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Op 3 januari 2019 vond de installatievergadering van de nieuwe 
gemeenteraad plaats. Tijdens deze vergadering werden ook het 
nieuwe college van burgemeester en schepenen en het bijzonder 
comité voor de sociale dienst aangesteld. 

Ook de politieraadsleden werden aangeduid. Nieuw in deze le-
gislatuur is dat de gemeenteraadsleden ook aangesteld zijn als 
OCMW-raadsleden. Dit is zo in alle steden en gemeenten. 
Het college is voortaan ook het vast bureau. 

De functie van OCMW-voorzitter is afgeschaft, de voorzitter van het 
bijzonder comité voor de sociale dienst neemt een aantal taken 
over en is van rechtswege toegevoegd aan het schepencollege en 
vast bureau.

Je vindt alle mandatarissen en bijhorende gegevens ook op  www.
zedelgem.be/lokaal-bestuur-zedelgem.

Nieuw lokaal bestuur
Gemeentelijke legislatuur 2019-2024

College van burgemeester en schepenen

Burgemeester Annick Vermeulen 
Veiligheid 
Brandweer 
Politie 
Begraafplaatsen 
Burgerzaken 
Onderwijs

2de schepen Arnold Naessens 
Wonen en omgeving (RO) 
Milieu 
Personeel 
Facility - gebouwenbeheer 
Duurzaamheid 
Natuur en landinrichting

4de schepen Peter Haesaert 
Openbare werken 
Openbaar Groen 
Waterbeheersing

6de schepen Ellen Goes 
Sociale zaken en sociale tewerkstelling 
Senioren-/ouderenbeleid 
Kinderzorg 
Woonzorgcentrum 
Adviesraden 
Dienstencentra  
Gezonde gemeente

+ voorzitter Bijzonder Comité van de sociale dienst, verplicht vanaf 
de nieuwe legislatuur. Het comité behandelt individuele maat-
schappelijke dienstverlening (persoonsgebonden zaken).

1ste schepen Dirk Verhaeghe 
Sport 
Jeugd - Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) 
Cultuur 
Bibliotheek 
Evenementen 
Gelijkekansenbeleid 
Noord-Zuid

3de schepen Ann Devriendt 
Financiën 
Lokale economie 
Landbouw (korte keten)  
Toerisme 
Markten en Foren 
Kerkfabieken 
Jumelages

5de schepen Jurgen Dehaemers 
Verkeer en mobiliteit 
Juridische zaken 
Communicatie 
ICT 
Archief 
Erfgoed
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Gemeenteraad en Raad voor maatschappelijk welzijn

De gemeenteraad is openbaar en vindt telkens op de vierde donderdag van de maand plaats 
in de raadzaal van het gemeentehuis om 19.30 u. (niet in juli). De agenda kan je een week voor 
elke zitting raadplegen op www.zedelgem.be/gemeenteraad.
De raad voor maatschappelijk welzijn is openbaar en vindt telkens plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis, na de zitting van de gemeenteraad. De samenstelling van de raad is dezelfde als 
deze van de gemeenteraad. De agenda kan je een week voor elke zitting raadplegen op www.
zedelgem.be/raad-voor-maatschappelijk-welzijn.

Samenstelling:

1. Ann Devriendt - CD&V-Nieuw
2. Geert Verhegge - CD&V-Nieuw
3. Katrien De Maré - CD&V-Nieuw
4. Bart Haesaert - CD&V-Nieuw
5. Jurgen Dehaemers - CD&V-Nieuw
6. Brigitte Himpens - CD&V-Nieuw
7. Geert De Sutter - CD&V-Nieuw
8. Sofie Pollet - CD&V-Nieuw
9. Dirk Verhaeghe - CD&V-Nieuw
10. Katrien Vanrobaeys - CD&V-Nieuw
11. burgemeester Annick Vermeulen - CD&V-Nieuw
12. Bart Vergote - CD&V-Nieuw
13. Krista Vander Meulen - CD&V-Nieuw
14. Ann Pattyn - N-VA
15. algemeen directeur Sabine Vermeire
16. Ilse Demeulemeester - CD&V-Nieuw
17. Jean-Pierre De Groodt - N-VA
18. Stijn Timmerman - CD&V-Nieuw
19. voorzitter Charlotte Vermeulen - CD&V-Nieuw
20. Eddy Dewispelaere - N-VA
21. Günther Descheemaecker - SAMEN sp.a
22. Arnold Naessens - CD&V-Nieuw

23. Dominiek Sneppe - Vlaams Belang
24. Peter Haesaert - CD&V-Nieuw
25. Pol Denys - Vlaams Belang
26. Laura Lahousse - Groen
27. Ellen Goes - CD&V-Nieuw
28. Martine De Meester - Groen
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Bijzonder comité voor de sociale dienst

Politieraad Algemeen directeur en financieel directeur

In het bijzonder comité voor de sociale 
dienst worden sociale, persoonsgebon-
den dossiers behandeld in gesloten zitting 
(maandelijks). 

Op de foto v.l.n.r.: Wouter Vlaemynck, An 
Noë, Wino Debruyne, Ellen Goes (voorzit-
ter), Pieter Devooght, Martine Vanhollebe-
ke, Tim Govaert, Paul Crutelle en Mauricet-
te Cools.

De politieraad van Het Houtsche komt een viertal keer per jaar 
samen en is samengesteld uit gemeenteraadsleden van de drie 
gemeenten van de zone (Zedelgem, Oostkamp, Beernem). De bur-
gemeester is lid van de politieraad en het politiecollege. 

Voor Zedelgem zijn volgende raadsleden verkozen voor de politie-
raad: Jurgen Dehaemers, Katrien De Maré, Martine De Meester, Ilse  
Demeulemeester, Eddy De Wispelaere, Sofie Pollet en Bart Vergote.

In het nieuwe decreet lokaal bestuur blijven gemeentebestuur en 
OCMW twee afzonderlijke rechtspersonen. 
Op administratief vlak werd het personeel van beide besturen 
samengebracht, onder leiding van algemeen directeur Sabine  
Vermeire. Financieel directeur voor beide besturen is Eva Dewinter.

Foto's: Henk Rogiers

Onthaalmoment nieuwe inwoners
Jaarlijks organiseert het gemeentebestuur een onthaalmoment voor de nieuwe inwoners van het voor-
bije jaar. Dit jaar vindt deze verwelkoming plaats op zaterdag 2 februari 2019 in de voormiddag van 8.30  
tot 11.00 u.

Om 8.30 u. worden de nieuwe inwoners ontvangen met een ontbijt. Daarna krijgen ze toelichting bij de 
werking van de gemeente en de verschillende diensten via een infomarkt in het gemeentehuis.  

De gemeente zorgt voor randanimatie voor kinderen tot 12 jaar.

De nieuwe inwoners werden hiervoor per brief persoonlijk uitgenodigd, maar het zou altijd kunnen dat er 
door administratieve periodes tussen adreswijzigingen bijvoorbeeld er sommige nieuwe inwoners geen 
brief in de bus hebben gekregen. 

Als jij in 2018 als nieuwe inwoner in Zedelgem bent komen wonen en je hebt geen brief als uitno-
diging ontvangen, neem dan contact op met de dienst communicatie van de gemeente. Mail naar  
communicatie@zedelgem.be of telefoneer naar 050 288 343.
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Zedelgem middaggemeente 
voor de 1000 km van Kom op tegen Kanker  
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Het hemelvaartweekend is al enkele jaren 1000km-weekend. Dan 
gespen enkele duizenden dapperen hun fietshelm vast, klikken 
ze hun schoenen in de pedalen, en fietsen ze ten voordele van de 
strijd tegen kanker. Elk deelnemend team zamelt in de aanloop 
naar het evenement minstens 5.000 euro in voor kankeronderzoek. 

Zedelgem middaggemeente
Deze 10de editie van de 1000 km wordt een echte feesteditie waar 
vier middagsteden met veel enthousiasme aan meewerken. Op  
31 mei 2019 is Zedelgem middaggemeente. Dit houdt in dat de 
renners van Mechelen naar Zedelgem fietsen, en terug. De mid-
dagsteden zorgen voor een warme welkom voor de fietsers, leggen 
hun bezoekers en toeschouwers in de watten en strijden mee om 
de Trofee van de Langste Erehaag van deze 10de editie te vormen.

De Groene Meersen evenementendorp
Jouw gemeente zal het evenementen en rennersdorp organiseren 
in De Groene Meersen. Daar zullen vanaf 10 tot 17 u. alle activitei-
ten plaats vinden: onthaal van de renners, optredens en muziek, 
kinderanimatie en doorlopend eet en drankgelegenheid. We ma-
ken er een topdag van, zorg dat je erbij bent!

Vorm mee de Langste Erehaag
Zedelgem geeft de renners graag een warm welkom. De gemeente 
gaat de concurrentie aan met de drie andere middagsteden om de 

Trofee van de Langste Erehaag te winnen! De erehaag wordt ge-
vormd vlak voor de aankomst van de fietspelotons, tussen 11.30 
en 11.45 u. zal dat ongeveer zijn. Een gerechtsdeurwaarder komt 
alle deelnemers tellen. Ook tijdens het vormen van de langste ere-
haag zal de gemeente samen met haar inwoners voor sfeer en ge-
zelligheid zorgen zodat we een echt kippenvel moment beleven als 
we de fietsers onthalen en ze ons evenementendorp binnen rijden. 

Kom op en help mee als vrijwilliger
De gemeente is volop bezig met de voorbereidingen van deze orga-
nisatie, maar we kunnen er pas echt een topdag van maken als we 
samenwerken met inwoners en Zedelgemse verenigingen. Daar-
om doen we nu al een warme oproep om als vrijwilliger te komen 
helpen, individueel of in groep met je vereniging. We hebben men-
sen nodig om te helpen bij de catering, het vormen van de langste 
erehaag en nog veel andere taken. 

Inschrijven als vrijwilliger voor Zedelgem middaggemeente van de 
1000 km kan via http://goo.gl/beY8fK.

Voor meer info contacteer  
050 288 330 - sport@zedelgem.be



I N  D E  K I J K E R

7

©
 H

en
k 

Ro
gi

er
s

Voor meer info contacteer  
050 288 330 - sport@zedelgem.be

De nieuwjaarsreceptie voor de inwoners 
op zondag 6 januari werd een prachtig 
feest. Bedankt voor jullie aanwezigheid en 
dank aan de vele vrijwilligers! We blikken 
graag even terug. 

De volledige fotoreportage van fotograaf 
Henk Rogiers vind je op onze Facebook- 
pagina www.facebook.com/zedelgem.

Terugblik op de nieuwjaarsreceptie
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Raf Walschaerts: 'Biecht'

C U L T U U R 

Een half leven al speelt hij bij Kommil Foo, nu staat hij alleen op scène. Een gitaar, een 
piano, een handvol sterke verhalen en songs.

Onverschrokken zal hij zijn, die Walschaerts. Moedig in de eenvoud: niks in de han-
den, niks in de mouwen. Hilarisch, absurd, ontroerend eerlijk, scherp. Maar vergis je 
niet. De waarheid eist haar plek op. Altijd. Door de kieren van zijn verdediging zal ze 
sijpelen. Ook al zet hij zich schrap, weert hij zich als een duivel in een wijwatervat, 
houdt hij krampachtig de schijn hoog … Vergeefs. Hopeloos vergeefs. 

Uit scheuren en kieren zal ze druppelen, de waarheid. Gutsen. Bulderen. Niet te stel-
pen. Een bres in zijn verdediging. De bolster op barsten. Om dan plots … open en 
bloot. Voor jou. Een keizer zonder kleren. Een sterveling. Nietig. Onbeduidend. Weer-
loos. Al te menselijk. Omarm hem. Toon hem de liefde. Hij is alleen. Biecht.

‘Meer dan ooit kijkt hij het leven én de dood recht in de ogen’ **** - De Standaard

www.rafwalschaerts.be

Wanneer: 15 februari 2019 - 20.00 u. 
Waar: GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48 
Prijs: 15 EUR - 13,50 EUR (+65) - 12 EUR (-26) - 7,50 EUR (-26 de avond zelf) 
Tickets: www.zedelgem.be/tickets - tickets@zedelgem.be - 050 288 330

Schrijf je in voor  
kunstroute 'pARTcours'
Tijdens het Pinksterweekend (8 t.e.m. 10 
juni 2019) organiseren de cultuurdienst 
en de werkgroep pARTcours opnieuw een 
kunstroute. Deze editie richt zich op het 
thema ‘water’, een actueel onderwerp 
dat vanuit verschillende invalshoeken 
kan benaderd worden.
De kunstroute verbindt drie grote loca-
ties waar groepstentoonstellingen zul-
len plaatsvinden: gemeenschapscentra 
Jonkhove in Aartrijke en GlaZ in Loppem 
en dienstencentrum De Braambeier in 
Zedelgem. Elke deelnemer kan drie wer-
ken naar keuze en een themawerk ten-
toonstellen.
 
Inschrijven kan tot 15 februari via 
www.zedelgem.be/tentoonstellingen. 
Deelname is gratis. 
Info: 050/288 605 - cultuur@zedelgem.be
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Als je je argeloos op het internet begeeft, kom je vroeg of laat in 
de problemen. Onbetrouwbare software kan schade aanrichten 
in je computer, vaak zelfs zonder dat je het merkt. Carine Spaens, 
ICT-lesgever, toont je waar het gevaar zit en hoe je het aanpakt. 
Bovendien krijg je ook tips mee om je online privacy te verbeteren. 
Na de lezing kan je vragen stellen. 

In samenwerking met Vormingplus. 

Wanneer: 4 februari 2019 - 19.30 tot 22.00 u. 
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem  
Prijs: 4 EUR 
Inschrijven: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

De vierjarige Rita is een nieuwsgierig en temperamentvol meisje. 
Op een ochtend vindt ze Krokodil in haar badkuip. Krokodil is altijd 
hongerig en erg lief. Hij blijft bij Rita wonen en samen beleven ze 
dolle avonturen.
Voor kinderen tussen 3 en 6 jaar en hun (groot)ouders.

Wanneer: 8 maart 2019 - 14.00 u. 
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem  
Prijs: 3 EUR 
Inschrijven: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

Tentoonstelling Pieter Gaudesaboos

Beveilig je pc ... en je privacy

Jeugdboekenmaand

Familiefilm

Auteur, illustrator en vormgever Pieter Gaudesaboos spreekt met 
zijn fantasie en humor alle leeftijden aan. Zijn werk is speels, origi-
neel, met nostalgische en absurde trekjes, de vormgeving van zijn 
boeken doet hij trouwens zelf. 

Benieuwd naar zijn werk? Kom dan gratis zijn tentoonstelling be-
zoeken in de bibliotheek. 
Als leuk extraatje maakt Pieter een kleine zoektocht voor de kin-
deren doorheen de tentoonstelling. Probeer de zoektocht tot een 
goed einde te brengen en wie weet maak je wel kans op een van de 
toffe prints uit de tentoonstelling die feestelijk overhandigd wor-
den op ons slotfeest door de auteur zelf.

Wanneer: 1 tot 30 maart 2019 - 19.30 tot 22.00 u. 
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem  
(tijdens de openingsuren) 
Prijs: gratis 
Info: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be
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Op Dikketruiendag  besteden we aandacht 
aan ons klimaat en hoe we actief kunnen 
bijdragen aan een beter klimaat. Door een 
warme trui of thermisch ondergoed aan te 
trekken en de verwarming lager te zetten, 
verminderen we de uitstoot van CO2 en le-
veren we inspanningen om de klimaatop-
warming op lange termijn aan te pakken, 
ook het doven van de lichten bij het verla-
ten van een ruimte en het volledig uitscha-
kelen van toestellen na gebruik zijn acties 
die hieraan bijdragen.

Maar er is natuurlijk meer nodig. Het the-
ma van dit jaar is ‘de klimaatflandriens’, 
die de auto laten staan en door weer en 
wind naar school of werk fietsen. Ook in 
de winter. Zo daalt de uitstoot van CO2 en 
fijn stof nog meer, is er minder lawaai, en 
gaat de luchtkwaliteit in de gemeente er 
op vooruit. 

Wil je je woning verkopen of verhuren of heb je verbouwplan-
nen? Raadpleeg dan zeker eens je woningpas. In dit digitale 
paspoort vind je op een centrale plaats informatie over een 
aantal aspecten van uw woning (energie, isolatie, bodem …) 
in een oogpopslag en een overzicht van nuttige en digitaal be-
schikbare attesten. Ook andere informatie, zoals interessante 
omgevings- en bodemkaarten vind je hier terug. 

De woningpas is een initiatief van de Vlaamse overheid, waarbij 
diverse entiteiten samenwerken aan het beschikbaar stellen 
van hun gegevens uit databanken. Met respect voor je privacy. 
Zo kan je je woninggegevens alleen bekijken door in te loggen 
met je e-id, token of itsme-app. Op termijn zal de woningpas 
nog meer uitgebreid worden met meer informatie en attesten 
en zal je jouw woningpas kunnen delen met anderen.

Benieuwd naar wat er in je woningpas zit? Surf dan snel naar  
www.woningpas.vlaanderen.be en log in.

Dikketruiendag

De Woningpas:  
het digitaal paspoort van je woning

Daarom de oproep aan iedereen om deel te nemen. Schrijf in op www.dikketruiendag.be 
of plaats je actie op www.facebook.com/dikketruiendag. 

Uiteraard kan je het hele jaar door deze acties ondernemen. Zo bespaar je energie en ver-
minder je de CO2-uitstoot.

Particulieren kunnen bij Acasus terecht voor onafhankelijk 
advies over hun (ver)bouwproject. De adviseurs screenen je 
woning en bekijken waar je nog winst kunt boeken in comfort 
en budget met o.a. deze aandachtspunten:

• Isoleer ik best het dak, de muren of de vloer? En wat met 
ventilatie?

• Hoe renoveer ik mijn woning met milieuvriendelijke en ge-
zonde materialen?

• Welke premies kan ik allemaal aanvragen?

Je krijgt een oplossing op maat en concrete antwoorden. Zo-
wel voor nieuwbouw als voor kleine verbouwingen of aanpas-
singen. Ook je architect is welkom. 
Je krijgt dit advies gratis aangeboden door de gemeente en de 
provincie West-Vlaanderen en je kan het aanvragen via 
www.acasus.be/nl/doelgroepen/particulieren/bouwadvies.
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Openbaar onderzoek waterbeheerplanning
Tot en met 18 juni 2019 kan je je mening geven over het ontwerp 
voor de waterbeleidsnota 2020-2025 met de beleidsvisie op het 
integraal waterbeleid en het overzicht van belangrijke waterbe-
heerkwesties, en over het tijdschema en werkprogramma voor de 
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027. Je kan de documenten 
nalezen op www.volvanwater.be en zelf je mening en suggesties 
geven via een inspraakformulier.
 

Waterbeleidsnota 2020-2025
Tegen 22 december 2019 zal de Vlaamse Regering de krachtlijnen 
van haar visie op het toekomstige integraal waterbeleid vaststel-
len in een derde waterbeleidsnota voor de periode 2020-2025. 
Drie strategische doelstellingen en zes krachtlijnen vatten de visie 
gebald samen en maken de ambities duidelijk. Als visiedocument 
vormt de waterbeleidsnota een algemeen kader voor het toekom-
stige waterbeleid in Vlaanderen en geeft ze richting aan de volgen-
de stroomgebiedbeheerplannen.

De waterbeheerkwesties zijn de belangrijke thema’s die verhinde-
ren dat het oppervlakte- en grondwater in Vlaanderen in de goede 
toestand verkeert. Het document wordt opgemaakt in uitvoering 
van de Europese kaderrichtlijn Water en is een voorbereidend do-
cument van de stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027.

Tijdschema en werkprogramma voor de stroomgebiedbeheer-
plannen 2020-2027
Ten laatste op 22 december 2021 zal de Vlaamse Regering de 
stroomgebiedbeheerplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas en 
het bijhorende maatregelenprogramma vaststellen. De plannen 
zullen maatregelen en acties bevatten voor een verbetering van 
het grondwater en oppervlaktewater en voor de bescherming te-
gen overstromingen en droogte. Het tijdschema en werkprogram-
ma informeert over het voorbereidingsproces en de mogelijkhe-
den tot inspraak.

Hoe kan je een opmerking indienen?
Reageren kan tot en met 18 juni 2019 via het digitale inspraakfor-
mulier op www.volvanwater.be of schriftelijk aan het college van 
burgemeester en schepenen.

Wat gebeurt er met je opmerking? 
Opmerkingen bij de waterbeleidsnota worden in overweging ge-
nomen bij de voorbereiding van het definitief ontwerp dat aan de 
Vlaamse Regering voorgelegd wordt. Opmerkingen bij de voorbe-
reidende documenten voor de stroomgebiedbeheerplannen wor-
den in overweging genomen bij de verdere voorbereiding van de 
plannen, die vanaf september 2020 op hun beurt aan een open-
baar onderzoek onderworpen worden.

Openbaar onderzoek planwijziging van het 'Uit-
voeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval' 
Zoals het Materialendecreet voorschrijft (art.18§7), ligt de planwij-
ziging van het Uitvoeringsplan huishoudelijk afval en gelijkaardig 
bedrijfsafval tot en met 13 maart 2019 ter inzage aan het onthaal 
van het gemeentehuis van Zedelgem, Pater Amaat Vynckeplein 1.
De wijzigingen kan je ook digitaal raadplegen via 
www.zedelgem.be/nieuws.

Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen bezwaren of opmer-
kingen op deze wijziging overmaken op plan@ovam.be of schrif-
telijk naar:
OVAM, Wijziging Uitvoeringsplan voor huishoudelijk afval en gelijk-
aardig bedrijfsafval, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Openbare onderzoeken



V E I L I G H E I D

1 2

Snelheidscontroles februari
04/02: Zedelgem - Aartrijke
11/02: Aartrijke - Loppem - Zedelgem
13/02: Veldegem - Loppem - Zedelgem
18/02: Loppem - Zedelgem - Veldegem
21/02: Zedelgem - Loppem
26/02: Zedelgem - Veldegem - Loppem

Naast de aangekondigde snelheidscontroles vinden er ook onaange-
kondigde bemande snelheidscontroles plaats. Tevens zijn de flitspalen 
verspreid over het grondgebied van de politiezone 24 uur op 24 en 7 
dagen op 7 voorzien van onbemande camera's.

Nog te vaak krijgt de politie aangiften van mensen die werden op-
gelicht via mail. Hieronder enkele tips om phishing mails te her-
kennen en oplichting te voorkomen.

• Klik niet op foute links. Deze kan je herkennen door met je cursor 
over de link te zweven. Links onder op je scherm komt de link in 
in de statusbalk van je browser tevoorschijn. 

• Klik geen bijlages open. Dikwijls wordt hierdoor een virus geac-
tiveerd. 

• Geef nooit persoonlijke informatie zoals wachtwoorden en 
bankcodes door. 

• Taalfouten in de mail, een onpersoonlijke aanspreking en een 
vreemd adres van de afzender kunnen ook al een indicatie zijn. 

• Stuur de mail door naar verdacht@safeonweb.be. 

Toch slachtoffer geworden?
• Heb je je wachtwoord doorgegeven? Wijzig dan je wachtwoord.
• Heb je bankkaartgegevens doorgegeven? 

Bel Card Stop via 070 344 344.
• Doe aangifte bij de politie.

Surf naar www.safeonweb.be voor meer tips. Je kan er zelfs een 
'phishingtest' doen.

Phishing: trap niet in de val!

Politiezone Het Houtsche  
050 820 800  
politie@hethoutsche.be
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Speelpleinwerking 'Kriebels'
In de krokusvakantie (van maandag 4 t.e.m. vrijdag 8 maart) kun-
nen kinderen van 3 tot 12 jaar terecht in het jeugdcentrum (op het 
domein De Groene Meersen) om deel te nemen aan toffe, spannen-
de en creatieve activiteiten van de speelpleinwerking.

Dagindeling

Prijs

Voormiddag
07.00 - 09.00 u.: inschrijven voormiddag/dag & vrij spel 
09.00 - 12.00 u.: programma* 
12.00 - 12.30 u.: middagpauze (eigen lunchpakket meebrengen; 
soep is voorzien)

Namiddag
12.30 - 13.30 u.: inschrijven namiddag & vrij spel 
13.30 - 16.30 u.: programma* 
16.30 - 18.00 u.: uitschrijven & vrij spel

*Koek of fruit meebrengen (sapje is voorzien).  Op het speelplein 
wordt geravot en gespeeld, dus laat de kinderen geen dure kledij 
dragen. In principe verlaten de kinderen het speelplein niet voor 
12.00 u. (VM) of 16.30 u. (NM).

• Halve dag: 1 jeton per kind (4 EUR, inclusief sapje)
• Volledige dag: 2 jetons per kind (8 EUR, inclusief sapjes en soep)
 
De jetons zijn niet te koop op het speelplein.  
Er zijn verkooppunten in elke deelgemeente. Je vindt ze op  
www.zedelgem.be/speelpleinwerking-kriebels-en-swap.

Leeftijd

Registratie/inschrijving

• Bijtjes: 3 t.e.m. 4 jaar (pampervrij) - 1ste en 2de kleuter
• Rupsen: 5 t.e.m. 6 jaar - 3de kleuter en 1ste leerjaar
• Krekels: 7 t.e.m. 8 jaar - 2de en 3de leerjaar
• Mieren: 9 t.e.m. 12 jaar - 4de, 5de en 6de leerjaar

• 04/03: De Zoo; 05/03: reis rond de wereld; 06/03: vriendschap;
07/03: Finding Nemo; 08/03: muziek.

• Op 07/03 is er zwemmen in de voormiddag (krekels en mieren)

Inschrijven is niet verplicht. Je koopt op voorhand jetons in 
één van de verkooppunten en brengt deze de dag zelf mee 
naar het speelplein. Wij zorgen voor voldoende begeleiding. 
Via inschrijvingen.zedelgem.be kan je een gezinsaccount aanma-
ken. Enkel via deze account worden de attesten voor de belastin-
gen en terugbetaling van het ziekenfonds aangemaakt.

OPENDEUR voor ouders
Maandag 4 maart 2019 
13.30 - 16.30 u.

Rondleiding en info over de speelpleinwerking. 
Iedereen welkom! 
Contact: 050 288 602 - jeugd@zedelgem.be

J E U G D

Thema's

Politiezone Het Houtsche  
050 820 800  
politie@hethoutsche.be
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De provincie West-Vlaanderen start i.s.m. de gemeente Zedelgem 
vanaf eind februari 2019 de werkzaamheden aan de Zabbeek 
langsheen de Zabekestraat in Aartrijke. Dit project kadert binnen 
het algemeen beleid waterbeheersing van de gemeente Zedelgem 
en geeft uitvoering aan een actie opgenomen in het Kerkebeek-
contract dat ondertekend werd op 17 april 2018. Voor meer info 
surf naar https://kerkebeek.riviercontract.be. 

Om de waterhuishouding van de Zabbeek langs de Zabekestraat 
op orde te houden, wordt de bestaande inbuizing vervangen door 
een maximaal open tracé met grote bergende capaciteit over een 
lengte van ca. 800m. De kruinbreedte van de nieuwe beek be-
draagt gemiddeld 3,5m. 
Langs de kant van de Zabekestraat wordt een beperkte oeverver-
sterking voorzien om de stabiliteit te versterken. Hierbij worden de 
principes van het Decreet Integraal Waterbeleid toegepast. 

Om het veiligheidsgevoel te vergroten wordt een grasstrook van 
1m breed langs de Zabekestraat voorzien. Dit gebeurt vooraleer de 
beek wordt uitgegraven. In de beek zelf worden stuwen voorzien 
die het water aan een constant debiet doorlaten, maar het teveel 
aan water bij hevige regenval laten opstuwen in het beekprofiel. 
Op deze manier komt er veel minder water in één keer richting 
centrum Zedelgem daar waar in de huidige situatie de buizen een 
snelweg voor het water vormen. Stroomopwaarts, richting Aartrij-
ke berg, kan het water sneller in het nieuwe beekprofiel door de 
grotere bergende capaciteit. 

De werken worden uitgevoerd en betaald door de dienst Water-
lopen van de provincie West-Vlaanderen en worden ondersteund 
door de gemeente Zedelgem, die onder andere instaat voor het 
(ver)plaatsen van de netpalen.

Op 18 februari starten de aannemer met de werken in de Rembert-
straat. In eerste instantie zal er gewerkt worden vanaf het huis-
nummer 124 richting Torhout. Dit betreft het graven van de nieuwe 
grachten om het traject te herprofileren voor de aanleg van het 
fietspad.

De nutsmaatschappijen zullen aansluitend starten  met de aanleg 
van alle nutsleidingen. Zodra deze klaar zijn met de aanleg van de 
voorzieningen kan de aannemer beginnen met de aanleg van het 
fietspad en de renovatie van de bovenbouw en rioleringen.
Na afronding van deze eerste fase zal de zone vanaf huisnummer 
124 richting Veldegem dorp worden aangepakt. 

Dit project wordt mee mogelijk gemaakt door de medefinanciering 
van de gemeente Zedelgem, de provincie West-Vlaanderen, het 

Fietsfonds, Riopact en de Vlaamse Milieumaatschappij.

Omdat de werken een grote impact zullen hebben voor de omwo-
nenden en het verkeer, werden de verschillende faseringen en de 
hinder die de werken met zich meebrengen in januari al toegelicht 
op een bewonersvergadering in aanwezigheid van de verschillen-
de projectpartners, het studiebureau en de aannemers.

Gelijkaardige werken werden al uitgevoerd aan de Wolfstraat

Werken aan de Zabbeek langs de Zabekestraat

Werken in de Rembertstraat

Voor meer info mail naar  
wegenwerken@zedelgem.be
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Verkiezingen Europees parlement
B U R G E R Z A K E N

Op zondag 26 mei 2019 vinden er opnieuw verkiezingen plaats 
voor het Europees, Federaal en Vlaams Parlement.
De burgers van de lidstaten van de Europese Unie, die hun hoofd-
verblijfplaats hebben in België kunnen zich tot 28 februari 2019 
laten registreren als kiezer voor de verkiezing van het Europees 
Parlement (niet voor de verkiezingen van het Federaal en Vlaams 
Parlement). 
De Europese onderdanen vinden alle nodige informatie over de 
uitoefening van hun stemrecht en hun recht op verkiesbaarheid in 
België via www.europeanelections.belgium.be (deze website is 
beschikbaar in de 24 officiële talen van de Europese Unie).

Om als kiezer te worden erkend, dient je aan vier voorwaarden te 
voldoen:
1. De nationaliteit kunnen bewijzen van een lidstaat van de Euro-

pese Unie.
2. Ingeschreven zijn in de bevolkingsregisters van een Belgische 

gemeente (01/03/2019).
3. Op de dag van de verkiezing de leeftijd van 18 jaar bereikt heb-

ben.
4. Het actief en passief kiesrecht niet verloren hebben in de Staat 

van herkomst en niet uitgesloten of geschorst zijn uit het Bel-
gisch kiesrecht.

Om zich als kiezer te laten registreren op de kiezerslijst van de 
gemeente Zedelgem dient men het formulier C/1 'Aanvraag om 
inschrijving op de kiezerslijst' in te vullen. Dit formulier is verkrijg-
baar bij het gemeentebestuur of kan je downloaden via de federale 
website verkiezingen www.verkiezingen.fgov.be.

Het ingevulde formulier C/1 dient ten laatste op 28 februari 2019 
bezorgd te worden aan het gemeentebestuur (terplaatse,  per post 
of via e-mail).
Let wel: bij de inschrijving dient een identiteitsdocument of een 
kopie ervan te worden voorgelegd. 

Op basis van de ingevulde gegevens onderzoekt het gemeente-
bestuur de aanvraag. Wie als kiezer erkend wordt, ontvangt een 
officieel bericht van het college van burgemeester en schepenen.
Eenmaal erkend dient men te stemmen in de Belgische gemeente. 
Let wel: men kan dan niet meer deelnemen aan de Europese ver-
kiezingen in het land van herkomst.

Wie in het verleden al een aanvraag heeft ingediend om ingeschre-
ven te worden op de kiezerslijst voor de verkiezingen van het Eu-
ropees Parlement en erkend werd, hoeft geen nieuwe aanvraag in 
te dienen.    
In België geldt de stemplicht. Van zodra men is ingeschreven op de 
kiezerslijst, is men wettelijk verplicht om op 26 mei 2019 te gaan 
stemmen.

Registratie Europese burgers (niet-Belgen)

 
Dienst burgerzaken 
050 288 341  
burgerzaken@zedelgem.be
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Uitreiking Zedelgemse 
sportprijzen
Er zijn prijzen in verschillende catego-
rieën (o.a. sportman, sportvrouw, sport-
belofte, sportcarrière …). Daarnaast 
worden alle kampioenenploegen in de 
bloemetjes gezet. Een van deze ploegen 
maakt bovendien kans op de trofee van 
sportploeg van het jaar.
Wie in 2018 deelnam aan 4 wedstrijden 
van wij(k)lopen, krijgt die avond ook zijn/
haar goodie bag overhandigd.
Gratis toegang.

Waar: De Groene Meersen, 
Stadionlaan 48, Zedelgem  
Wanneer: 18.00 u.

Zwerfvuilactie 
'Trage Stappers'
Wandelclub 'Trage Stappers' van dien-
stencentrum Jonkhove houdt twee-
maandelijks een opriumactie in de 
dorpskern van Aartrijke. Wil je graag een 
handje toesteken om de buurt weer pro-
per te maken, kom gerust af. Vuilzakken, 
afvaltangen en handschoenen zijn voor-
zien. en fluohesje breng je zelf mee.
In samenwerking met KWB Aartrijke, 
Oranje en OC Cirkant.

Waar: Jonkhove, 
Aartrijksestraat 9, Aartrijke  
Wanneer: 13.30 u.

03/02 13/02

Voorleesuurtje  
Elke eerste en derde zaterdag van 
de maand wordt in de hoofdbi-
bliotheek voorgelezen uit prenten-
boeken of met een kamishibai 
(Japans verteltheater). Voor alle 
leeftijden. 

Zaterdag 2 en 16 februari 2019 
11 tot 12 u. - Gratis  
Inschrijven is niet nodig

Zedelgemse  
Wandeltoer
Maandelijks geleide groepswandeling 
van ongeveer 10 km langs rustige en 
mooie wegen. Voorzie stapschoenen en, 
indien nodig, regenkledij.

Waar: tea room Den Heirweg,  
Snellegemsestraat 117, Zedelgem 
Waar: verzamelen om 13.15 u., 
vertrek om 13.30 u. stipt.
Prijs: gratis
Info:  sport@zedelgem.be

25/02

De wereld van 
Genghis Khan
Bert Gevaert brengt het verhaal van de 
wereld van Genghis Khan, Mongoolse 
heerser en veroveraar met het grootste 
aaneengesloten imperium. 
In samenwerking met Davidsfonds 
Veldegem-Zedelgem. 

Wanneer: 19 februari 2019 - 20.00 tot 
21.30 u. 
Waar: Bibliotheek, 
Stadionlaan 50, Zedelgem  
Prijs: 5 EUR 
Inschrijven: 050 20 80 08 -  
bibliotheek@zedelgem.be

19/02
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Kaas-/wijnavond 
Voor leerkrachten, ouders, leerlingen en 
sympathisanten van Spes Nostra. 
 
Waar: Spes Nostra,  
Pastoor Staelensstraat 4, Zedelgem 
Wanneer: 18.30 u.  
Inschrijven: 050 20 96 15 - 
spes.nostra@sint-rembert.be 
Info: spesnostra.sint-rembert.be

 
 
Paddenoverzet  
Jaarlijks worden talloze amfibieën ver-
keersslachtoffer tijdens hun trek naar de 
paaiplaatsen.  We plaatsen een afsluiting 
en emmers waar padden op zoek naar 
een oversteek in terecht komen.

Waar: Waterbekken Pierlapont, ter 
hoogte van huisnummer 111 
Wanneer: 9.00 - 12.00 u.  
Org.: Natuurpunt Zedelgem 
Info: chris.werbrouck@skynet.be, 
jmb2@telenet.be, erwin.derous@gmail.
com - 0478 64 22 46

Tweedehandsbeurs  
Lente- en zomerartikelen (kledij, speel-
goed en allerlei andere benodigdheden). 
Er is ook koffie en taart.

Waar: Jonkhove, 
Aartrijksestraat 9, Aartrijke 
Wanneer: 13.00 - 16.00 u.  
Inkom: 0,50 EUR 
Org.: Gezinsbond Aartrijke

Infoavond Spes Nostra 
Voor ouders en leerlingen van het 6de 
leerjaar. 
 
Waar: Spes Nostra,  
Pastoor Staelensstraat 4, Zedelgem 
Wanneer: 19.30 u.  
Info: spesnostra.sint-rembert.be

Graag inschrijven voor de  
activiteiten van de diensten- 
centra (tenzij anders vermeld):

• De Braambeier 
Loppemsestraat 14a, Zedelgem 
de.braambeier@zedelgem.be -  
050 25 22 40

• Jonkhove 
Aartrijksestraat 9, Aartrijke 
jonkhove@zedelgem.be -  
050 25 01 31

• De Pasterelle 
Ieperweg 11, Loppem 
de.pasterelle@zedelgem.be -  
050 25 01 37

 Activiteiten dienstencentra

15/02: Kookworkshop 
Chocoladeversnaperingen 
10.00 - 12.00 u. - De Pasterelle 
5 EUR, koffie/thee inbegrepen. 

19/02: Grote gezelschapsspelen 
13.45 u. - De Pasterelle 
Gratis, inschrijven niet nodig. 

Line Dance 
Elke woensdag in De Braambeier en op 
08/02 en 22/02 in Jonkhove. 
14.00 - 16.00 u. 
2,50 EUR - koffie/thee inbegrepen.

Zoete zonde 
De Braambeier: 06/02 (pannenkoek met 
banaan, chocolade en slagroom) en 
19/02 (tompouce).  
Jonkhove: 14/02 (Valentijnsgebak) en 
26/02 (poffertjes). 
De Pasterelle: 13/02 (wafel met ijs). 
14 tot 16 u. - 3,50 EUR (incl. koffie/thee) 
Tot 3 werkdagen vooraf inschrijven.

Bingo 
Dinsdag 12/02 (Jonkhove), donderdag 
21/02 (De Pasterelle) en  dinsdag 26/02 
(De Braambeier). 
14.00 - 16.00 u. -  4 EUR (koffie/thee en 
een versnapering inbegrepen).

Rad van Fortuin 
Vrijdag 01/02 (Jonkhove) 
14.00 - 16.00 u. -  4 EUR (koffie/thee en 
een versnapering inbegrepen).

Retouchecafé 
Elke dinsdag in De Braambeier. 
14.00 tot 16.30 u. - 2,50 EUR 
Een kopje koffie, gezellige babbel en 
begeleiding bij het gebruik van onze 
naai- en overlockmachines. Je mag ook 
je eigen naaimachine meebrengen.

Zitdans/turnen 
Elke vrijdag in De Braambeier van 10.30 
tot 11.30 u. en op 19/02 in De Pasterelle 
van 10.00 tot 11.00 u. - 1 EUR

Fitheid 50+ en figuurtraining 
Elke vrijdag in De Braambeier van 9.15 
tot 10.45 u.  
7 EUR/les (30 EUR voor 5 beurtenkaart).

Fitheid 50+ en figuurtraining 
Elke woensdag in De Braambeier en elke 
vrijdag in brouwerij De Leeuw (Engel-
straat 7, Aartrijke). Telkens van 9.15 
- 10.30 u. 
6 EUR/les (beginners: 1ste les gratis);   
55 EUR voor een 10 beurtenkaart. 
Inschrijven niet nodig.

Creatieve woensdag 
Elke woensdag in De Pasterelle van 14.00 
tot 16.00 u.: breien, mandala's, schilde-
ren op kleur, kaartjes maken ... 
Prijs afhankelijk van de activiteit.

Digidokter 
Elke eerste dinsdag van de maand in 
Jonkhove (14.00 u.). 
2,50 EUR (koffie/thee inbegrepen). 
Inschrijven niet nodig.

 08/02

 09/02

 16/02

 22/02
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De Brexit en je verblijfsrecht
In de transitiefase van 30 maart 2019 tot 31 december 2020 veran-
dert er voor de Britse burgers zo goed als niets. Britten behouden 
tijdens deze periode hun recht van vrij verkeer en verblijf, maar 
moeten bij grenscontroles wel steeds hun reisdocument kunnen 
voorleggen.

Britten en hun familieleden die voor 1 januari 2021 in België 
gebruik hebben gemaakt van het regime van vrij verkeer van 
personen zullen een nieuwe verblijfskaart nodig hebben. Deze 
personen zullen in de loop van de transitiefase via een geperso-
naliseerde brief aangeschreven worden met de vraag om zich aan 
te melden bij de gemeentelijke dienst van hun verblijfplaats. Zij 
zullen  een nieuwe verblijfstitel met een verwijzing naar de Brexit 
moeten aanvragen, om hun rechten die hen door het terugtrek-

kingsakkoord worden toegekend te garanderen. Hun rechten als 
werknemer, zelfstandige, grensarbeider of door een medische  
behandeling zullen aan deze verblijfstitel worden gekoppeld.  
Iedereen moet zich gemeld hebben tegen midden 2021. 
Indien zij aan bepaalde voorwaarden voldoen, kunnen familiele-
den die zich voor 1 januari 2021 bij de begunstigde van het terug-
trekkingsakkoord nog niet hadden gevoegd, dit nog steeds doen 
volgens de oude regels.

Britten die voor 1 januari 2021 geen gebruik maakten van het re-
gime van vrij verkeer van personen, of dit niet kunnen bewijzen, 
worden vanaf die datum beschouwd als onderdanen van buiten 
de EU.

Tele-Onthaal zoekt vrijwilligers
De vrijwilligers van Tele-Onthaal bieden een luisterend oor aan 
oproepers die praten over hun stukgelopen relaties, ziekte, een-
zaamheid, depressie, enz. Elke dag contacteren meer dan 300 
mensen Tele-Onthaal.
Om hun werking te continueren is de instroom van nieuwe vrij-
willigers broodnodig. Er start een nieuwe opleiding voor de regio 
West-Vlaanderen op 23 februari 2019.

Kan jij je inleven in de moeilijkheden van anderen? Merk je dat je 
vrienden, collega’s, familie … je snel in vertrouwen nemen? Wil je 
graag je gespreksvaardigheden verder uitbouwen? Heb je interes-
se voor anderen en sta je open voor andere meningen en opvat-
tingen? Heb je voldoende tijd? Zoek je een zinvol engagement?

Neem dan snel contact op via www.tele-onthaal.be waar je een 
aanmeldformulier kan invullen.

De Sneeuwfoon
Sneeuw ruimen en voor ijsvrije voetpaden zorgen, is voor alle 
inwoners een wettelijke verplichting. Het politiereglement ver-
plicht bewoners om bij ijzel, sneeuw of vorst het voetpad van hun 
woning te ruimen en op die manier de veiligheid te waarborgen.

Maar voor sommige alleenstaanden, ouderen of personen met 
een beperking is dit niet eenvoudig. Op plaatsen waar mensen 
geen beroep kunnen doen op de bereidwilligheid van buren of 
kennissen, worden de voetpaden vaak niet sneeuwvrij gemaakt, 
waardoor het risico op vallen groter wordt. Om deze mensen niet 
in de kou te laten staan, richtte het OCMW samen met Sesam vzw 
de ‘Sneeuwfoon’ op. Deze dienst biedt hulp om de toegang van 
aan de voordeur tot aan de openbare weg of het gedeelte van de 
stoep dat grenst aan de woning sneeuw- en ijsvrij te maken.

Alle inwoners van Zedelgem die ouder zijn dan 70 jaar of recht 
hebben op een sociaal tarief kunnen elke werkdag telefonisch 
contact opnemen met Sesam vzw om hun aanvraag in te dienen.
Je betaalt 4 EUR per uur. Het strooizout wordt ter beschikking ge-
steld door de gemeente.

Contact: Sesam vzw
0490 56 42 60 - info@sesamvzw.be
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Gespot in Vloethemveld
Wist je al dat er een zeearend werd gespot in Vloethemveld? 
De grote roofvogel zou er sinds eind november verblijven en werd 
rond nieuwjaar voor het laatst gezien. 
Zeearenden duiken almaar vaker op in Vlaanderen maar langdurig 
pleisterende exemplaren zijn zeldzaam. Vandaar dat we jullie deze 
foto niet willen onthouden. 

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 20 december 2018 

Juridische zaken
Gebruiksovereenkomst voor onbepaalde duur van voormalige 
pastorie Aartrijke door kinderdagverblijf.

Secretariaat
De gemeenteraad kiest voor de ‘Leidraad organisatiebeheersing 
voor lokale besturen’ als intern controlesysteem (organisatiebe-
heersing) voor gemeente en OCMW. 

Informatieveiligheid
De gemeenteraad keurt het informatieveiligheidsbeleid,  het in-
tern privacy beleid en de interne privacy verklaring goed. 

Noodplanning 
De gemeenteraad neemt kennis van het afschakelplan versie 0.2 
en keurt dit afschakelplan goed. 

Financiën
• Aanpassing meerjarenplan 2014-2020 en vaststelling budgetwij-

ziging 1/2018 en budget voor het dienstjaar 2019. Overeenkom-
stig artikel 253 § 1 van het gemeentedecreet wordt dit aan de 
hogere overheid overgemaakt.

• Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen 
en diensten: de gemeenteraad neemt kennis van de goedkeu-

ring van het aangepast uitgebreid bosbeheerplan van het park 
van Loppem door het Agentschap voor Natuur en Bos en het 
Onroerend Erfgoed. De gemeenteraad keurt de uitvoering van 
de werken aan de ijskelder en het grottencomplex goed, mits 
toekenning van de erfgoedpremie volgens de bijzondere proce-
dure voor de aanvraag van de ‘restauratie ijskelder en grotten-
complex in gemeentelijk park van Loppem’. Het bijzonder bestek 
van architecte Hilde Steenkiste en de raming voor de opdracht 
worden goedgekeurd. De raming bedraagt 156.634,50 EUR incl. 
21 % btw. Deze opdracht wordt gegund bij wijze van de openba-
re procedure.

Openbare werken
Verkaveling op naam van Novus Projects nv aan de Loppemse-
straat: de gemeenteraad beslist dat de verkavelaar de riolerings- 
en wegeniswerken, de uitrustingwerken voor gas en elektriciteit-
saansluiting en openbare verlichting dient uit te voeren.

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op 

www.zedelgem.be/gemeenteraad.

Volgende zitting: donderdag 28 februari
(gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn)

©
 M

ar
ni

x V
yn

ck
e



O P E N I N G S U R E N

2 0

Gemeentehuis

Sociale dienst & OCMW

Archief
Technische dienst - uitleendienst

Zwembad De Groene MeersenBibliotheek

Deelgemeenten
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem 
050 28 83 30 
info@zedelgem.be

Ook gevestigd in het gemeentehuis.

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke 
050 81 44 14 
archief@zedelgem.be

Schatting 71, 8210 Zedelgem 
050 28 83 30 
technische.dienst@zedelgem.be

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem 
050 20 99 01 
sport@zedelgem.be

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem 
050 20 80 08 
bibliotheek@zedelgem.be

Maandag: 14.00 - 20.00 u. / dinsdag en woensdag: 13.30 - 16.30 u. 
Voor vragen die opzoekingswerk vergen: graag vooraf een seintje.

Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u. 

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 13.30 - 19.00 u.

Dinsdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Woensdag 09.00 - 13.00 u. Gesloten

Donderdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Vrijdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Zaterdag 09.30 - 11.30 u.* Gesloten

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 08.15 - 9.15 u. Gesloten

Woensdag Gesloten 14.30 - 20.00 u.

Donderdag 09.30 - 10.30 u. 
11.45 - 13.00 u.

17.30 - 19.00 u.

Vrijdag Gesloten 17.30 - 21.00 u.

Zaterdag 09.30 - 10.30 u. 14.30 - 17.00 u.

Zondag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 14.00 - 20.00 u.

Dinsdag 10.00 - 12.00 u. 16.00 - 19.00 u.

Woensdag gesloten 14.00 - 19.00 u.

Donderdag gesloten 14.00 - 19.00 u.

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Zaterdag 09.30 - 12.30 u. Gesloten

Containerpark
Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem 
050 20 03 32 
containerpark@zedelgem.be

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 10.00  - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Woensdag 08.30 - 13.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Zaterdag 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 u.

*elke 2de en 4de zaterdag van de maand.

Afspraak maken 
Voor een vlotte dienstverlening werken alle loketten in het 
gemeentehuis in Zedelgem op afspraak.  
Je kan die online maken via www.zedelgem.be, aan het 
onthaal in het gemeentehuis of via 050/28 83 30.

Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem 
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag & donderdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u. 
Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem 
050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be 
Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u. 
Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke  
050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

 
Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:  
Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.

 
Aangepaste openingsuren herfst-, krokus- en zomervakantie:  
www.zedelgem.be/zwembad.

Van 1 oktober tot 1 maart open tot 17.00 u. tijdens weekdagen. 
Gelieve je ten laatste een kwartier voor sluitingstijd aan te bieden. 
Bedrijfsafval: op woensdag van 8.30 tot 13.00 u. 


