieuvriendelijk 
vervoer, aparte busstroken voor een 
vlottere doorstroming, een aange-
past treinnet, … Het uitgangspunt 

“Reizigers zullen, nog 
meer dan vandaag,  
verschillende vervoers-
middelen combineren  
om op hun bestemming 
te geraken. De Hoppin-
punten zorgen voor een 
vlotte overstap van het 
ene op het andere ver-
voersmiddel.”
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van die wijzigingen is dat trein- 
stations, scholen, ziekenhuizen, 
bedrijfsterreinen, sportcentra, 
cultuurcentra en winkelcentra vlot 
bereikbaar zijn voor iedereen.

WAT IS COMBIMOBILITEIT?

Het gecombineerd gebruik van  
vervoersmogelijkheden om  
de reiziger van punt A naar punt B  
te brengen, noemen we combi- 
mobiliteit. 

Om combimobiliteit mogelijk te 
maken, zijn de beschikbaarheid en 
het op elkaar afstemmen van al die 
vervoersmogelijkheden cruciaal.

HOE LOOPT DE SAMENWERKING 
MET STEDEN EN GEMEENTEN?

Om de nieuwe mobiliteitsvisie te 
kunnen realiseren, werken de steden 
en gemeenten (georganiseerd in 15 
vervoerregio’s) in samenwerking met 
De Lijn een openbaar vervoersplan 
uit dat in januari 2022 zal worden 
uitgerold.

Daarnaast werken ze, via participa-
tiemomenten, aan een regionaal 
mobiliteitsplan waar het openbaar 
vervoer, het fietsverkeer, het auto- 
en vrachtverkeer en het water- 
wegenverkeer beter op elkaar 
afgestemd wordt zodat de reiziger 
zich vlotter kan verplaatsen. Dit plan 
wordt gemaakt voor een tijdshorizon 
van tien jaar (2030).

ACHTERGRONDINFORMATIE

De Vlaamse overheid sloot een 
contract met het bedrijf ViaVan 
Technologies, een Europese 
dochteronderneming van het 
Amerikaanse Via voor de uitba-
ting van de Hoppincentrale.

ViaVan heeft ruime ervaring met 
het opzetten van mobiliteits- 
systemen in Europa en daar- 
buiten, en kwam als beste 
partner naar voren uit de gun-
ningsprocedure van de Vlaamse 
overheid. Het bedrijf zal zowel  
de systemen achter de Hoppin- 
centrale uitbouwen als op  
termijn de centrale zelf uitbaten.

In de Hoppincentrale komen de 
gegevens van de verschillende 
mobiliteitsaanbieders (NMBS, 
De Lijn en het flexvervoer) in 
realtime samen. Het resultaat? 
Eenvoudig te plannen trajecten, 
vlotte verplaatsingen en realtime 
opvolging. Een goede samenwer-
king, een efficiënte informatie- 
uitwisseling én de correcte 
afstemming van de diensten 
van alle aanbieders zijn hierbij 
cruciaal.

WAT VERANDERT ER?

Trein, bus en tram blijven vaste waarden in ons openbaar vervoernet-
werk. We bedienen drukke verbindingen beter met snellere en frequen-
tere Lijnbussen en -trams. Op andere plaatsen vervangt flexvervoer de 
Lijnverbinding: afhankelijk van je regio boek je op voorhand een Hoppin-
bus of -taxi, een Hoppinfiets of -wagen.

Heb je een mobiliteitsbeperking? Dan is er Hoppinflex+ voor jou, met 
vervoer van gang-tot-gang of stoep-tot-stoep.

VLOT OVERSTAPPEN AAN EEN HOPPINPUNT

Dankzij de mix van al die verschillende vervoersmiddelen heb jij straks 
meer opties om op je bestemming te geraken. Overal in Vlaanderen  
komen er Hoppinpunten. Daar stemmen we trein, Lijnbus of -tram, 
Hoppinbus, Hoppinfiets of -wagen op elkaar af zodat jij vlot overstapt en 
efficiënt op je bestemming geraakt. Een familiebezoek in het weekend? 
Rijd bijvoorbeeld met je eigen fiets naar een Hoppinpunt. Je gereserveer-
de Hoppinbus, -taxi of je Hoppinwagen staat er al op je te wachten.

Hoppinpunten herken je aan de opvallende zuil die alle nodige informatie 
over de beschikbare vervoersmiddelen en diensten op het Hoppinpunt 
bundelt.

WAT MAG JE VERWACHTEN IN ONZE GEMEENTE?

Er zijn plannen om een Hoppinpunt te voorzien nabij het woonzorg- 
centrum in de Lindestraat. De bedoeling is om er een fietsenstalling en op 
termijn een deelauto met laadpaal ter beschikking te stellen. We wachten 
echter nog op de nodige toestemmingen van externe partners.

Wanneer het Hoppinpunt er exact komt, weten we op dit moment nog 
niet. Hou onze communicatiekanalen in de gaten voor meer info.

“Ga jij de uitdaging aan 
om de wagen wat meer 
aan de kant te laten 
staan en te ‘Hoppin’ van 
het ene op het andere  
vervoersmiddel?”



PUBLIREPORTAGE

DE TIJD VLIEGT: DRIE JAAR IS ZO VOORBIJ …

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uit-
nodigingsbrief als je tot de doelgroep behoort en het te 
lang geleden is dat je een uitstrijkje heb laten nemen. Je 
maakt dan zelf een afspraak met je huisarts of gynaeco-
loog op een dag waarop je niet ongesteld bent. 

JA, MAAR DE DOKTERS ZIJN NU AL ZO OVERBELAST 
DOOR CORONA …

Monique (47 jaar) zucht: “Ik voel me schuldig om een 
afspraak te maken bij mijn dokter als ik geen klachten 
heb …” 

Dr. Patrick Martens, directeur Centrum voor Kankerop-
sporing: “Nee, jouw huisarts of gynaecoloog maakt graag 
tijd vrij om een uitstrijkje te nemen. Zelfs in het hele 
moeilijk jaar 2020 zorgden  mijn collega’s, huisartsen en 
gynaecologen er voor dat bijna evenveel vrouwen als an-
dere jaren zich preventief lieten onderzoeken. En je kan er 
op rekenen dat ze al het mogelijke doen om dit op een zo 
veilig mogelijke manier te doen.“

JA, MAAR IK BEN AL GEVACCINEERD TEGEN HPV 
TOEN IK 13 JAAR WAS …

Laura (25 jaar): “Ik heb me toen al laten prik-
ken, dus gelukkig moet ik nu geen uit-

strijkje meer laten nemen, toch?” 

Dr. Patrick Martens: “Dat is een 
misverstand. Ook al ben je ge-

vaccineerd tegen HPV, een 
driejaarlijks uitstrijkje blijft 
nodig. Het HPV-vaccin biedt 
immers geen 100% bescher-
ming. Ook tegen het  co-
ronavirus vechten we met 
meerdere wapens.“

Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen.

JA, MAAR IK BEN AL GESTOPT MET ROKEN …

Yvonne (56 jaar): “Het hele COVID-gedoe heeft er voor 
gezorgd dat ik de schrik goed te pakken had. Dus ik ben 
al goed bezig met mijn gezondheid.” 

Dr. Patrick Martens: “Dat is knap, proficiat! Iedereen 
weet dat je van roken longkanker kan krijgen, maar 
het verhoogt ook je risico op baarmoederhals-
kanker.”

JA, MAAR HET GEEFT ME ALLEEN 
MAAR STRESS …

Esther (36 jaar): “Ik doe daar niet aan 
mee, want het maakt me onzeker.” 

Dr. Patrick Martens: “Uiteraard is 
deelname aan het Bevolkingsonderzoek 
Baarmoederhalskanker vrijwillig. Lees onze 
folder of website zodat je goed geïnformeerd 
bent vooraleer je beslist al dan niet deel te nemen. 
Nog beter, spreek er over met je arts of gynaecoloog. 
Vertel hem of haar dat het afnemen van het uitstrijkje je 
stress geeft, dat de uitslag je ongerust maakt, … “

Ik doe het straks wel.
Eerst nog wat lezen.

BLA BLA BLA… 
GEEN EXCUSES. LAAT EEN UITSTRIJKJE NEMEN.

Heb je vragen? 
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact op met je huisarts of gynaecoloog! 

Meer weten over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 
0800/60.160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, 

of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/baarmoederhalskanker.

BLA BLA BLA
VROEGTIJDIGE OPSPORING IS  
DE BESTE BESCHERMING TEGEN 
BAARMOEDERHALSKANKER

Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen. Ook de voorstadia 
ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt of nog niet ontwikkeld is, worden via deze 
test opgespoord. Je hebt dan nog geen kanker en een eenvoudige behandeling is 
vaak al genoeg om te voorkomen dat je wel baarmoederhalskanker krijgt.
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Hoe leerde je TEJO kennen?
PIETER: “Als voorzitter van de sociale 
commissie van de Lions Club Ouden-
aarde Vlaamse Ardennen zoek ik  
regelmatig projecten om onze 
schouders onder te zetten. We  
krijgen heel veel aanvragen, maar 
het juiste gevoel moet er zijn.  
Na een toevallig gesprek met TEJO 
Vlaanderen was er voor mij geen 
twijfel: dit project verdient onze 
steun.”

Wat maakt dit project zo  
inspirerend?
PIETER: “Er zijn zoveel jongeren  
die worstelen met iets en nood 
hebben aan een luisterend oor. TEJO 
biedt deze jongeren toegankelijke 
therapeutische dienstverlening.  
Gratis, anoniem en vertrouwelijk. 
Dat is een grote meerwaarde in onze 
regio, want het aanbod is zeer  
beperkt en de stap naar reguliere 
zorg is vaak te groot.”

Sinds de opstart in mei hielpen 
jullie al meer dan 30 jongeren.  
Hoe gaan jullie te werk om hen  
tot bij TEJO te krijgen?
PIETER: “Om TEJO Oudenaarde  
bekend te maken bij de jongeren,  
lieten we meer dan 5000 strips 

bedelen in middelbare scholen, via 
lokale besturen, ... 

Ik denk dat we op dit moment nog 
te weinig gekend zijn, maar jongeren 
praten met elkaar en we verwach-
ten dat onze bekendheid dus nog 
zal toenemen. Dit mag ook geen te 
grote vaart nemen, want we willen 
vermijden dat er lange wachtlijsten 
ontstaan.”

Wat kan een jongere verwachten 
als hij/zij voor het eerst naar TEJO 
komt?
SARAH: “Bij een eerste gesprek is het 
vooral belangrijk om de wereld van 
de jongere in kwestie te verkennen 
en vertrouwen op te bouwen.  
Dit lijkt goed te gaan, want eens 
jongeren de weg vinden naar TEJO 
komen ze meestal nog terug. 

We werken in eerste instantie oplos-
singsgericht. Door te vertrekken van 

wat wél werkt in het leven van  
de jongeren, kunnen ze hun blik  
verruimen en worden ze in hun  
eigen kracht gezet. 

Waar nodig zetten we ook in op 
preventie om te voorkomen dat de 
siutatie slechter wordt. In dergelijke 
gevallen kan het soms nodig zijn om 
iemand door te verwijzen naar de 
reguliere zorg.”

PIETER: “Jongeren moeten vooral 
weten dat ze gratis, anoniem en met 
of zonder afspraak in het TEJO-huis 
terecht kunnen, voor gelijk welk 
probleem. ”

TEJO zoekt nog vrijwilligers  
met een hart voor jongeren.

Als onthaalmedewerker bied je jongeren een 
warme ontvangst en help je hen op weg. Het 
enige wat we verwachten is dat je je enkele 
uren per week kan vrijmaken en dat je met 
een computer kan werken.

Als therapeut engageer je je om jongeren 
kortdurend therapie te verlenen. 

We zoeken ook een jeugdpsychiater bij wie we 
te rade kunnen gaan wanneer nodig.

Interesse? Neem contact op via  
info.oudenaarde@tejo.be.

Wil jij graag een unieke inwoner in de kijker zetten of jouw eigen talenten 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, hobby, initiatief, ...

22 | EIGEN KWEEK

Al gehoord van een TEJO-huis? Dat is een plek waar jongeren tussen 10 en 20 jaar 
gratis en anoniem terechtkunnen voor een babbel met therapeuten. Met of zonder 
afspraak. Sinds mei 2021 is er ook een TEJO-huis in Oudenaarde. Inwoner Pieter 
Dewaele startte samen met een enthousiaste groep vrijwilligers de werking op.  
We spreken met hem en therapeute Sarah Van Lancker.

EIGEN KWEEK 
project tejo

“Er zijn zoveel jongeren  
die nood hebben aan een 
luisterend oor. TEJO biedt 
dit op een toegankelijke 
manier. Gratis, anoniem en 
vertrouwelijk.”
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“Door te vertrekken van wat wél werkt in het leven van 
de jongeren, verruimen ze hun blik en worden ze in hun 
eigen kracht gezet.”

Ben je tussen 10 en 20 jaar? 
Zie je het even niet meer zitten? 

Heb je twijfels over iets? 
Word je gepest? 

Weet je je geen raad?

Spring binnen bij TEJO en doe 
je verhaal.

TEJO Oudenaarde 
Achterburg 3 

T 055 61 49 32 | M 0468 42 40 62

info.oudenaarde@tejo.be 
www.tejo.be/tejo-oudenaarde 

www.instagram.com/tejo_oudenaarde

ma - di: 16u30 - 18u30 
woe: 12u30 - 16u30

Tijdens schoolvakanties werken 
we op afspraak.
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