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IN DE KIJKER

Buurtgerichte zorg voor ouderen in Aartrijke, Veldegem en Loppem
Uitbreidingsplannen Zorg en Welzijn Zedelgem vzw (ZWZ)
waarvan een deel voor oriënterend kortverblijf, een nieuwe zorgvorm. ZWZ vroeg
hiervoor aan het gemeentebestuur om
over een deel van de gronden naast het
huidige woonzorgcentrum Klaverveld te
kunnen beschikken.

Wachtlijsten fel teruggedrongen
In de afgelopen jaren zijn de wachtlijsten
voor woonzorgcentra fel teruggedrongen,
enerzijds omdat ouderen steeds langer
thuis blijven wonen en anderzijds omdat
het aantal woongelegenheden in woonzorgcentra in de omgeving de afgelopen ja-

Langer thuis wonen

ren is toegenomen. Hierdoor is een twee-

Mensen leven langer en willen zo lang mo-

in Zedelgem zich zal richten op bezoekers

de volwaardig woonzorgcentrum voor

gelijk in hun vertrouwde thuisomgeving

met een zwaardere zorgbehoefte. Ouderen

Zedelgem niet nodig. Om een overaanbod

blijven wonen. Dankzij voldoende goed

die ervoor kiezen om thuis te blijven wo-

te vermijden, werden door de bevoegde

georganiseerde thuiszorg en een aanbod

nen, zullen ook kunnen rekenen op extra

minister ook mogelijkheden gecreëerd om

van dagverzorgingscentra lukt dit goed

capaciteit in gezinszorg en aanvullende

voorafgaande vergunningen om te zetten

voor een alsmaar groter wordende groep

thuiszorg, die mogelijk zal gemaakt wor-

naar andere zorgvormen. Een gelegenheid

van ouderen.

den door de aanwerving van 10 voltijds

die ZWZ niet aan zich laat voorbijgaan.

Een recent Besluit van de Vlaamse Re-

equivalenten. Deze dienst zal een uitvals-

gering heeft alle woonzorgcentra met

basis hebben in o.a. Loppem en Aartrijke.

uitbreidingsmogelijkheden,

dit

zijn

woonzorgcentra die over voorafgaande
vergunningen beschikken, verzocht om
hun plannen voor de periode 2020-2025
bekend te maken.
Voor onze gemeente is het de organisatie
Zorg en Welzijn Zedelgem vzw (ZWZ) die
bevoegd is voor het aanbod van de ver-

Goedkeuring
In de zitting van 24 januari 2019 verklaarde

Uitbreiding Klaverveld

de gemeenteraad zich akkoord met deze

Zorg en Welzijn Zedelgem vzw voorziet een

plannen. De plannen zijn bezorgd aan de

nieuwe uitbreiding van het huidige woon-

bevoegde diensten van de hogere over-

zorgcentrum Klaverveld. Het gaat om een

heid. Een eventuele goedkeuring komt er

uitbreiding met 76 kamers voor residenti-

naar alle waarschijnlijkheid tegen halfweg

eel verblijf en 6 extra kamers kortverblijf,

2019.

schillende mogelijke zorgvormen op ons
grondgebied. ZWZ is een publiek-private

Uitbreidingsplannen Zorg en Welzijn vzw Zedelgem

samenwerking met als partners het ge-

• Stevige inzet op BUURTZORG

meentebestuur en het OCMW van Zedel-

-- 2 dagverzorgingscentra in Loppem en Veldegem

gem, Familiehulp en woonzorggroep GVO

-- 10 extra voltijdse equivalenten in gezinszorg en aanvullende thuiszorg

(Gastvrij Omgeven).

-- Aartrijke en Loppem als uitvalsbasis voor de gezinszorg en aanvullende thuiszorg
• Uitbreiding met 76 kamers voor residentieel verblijf en 6 extra kamers kortverblijf,

Inzetten op buurtzorg

waarvan enkele oriënterend kortverblijf, in Klaverveld Zedelgem.

Zorg en Welzijn Zedelgem vzw wil in de

Cijfers gemeentemonitor 2018

komende jaren inzetten op buurtzorg,

De meest actuele cijfers uit de gemeentemonitor 2018, de officiële statistieken van de

waarbij door thuiszorg-ondersteunende

Vlaamse overheid, tonen de noodzaak aan woongelegenheden residentiële zorg en

initiatieven in alle deelgemeenten de zorg

buurtgerichte zorg met thuisondersteuning, duidelijk aan:

in de buurt wordt geïntegreerd. Daarom

• de groep 65-plussers: een stijging van 20% ten opzichte van de totale bevolking

plant de organisatie twee extra dagver-

• de groep 80-plussers: een stijging van 5,4% ten opzichte van de totale bevolking

zorgingscentra in Veldegem en Loppem,

• ook een stijging van het aantal zorgbehoevenden die zelfstandig thuis wonen

terwijl het huidige dagverzorgingscentrum
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Afhaaldata gratis huisvuilzakken
Elke belastingplichtige heeft recht op een rol van 12 huisvuilzak-

CONTAINERPARK

ken van 75 liter, met uitzondering van de eenpersoonsgezinnen,

di 12/03

10.00 - 12.00

14.00 - 18.00

woe 13/03

08.30 - 13.00

14.00 - 18.00

die 6 huisvuilzakken van 75 liter ontvangen.

TECHNISCHE DIENST

zat 16/03

10.00 - 12.00

---

Gezinnen met 3 of meer kinderen onder de 18 jaar (toestand op

ZEDELGEM

ma 18/03

---

13.30 - 19.00

1 januari van het aanslagjaar) krijgen een bijkomende rol van 12

di 19/03

09.00 - 12.00

---

zakken (75 liter).

zat 23/03

09.30 - 11.30

---

Nierpatiënten met thuisdialyse, incontinentie- en stomapatiënten

AARTRIJKE (Jonkhove)

ma 18/03

08.30 - 12.00

13.00 - 16.30

krijgen drie extra rollen van 12 huisvuilzakken (75 liter), mits afgifte

VELDEGEM

di 19/03

08.30 - 12.00

13.00 - 16.30

van een medisch attest.

LOPPEM

woe 20/03

08.30 - 12.00

13.00 - 16.30

Aan het aanslagbiljet voor de milieubelasting 2019 - dat in de loop

Een medisch attest moet bij voorkeur samen met de bon worden

van maart in de bus valt - zal opnieuw een groene, afscheurbare

afgegeven. Dit attest kan een doktersbriefje zijn of een speciaal

bon hangen.

formulier dat je door de behandelende geneesheer laat invullen.

Enkel bij afgifte van deze bon kan je de gratis huisvuilzakken afha-

Je kan het formulier afhalen in de verschillende gemeentehuizen

len, er worden geen uitzonderingen toegestaan (ook niet bij verlies

of downloaden van www.zedelgem.be/afhalen-gratis-huisvuilzak-

van de bon). Let wel: de bon kan enkel ingeruild worden bij de ge-

ken. Let wel: het afhalen van huisvuilzakken met een medisch at-

meentelijke diensten en is niet geldig in handelszaken. Bedrijven

test is niet mogelijk in het containerpark.

krijgen hun aanslagbiljet met bon iets later in de bus.
Na de afhaaldata kan je uiteraard wel nog je huisvuilzakken afhaHet uitdelen van de gratis huisvuilzakken gebeurt op speciale af-

len in een van de deelgemeentehuizen, het containerpark of aan

haaldagen, op verschillende locaties (zie tabel). Deze data staan

het onthaal in het gemeentehuis in Zedelgem. Dit kan tot uiterlijk 1

ook op de bon vermeld. Vóór deze afhaaldagen zijn de gratis huis-

december 2019. We vragen de inwoners echter om zoveel mogelijk

vuilzakken nog niet verkrijgbaar.

tijdens de afhaaldagen te komen.

1000km voor Kom op tegen Kanker - oproep medewerkers
Op vrijdag 31 mei is Zedelgem de tweede
middaggemeente van de 1000km voor
Kom op tegen Kanker. Dan wordt De Groene Meersen omgetoverd tot een evene-

Kom op en help mee
met Zedelgem middaggemeente

menten- en rennersdorp waar we iedereen

Wil jij graag meehelpen om er in Zedelgem een succes van te maken?

warm willen verwelkomen en waar van al-

We hebben heel wat helpende handen nodig op:

les te beleven zal zijn: animatie, optredens,

• Woensdagmiddag 29 mei van 14.00 tot 18.00 u.

drank- en eetgelegenheid …

• Vrijdag 31 mei tussen 7.00 en 17.00 u.

the
e
v
a
S
date!

We willen de toeschouwers en supporters
van de fietspeletons in de watten leggen en

Je kan je opgeven om als individueel vrijwilliger mee te helpen:

we willen de strijd aangaan om de Trofee

• met de opbouw/afbraak van het evenementendorp

van de Langste Erehaag te winnen!

• meehelpen op de parking
• bonnetjes verkopen, toilet …

Zedelgem, waar de Flandria-fiets is gebo-

• helpen bij het opruimen van het evenementendorp

ren, wil haar inwoners, de renners en be-

Of als groep/vereniging/organisatie/school:

zoekers een warme welkom bezorgen. Het

• een eet/drankstandje uitbaten en bemannen

zou dan ook fantastisch zijn om op zoveel

• een activiteit organiseren waaraan derden kunnen deelnemen: bv. sjorren door de

mogelijk mensen te kunnen rekenen die

Scouts, met een school decoratiemateriaal maken om de Langste Erehaag voor de

als vrijwilliger met deze organisatie willen

renners mee te versieren

meehelpen.

• zorgen voor een ludieke act langs de Langste Erehaag

Alle opbrengsten van die dag gaan naar

Wil je je inschrijven als vrijwilliger? Of heb je zelf nog een leuk idee?

Kom op tegen Kanker.

Contacteer ons via sport@zedelgem.be of 050 288 330.
Voor meer informatie surf naar www.zedelgem.be/1000km.
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Terugblik op de verwelkoming nieuwe inwoners
Op zaterdag 2 februari mochten we in het
gemeentehuis de nieuwe inwoners van vorig jaar verwelkomen. Het werd een leuke
voormiddag met een ontbijt, een gezellige
babbel, een infomarkt met stands van de
verschillende diensten en animatie voor
de kleinsten.
Foto's: Henk Rogiers. Meer foto's op
www.facebook.com/zedelgem.
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BURGERZAKEN

M12: nieuw model voorlopig rijbewijs
Voorwaarden bij aanvraag
1. Je bent houder geweest van een voorlopig rijbewijs M36 of M18
waarvan de geldigheidsduur nog geen 3 jaar is verstreken.
2. Het theoretisch examen is nog geldig.
3. Je hebt minimum 6 uur praktisch onderricht in een erkende rijschool gevolgd na het verlopen van het voorlopig rijbewijs M18
of M36.
4. Je bent medisch geschikt.
5. Een of twee begeleiders moeten worden aangeduid.
6. Je bent niet vervallen van het recht tot sturen.
7. Je bezit geen geldig voorlopig rijbewijs M18 of M36 meer.
8. Je was niet eerder houder van een voorlopig rijbewijs M12.

In het verleden was het niet mogelijk om onmiddellijk een nieuw
voorlopig rijbewijs aan te vragen als je vorig voorlopig rijbewijs
(M18/M36) was verlopen. Je diende in dit geval 3 jaar te wachten

Overzicht van de voorlopige rijbewijzen
M18

M36

M12

Geldigheid

18 maand

36 maand

12 maand

Onderricht

20 uur

--

6 uur

Begeleiders

--

1 of 2

1 of 2

Kostprijs

25 EUR

25 EUR

25 EUR

om een nieuw voorlopig rijbewijs aan te vragen.
Dit betekende dat men niet meer kon oefenen op de weg zonder
tussenkomst van een rijschool, wat soms wel voor frustraties en
misnoegen zorgde.
Sinds 1 februari 2019 is er echter een nieuw model voorlopig rijbewijs (M12) in voege dat je eenmalig kan aanvragen. Let wel: dit kan
enkel als je vorig voorlopig rijbewijs (M18/M36) is verlopen.

2018

2018

2019

voorlopige cijfers
voor 2017

definitieve cijfers
voor 2017

voorlopige cijfers
voor 2018

Zedelgem

7822

7807

7896

89

Loppem

4933

4942

4924

-18

Veldegem

5124

5127

5156

29

Aartrijke

4759

4761

4849

88

22638

22637

22825

188

Zedelgem

3192

3186

3237

51

Loppem

2005

2009

2020

11

Veldegem

2050

2051

2090

39

Aartrijke

2015

2017

2053

36

9262

9263

9400

137

1170

1160

1161

1

(toestand 1 januari)
AANTAL INWONERS

TOTAAL

groei/afname

AANTAL GEZINNEN

TOTAAL
EVOLUTIE
Inwijkingen
Geboorten

171

171

212

41

Uitwijkingen

1069

1086

1026

-60

Sterfgevallen

178

178

186

8

Ambtshalve afvoeringen

36

36

51

15

Vreemdelingen WR naar VR

37

63

78

15

95

94

188

TOTAAL
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Evolutie van de bevolking
In vergelijking met het definitieve cijfer van
1 januari 2018 is het aantal inwoners toegenomen met 188. De toename is vooral
voor rekening van Zedelgem en Aartrijke.
Het inwonersaantal van Loppem is opnieuw gedaald.
Het totaal aantal inwoners van groot-Zedelgem, toestand 1 januari 2019 (voorlopige cijfers), bedraagt nu 22.825, waarvan 22.325 Belgen en 500 geregistreerde
niet-Belgen.

Dienst burgerzaken
050 288 341
burgerzaken@zedelgem.be

© Johannes Vande Voorde
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C U LT U U R

Barbara Dex, Gunther Verspecht & Jo Mahieu:
'Dollymentary: The Tennessee Waltz'
Op verzoek van vele countryfans kruipen Barbara Dex en Gunther

Met bijzonder veel goesting grasduinen Barbara en Gunther op-

Verspecht opnieuw in de huid van Dolly Parton en Kenny Rogers.

nieuw in de vele hits en strafste songs van countrylegendes Dolly

Ze hernemen hun succesvolle voorstelling 'Dollymentary' (2013).

Parton en Kenny Rogers en brengen ze je een intieme, warme en

In een akoestische setting ditmaal, zodat je de songs in hun meest

innemende akoestische voorstelling.

pure vorm kunt horen.

I.s.m. de bibliotheek en de dienst welzijn.

Zangdiva Barbara Dex bewees de voorbije jaren dat ze in vele gen-

Wanneer: 14 maart 2019 - 14.00 u.

res thuis is. In country komen haar vocale kwaliteiten wellicht het

Waar: GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48

best tot hun recht. Gunther Verspecht is bij het grote publiek voor-

Prijs: 13 EUR (koffie inbegrepen)

al bekend als frontman van Stash (van de hit ‘Sadness’). Jo Mahieu

Tickets: www.zedelgem.be/tickets -

ondersteunt op gitaar.

tickets@zedelgem.be - 050 288 330

Theater Malpertuis/Bob De Moor: 'Olivetti 82'
Bernard Van de Wiele is niet geestelijk gestoord, maar in de war. Hij weet niet waarom hij
zich opeens in een politiekamertje bevindt met een Olivetti 82-typemachine voor z’n neus
en twee mannen die hem aan de tand voelen. Waarom zit z’n hand in een verband? En hoe
is het allemaal begonnen? Bernard begint zijn verhaal te vertellen …
24 jaar geleden kroop acteur Bob De Moor in de huid van dit personage van schrijver Eriek
Verpale. 116 voorstellingen lang hield ‘Olivetti 82’ de Vlaamse en Nederlandse cultuurcentra in de ban. Speciaal voor de 50ste verjaardag van Theater Malpertuis neemt Bob De
Moor nog een keer plaats achter de typemachine.
I.s.m. VTBKultuur Zedelgem.

© Sofie Debackere

Wanneer: 29 maart 2019 - 20.00 u.
Waar: GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48
Prijs: 15 EUR (standaard), 13,50 EUR (65+), 10 EUR (-26), 7,50 EUR (-26 op de dag zelf)
Tickets: www.zedelgem.be/tickets, tickets@zedelgem.be of 050/288.330
Leden van VTBKultuur Zedelgem kunnen ook tickets via hun vereniging kopen.
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Speelpleinwerking 'Kriebels'
In de paasvakantie (van dinsdag 8 t.e.m. vrijdag 19 april) kunnen kinderen van 3 tot 12 jaar terecht in het jeugdcentrum (op het domein De Groene Meersen) om deel te nemen aan toffe, spannende en creatieve activiteiten
van de speelpleinwerking.

Dagindeling

Registratie/inschrijving

Voormiddag

Inschrijven kan op twee manieren.

07.00 - 09.00 u.: inschrijven voormiddag/dag & vrij spel

• Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je een gezinsaccount aan

09.00 - 12.00 u.: programma*
12.00 - 12.30 u.: middagpauze (eigen lunchpakket meebrengen;
soep is voorzien)

en voer je de inschrijving in. Je kan via overschrijving betalen.
• De dag zelf aan de inschrijftafel met jetons. De jetons zijn niet te
koop op het speelplein.
Er zijn verkooppunten in elke deelgemeente. Je vindt ze op

Namiddag

www.zedelgem.be/speelpleinwerking-kriebels-en-swap.

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

Thema's
• Week 08/04 - 12/04: superhelden

*Koek of fruit meebrengen (sapje is voorzien). Op het speelplein

• Week 15/04 - 19/04: Studio 100

wordt geravot en gespeeld, dus laat de kinderen geen dure kledij

• Op 11 en 18/04 is er zwemmen in de namiddag (voor krekels en

dragen. In principe verlaten de kinderen het speelplein niet voor

mieren)

12.00 u. (VM) of 16.30 u. (NM).

Leeftijd
• 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

Woensdag 10 april 2019
13.30 - 16.30 u.

Prijs

Rondleiding en info over de speelpleinwerking.

• Halve dag: 1 jeton per kind (4 EUR, inclusief sapje)

Contact: 050 288 602 - jeugd@zedelgem.be

• Volledige dag: 2 jetons per kind (8 EUR, inclusief sapjes en soep)
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OPENDEUR voor ouders

Iedereen welkom!

JEUGD

Infobeurs
jobstudenten
za 16 maart 2019
• Doorlopend jobbeurs
• Infosessie rechten en plichten
jobstudenten en schoolverlaters
• Wat doe ik met mijn eerste loon?

10 tot 12 u. - gratis
Jeugdcentrum
De Groene Meersen
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

050 288 602 - jeugd@zedelgem.be

SPORT

Uitreiking Zedelgemse sportprijzen
Op zondag 3 februari vond onder ruime belangstelling de uitreiking van de Zedelgemse sportprijzen plaats.
Mathieu Vanneste en Amber Willem werden respectievelijk tot sportman en sportvrouw van het jaar verkozen. Mathieu werd verkozen tot Rookie van het jaar in de hoogste volleybalklasse en werd geselecteerd voor
de nationale ploeg. Amber behaalde in het BMX'en de 10de plaats op het WK in Baku en enkele topuitslagen
in Europa.
Sportbelofte van het jaar werd wielrenner Lars Van Ryckeghem. Hij bevestigde in 2018 zijn goede prestaties
van 2017, het werd Belgisch en provinciaal kampioen tijdrijden. Sportploeg van het jaar werd de U17 van
Excelsior Zedelgem. Zij behaalden de Vlaamse en nationale titel, een unieke prestatie in het jeugdvoetbal
van Zedelgem.
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Jeugdboekenmaand
Tentoonstelling Pieter Gaudesaboos
Auteur, illustrator en vorm-

© Pieter

Gaudes
aboos

gever Pieter Gaudesaboos
spreekt met zijn fantasie en
humor alle leeftijden aan.
Zijn werk is speels, origineel, met nostalgische en
absurde trekjes, de vormgeving van zijn boeken doet hij
trouwens zelf.
Benieuwd naar zijn werk? Kom dan gratis zijn tentoonstelling bezoeken in de bibliotheek.
Als leuk extraatje maakt Pieter een kleine zoektocht voor de kinderen 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 worden op ons slotfeest door de auteur zelf.
Wanneer: 1 tot 30 maart 2019 (tijdens de openingsuren)
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem
Prijs: Gratis

Voorleesuurtje
Elke eerste en derde zaterdag van de maand wordt in de hoofdbibliotheek voorgelezen uit prentenboeken of met een kamishibai
(Japans verteltheater). Voor alle leeftijden.
Wanneer: 2 en 16 maart 2019 - 11.00 tot 12.00 u.
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem
Prijs: Gratis (inschrijven is niet nodig)

Pyjama-avonden
Kom in je pyjama luisteren naar een verhaal. Tussendoor wordt er

Familiefilm

gezellig samen geknutseld.
Voor kinderen van het 3de kleuter en het 1ste leerjaar.

De vierjarige Rita is een nieuwsgierig en temperamentvol meisje.
Op een ochtend vindt ze Krokodil in haar badkuip. Krokodil is altijd

Wanneer en waar:

hongerig en erg lief. Hij blijft bij Rita wonen en samen beleven ze

• 20 maart 2019 - 18.00 tot 19.00 u. - Bibliotheek Zedelgem

dolle avonturen.

• 27 maart - 18.00 tot 19.00 u. - Uitleenpost Veldegem

Voor kinderen tussen 3 en 6 jaar en hun (groot)ouders.

Prijs: Gratis
Inschrijven: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

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

Op het slotfeest van de Jeugdboekenmaand kan je doorlopend

Wanneer: 30 maart 2019 - 9.30 tot 12.30 u.

heerlijke wafeltjes verkrijgen die kunnen doorgespoeld worden

Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem

met een glaasje kinderchampagne en kan je vriendschapsband-

Prijs: Gratis

jes maken voor al je vrienden. Ook maken we de winnaars van de

Inschrijven workshop: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

zoektocht bekendgemaakt.
De kers op de taart is een leuke workshop door Pieter Gaudesaboos voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar (10.00 tot 11.00 u.,
graag inschrijven).

Kinder- en jeugdjury:
oproep begeleider
Momenteel kunnen lezertjes van 8 tot 12 jaar via de bib deelnemen aan de kinder- en jeugdjury. We willen dit volgend jaar (najaar 2019 - voorjaar 2020) graag
verder zetten en daarom zijn we op zoek naar een nieuwe begeleider voor de
8- tot 10-jarigen.
Ben je ouder dan 18 jaar, lees je zelf graag boeken en wil je de liefde voor boeken
graag doorgeven of ken je iemand die hierin interesse zou hebben? Neem dan
vrijblijvend contact op met de bib en we geven je graag wat meer uitleg.
Neem contact op via bibliotheek@zedelgem.be of 050 20 80 08.

Lezing Maarten Inghels
Maarten Inghels (1988) is dichter, schrijver en coördinator van ‘De eenzame uitvaart’ in Antwerpen. ‘De eenzame uitvaart’ is een project waarbij dichters gedichten schrijven voor mensen die eenzaam worden begraven, zonder familie
of vrienden.
Wanneer: 4 april 2019 - 20.00 u.
Waar: Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem
Prijs: 3 EUR
Inschrijven: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be
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Fleur je straat op voor de bebloemingswedstrijd
Bloemen en planten geven kleur en fleur aan een straat. Heb je een

Zoals bij de vorige edities ligt er een bijzondere nadruk op de eco-

voortuin? Maak deze dan aantrekkelijk door er wat plantgoed of

logische aspecten van de tuinen. Zo wordt in iedere categorie re-

wilde bloemen in te plaatsen. Of versier je vensterbank met wat

kening gehouden met de milieuvriendelijkheid van de tuin: het ge-

mooie bloemen. Ook voor bijen en insecten is dit een aangename

bruik van compost, het vermijden van het gebruik van kunstmest

rustplaats.

of pesticiden, het gebruik van regenwater …

Jaarlijks gaan we op zoek naar de leukste en mooiste groene voortuintjes en gevelversiering.

Wil je deelnemen?
Vul onderstaand inschrijvingsstrookje in en geef het af aan het ont-

Heb je zelf een groene voortuin of ken je iemand met een mooie

haal in het gemeentehuis of vul het online inschrijvingsformulier

voortuin? Schrijf dan zeker in voor onze wedstrijd en wie weet valt

in op www.zedelgem.be/bebloemingswedstrijd, waar je ook het

jouw gevel of voortuin in de prijzen.

wedstrijdreglement kan lezen.

Bij inschrijving ontvangt elke deelnemer een fleurige attentie en in
het najaar organiseren we een gezellige receptie waar de winnaars

Deelnemen is gratis en inschrijven kan tot 15 mei. Veel succes!

bekend uit alle categorieën bekend worden gemaakt. Zij ontvangen een Zedelgemse cadeaubon van 50 euro. Ook voor de beste
nieuwe deelnemers wordt een mooie prijs voorzien.

"
Inschrijfformulier bebloemingswedstrijd 2019
> indienen tot 15/05/2019 (onthaal gemeentehuis)
Naam deelnemer: ..........................................................................

Ik neem deel aan de beloemingswedstrijd in de categorie

Adres: .............................................................................................
.............................................................................................
Tel.: ................................... E-mail: ................................................

m Traditionele bloementuin
m Moderne tuin
m Bedrijfsterreinen (agrarisch/industrie) > schrappen wat niet past
m Natuurlijke tuin

m Ik schrijf mijn eigen tuin in

m Gevelversiering

m Ik schrijf de tuin van een vriend of buur in

m Mooist bebloemde handelszaak

(mijn naam: ................................................................................ )
m Ik geef toelating aan het gemeentebestuur om foto’s te nemen

DATUM: .............................

van mijn tuin die in het kader van deze wedstrijd kunnen
gepubliceerd worden.
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Gezocht: kringloopkrachten
Ben je begaan met het leefmilieu en geloof je in de kringloopgedachte? Kom je graag in contact met andere tuinliefhebbers? Wil
je weten hoe je de kringloop in keuken en tuin kan sluiten en je
kennis kan delen met anderen? Dan is vrijwilligerswerk als kringloopkracht iets voor jou!
Samen met de milieudienst en andere kringloopkrachten hou je
de kringloop van keuken- en tuinresten in je gemeente levend. Een
klasbezoek begeleiden aan het recyclagepark, tips geven in jouw
of andermans tuin, je verhaal vertellen op een infostand, demo's
geven … Als vrijwillige kringloopkracht heb je tal van mogelijkhe-

loopkracht de mensen uit je omgeving kan helpen om keuken- en

den om anderen te informeren over de verschillende kringloop-

tuinresten opnieuw creatief te gebruiken.

technieken. Kies zelf wat je graag doet want jouw enthousiasme
werkt aanstekelijk!

Neem voor meer informatie contact op met:
• de milieudienst (050 288 349 - milieu@zedelgem.be)

Hoe word je kringloopkracht?

• Elke Vancaillie, verantwoordelijke vrijwilligerswerk

Tijdens verschillende infosessies dompelt een Vlaco-lesgever je

(elke.vancaillie@zedelgem.be)

onder in de wereld van de kringlooptechnieken zodat je als kring-

'Laat het zoemen met bloemen'
Onze bijtjes verdienen dezer dagen extra zorg. Een van hun proble-

Een bloemenakker bestaat uit éénjarigen. Die kiemen, groeien,

men is een verminderd aanbod van nectar en stuifmeel. Met ‘Laat

bloeien en sterven in de tijdspanne van één groeiseizoen. Een

het zoemen met bloemen’ willen we aan iedere tuinier duidelijk

bloemenakker behouden over meerdere jaren vergt dus ieder jaar

maken dat hij/zij kan helpen. Want vele planten in de tuin (bomen,

een beetje ‘heraanleg’! Bij de start van een nieuw groeiseizoen,

struiken, vaste planten …) kunnen een mooie bijdrage leveren aan

maak je je bloemenakker opnieuw vrij van begroeiing en woel je

het kostje van bijen. Bloei is het sleutelwoord, maar niet iedere

de bodem opnieuw oppervlakkig om. In dit verse kiembedje kun-

bloem lokt een bij!

nen de gevallen zaden van het vorige jaar opnieuw kiemen, maar
kun je ook herinzaaien.

Goed toegankelijke bloemen en een stevige nectarproductie zijn
de succesfactoren om bijen te plezieren. Met de bloemenzaadjes

Deze bloemenakker is voor jou hopelijk het begin van nóg meer

van ‘laat het zoemen’ leg je een zogenaamde bloemenakker aan.

aandacht voor natuur in je tuin. Want vele planten zijn goede bij-

Zaaien doe je op een zonnige plek en op blote grond (uitstrooien in

enplanten. In de publicatie ‘bijen en hommels in nood’ vind je een

het gras heeft geen zin!).

overzicht van goede bijenplanten voor ieder mogelijk hoekje van
de tuin.

Om onkruiden te onderdrukken kan je voor het zaaien de methode
van ‘het valse zaaibed’ toepassen. Je legt je grond zaaiklaar, maar

Bestel vanaf 15 maart je gratis bloemenzaad voor bijen En laat het

laat de onkruiden gedurende enkele weken de vrije loop. Na die

zoemen met bloemen (zolang de voorraad strekt).

periode verwijder je opgekomen kiemplanten met een minimum
aan bodemverstoring. Daarna zaai je het bloemenmengsel. Vele
onkruidzaden zijn op die manier geliquideerd!
Hoe bestellen?
• Via het bestelformulier op www.west-vlaanderen.be/bijen
• Via het Provinciaal informatiecentrum Tolhuis, Jan Van Eyckplein 2, Brugge
(gratis nummer 0800 20 021 of aan de balie)
Openingsuren: ma-vr 9-12.30 u. en 13.30-17 u., za 9-12 u.
• In de provinciale bezoekerscentra (Bulskampveld, de Palingbeek, De Gavers,
De Blankaart en het Zwin Natuurpark) worden de zaadjes ook fysiek verdeeld.

13

MILIEU

Werken Ockerhout, Stakedreef en Kastanjehaeghe
In het voorjaar van 2019 zal een aannemer in opdracht van de

In de Stakedreef komt er een verkeersknip analoog aan de knip

Vlaamse Landmaatschappij (VLM) verschillende werken uitvoeren

in de Diksmuidse Heirweg ter hoogte van de Kezelbergstraat. De

in de gemeente Zedelgem in het Ockerhout, de Stakedreef en in

locatie van de knip werd bepaald in overleg met de aangelanden

de wegel Kastanjehaeghe. De hinder voor de omwonenden zal be-

en de gebruikers van de landbouwpercelen. De nieuwe inrichting

perkt zijn.

laat toe dat ook menners de Stakedreef kunnen blijven gebruiken.
Alle ervaringen en bijsturingen aan de knip op de Diksmuidse Heir-

Het Ockerhout (5,6 ha) werd al in 2017 aangeplant. In 2019 zal de

weg werden meegenomen bij het uittekenen van de knip voor de

aannemer de recreatieve elementen realiseren zoals paden voor

Stakedreef.

de verschillende gebruikers (ruiters, wandelaars en mountainbikers) en een plekje om te rusten langs de Diksmuidse Heirweg,

Tot slot wordt gewerkt in de Kastanjehaege. Deze trage weg maakt

een Romeins heirweg. De vormgeving van de zitelementen op het

de verbinding tussen de Isenbaertstraat en de Baertsdreef. Hier-

rustpunt zal verwijzen naar de verdwenen bestrating die de oude

door kan de doorgang voor ruiters en wandelaars officieel worden

Romeinse Heirweg kenmerkte. Naast de recreatieve elementen

opgenomen in de verschillende recreatieve lussen in de gemeen-

wordt ook de natuurwaarde van het bos verder versterkt door bij-

te en zal het duidelijk zijn tot waar de landbouwgronden zich uit-

komend bosgoed aan te planten en een laagte te creëren in een

strekken. Op die manier wordt schade aan de landbouwgewassen

centrale open plek ter hoogte van het rustpunt.

door recreatief gebruik in de toekomst vermeden en kunnen de recreanten via deze rustige doorgang langs de historische houtkant

Zo komt er bijna 2,5 ha bos bij in de gemeente. Ook heischraal

naar het Vloethemveld wandelen en ruiteren.

grasland, heide en water krijgen meer ruimte. Zo wordt niet alleen
de natuurverbinding tussen het Vloethemveld en Sint-Andriesveld

Zowel de werken in de Stakedreef als aan de Kastanjehaege wor-

robuuster, maar maken we ook werk van de Europese natuurdoe-

den gefinancierd door de Vlaamse Landmaatschappij en door de

len. Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), de Vlaamse Land-

gemeente Zedelgem in het kader van het inrichtingsplan Moubeek

maatschappij en de gemeente Zedelgem financieren deze werken

Vloethemveld, Fase 1.

in het kader van het Inrichtingsplan Moubeek Vloethemveld, fase
1. Wanneer de bomen voldoende gegroeid zijn, kan het Ockerhout

Voor meer informatie kan je terecht bij Eva Verstraete (eva.ver-

in de zomer als speelbos in gebruik genomen worden.

straete@vlm.be)

Stakedreef

Ockerhout

14

AGENDA

01/03
Theatermonoloog: 'Arthur Naeyaert,
mien ziele, mien zieer, mien verzet'
Door Ignace Goethals, Brigit Decraemer
en Theater Overhoop. Arthur Naeyaert,

08/03

‘schrik der Duitschers’ van Jozef Vackier

Documentaire: 'Wat hebben we verdiend vandaag?'
Over het leven en werk van zes Vlaamse landbouwersgezinnen. Landbouwers zijn een levensnoodzakelijke schakel in onze voedselketen. Ze zijn zich bewust van die verantwoordelijkheid, werken keihard en lopen over van passie en toewijding voor hun land en de
dieren.
"Boeren is geen job, het is een manier van leven" zegt een van de landbouwers daarover
in deze documentaire. Wat de landbouwers daarvoor terugkrijgen staat helaas niet in ver-

is de bron voor dit stuk. Na de voorstelling is er gelegenheid om een vrije
bijdrage te geven voor het project van
het Heidehuis.
Wanneer: 20.00 u.
Waar: Parochiaal centrum Loppem
Tickets: edwlop@skynet.be

houding tot de inspanningen en opofferingen die zij elke dag doen. Ze zijn overgeleverd
aan een onvoorspelbare, ruwe markt en voelen hoe de consument zijn verbinding met de
boerenstiel verloren heeft. Met deze documentaire wil Victoria Deluxe een fundamentele
bijdrage leveren aan de beeldvorming over de staat van de landbouw in Vlaanderen.

03/03
Insectenhotel bouwen
Natuurpunt Zedelgem bouwt een insectenhotel met thermisch gehard hout.

Wanneer: 20.00 u.
Waar: Jonkhove, polyvalente zaal, Aartrijksestraat 9, Aartrijke
Org.: Algemeen Boerensyndicaat, Boerenbond, Boeren op een Kruispunt & Landelijke
Gilden i.s.m. Leader, Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling en de provincie Oost-Vlaanderen.

Duurzaam en ecologisch! In de boomgaard van het natuurgebied Hoogveld
wordt dit insectenhotel ingehuldigd.
Diverse standen brengen info, voor jong
en oud, over het leven en welzijn van

Prijs: 5 EUR, incl. drankje
Info: Bart Vergote (0473 94 19 57) - Luc Neyens (0479 13 92 50)
www.victoriadeluxe.be/wathebbenweverdiendvandaag

het zoemende volkje. Je kan helpen
meebouwen vanaf 14.00 u.
Wanneer: 14.00 tot 18.00 u.
Waar: Hoogveld, Veldegem. Ingang via
de carpoolparking aan afrit 11 van de
E403 richting Zedelgem.
Prijs: Gratis. Kinderen krijgen een gratis
vieruurtje. Voor de ouders gebak en
drank tegen een democratische prijs.

15/03

25/03

Info en inschrijvingen:
www.natuurpuntzedelgem.be

Stoofvleesfestijn met
optreden Frederic

Zedelgemse
Wandeltoer

Waar: Jonkhove, Aartrijksestraat 9,

Maandelijks geleide groepswandeling

Grappige voorstelling voor grootouders

Aartrijke

van ongeveer 10 km langs rustige en

en kleinkinderen vol trucs en stunts.

Wanneer: vanaf 11.00 u., optreden om

mooie wegen. Voorzie stapschoenen en,

14.00 u.

indien nodig, regenkledij.

Org.: dienstencentra

06/03
'TiTaTrop Tard'

Wanneer: 14.00 - 16.00 u.
Waar: ’t Lokaal, Lokaalstr. 7, Veldegem

Prijs: 17 EUR (stoverij met frietjes, taart

Waar: start aan abdij Zevenkerken

Org.: Gezinsbond

en optreden)

(parking)

Prijs: 4 EUR (niet-leden: 7 EUR), incl.

12 EUR (stoverij met frietjes)

Wanneer: verzamelen om 13.15 u.,

hapje en drankje

5 EUR (optreden en taart)

vertrek om 13.30 u. stipt.

Inschrijven: t.e.m. 27/02 via

Inschrijven: tegen 04/03 via de dien-

Prijs: gratis

tamaracollier@hotmail.com

stencentra (gegevens op pagina 17)

Info: sport@zedelgem.be
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09/03
Geleid bezoek aan brouwerij Fort

kunnen deelnemen aan een quiz en voor
de kleuters is er een kleurwedstrijd.
Bar met hapje en drankje.

Lapin in Brugge

21/03
Workshop 'Van pallet tot meubel'
Ideeën uitwisselen hoe we van een

Een boeiend brouwverhaal dat overgo-

Waar: VBS De Stapsteen, Veldegem

pallet een meubel kunnen maken (stoel,

ten wordt met een heerlijk fris biertje. De

Wanneer: 13.30 - 18.00 u.

zetel, zitbank, tafel, bloembakken ...) en

rondleiding duurt anderhalf uur.

Org.: Ouderraad VBS de Stapsteen i.s.m.

daarna de handen ook uit de mouwen

Jeukiboek Zedelgem

steken. Er zijn palletten beschikbaar.

Info: Steven Ketels - 0475 287 215

Zelf hamer, koevoet, nagels, vijzen ...

Wanneer: 14.00 u.
Waar: Samenkomst aan de brouwerij
(Koolkerkse Steenweg 32) met eigen
vervoer (carpooling mogelijk, geef een

meebrengen.

21/03

Waar: In het eco-volkstuinpark Den

seintje).

Pecha Kucha (thema: 'wendingen')

Doorn (Diksmuidse Heirweg, Zedelgem)

Org.: KWB/Femma Zedelgem

In deze Japanse presentatievorm van

Wanneer: 13.30 u.

Prijs: Leden en partner 5 EUR (niet-leden

enkele minuten, brengen negen hun

Org.: KWB Zedelgem

7 EUR), 2 bieren inbegrepen.

verhaal over hoe hun leven een an-

Prijs: 4 EUR (niet-leden: 6 EUR)

Inschrijven: 050 20 03 30 -

dere wending neemt/heeft genomen.

Inschrijven: tegen 15/03 via

freddyslabbinck@skynet.be (tot 02/03)

Deelnemers zijn Greet Chielens, Caroline

0486/17.82.62 of francis.vansteelandt@

Dellaert, Veerle Devlieghere, Mia

telenet.be

16/03
Tweedehandsbeurs

Gyselink, Deborah Kyndt, Hilde
Misseeuw, Luc Neyens, Ibe Vanroy en
Jurgen Vercaemst.

31/03
Kindertheater

Tafelverkoop met tweedehandsartikelen
voor jong en oud: zwangerschapskledij,

Wanneer: 20.00 u.

'Flugtüg' (theater Framboos), over de

baby-/kinderkledij, speelgoed ... Verko-

Waar: Onze-Lieve-Vrouwkerk

avonturen van Johnny Crash. Voor kin-

pers betalen 10 EUR (leden Gezinsbond

in Veldegem

deren vanaf 4 jaar.

5 EUR terug op spaarlidkaart). Inschrij-

Prijs: 10 EUR

ven t.e.m. 10/03 via edwlop@skynet.be.

Info: 0478 61 31 40

Wanneer: 14.15 - 16.00 u.
Waar: Jonkhove, Aartrijke

Wanneer: 13.00 - 16.00 u.
Waar: De Strooien Hane, Loppem
Prijs: gratis voor bezoekers

19/03

22-30/03

Prijs: 2 EUR (3 EUR niet-leden)

Toneel: ‘Het regende die dag’

Info: kathleen.storme@skynet.be -

Door toneelkring 'Int Wroede ende int

www.gezinsbondaartrijke.be

Sotte' Veldegem. Tragikomedie van Lode
Pools in een regie van Noël Latruwe

Nacht van de geschiedenis

Activiteiten dienstencentra

Wanneer: 22, 23, 29 en 30/03 om 20 u.;

01/03: Rad van Fortuin

24/03 om 18.00 u.

14.00 - 16.00 u. (Jonkhove)

Wanneer: 19.30 u. (carpool om 19.00 u.,

Waar: ’t Lokaal, Lokaalstr. 7, Veldegem

4 EUR (incl. koffie/thee en versnapering)

parking achter kerk Veldegem)

Prijs: 8 EUR (lid Opendoek: 7 EUR), kaar-

Org.: Davidsfonds Zedelgem-Veldegem

ten verkrijgbaar via 050 27 88 29.

05/03: Digidokter

Prijs: 10 EUR (niet-leden: 12 EUR)

Info: www.intwroedeendeintsotte.be

Elke eerste dinsdag van de maand in

Bezoek aan Nick Ervinck

Inschrijven: filip.maenhout@skynet.be
- 050 28 08 33

20/03

Jonkhove (14.00 u.).

23/03

2,50 EUR (koffie/thee inbegrepen).
Inschrijven niet nodig.

29ste Leeuwtocht
Wandeltocht ( 6-12-18-21-30-42-50 km)

Boekenbeurs (thema: 'vriendschap')

05/03: Crea-atelier i.s.m. Oranje
14.00 - 16.00 u. (De Braambeier)

Auteur Danny Devos komt signeren,

Wanneer: vanaf 8.00 u.

13 EUR (incl. koffie/thee en materiaal).

Nancy (bibliotheek Veldegem) leest voor

Waar: start aan Spes Nostra, Zedelgem

Inschrijven tegen 01/03.

aan de jongste leerlingen van 15.00 tot

De Leeuw

16.00 u., kinderen van de lagere school

Info: ww.4op1rij.be

maken vriendschapsbandjes en
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07/03: Grote gezelschapsspelen

Jonkhove: 14/03 (bresiliennetaart) en

Zitdans/turnen

13.45 u. - De Pasterelle

26/03 (verwenkoffie).

Elke vrijdag in De Braambeier van 10.30

Gratis, inschrijven niet nodig.

De Pasterelle: 14/03 (verwenbordje).

tot 11.30 u. en op 19/03 in De Pasterelle

14 tot 16 u. - 3,50 EUR (incl. koffie/thee)

van 10.00 tot 11.00 u. - 1 EUR

12/03: Voordracht orgaandonatie

Tot 3 werkdagen vooraf inschrijven.
Fitheid 50+ en figuurtraining

19.00 - 21.00 u. (De Braambeier) - gratis
Kookclubje 'Kom'n Eten'

Elke vrijdag in De Braambeier van 9.15

15/03: Mailen voor beginners

Maandag 11 en 25/03 in De Braambeier.

tot 10.45 u.

9.30 u. - Jonkhove - Ook op 22/03.

13.30 - 16.30 u. (prijs afhankelijk van het

7 EUR/les (30 EUR voor 5 beurtenkaart).

12 EUR voor beide lessen.

menu).

15/03: Kookworkshop

Yoga

Elke woensdag in De Pasterelle van 14.00

Petit beurretaart

Elke woensdag in De Braambeier en elke

tot 16.00 u.: breien, mandala's, schilde-

10.00 - 12.00 u. (De Pasterelle)

vrijdag in brouwerij De Leeuw (Engel-

ren op kleur, kaartjes maken ...

5 EUR, koffie/thee inbegrepen.

straat 7, Aartrijke), van 9.15 tot 10.30 u.

Prijs afhankelijk van de activiteit.

Creatieve woensdag

6 EUR/les (1ste les gratis voor beginners)
16/03: Voordracht eutonie

en 55 EUR voor een 10 beurtenkaart.

(lichaamspedagogie)
14.00 u. - De Braambeier - 2,50 EUR

Bingo
Dinsdag 12/03 (Jonkhove), donderdag

19/03: Workshop

21/03 (De Pasterelle) en dinsdag 26/03

etiketten maken in Word

(De Braambeier).

13.30 - 16.00 u. (De Braambeier)

14.00 - 16.00 u. - 4 EUR (koffie/thee en

6 EUR (beperkt aantal plaatsen)

een versnapering inbegrepen).

Line Dance

Retouchecafé

13/03 en 20/03 in De Braambeier en op

Elke dinsdag in De Braambeier.

08/03 en 22/03 in Jonkhove.

14.00 tot 16.30 u. - 2,50 EUR

14.00 - 16.00 u.

Een kopje koffie, gezellige babbel en

2,50 EUR - koffie/thee inbegrepen.

begeleiding bij het gebruik van onze

Graag inschrijven voor de
activiteiten van de dienstencentra (tenzij anders vermeld):
• de.braambeier@zedelgem.be
050 25 22 40
• jonkhove@zedelgem.be
050 25 01 31
• de.pasterelle@zedelgem.be
050 25 01 37

naai- en overlockmachines. Je mag ook
Zoete zonde

je eigen naaimachine meebrengen.

De Braambeier: 06/03 (boules de Berlin)
en 19/03 (profiteroletaart).

Snelheidscontroles maart
04/03: Zedelgem - Aartrijke
07/03: Zedelgem - Aartrijke
11/03: Aartrijke - Loppem - Zedelgem
15/03: Zedelgem - Veldegem - Loppem
19/03: Zedelgem - Loppem - Veldegem
26/03: Zedelgem - Loppem
29/03: Zedelgem - Veldegem - Loppem
Naast de aangekondigde snelheidscontroles vinden er ook onaangekondigde 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.
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KORTE BERICHTEN

Dag van de Zorg in OC Cirkant
Op zondag 17 maart 2019 zet OC Cirkant de deuren open tij-

Er is een leuke zoekwedstrijd voor de kinderen, een gezellig

dens de Dag van de Zorg. Ze hebben een boeiend parcours

eetkraampje en een infomarkt waar je alles te weten komt over

uitgewerkt doorheen de voorziening en hopen jullie te mo-

vacatures, vrijwilligerswerking, familieraad, de bouwplannen,

gen verwelkomen op wat een prikkelende dag zal worden.

hun doelgroep ... en nog veel meer.

Ontdek het dagelijks leven in een leefgroep, ervaar de ateliers

Met de huifkar kan je ook een bezoek brengen aan de buren

en activiteiten, kom meer te weten over hoe het brein werkt en

Rozenweelde en Zonnehart.

waarom het soms tegenwerkt, maak kennis met onze alpaca's ...
Kortom, geniet van een leuke en boeiende dag.
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Meer informatie op www.dagvandezorg.be.

IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 24 januari 2019
Zorg en Welzijn Zedelgem vzw

Personeel

De gemeenteraad beslist principieel tot het sluiten van een erf-

De gemeenteraad stelt het gezamenlijk organogram voor de dien-

pachtovereenkomst met ZWZ vzw met als doel de realisatie van 76

sten van het gemeentebestuur en het OCMW vast en neemt kennis

woongelegenheden residentiële ouderenzorg op de grond gelegen

van de evolutie van het personeelsbestand, van de personeelskost

naast het woonzorgcentrum Klaverveld in de Loppemsestraat in

en van het personeelsbudget over de periode 2014-2019, zoals op-

Zedelgem dat eigendom is van de gemeente met een ruimtelijke

gemaakt en toegelicht door de algemeen directeur.

invulling van maximum 6.000 m². De beslissing tot het sluiten van
een erfpacht ten behoeve van ZWZ vzw op de vroegere site Maar-

Ingediend punt

tenshove vervalt. De gemeenteraad neemt kennis van de initiatie-

Door raadslid Martine De Meester: plannen en beslissing tot he-

ven buurtgerichte zorg (zie artikel op pag. 3).

raanplant bomen in de Halfuurdreef in Veldegem - stemming tot
wijziging beslissing.

Secretariaat

De gemeenteraad beslist om de genomen beslissing van de ge-

• De gemeenteraad geeft positief advies op het voorstel van de

meenteraad van 03/2018 i.v.m. de heraanleg van de Halfuurdreef

Hulpverleningszone 1 West-Vlaanderen voor de jaaractieplan-

in Veldegem niet te herzien en houdt vast aan het door de gemeen-

nen 2019 van de directies bedrijfsvoering, risicobeheersing, ope-

teraad goedgekeurde herinrichtingsplan en laat de werken verder

raties en VTO en uitrusting.

uitvoeren conform het bestek en de gunning zoals beslist door de

• De gemeenteraad beslist een addendum toe te voegen aan de

gemeenteraad in zitting van 22 maart 2018.

beheersovereenkomst inzake 'kruiselingse bevoegdheden' voor
personeel van gemeente en OCMW en keurt de gecoördineerde

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op

versie goed.

www.zedelgem.be/gemeenteraad.

Financiën

Volgende zitting: donderdag 28 maart om 19.30 u.

Goedkeuring vaststelling begrip ‘dagelijks bestuur’ inzake:

(gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn)

-- overheidsopdrachten, in-house opdrachten en raamovereenkomsten van andere instanties
-- daden van beheer en daden van beschikking met betrekking
tot onroerende goederen

Vacature redder
Voor het gemeentelijk zwembad is het gemeentebestuur op zoek

Aanbod

naar een gemotiveerde redder (voltijds, niveau D1-D3).

Een contract onbepaalde duur, een marktconform salaris aange-

Je houdt toezicht op de zwemmers en treedt preventief op ten

vuld met maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.

opzichte van zwembadbezoekers met als doelstelling een veilig en
klantvriendelijk zwembadgebruik.

Interesse?

Je staat in voor het onderhoud van de droge en natte zones in het

Dien je kandidatuur (met motivatie, CV en kopie diploma) in via

zwembad.

selecties@zedelgem.be, uiterlijk op 6 maart 2019.
Meer informatie vind je op www.zedelgem.be/vacatures of via de

Profiel

personeelsdienst (050 250 775 - personeel@zedelgem.be).

• Je bent in het bezit van een brevet hoger redder en een recent
bijscholingsattest (max. 1 jaar).

Er wordt een werfreserve aangelegd geldig voor drie jaar.

• Je bent klantgericht en flexibel ingesteld.
• Je hebt overtuigingskracht en je werkt graag in team.
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OPENINGSUREN

Gemeentehuis

Deelgemeenten

Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem

Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem

050 28 83 30

050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be

info@zedelgem.be

Maandag & donderdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.
Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem

Voormiddag

Namiddag

Maandag

Gesloten

13.30 - 19.00 u.

Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

Dinsdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke

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

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

Sociale dienst & OCMW

050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be

050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

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.

Afspraak maken

Woensdag

08.30 - 13.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

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.

Zaterdag

09.00 - 12.00 u.

13.00 - 16.00 u.

Ook gevestigd in het gemeentehuis.

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.

Archief

Technische dienst - uitleendienst

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
050 81 44 14

Schatting 71, 8210 Zedelgem

archief@zedelgem.be

050 28 83 30

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

Bibliotheek

technische.dienst@zedelgem.be
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u.

Zwembad De Groene Meersen

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

050 20 80 08

050 20 99 01

bibliotheek@zedelgem.be

sport@zedelgem.be
Voormiddag

Namiddag

Dinsdag

08.15 - 9.15 u.

Gesloten

16.00 - 19.00 u.

Woensdag

Gesloten

14.30 - 20.00 u.

gesloten

14.00 - 19.00 u.

Donderdag

09.30 - 10.30 u.

17.30 - 19.00 u.

Donderdag

gesloten

14.00 - 19.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Vrijdag

Gesloten

17.30 - 21.00 u.

Zaterdag

09.30 - 12.30 u.

Gesloten

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.

Woensdag

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

11.45 - 13.00 u.

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