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IN DE KIJKER

Beste inwoners,
De zomervakantie is bijna afgelopen. Hopelijk heeft iedereen een
deugddoend verlof gehad en zijn de batterijtjes opgeladen.
De boekentassen staan ongetwijfeld al klaar om straks vol goede
moed naar school te trekken. Terug naar school betekent ook terug
meer en drukker verkeer in Zedelgem en aan de schoolomgevingen
in het bijzonder. Hou het veilig als fietser, voetganger en als
bestuurder van een gemotoriseerd voertuig. De gemeente hecht
veel belang aan verkeersveiligheid en mobiliteit en investeert
hier ook in. Zo werden sinds september vorig jaar fietsstraten
ingevoerd, actualiseert de gemeente de fietsroutekaarten, worden
locaties ‘Victor veilig’ geoptimaliseerd en werkt de gemeente op
het steeds veiliger maken van het fietsverkeer in het algemeen. In
de Berkenhagestraat zijn aanpassingen uitgevoerd met de eerste
okergeel gekleurde fietssuggestiestroken op ons grondgebied.
Een groot werk is de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad
en poorteffect langs de Rembertstraat. Deze werken zijn bijna
klaar. De afwerking ervan is voorzien rond eind september begin
oktober. Vanaf dan zullen fietsers op een gemakkelijke, vlotte en

blijven sensibiliseren en ook de vele acties die door de scholen

veilige manier naar Torhout en terug kunnen fietsen.

worden georganiseerd worden door de gemeente ondersteund.
‘Gezien en gezien worden’ in het verkeer is belangrijk en kan van

Hoewel in de provincie West-Vlaanderen de werking van de traject-

levensbelang zijn.

controles zeer moeizaam verloopt, kunnen wij in Zedelgem rekenen op een van de weinige trajectcontroles die effectief werken.

In het midden van jouw Zedelgem Magazine vind je een uitneemba-

We mogen daar absoluut blij mee zijn want het doet het aantal

re katern ‘Aanbod dienstencentra’ met daarin het volledig aanbod

ongevallen dalen en een trajectcontrole doet meer dan alleen de

voor de komende twee maanden van onze lokale dienstencentra

snelheid meten en controleren. Zo is de camera ook uitgerust met

De Braambeier, Jonkhove en De Pasterelle. Sinds de samenvoe-

nummerplaatherkenning wat dan weer helpt om chauffeurs die

ging van gemeente en OCMW in eenzelfde organisatie werkt de

niet verzekerd zijn uit het verkeer te halen. Je zal het maar meema-

gemeente op het vlak van externe communicatie en gebruik van

ken om het slachtoffer te zijn van een niet verzekerde chauffeur …

éénzelfde huisstijl ook efficiënter.
Deze katern zit vanaf nu tweemaandelijks als uitneembare bijlage
in Zedelgem magazine. Het is de nieuwe versie van het vroegere

Aan de vooravond van het
nieuwe schooljaar doe ik
graag een oproep om
verkeersveiligheid te steunen
en te ondersteunen.

‘b-magazine’ dat aan bepaalde doelgroepen zoals oudere mensen,
buurtbewoners en gebruikers van bepaalde sociale diensten van
de dienstencentra bedeeld werd.
Met de tweemaandelijkse katern
wil de gemeente haar inwoners
over haar sociale aanbod in de
dienstencentra zo ruim mogelijk
informeren, uitnodigen en ook

Maar het blijft natuurlijk ook een engagement van elke weggebruiker om veilig en met respect voor elkaar de openbare weg en open-

de inwoners die digitaal minder
of niet actief zijn bereiken.

bare infrastructuur te gebruiken. Daarom doe ik aan de vooravond
van het nieuwe schooljaar graag een oproep om verkeersveilig
gedrag te steunen en te ondersteunen door zich te houden aan de
verkeersregels, de aandacht voor verkeersopvoeding bij onze kin-

Annick Vermeulen
burgemeester

deren scherp te houden en positief op te vallen in het verkeer: dit
kan door het dragen van fluoricerende vestjes en voldoende verlichting aangevuld met een fluohelm bijvoorbeeld. Jaarlijks werkt
de gemeente Zedelgem met de scholen samen om de kinderen te
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Kwetsbaarheidsonderzoek
Gerichte sociale acties maken senioren minder kwetsbaar
De sociale dienst van de gemeente Zedelgem biedt via de werking van onder andere de
lokale dienstencentra, een aanbod dienstverlening naar senioren toe. Begin 2017 opende
in Loppem het lokaal dienstencentrum De Pasterelle.
Om de werking van de sociale dienst nog beter af te stemmen op de lokale situatie en
noden van senioren is er in Loppem een kwetsbaarheidsonderzoek uitgevoerd. Hiervoor
werden een tool en werkwijze ingezet die vanuit het steunpunt ‘Data & Analyse’ van de Provincie West-Vlaanderen worden aangereikt en waarmee de kwetsbaarheid van specifieke
doelgroepen in kaart kan gebracht worden.
Tijdens een bedankingsmoment voor de groep vrijwilligers die, aangestuurd door de sociale dienst, op enquête gingen bij ruim 400 75-plussers in Loppem, werden de resultaten
van het kwetsbaarheidsonderzoek en bijhorend actieplan voorgesteld.
Het kwetsbaarheidsonderzoek omvat vier deelaspecten:
• Fysieke kwetsbaarheid: in welke mate is de persoon nog in staat verschillende lichamelijke activiteiten uit te voeren?
• Sociale kwetsbaarheid: hoe groot is het netwerk waarop de persoon een beroep kan
doen indien zich iets voordoet?

Nieuwe
samenstelling
gemeentelijke
adviesraden
De nieuwe gemeentelijke legislatuur

• Psychologische kwetsbaarheid: hoe goed voelt de persoon zich in zijn vel en in welke

startte op 1 januari 2019. Dat betekent

mate voelt de persoon zich mentaal sterk genoeg om zijn problemen aan te pakken?

ook dat alle gemeentelijke adviesraden

• Omgevingscomponent: zijn de woning en de woonomgeving voldoende aangepast?

opnieuw moeten samengesteld worden:

Als antwoord op de resultaten van het onderzoek worden nu concrete acties geïntrodu-

• Sportraad

ceerd. Zo gaat de sociale dienst de huisbezoeken bij de onderzochte doelgroep opvoeren

• Cultuurraad

en extra inzetten op het bekendmaken van de mogelijkheden tot woningaanpassingen.

• Gecoro

Ook de douchemogelijkheid in de dienstencentra zal extra aangeboden worden en deze

• Lokaal Overleg Kinderopvang

kwetsbaarheidsonderzoeken zullen in alle deelgemeenten uitbreiding krijgen.

• Welzijnsraad

De bedoeling is om systematisch een globaal beeld te krijgen van de kwetsbaarheid van

• Jeugdraad

senioren in de gemeente, dit per deelgemeente in kaart te brengen en vervolgens gerichte

• Andersvalidenraad

acties op te zetten. Tenslotte zal dit de gemeente toelaten om een seniorenbeleid op maat

• Seniorenadviesraad

te voeren.

• Verkeerscommissie
In het voorjaar deden we via Zedelgem Magazine een oproep naar kandidaat-leden om zich te engageren
en mee te denken, mee te spreken en
mee te adviseren over verschillende
gemeentelijke aangelegenheden.
Die nieuwe samenstelling is nu een feit.
Je kan per adviesraad de opdracht,
leden en contactgevens raadplegen op
www.zedelgem.be/adviesraden.

Centraal op de foto schepen van sociale zaken Ellen Goes met links naast haar
Anja Bardyn (directeur sociale dienst), Charlotte Vrancken
(coördinator dienstencentra en centrumleider De Pasterelle)
en omringd door de vrijwilligers die de enquête afnamen.
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Kunstgrasveld in De Groene Meersen gebruiksklaar
Voetbal zit in de lift in onze gemeente. De voetbalvelden op het
gemeentelijke sportterrein De Groene Meersen worden zeer druk
bespeeld. Te druk bespeeld eigenlijk … zodat de kwaliteit van de
voetbalvelden eronder lijdt en niet meer voldeed. Een gevolg hiervan is ook dat voetbalspelers niet meer alle kansen kunnen krijgen
en grijpen om voldoende te trainen. Er was dus nood aan meer
speelgelegenheid en kunstgras biedt hier een oplossing voor.
Daarom heeft het college van burgemeester en schepenen samen
met de gemeentelijke diensten en na positief advies van de sportraad Zedelgem, het dossier verder uitgewerkt en zette de gemeenteraad het licht op groen om over te gaan tot de realisatie ervan.

Tot drie keer meer trainen en voetballen
dankzij kunstgras
Eén gemeentelijk voetbalterrein werd omgevormd tot kunstgras-

In totaal komen de kosten voor de aanleg van het kunstgrasveld,

veld en is nu gebruiksklaar. Door deze realisatie is er extra voetbal-

de betrokken omgevings- en infrastructuurwerken samen neer

en speelgelegenheid voor de lokale clubs en natuurlijk ook voor

op ruim 500.000 euro. Een stevige investering in de gemeentelijke

gebruikers zoals scholen en amateurvoetbalploegen. Dankzij het

sport- en openbare infrastructuur in functie van de gebruikers.

kunstgrasveld zullen trainingen voortaan ook in de winter kunnen
blijven doorgaan. Door de aanleg van het kunstgrasveld kan tot
drie keer meer getraind en gevoetbald worden.

Vernieuwing verlichting voetbalvelden Aartrijke,
Loppem en Veldegem
De gemeente investeert ook voor een bedrag van 110.000 EUR

Opwaardering domein De Groene Meersen

in de vernieuwing van de verlichting van de voetbalvelden in

Naast de aanleg van het voetbalveld in kunstgras zijn ook een aan-

Aartrijke, Loppem en Veldegem. De verlichting wordt er volledig

tal omgevings- en infrastructuurwerken op het domein De Groene

gerenoveerd en vervangen door ledverlichting. Een milieuvriende-

Meersen uitgevoerd:

lijke en energie-efficiënte ingreep.

• De omheining en ballenvangers rond het voetbalveld zijn vernieuwd.
• Er is een pad aangelegd rond het veld.

Info

• Er zijn extra regenwaterputten geïnstalleerd.

sport@zedelgem.be

• Het regenwater dat op het dak van De Groene Meersen neerkomt

050/20 99 01 - sport@zedelgem.be

vloeit nu naar de regenwaterputten om te hergebruiken en er
voetbalterrein 2 mee te besproeien.

Studeerruimtes in Zedelgem
Voor studenten die in alle rust willen studeren, stelt de gemeente
in alle deelgemeenten op volgende locaties studeerruimtes ter beschikking:
• Bibliotheek (Stadionlaan 50, Zedelgem)
• Voormalig JOC in De Groene Meersen, naast cafetaria
• (Stadionlaan 48, Zedelgem)
• Gemeentehuis Loppem, grote zaal (Dorp 1, Loppem)
• De Bosserij, polyvalente zaal (Acaciastraat 31/A, Veldegem)
• Voetbalkantine Aartrijke (Aartrijksestraat 65)
Meer details over de locaties en de tijdstippen waarop er kan gestudeerd worden vind je op www.zedelgem.be/studeerruimtes.
Kom je studeren? Dan graag een seintje via jeugd@zedelgem.be.
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Realisatie woonproject 'Oude Trambedding' in eindfase
WVI realiseert in samenwerking met de gemeente Zedelgem het kleinschalige woonproject 'Oude Trambedding' in Aartrijke.
De site - gelegen tussen Brugse Heirweg,
de Engelstraat en de Tramstraat - biedt 21
bouwkavels in een mix van open en halfopen bebouwingen. De nieuw aangelegde
Louis Tallierstraat vormt meteen het sluitstuk van de infrastructuurwerken, zodat de
verkoop kan worden uitgerold in september.
Dit project is een schoolvoorbeeld van verdichten via inbreiding. Zo bevindt de site
zich vlakbij het dorpscentrum van Aartrijke. Binnen een straal van 500 meter vind
je alle noodzakelijke voorzieningen: een
basisschool, slager, bakker, winkels en ontspanningsmogelijkheden.
Het verkavelingsplan voor deze woonzone voorziet zowel sociale als vrije kavels

Geïnteresseerde kandidaat-kopers kunnen zich nu al vrijblijvend online

waarbij de grootte varieert van 319m² tot

inschrijven voor de aankoop van een lot bouwgrond via

705m².

www.wvi.be/nl/aanbod/wonen/inschrijven-op-wachtlijst.

Start schooljaar
kunstacademie Zedelgem
Sinds september 2018 vormt de gemeente haar jeugd- en muzische ateliers (JMA) geleidelijk aan om tot deeltijds kunstonderwijs
(DKO). De gemeenteraad besliste om samen met de kunstacademie van Torhout in zee te gaan en een aanvraag in te dienen bij
Deeltijds Kunstonderwijs Vlaanderen.
In september start het nieuwe schooljaar en kunnen kinderen
van het 1ste t.e.m. het 4de leerjaar instromen. Het aanbod van de
kunstacademie omvat muziek, woordkunst, dans, knutselen, tekenen en schilderen.
De inschrijvingen voor het nieuwe schooljaar lopen nog tot 30 september. Je vindt alle informatie over leeftijdsgroepen, lesroosters,
inschrijvingen ... op www.zedelgem.be/kunstacademie.
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BIBLIOTHEEK / DIENSTENCENTRA

Digitaal op weg: infosessies & workshops
Activiteiten Bibliotheek
• Digisnacks
Kom kennismaken met verschillende digitale technieken:
je programmeert een echte robot, leert programmeren met
een leuke app en je maakt tovertekeningen door gebruik
te maken van Augmented Reality. I.s.m. Digitale Wolven.
»» Woensdag 9 oktober 2019
14.00 u. - Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem
Voor kinderen van 5 tot 7 jaar (3de kleuter - 1ste leerjaar)

Activiteiten dienstencentrum De Braambeier
• Workshop 'Smartphone voor beginners'
Woensdag 2 oktober - 14.00 tot 16.00 u. (leeszaal bibliotheek)
• Workshop 'Smartphone voor gevorderden'
Woensdag 9 oktober - 14.00 tot 16.00 u. (De Braambeier)
• Workshop 'Werken met PIXLR'
Woensdag 16 oktober - 14.00 tot 16.00 u. (leeszaal bibliotheek)
• Initiatie 'Kopen en verkopen op het internet'
Woensdag 6 november - 13.00 tot 16.00 (De Braambeier)
I.s.m. Vief vzw

• Lego WeDo

• Voordracht: 'Het digitale ABC'

In deze workshop leren kinderen een eigen robot program-

Woensdag 13 november - 13.00 tot 15.00 u. (De Braambeier)

meren, tot leven brengen en vanop afstand besturen aan de

I.s.m. Vief vzw

hand van een grafische interface. I.s.m. Digitale Wolven.
»» Woensdag 23 oktober 2019

• Infosessie: 'The Cloud'
Woensdag 20 november - 13.00 tot 16.00 u. (De Braambeier)

14.00 u. - Bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem
Voor kinderen vanaf 8 jaar (2de leerjaar)

Voorleesuurtje in de BIB
Elke eerste en derde zaterdag van de maand wordt er in de
hoofdbibliotheek voorgelezen uit prentenboeken of met een
'Digitaal op weg' is een samenwerking
tussen gemeente Zedelgem, de
seniorenadviesraad, Vief vzw en
Digitale Wolven.

kamishibai (Japans verteltheater).
Voor alle leeftijden.
Wanneer: 7 en 21 september, telkens van 11.00 tot 12.00 u.

Alle activiteiten zijn gratis. Inschrijven verplicht.

Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50

Dit kan vanaf 2 september via:

Prijs: gratis (inschrijven niet nodig)

• Bibliotheek: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be
• De Braambeier: 050 25 22 40 - de.braambeier@zedelgem.be
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Literair salon

'KWIJT'

over James Joyce:
'Presto no son più forte'

Voorstelling n.a.v. Wereld Alzheimer Dag
Robbe Malschaert en Koen Dewulf brengen een liedjesvoorstelling over dementie die het
midden houdt tussen comedy, cabaret en theater. Een humoristische insteek wordt afgewisseld met gedichten, liedjes met gitaar ondersteund, die speciaal voor deze voorstelling
zijn gecomponeerd.
'KWIJT' is herkenbaar en brengt dementie onder de
aandacht op een manier die ons aan de betere kleinkunst doet denken.
I.s.m. de lokale dienstencentra.

Prof. Geert Lernout, emeritus hoogle-

Wanneer: 19 september - 20.00 u.

raar vergelijkende literatuurstudies aan

Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50

de Universiteit Antwerpen, schreef een

Prijs: 5 EUR

veelgeprezen biografie over James Joy-

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

ce. Hij komt vertellen over deze schrijver
die voornamelijk bekend is van het boek
‘Ulysses’ (1922), dat aanvankelijk in verschillende landen werd verboden wegens
te obscene passages.
I.s.m. Het Beleefde Genot.

'Vlaanderen uit de knoop'
door Hajo Beeckman - n.a.v. Week van de Mobiliteit

Wanneer: 22 september 2019 - 11.00 u.
Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50
Prijs: 7 EUR (leden HBG: 5 EUR)
Inschrijven: info@hetbeleefdegenot.be

Kinder- en jeugdjury
Na een geslaagde editie keert de kinder- en
jeugdjury dit najaar terug. Je kan inschrijven voor de groep 8 tot 10 jaar of voor de
groep 10 tot 12 jaar. Elke groep leest, be-

Het verkeer in België zit in de knoop. Op slechte dagen staat een groot deel van het land

spreekt en beoordeelt 8 nieuwe jeugdboe-

stil. Je dagelijkse gids door de files op de Vlaamse snelwegen is VRT-verkeersanker Hajo

ken. De boekenlijst vind je op

Beeckman. Vanuit een bevoorrechte positie volgt hij ook de laatste trends in mobiliteit.

https://zedelgem.bibliotheek.be.

Ondanks de recente populariteit van de fiets blijft de liefde van de Belg voor zijn auto nog
steeds legendarisch en dus staat hij dagelijks in de file.

We komen 5 keer op woensdag samen:

Om uit die verkeersknoop te geraken pleit Hajo Beeckman voor meer samenwerking en

• 9 oktober

heldere keuzes in het beleid, niet alleen op papier maar ook in de uitvoering. En de over-

• 27 november

heid kan niet alles oplossen, ook burgers en bedrijven zullen bewuste keuzes moeten ma-

• 15 januari

ken. In een vaak emotioneel debat zoekt hij naar rationele elementen - vooruit is de weg!

• 19 februari
• 1 april

Wanneer: 25 september 2019 - 19.30 u.

Telkens van 13.00 tot 14.00 u. in uitleen-

Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50

post Aartrijke (Jonkhove).

Prijs: 3 EUR
Inschrijven: 050 20 80 08 - bibliotheek@zedelgem.be

Zin om mee te lezen? Schrijf je dan in via
050 20 80 08 of bibliotheek@zedelgem.be.
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Techniekacademie Zedelgem
Workshops rond techniek en technologie voor kinderen van het 5de en 6de leerjaar
Techniekacademie Zedelgem wil kinderen op een onderzoekende

Info & contact

wijze laten kennis maken met techniek en technologie. In dit kader

• Rik Hostyn – wetenschapscommunicator hogeschool VIVES en

zullen tussen 18 september en 11 december opnieuw workshops

coördinator Techniekacademie West-Vlaanderen

georganiseerd worden voor kinderen uit het 5de en 6de leerjaar.

0496 54 86 34 - rik.hostyn@vives.be

Via 12 concrete workshops worden kinderen op een unieke manier
in contact gebracht met chemie, hout, metaal/kunststof, elektriciteit, elektronica, en robotica. Er is begeleiding door twee techniek-

• Alexander Vandaele, jeugddienst Zedelgem
050 28 86 02 - alexander.vandaele@zedelgem.be
• www.techniekacademie-zedelgem.be

mentoren. Ook een actief bedrijfsbezoek in de gemeente is voorzien en er is een diploma-uitreiking.

Techniekacademie Zedelgem is een initiatief van Hogeschool
VIVES en het gemeentebestuur. Met de steun van de provincie

Inschrijven

West-Vlaanderen. In januari 2020 wordt een Junior Techniekaca-

Inschrijven kan vanaf 7 september, je aanmelden kan nu al via

demie georganiseerd voor kinderen van het 3de en 4de leerjaar.

www.techniekacademie-zedelgem.be. Het aantal deelnemers is
beperkt tot 20 per groep.

Gezocht: partners/mentors
Hogeschool VIVES zoekt voor de Techniekacademie Zedelgem nog

De deelnameprijs bedraagt 70 EUR (fiscaal attest), materiaal en

een aantal bedrijfspartners. Ook mensen met technische of didac-

verzekering inbegrepen. Voor het 2de kind van hetzelfde gezin is er

tische bagage die mentor willen worden, kunnen contact opne-

10 EUR korting. Je kan ook punten sparen via de UITpas.

men.

SWAP-activiteiten in het najaar
In het najaar kunnen jongeren van 12 tot 15 jaar elke maand deelnemen aan een SWAP-activiteit:
• 25/09: Hoogteparcours en boogschieten (Zedelgem)
• 23/10: Blacklight minigolf en bowling
• 27/11: Schaatsen
• 18/12: Ski & snowboard

Inschrijven
• Via inschrijvingen.zedelgem.be maak je een gezinsaccount aan
en voer je de inschrijving in.
• Je ontvangt daarna een e-mail met de factuur die je via overschrijving kan betalen.
• Annulatie: terugbetaling enkel mits attest dokter of school.

Alle details over de activiteiten vind je op

• Inschrijven kan vanaf 4 september (13.30 u.)

www.zedelgem.be/kalender of in de flyer die op verschillende

Info

gemeentelijke locaties beschikbaar is.

Jeugddienst: 050/28 86 02 - jeugd@zedelgem.be
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Open Monumentendag
in Vloethemveld
Het Vloethemveld is een uiterst waardevol natuurgebied met een
unieke plantenrijkdom, gelegen in het grensgebied van Jabbeke
en Zedelgem. Op Open Monumentendag kun je genieten van de
rijke natuur en een boeiende mix van erfgoed, kunst en militaire
geschiedenis in het voormalige munitiedepot.

• Gebruiks- en kunstvoorwerpen vertellen hoe de gevangenen
hun tijd besteedden.
• De maquette brengt een mooi overzicht van alle barakken in het
POW Camp Zedelgem.
• Anton en Guido Blokken (metaaldetectie) stellen hun archeologische vondsten voor.
• Infostand over de renovatie van de gebouwen en het beheer- en
onthaalplan.

© Medialife-beeldbank Natuur en Bos

Natuurpunt Jabbeke verzorgt de bar en in ’t Kamphuis speelt een
ensemble barokmuziek.

Krijgsgevangenenkamp
De landschapsgeschiedenis van het Vloethemveld is in grote lijnen
gekend vanaf de Middeleeuwen tot nu. Het is een verhaal van ontginning, drooglegging en indamming, landbouwuitbating, bebossing en houtkap, vijver- en visbeheer enz. Tijdens de 20ste eeuw
kreeg het Vloethemveld een militaire bestemming, met o.a. een

Onze Vloethemveldgidsen nemen je mee naar de ‘barakkenstraat’,

groot munitiedepot van het Belgisch leger (van 1924 tot 1994) en

een laatste overblijfsel van de vele parallel lopende straten van het

een Brits krijgsgevangenenkamp (van 1945 tot 1946), waar wel-

munitiedepot dat na WO II werd gebruikt als POW Camp (prisoner

licht meer dan 100.000 krijgsgevangen soldaten opeengepakt za-

of war camp) Het harde leven van een krijgsgevangene onthult zich

ten. Talrijke relicten en kunstwerken herinneren aan deze duistere

even. De twee uur durende wandeling loopt ook door het unieke

episode.

stiltegebied vol topnatuur. Dit gedeelte van Vloethemveld kan vanwege de kwetsbare natuurwaarden slechts enkele keren per jaar

Natuur, erfgoed en natuurbeleving

onder begeleiding bezocht worden.

Sinds enkele jaren is het Vloethemveld begonnen aan een nieuw
hoofdstuk in zijn geschiedenis. Natuur en Bos van de Vlaamse

Vrije toegang is voorzien op een afgebakend deel van de site, waar

overheid deed heel wat natuurherstelwerken om de Europese top-

je van alles kan beleven:

natuur te behouden. Nieuwe wandellussen, natuurlopen, de Hei-

• De tentoonstelling ‘POW Camp Zedelghem 1944-1946’ die een

detoren, de Waterhut en de speelzone zorgen ervoor dat iedereen

tipje van de sluier oplicht over een ’vergeten’ stukje Zedelgemse

volop de natuur kan beleven. Met de verschillende partners wer-

geschiedenis.

ken we samen aan het beheer van het erfgoed, de publiekswerking

• De tentoonstelling ‘Kampbladen’ toont een groot aantal kampkrantjes, uitgegeven voor en door gevangenen.
10

en het onthaal van het volledige Vloethemveld, de exploitatie van
het Kamp Vloethemveld en ‘t Kamphuis, alsook de gidsenwerking.

© Henk Rogiers

ARCHIEF / ERFGOED

Praktisch

Deze opendeurdag is een samenwerking van de

• Zondag 8 september 2019

gemeenten Zedelgem en Jabbeke, het Agentschap

• Wandeling van 2 uur, onder leiding van gidsen

voor Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij,

(doorlopend, om de 20 min. van 10.00 tot 16.20 u.)
• Gratis deelname

Natuurpunt Jabbeke en Zedelgem en de heemkundige kring ‘Pastoor Ronse’.

• Reservatie wandeling verplicht, inschrijven kan tot 4 september via www.zedelgem.be/openmonumentendag.

Foto's: Erwin Derous (tenzij anders vermeld)

• Startpunt: Vloethemveld 10a, Zedelgem.
• Parkeren kan op de parking van de voormalige militaire
kazerne, Diksmuidse Heirweg 6, op een kwartiertje stappen van het startpunt. Zorg bij regenweer voor aangepaste
kledij en waterdicht schoeisel.
• Vrije toegang op de site tot diverse tentoonstellingen, infostanden, metaalvondsten, muzikaal ensemble, bar.
• Geen honden
• Niet roken
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Sportaanbod volwassenen
Vanaf maandag 9 september organiseert de sportdienst weer

Prijs

verschillende cursussen voor volwassenen, telkens onder bege-

• Dagsporten (cursussen voor 17 u.): 10 EUR voor 10 lessen

leiding van ervaren lesgevers. Van figuurtraining en dance mix tot

• Avondsporten:

seniorensport en aquarobics. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom.

-- 45 EUR voor het eerste trimester
-- 30 EUR voor het tweede trimester

Tijdens de eerste week kan je gratis kennismaken met alle dag- en
avondsporten. Er is geen les in de vakantieperiodes en op officiële
feestdagen.

-- 30 EUR voor het derde trimester
• Aquasporten:
-- 5 EUR per les
-- 38 EUR voor 10 lessen

Dagsporten

(10 beurtenkaart verkrijgbaar bij de redder in het zwembad)

MAANDAG

Conditiegym

09.30 - 10.30 u.

DINSDAG

Fitnastiek
Fitheidsturnen 55+ (Jonkhove)
Fitheidsturnen 55+ (De Bosserij)

09.30 - 10.30 u.
14.00 - 15.00 u.
16.00 - 17.00 u.

DONDERDAG

Fitheidsturnen 55+

14.15 - 15.15 u.

Inschrijven
• Dagsporten:
Je koopt een 10 beurtenkaart (bij de sportdienst of ter plaatse bij
de eerste les) waarmee je kan deelnemen aan alle dagsporten.
• Avondsporten:
Hiervoor schrijf je online in via inschrijvingen.zedelgem.be.

Avondsporten

Maak een account aan, log in, kies je activiteit en schrijf je in.

MAANDAG

Dance mix
Figuurtraining

19.15 - 20.15 u.
20.15 - 21.15 u.

WOENSDAG

Stretching voor dames

20.00 - 21.00 u.

DONDERDAG

Aquajogging
Aquarobics

19.00 - 20.00 u.
20.00 - 21.00 u.

Je ontvangt een factuur via e-mail die je via overschrijving kan
betalen.
De lessen vinden plaats in De Groene Meersen, tenzij anders vermeld. Alle deelnemers zijn verzekerd via de ISB-sportverzekering.

30/09: Zedelgemse Wandeltoer
Maandelijkse geleide groepswandeling van ong. 10 km langs de mooiste
plekjes op het grondgebied Zedelgem.
Waar: hondenclub 'De Ware Vrienden', Aartrijksestraat 9, Aartrijke
Wanneer: verzamelen vanaf 13.15 u., vertrek om 13.30 u. stipt (terug: 16 u.)
Info: 050 20 99 01 - sport@zedelgem.be.
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Zwemschool
vanaf september
Ga je in september naar het eerste leerjaar en vind je zwemmen
leuk? Kom dan vanaf september naar de zwemschool. Je maakt
kennis met verschillende zwemstijlen, werkt aan je conditie ...
Dit alles op een recreatieve en toffe manier.
De lessen duren 50 min. en worden begeleid door gediplomeerde
lesgevers. Je bent verzekerd door de ISB-sportverzekering.
MAANDAG

DINSDAG

17.30 - 18.30 u.
(nieuwe lln. 1ste, 2de, 3de leerjaar)
18.30 - 19.30 u. (3de en 4de leerjaar)
19.30 - 20.30 u. (middelbaar)

Zwemschool 1

18.30 - 19.30 u. (5de en 6de leerjaar)

Zwemschool 3

Zwemschool 2
Zwemschool 4

De kostprijs bedraagt 100 EUR. De lessen starten op maandag 9
september (lesrooster: www.zedelgem.be/zwemschool). Er is geen
les tijdens schoolvakanties en op feest- en sluitingsdagen.

Zwemlessen voor kinderen
De sportdienst organiseert elk trimester wekelijks zwemlessen
voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar (leren zwemmen en aanleren/vervolledigen van de schoolslag).

Enkele afspraken:
• Breng je eigen zwembril mee.

Waar: zwembad De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem

• De kleedruimte is geen speelplaats.

Wanneer:

• Vijf minuten voor de start van de les kan je naar binnen om je

• beginners (max. 6 kindjes per groep):

om te kleden.
• Als je de les vroeger verlaat, vraag je dit vooraf aan de lesgever.
• Verwittig de lesgever bij de start van de les over mogelijke medische problemen.
• Waardevolle voorwerpen laat je thuis, de sportdienst is niet verantwoordelijk voor diefstal of schade.
• Stoppen met de cursus of een les missen geeft geen recht op
teruggave van het cursusgeld.

op dinsdag en donderdag van 16.45 tot 17.30 u.
• half-gevorderden (kinderen die al een paar slagen kunnen
zwemmen en de cursus half-gevorderden gevolgd hebben):
op maandag van 16.45 tot 17.30 u.
• gevorderden: (kinderen die al een paar slagen kunnen zwemmen en de cursus half-gevorderden gevolgd hebben):
op dinsdag van 17.45 tot 18.30 u.
Prijs:
• 35 EUR voor het 1ste trimester

Zwemtest voor nieuwe leden

• 30 EUR voor het 2de trimester

Ben je nog geen lid van de zwemschool, dan moet je een zwemtest

• 25 EUR voor het derde trimester

doen. Slaag je voor de test, dan kan je inschrijven voor de zwem-

Inschrijven: via inschrijvingen.zedelgem.be

school. De zwemtest omvat:

(inloggen of account aanmaken).

• Springen in diep water
• Drijven op buik en rug
• 3 lengtes zwemmen met de juiste coördinatie
Waar: zwembad De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem
Wanneer:
• zwemtest: maandag 2 september vanaf 16.45 u.
• lessen: vanaf maandag 9 september
Prijs: 100 EUR voor de lessenreeks (te betalen voor de 1ste les)
Inschrijven:
• zwemtest (tot 30 augustus): via sport@zedelgem.be
• lessen: inloggen of account aanmaken op
inschrijvingen.zedelgem.be. Na je inschrijving voor de lessen
ontvang je een e-mail met een factuur die je via overschrijving

Sport Vlaanderen daagt alle Vlaamse gemeenten en steden uit
om deel te nemen aan de #sportersbelevenmeer-campagne.
En daar kan jij ons bij helpen!
Post tijdens de maand september jouw leukste sportfoto’s op
jouw sociale media met de hashtags #sportersbelevenmeer
en #zedelgem. Zo kan onze gemeente misschien de #sportersbelevenmeer-award in de wacht slepen. De origineelste foto
belonen we alvast met een mooie sportprijs!

kan betalen (binnen de 2 dagen).
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MILIEU

Toegankelijkheidsreglement
Laekebosvijver wordt
zichtbaar gemaakt
op het terrein
Om misverstanden over de toegankelijkheid bij de Laekebosvijver
in Aartrijke te vermijden, werd beslist om het toegankelijkheidsreglement dat er van kracht is, zichtbaar te maken aan de hand van
de officiële ANB-bordjes voor bos- en natuurgebieden.
De toegankelijkheidsbordjes stellen elke gebruiker op de hoogte
van wat kan en mag in dit kleine natuurgebied. Ze vormen een wezenlijk onderdeel van het toezicht door Politie en ANB-boswachters wat er mee gepaard gaat.
Honden dienen steeds aan de leiband gehouden te worden, fietsen mag enkel op de daarvoor voorziene paden en in de Laekebosvijver is het verboden te vissen en in het water te gaan.
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AGENDA

07/09

13/09

Fiesta Mondial
Gratis workshops, kinderanimatiedans, optredens met een Zuiders accent. 's Avonds 'Solymundo Street Food' (betalend).

© Pieter Verhaeghe

Agenda

Wannes Cappelle, broeder Dieleman
& Frans Grapperhaus:
'Dit is de bedoeling'

14.30 - 16.00 u.:

Wannes Cappelle en Tonnie (broeder Dieleman) hebben meer

• pannenkoeken

gemeen dan je op het eerste gezicht zou denken. Alle twee

• Banda Latina Cubana (duo-optreden/dans)

zingen ze beeldrijke verhalen in het Vlaams, respectievelijk

15.00 - 18.30 u.: Workshops: kinderkapsels, grime, clown ...

West-Vlaams en Zeeuws-Vlaams. De twee zangers bedienen

16.00 - 19.00 u.: Picking Combo, Berimbao (optredens)

zich van hun moedertaal; een arcadisch dialect dat eigenlijk

19.00 - 21.30 u.: Banda Latina Cubana (kwartet-optreden/dans)

niet voorbij de regiogrens reikt.

21.30 - 23.00 u.: DJ Chris
En toch vertellen ze universele verhalen en slagen ze erin om
Vanaf 18.00 u.: eetstandjes ‘Solymundo Street Food’

mensen van overal te raken. Hun taal is muzikaal en doeltreffend,

• aperitief

hun liedjes ontroeren en ontwapenen. En dat is de bedoeling.

• proeven van 7 internationale gerechtjes

Cappelle en Dieleman ontmoetten elkaar in 2017 op Motel

• dessert

Mozaique in Rotterdam voor een uniek project. Tijdens
dit festival werden ze uitgedaagd tot een creatief en

Wanneer: 7 september 2019 - vanaf 14.30 u.

grensoverschrijdend proces. Dit beviel de twee zo goed dat

Waar: De Braambeier, Loppemsestraat 14a, Zedelgem

ze samen met Frans Grapperhaus op pad bleven gaan én een

Prijs 'Solymundo Street Food': 18 EUR (-12 jaar: 9 EUR)

album zijn gaan maken. Zonder gêne gaan ze zingen, spreken

Tickets: 050 288 604 - solymundo@zedelgem.be

over het leven en de liefde, over god - nog zo’n gemene deler - en
zonder gêne ga jij straks meezingen!
Wanneer: 13 september 2019 - 20.00 u.
Waar: GC De Groene Meersen, Stadionlaan 48, Zedelgem

05/10

Prijs: 19 EUR (65+/PlusPas: 17,50 EUR; -26: 14 EUR)
Tickets: www.zedelgem.be/tickets
050 288 330 - tickets@zedelgem.be

Verwendag in de BIB
Ook dit jaar laat de bibliotheek hun verwendag samenvallen met het weekend van de
klant. Alle bibliotheekbezoekers worden op zaterdag 5 oktober in de voormiddag verwend met een hapje en een drankje.
Wanneer: 10.00 u. Waar: bibliotheek, Stadionlaan 50, Zedelgem Prijs: gratis
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Waar: OLV kerk Veldegem
Wanneer: 20.00 u.
Org.: Touché Veldegem
Info: toucheveldegem@gmail.com 0478 61 31 40

21 & 29/09

Wij(k)lopen: Corneliusrun & Dwars door Aartrijke

13-15/09
Activiteiten Kunst na Arbeid Veldegem

In september vinden er in het kader van 'Wij(k)lopen' twee loopwedstrijden plaats voor

tijdens de Corneliusfeesten

kinderen en volwassenen:

• 13/09: ‘Rock The Night’: Kids Rock

• zaterdag 21/09: Corneliusrun in Veldegem

(19 u.), rockconcert (21.30 u.),

(Org.: SJZ Lions)

gevolgd door een afterparty. In de

• zondag 29/09: Dwars door Aartrijke

turnzaal van ‘De Stapsteen’ (gratis).

Volwassenen run met tijdsregistratie i.s.m. Star-Tracking (Org.: WVA)

• 14/09: Sneukelfietsroute: fietstocht
van ongeveer 30 km langs landelijke

Vergeet je school, club of vereniging niet te vermelden bij inschrijving en word de spor-

wegen, met onderweg 5 stops met

tiefste school, club of vereniging van Zedelgem!

drankje en versnapering. Vertrek tus-

Bij deelname aan minstens 3 wedstrijden van de wij(k)lopen ontvang je een goodiebag.

sen 12.30 en 14.00 u. aan de turnzaal.

De gewijzigde verkeerssituatie bij de wedstrijden kan je raadplegen in de tijdelijke poli-

12 EUR (kinderen: 8 EUR). Reserveren.

tiereglementen op www.zedelgem.be/bekendmakingen.

• 14/09: venditie om 19.30 u. in de
turnzaal ‘De Stapsteen’ (gratis)

Info en inschrijven: www.zedelgem.be/wijklopen

• 15/09: dansoptreden majorettengroep
'The Dancing Girls'. Thema is 'Dan-

Op de site Vantomme:

cing Girls Airlines'. Om 14.30 u. in de

• Van 5 tot 15 september elke avond een

turnzaal van 'De Stapsteen’ (gratis)

Inzameling venditiemateriaal

Veldegemse vereniging die een praat-

Org.: Koninklijke Harmonie 'Kunst na

Tijdens de Corneliusfeesten ('de kleine

café organiseert

Arbeid' Veldegem

31/08

kermesse') in Veldegem houdt de Ko-

• Gedurende de hele periode tentoonstel-

ninklijke Harmonie Kunst na Arbeid al

ling 'Veldegem deel 2' door F. Declerck.

meer dan 20 jaar een venditie, dit jaar op
Org.: Corneliuscomité

die ze krijgen en inzamelen.

Info: info@corneliusveldegem.be -

Wat is welkom? Biscuit, koper, beeldjes,

Facebookpagina Corneliuscomité

20-23/09
Kermis 'Aartrijke Leeft'

schilderijen, kleine meubeltjes, antiek,

07-08/09

21ste editie van de septemberkermis in
Aartrijke met Grosse Après-ski, Aertrycke

Waar: café Breughelhof, Ruddervoordse-

Feest in het Bos

Tiroler Bergfest, Cluedo Skifahren, rom-

straat 44 (aan het station van Zedelgem)

In de fruitboomgaard op het domein

melmarkt, kermisworp, straatanimatie

Wanneer: 9.30 - 12.00 u.

Hoogveld, Veldegem.

en seniorennamiddag.

Info: info@knaveldegem.be

• 07/09: 15.00 u. tot 's avonds laat

Org.: Aartrijke Leeft

• 08/09: vroege ochtend tot 's avonds

Info: bekijk het programma op

Gratis. Voor bepaalde activiteiten in-

www.aartrijkeleeft.be.

05-15/09

schrijven

Corneliusfeesten Veldegem

Org.: Natuurpunt Zedelgem

Tal van activiteiten en animatie in het

Info: op www.natuurpuntzedelgem.be

rommelmarkt, touwtrekwedstrijd,
dansgroepen, bootcamp, speelstraat,

01-30/09
Alzheimer Cupcake/Muffin maand

centrum van Veldegem: Krakkerock,

16

info@knaveldegem.be
www.knaveldegem.be

14/09. Ze verkopen spullen per opbod

oude fietsen, wijn, boeken ...

Info: Stefaan Pysson, 0474 52 07 96 -

12/09

Op 21 september is het Wereld Alzheimer Dag. Bak leuke, mooie en lekkere

sneukelroute, toneel, venditie, Franse

Lezing: De genereuze ruimte, een

cupcakes en verkoop je creaties voor het

chansons, koetsritten, tentoonstelling

verbindende plek voor een wereld in

goede doel.

diaclub, antiekwaardemeter, bars en

beweging

Info: www.stopalzheimer.be

eetstanden ...

Door Tom Callebaut, interieurarchitect.

KORTE BERICHTEN

Twee nieuwe machines in de technische dienst
ZITMAAIER
• Merk en type: Etesia H124 DX

Sluitingsdagen
in september

• Leverancier: Beauprez & Perneel bvba, St-Michiels
• Alle gemeentelijke locaties zijn

• Kostprijs: 34 690,70 EUR, incl. btw
Deze nieuwe zitmaaier met opvang is aangekocht ter vervanging van de Kubota zitmaai-

gesloten op vrijdag 27 september.

er die ondertussen meer dan 2500 draaiuren op de teller heeft en dusdanig vernieuwd

• Het complex De Groene Meersen

diende te worden. Deze machine zal ingezet worden bij de ploeg groendienst Zedelgem/

(sportcentrum en bib) zal in sep-

Aartrijke waar hij dagdagelijks ingezet wordt om het openbaar groen te maaien rondom

tember in het kader van werkzaam-

onze gebouwen, parken en pleinen.

heden 1 extra dag gesloten zijn.

Vooraan werd er optioneel een krachtige bladblazer voorzien zodat deze machine kan

Die datum was bij het drukken van

ingezet worden bij o.a. opkuis van evenementen, vrijmaken van paden bij de bladval, ...

deze editie nog niet bekend en zal
gecommuniceerd worden via onze
website en Facebookpagina.

SMALSPOORTRACTOR
• Merk en type: John Deere 5075GF
• Leverancier: Agrotechniek, Loppem
• Kostprijs: 70.301 EUR, incl. btw
Deze smalspoortractor zal hoofdzakelijk ingezet worden binnen de groendienst. In combinatie met diverse aanbouwwerktuigen zoals maaiarm, klepelmaaier, hakselaar, meststofstrooier, (container)kipkar ... zal deze machine een enorme verrijking zijn binnen de
dienst.
Eveneens tijdens de winterperiode zal deze tractor, uitgerust met een sneeuwschuif,
zoutstrooier of pekelspuit ook ingezet kunnen worden voor de ijzelbestrijding op o.a. de
fietspaden en andere smalle of moeilijk te bereiken locaties.

Oproep medewerkers Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale is een vervoerdienst die toeganke-

Voel jij je geroepen of wil je meer informatie? Neem contact op

lijk is voor iedereen met een beperkt inkomen of door een beper-

met Elke Vancaillie via 050 25 22 40 of mmc@zedelgem.be.

king niet in staat is om op zijn/haar bestemming te raken. Dit kan

Kom je liever persoonlijk langs? Dan kan dit van

gaan van een kappersbezoek, bezoek aan vrienden tot een con-

• dinsdag tot donderdag tussen 9.00 en 17.00 u.

sultatie in het ziekenhuis. Er geldt een vast tarief per kilometer.

• maandag tussen 10.00 en 17.00 u
• vrijdag tussen 9.00 en 16.00 u.

Door het groeiende succes van

(dienstencentrum De Braambeier, Loppemsestr. 14a, Zedelgem)

de Minder Mobielen Centrale
zijn wij op zoek naar vrijwilligers
die wat tijd wensen vrij te maken
om mensen met mobiliteitsproblemen te helpen.
We zoeken ook steeds vrijwilligers die mensen in de rolwagen met
onze liftbus kunnen vervoeren.
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Herinrichting overweg Ruddervoordsestraat
In het kader van de perronvernieuwing van de spooroverweg in de Ruddervoordsestraat
zal de overweg 's nachts worden afgesloten voor alle verkeer tussen 23.30 en 5.00 u.
De werken starten in de week van 26 augustus en duren tot de week van 15 november.
Het verkeer zal via de afrit van Torhout of van Loppem moeten afslaan om richting Zedelgem te rijden. De werken kaderen in het project om de perrons te schranken. Er worden
17 nieuwe palen en nieuwe consoles geplaatst en alle uitrustingen worden vernieuwd.

“Soms zijn het lange wachttijden maar jullie zijn er altijd!” – meisje, 18 jaar
“Ze luisteren en ze vinden zeker goede oplossingen
maar als je wilt chatten raad ik Awel niet aan want het is meestal volzet.” – meisje, 15 jaar
Jongeren contacteren massaal Awel, de Nederlandstalige hulplijn voor kinderen en jongeren in België. Vaak staan ze erg lang in de wacht. Zonde, want bijna allemaal voelen ze
zich stukken beter na het gesprek.
Awel zoekt extra vrijwillige beantwoorders. Ze hebben je nodig. Surf naar www.awel.be

Vacature: medewerker poetsdienst aan huis
Gemeente Zedelgem zoekt mensen die gaan poetsen bij
gepensioneerden of mensen met een hulpbehoefte.
Taken
• Je helpt je klanten bij het onderhoud van hun huis
• Je helpt met strijken
Profiel
• Je bent graag bezig met huishoudelijk werk
• Je houdt van netheid en orde
• Je bent sociaal, vriendelijk en discreet
• Je kan je vlot verplaatsen binnen de gemeente
Aanbod
• Deeltijds contract van bepaalde duur van 19, 20 of 21 u.
(eventueel verlengbaar)
• Marktconforme wedde
• Maaltijdcheques (6 euro per gewerkte dag van 7,6 u.)
Solliciteren kan via https://zedelgem.hr-technologies.com
Info: personeel@zedelgem.be - 050 250 778.
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Tele-Onthaal is op zoek naar extra vrijwilligers. Je krijgt een grondige opleiding en zinvol werk in een gedreven
team. Interesse?
Meld je aan via www.tele-onthaal.be/
word-vrijwilliger.

IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 27 juni 2019
Financiën

Adviesraden

• De wettelijke rapporten van de jaarrekening 2018, samengesteld

De gemeenteraad keurt de samenstelling van de cultuurraad (koe-

uit de beleidsnota, de financiële nota, de samenvatting van de

pel), sportraad, andersvalidenraad, seniorenadviesraad, welzijns-

algemene rekeningen en de toelichting bij de jaarrekening wor-

raad, gemeentelijke verkeerscommissie en Gecoro goed en neemt

den goedgekeurd.

kennis van de samenstelling van de jeugdraad.

• Kerkfabrieken:
-- De gemeenteraad neemt akte van de budgetwijziging 2019
van de kerkfabriek Sint-Andreas Aartrijke.
-- De gemeenteraad keurt de meerjarenplannen 2020-2025
van de kerkfabrieken Sint-Laurentius Zedelgem, Sint-Elooi

Sport
De gemeenteraad verleent goedkeuring om de burensportdienst
IGOS onder de vorm van een interlokale vereniging te verlengen en
keurt het jaarverslag en de rekening 2018 goed.

Zedelgem, Sint-Andreas Aartrijke, Sint-Martinus Loppem en
Onze-Lieve-Vrouw Veldegem, goed.
-- De gemeenteraad neemt akte van de budgetten 2020 van de
kerkfabrieken Sint-Andreas Aartrijke, Sint-Elooi Zedelgem,

Een uitgebreide versie van de notulen kan je nalezen op
www.zedelgem.be/gemeenteraad.

Sint-Laurentius Zedelgem, Sint-Martinus Loppem en Onze-Lieve-Vrouw Veldegem.
De exploitatie- en investeringstoelagen per kerkfabriek kan je

Volgende zitting: donderdag 26 september om 19.30 u.

raadplegen op www.zedelgem.be/gemeenteraad.

(gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn)

Personeel
De gemeenteraad besluit dat het college kan beslissen om uitzendkrachten tewerk te stellen in volgende gevallen:
»» Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid van wie
de arbeidsovereenkomst is geschorst of beïndigd (voor maximaal 6 maanden).
»» Tijdelijke vervanging van een contractueel personeelslid met
deeltijdse loopbaanonderbreking of met vermindering van de
arbeidsprestaties in het kader van het zorgkrediet (voor maximaal 6 maanden).
»» Tijdelijke vervanging van een ambtenaar die zijn ambt niet of
slecht deeltijds uitoefent (voor maximaal 6 maanden).
»» Een tijdelijke vermeerdering van werk (maximaal 3 maanden).
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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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