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IN DE KIJKER

Veiligheidstips
voor automobilisten en fietsers
Tijdens het winteruur gebeuren verplaatsingen op de openbare weg vooral op tijdstippen dat het nog donker is.
Voor automobilisten kan het soms moeilijk zijn om andere weggebruikers tijdig op te merken. Dergelijke situaties
kunnen bij beide partijen, automobilist en fietser, voor ergernissen zorgen. Daarom geven we graag enkele tips mee.
Tips voor automobilisten:

Tips voor fietsers:

Ø wees extra voorzichtig bij het inhalen van een fietser daar waar

Ø volg de verkeersregels en kijk waar je zelf mag rijden. Hoewel

dit toegelaten is, hou een zijdelingse afstand van 1,5 meter en
voeg niet te snel weer in;
Ø sta je parallel aan de rijbaan geparkeerd? Kijk dan eerst in de
achteruitkijkspiegel voor je uitstapt of wegrijdt;
Ø reinig je ruiten, spiegels en lichten regelmatig;
Ø vermijd de lage winterzon door een zonnebril of zonneklep

het toegestaan is, rijd je bij druk verkeer beter achter elkaar;
Ø draag een fluohesje of gebruik reflecterende accessoires;
Ø maak dat je fietsverlichting in orde is: wit of geel licht vooraan
en rood licht achteraan, en gebruik deze als de zichtbaarheid
minder is dan 200 meter;
Ø regelmatig reinigen van de reflectoren.

te gebruiken.

Door hoffelijk en respectvol met elkaar om te gaan, draagt men niet alleen bij tot een aangenamer verkeer, maar ook tot een
betere verkeersveiligheid. Kortom, iedereen wint hierbij!
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BIBLIOTHEEK

IN DE KIJKER

Help mee aan veiligheid
in jouw buurt, word BIN-lid
(BIN= buurtinformatienetwerk)
In het voorjaar van 2018 organiseerde
de politiezone Het Houtsche een bevraging in de verschillende deelgemeenten,
dit via online tools.

APP
Politiezone Het Houtsche

Deze online bevraging werd voor 46,5 % ingevuld door huidige leden
van een buurtinformatienetwerk (momenteel 1100 BIN-leden).
Van die BIN-leden geeft 62,6 % aan dat lid zijn van een buurt
informatienetwerk zorgt voor meer veiligheid en leefbaarheid in
hun buurt.
Een BIN zorgt ervoor dat je kort na de vaststelling door de politie, van
inbraken, verdachte zaken e.d. binnen jouw buurt, gealarmeerd wordt.
Zo vinden BIN-leden dat:
• Hij/zij over het algemeen alerter is.
• Er grotere samenhorigheid leeft in de buurt.
• Dit de sociale controle een boost geeft.
• Hij/zij mee ‘werkt’ aan veiligheid door nazicht te doen bij het
krijgen van een melding.

Hier aanmelden voor
BIN

Ben jij nog geen lid van de BIN in je gemeente?
Kijk snel op de website www.hethoutsche.be of via de APP van
Het Houtsche en registreer!

Bij verdachte handelingen in je buurt, bel 112 !
Voor meer info: Politiezone Het Houtsche - 050 820 800 - politie@hethoutsche.be

4

BIBLIOTHEEK

Studeren in de bibliotheek
Studeren in de hoofdbibliotheek van Zedelgem kan tijdens
de maanden januari, mei, juni, augustus en december.
Op weekdagen telkens van 9 u. tot sluitingstijd.
Op zaterdag van 9.30 u. tot 12.30 u.
Stilte kan (gezien de openingsuren) niet altijd
gegarandeerd worden.
Voor meer info: bibliotheek@zedelgem.be – 050 208 008

Voorleesuurtje in de bib
Elke eerste en derde zaterdag van de maand wordt er voorgelezen
in de hoofdbibliotheek uit prentenboeken of met een kamishibai
(Japans verteltheater). Deze voorleesuurtjes zijn voor alle leeftijden.
Vooraf inschrijven is niet nodig.
Wanneer: zaterdag 1 en 15 februari van 11.00 tot 12.00 u.
Waar: bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50 in Zedelgem
Prijs: gratis
Info: 050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be

Om naar uit te kijken
Maart jeugdboekenmaand:
openingsfeest - workshop
met Sassafras De Bruyn
Op zaterdag 7/03/2020 starten we de jeugdboekenmaand met
een heus openingsfeest. Doorlopend zijn er heerlijke wafeltjes
te verkrijgen die kunnen doorgespoeld worden met een glaasje
kinderchampagne. De kers op de taart is een leuke workshop,
gegeven door Sassafras De Bruyn. Meer informatie volgt via
zedelgem.bibliotheek.be.

Lerarenkaarten in de bib
Sinds 2016 werkt Klasse samen met de bibliotheken voor de
verdeling van de lerarenkaarten. Woon je in Zedelgem (of in
één van de deelgemeenten) en ben je leerkracht, dan kan je je
lerarenkaart komen ophalen in de hoofdbibliotheek en dit tijdens
de openingsuren.

Wat breng je mee?
• je identiteitskaart of lerarenkaart 2019
• indien je de lerarenkaart van iemand anders wil afhalen:
de identiteitskaart of lerarenkaart 2019 van die persoon.

Via www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart kan je controleren
waar je je lerarenkaart kan afhalen.
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C U LT U U R

© Dorine Maene

Kunstenaar in de kijker
Tentoonstelling fotoclub Aquarius
10 februari t.e.m. 6 maart 2020 in gemeentehuis Zedelgem

F

otoclub Aquarius uit Veldegem bestaat 40 jaar
en viert dit met een tentoonstelling in het gemeentehuis van Zedelgem. De vereniging staat voor
vriendschap en vernieuwing en kiest bewust om uit te
pakken met nieuw werk van haar leden. De vereniging benadrukt hiermee het streven naar vernieuwing
binnen haar werking.
Kunstenaar in de kijker is een initiatief van de gemeente
Zedelgem in samenwerking met de werkgroep beeldende kunst.
De tentoonstelling, opgesteld in het gemeentehuis, is gratis te
bezoeken tijdens de openingsuren van het gemeentehuis van
10 februari t.e.m. 6 maart 2020.
Voor meer info: cultuur@zedelgem.be – 050 288 605
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Rode Boom - Ongekende evidenties
Zaterdag 15 februari 2020, 20.00 u.
GC De Groene Meersen, Zedelgem

H

et woord 'toeval' kan zoveel
verschillende
betekenissen
hebben dat die elkaar opheffen en
er enkel een lege ruimte overblijft.
Kurt Demey, Joris Vanvinckenroye
en Frederica Del Nero proberen in
'Ongekende Evidenties' het 'toeval'
uit te dagen om een glimp van zijn
bestaan te vangen. Het publiek
komt terecht in een cross-over van
theater, muziek en mentalisme waar
toevalligheden zich ophopen tot
magische ervaringen.

Het bijzondere aan deze voorstelling is dat
het mentalisme in de handen van het publiek
ligt en dat we geen mentalist op de scène
zien. Wat we wel zien is een virtuoze Joris
Vanvinckenroye op zijn contrabas en Kurt
Demey die probeert te begrijpen wat toeval
en synchroniciteit is. Wat het publiek voelt, is
dat de aarde stilletjesaan onder hun voeten
wegglijdt terwijl ze zichzelf van de ene verbazing in de andere brengen.
‘Open monden van verbazing. Verwonderde
kreten. Ontroering in de ogen. Een staande
ovatie. Belgisch kampioen goochelen, Kurt
Demey, laat in zijn nieuwste voorstelling
‘Ongekende Evidenties’ alles aan het toeval
over’. - Liv Laveyne na de première in 'Accenten
december' en het 'Cirusmagazine #45'.
‘Af en toe kom je van die theatervoorstellingen tegen waarbij je niet weet wat je ervan
denken moet. Meestal is dat negatief, maar
bij ‘Ongekende evidenties’, de jongste voorstelling van Rode Boom, is dat absoluut het
tegendeel. Je weet helemaal niet hoe
mentalisme werkt of zelfs wat je precies
(niet) gezien hebt, maar je houdt er magische

Tickets en info:

vlinders in je buik aan over. Deze voorstelling

www.zedelgem.be/tickets, tickets@zedelgem.be of 050 288 330

over toeval belooft zowel bij jongeren als bij

13 euro (standaard), 8 euro (-26 jaar), 11,50 euro (+65 jaar),

volwassenen liefde op het eerste gezicht.’

6,5 euro (-26 jaar last minute)

- De Engelenbak 9/2/2016
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Familievoorstelling Moes voor iedereen vanaf 1,5 jaar

CASIER EN DIES

23 februari 2020
voorstelling om 14 u. & 16 u. (duur: 50 minuten)

O

p de vloer staan een appelboom en 3 kastjes.
De kastjes herbergen levendig keukengerei en
gekke machines. Zij spelen het verhaal ‘van appels
tot Moes’.

Na de voorstelling kunnen de kinderen spelen in de MOESspeeltuin, een reeks fijne installaties waarin de kinderen zelf aan
de slag kunnen met appeltjes, vrachtwagens en potjes.

Moes is een poëtische voorstelling vol fantasie voor kinderen van
1,5 tot 5 jaar. De grote bewegingen en de verrassende geluiden

Prijs: 7 euro (standaard)

spreken de kleintjes aan, terwijl het verhaal de oudere kinderen

5,5 euro (leden Gezinsbond)

meevoert. Een fijne voorstelling die ontroert in haar eenvoud en
verrast met haar finesses.

Reserveer je tickets via
www.zedelgem.be/tickets of

Waarschuwing: na het zien van Moes kan het zijn dat jouw
keukengerei thuis tot leven komt…
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C U LT U U R

Ben je getrouwd in Aartrijke?
Op 4 april 2020 staat Aartrijke in de kijker als cultureel ambassadeur. Samen met de gemeente organiseren de verenigingen dan ‘Feest op Aertryckeberg’.
Het wordt een wandelparcours langs locaties waar je
zelden komt met verrassende en feestelijke intermezzi.
Eén van die intermezzi is een tentoonstelling rond
‘trouwen in Aartrijke’. Wil je de foto van je huwelijk in
Aartrijke delen met de bezoekers? Bezorg die dan in
het dienstencentrum in Jonkhove. Uiteraard kan je je
foto achteraf weer ophalen.

We hopen een mooie tijdslijn te kunnen reconstrueren.
Ongetwijfeld zullen we ook een mooi beeld krijgen van de evolutie
in de huwelijkskledij. Er is ook ruimte voor een paar trouwjurken/
-kostuums.

Indienen trouwfoto’s: dienstencentrum Jonkhove
Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke – jonkhove@zedelgem.be

MILIEU

Zwaluwen op bezoek?
Als je in het voorjaar huis-, boeren- of gierzwaluw te gast hebt,
kan je een gemeentelijke subsidie aanvragen. Voor bewoonde
nesten kan je tot 100 euro subsidie krijgen. Daarnaast kan je voor
het aanbrengen van kunstnesten voor gierzwaluwen eveneens
een subsidie ontvangen. Deze merkwaardige luchtacrobaten
vind je al op verschillende plaatsen in de gemeente.

Meer info over deze subsidies vind je terug op
www.zedelgem.be/gemeentelijke-premies
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MILIEU

Help je tuinvogeltjes de winter door
T

ijdens de korte koude winterdagen kunnen je tuinvogels
best wat hulp gebruiken. Natuurlijk
voedsel wordt schaars en veel
watervoorraden zijn bevroren.
Bijvoederen is één van de populaire acties die veel mensen reeds
toepassen.
Probeer wel steeds goed doordacht je
vogels bij te voederen:
• Voorzie gelijktijdig meerdere voeder- en
drinkgelegenheden, die je af en toe
van plaats wisselt. Dit zorgt ervoor dat
meerdere vogels tegelijk kunnen eten en
drinken en de vogeltjes niet te dicht op
elkaar zitten, wat de kans op ziekteoverdracht vermindert.
• Zorg voor een goede hygiëne van je
voeder- en drinkplaatsen. Houd hierbij

10

je voedertafels en drinkbakjes vrij van

(vetbollen, pindaslingers, halve kokos-

uitwerpselen. Verwijder deze uitwerp-

noten …). Ook brood(kruimels) en fruit

selen en reinig de schaaltjes regelmatig.

zijn een goede aanvulling.

• Ververs dagelijks het water, zodat er
steeds vers water aanwezig is.
• Voeder niet te veel tegelijk en liefst

LET OP: Vogels voederen tijdens de
winter is leuk en nuttig, maar het is

’s ochtends zodat het voeder vlot kan

altijd verboden om meeuwen te voe-

opgenomen worden, het voeder geen

deren. Je kan dit vermijden door het

kans heeft om te beschimmelen en

voedsel in een voederhuisje met dak

het geen ongewenste gasten aantrekt

te plaatsen, je voeder op te hangen

tijdens de nacht.

(zoals vetbollen en pindaslingers) of

• Plaats de voedselvoorzieningen in de
buurt van schuilplaatsen (struiken,
bomen…) zodat de vogeltjes, indien
er gevaar is, zich makkelijk kunnen
verstoppen.
• Zorg tijdens de winter voor vetrijke
producten die extra energie aanleveren

gebruik te maken van dispensers die
enkel toegankelijk zijn voor kleine
vogels. Vermijd bovendien dat er niet
te veel tegelijk gevoederd wordt.
Voor verdere informatie kan je ook
steeds terecht op de website van
Natuurpunt.

MILIEU

'Foto: ANB – Regine Vanallemeersch’

Bosplantactie in Vloethemveld
8 februari 2020 van 9 u. tot 12 u.

O

p zaterdagvoormiddag 8 februari worden twee percelen grenzend
aan Vloethemveld bebost. Waardoor het natuurgebied wordt uitgebreid met een kleine hectare.
Iedereen is welkom om mee te komen

Trek jullie laarzen aan en breng een spade

planten. We verwachten je op zaterdag

mee. Samen maken we Zedelgem nog een

8 februari 2020 vanaf 9 u. op het plantter-

stukje bos rijker. Vrijwilligers zorgen voor

rein. De aanplant gaat door op de hoek

een kop warme soep. De gemeente en

van de Diksmuidse Heirweg en de straat

Natuur en Bos zorgen voor de boompjes en

Vloethemveld (kasseiweg). Parkeren kan

de plantgaten.

op de parking van het Provinciaal Oplei-

Kom mee meer dan 4.000 bomen en strui-

dingscentrum voor Veiligheidsdiensten

ken planten en maak Zedelgem bosrijker!

(Diksmuidse Heirweg 6), recht tegenover

Alle hulp is welkom.

de aan te planten percelen.

Zedelgem
beloont
inspanningen
voor de natuur
Heel wat mensen doen inspanningen om de natuur in Zedelgem te
behouden en te verbeteren.
Bovendien betekenen deze inspanning vaak ook een upgrade voor
het landschap. Daarom geeft de
gemeente subsidies voor kleine
landschapselementen en
zwaluwnesten.
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MILIEU

Graag meer
groen in het
buitengebied?
Ben je eigenaar van grond in het
landelijke buitengebied, dan kan je
op landschappelijk en ecologisch
vlak een grote bijdrage leveren
door deze grond in te kleden met
streekeigen groen: hagen, heggen,
houtkanten, knotwilgen, bomenrijen, hoogstamfruitboomgaard,
een amfibieënpoel. Zowel voor aanleg als onderhoud geeft de gemeente een subsidie. Je kan jaarlijks tot
300 euro subsidie ontvangen.
LET WEL: er worden geen tuinen
gesubsidieerd.

Knotbomen zoeken knotter
Knotbomen zijn de groene sieraden van

Veel mensen hebben echter te weinig tijd

onze streek. Ze geven ons landschap zijn

om hun bomen te knotten of zijn te oud

Indien je graag grondig advies en

typische uitzicht. Iedereen wil dat dit land-

om dit werk te doen. Daarom startte vzw

een beplantingsplan wenst, kan je

schap blijft bestaan en goed beheerd wordt.

Regionaal Landschap Houtland in 2006 een

informeren bij Regionaal Landschap
Houtland, die samen met jou
bekijkt wat de mogelijkheden zijn.

Daarom moeten knotbomen elke zes tot
acht jaar volledig van hun takken worden
ontdaan. Gebeurt dit knotten niet, dan is

Contact: 050 704 022

de kans groot dat ze openscheuren en ziek

rlhoutland@west-vlaanderen.be

worden.

knotploeg. De knotploeg bestaat uit verschillende individueel werkende teams, die
gaan knotten in ruil voor het (brand)hout.

Knotters gezocht
We zijn nog op zoek naar extra knotters. Mensen die op zoek
zijn naar hout van dichtbij en bovendien graag met de kettingzaag aan de slag gaan.
Wat kunnen wij bieden? Wij zoeken mee naar knotadressen,
voorzien een aanvullende verzekering en we organiseren op
regelmatige tijdstippen betaalbare cursussen onderhoud
kettingzaag en/of cursussen veilig kettingzagen. Je maakt bovendien deel uit van een netwerk van meer dan 200 knotters.
Heb je zin om je gratis aan te sluiten bij onze knotploeg
of heb je vragen, dan kan je ons contacteren via
dieter.willems@west-vlaanderen.be of 050 407 680.

12
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Speelpleinwerking ‘Kriebels’
In de krokusvakantie (van maandag 24 t.e.m. vrijdag 28 februari)
kunnen kinderen van 3 t.e.m.
12 jaar terecht in het jeugdcentrum om deel te nemen aan leuke,
spannende en creatieve activiteiten van de speelpleinwerking.

In principe verlaten de kinderen het

Prijs: 4 euro (1 jeton) voor halve dag,

speelplein niet voor 12.00 u. (voormiddag)

8 euro (2 jetons) voor volledige dag (incl.

of 16.30 u. (namiddag).

sapje en/of soep) - jetons enkel te koop in

Kom gerust verkleed! Trek geen
dure kledij aan… Op het speelplein wordt geravot en gespeeld.
Er is speelpleinwerking in de
krokus-, paas-, zomer- en
herfstvakantie.

• Mieren: 9 t.e.m. 12 jaar

Leeftijd

verkooppunten!

• Bijtjes: 3 t.e.m. 4 jaar (pampervrij)

Inschrijven:

• Rupsen: 5 t.e.m. 6 jaar

• Via inschrijvingen.zedelgem.be: je maakt

• Krekels: 7 t.e.m. 8 jaar

Thema’s
24/02 Huisdierengeheimen
25/02 Kleuren, tellen en vormen
26/02 Mijn huis

een gezinsaccount aan en je voert de
inschrijving in. Daarna betaal je via
overschrijving.
• De dag zelf aan de inschrijftafel met
jetons, die enkel te koop zijn in verkooppunten (NIET op het speelplein zelf).

27/02 De mooiste vis van de zee

Hoe ziet een dag eruit?

(voormiddag: zwemmen voor

Opendeur voor ouders

Voormiddag

krekels en mieren)

maandag 24 februari

07.00 - 09.00 u.: inschrijven voormiddag/
		 dag & vrij spel
09.00 - 12.00 u.: programma
12.00 - 12.30 u.: middagpauze
Namiddag
12.30 - 13.30 u.: inschrijven namiddag
		 & vrij spel
13.30 - 16.30 u.: programma
16.30 - 18.00 u.: uitschrijven & vrij spel

28/02 Piraterij

Wat breng je mee?
Eigen lunchpakket (soep is voorzien),

van 13.30 tot 16.30 u.
Rondleiding en info over de
speelpleinwerking

koekje en/of fruit (voormiddag en/of
namiddag).

Wanneer: 24 t.e.m. 28 februari

Meer info:
www.zedelgem.be/jeugd

Waar: jeugdcentrum, domein De Groene

Jeugddienst Zedelgem:

Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem

050 288 602 - jeugd@zedelgem.be
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OMGEVING

Campagne Thuis in de Toekomst
Hoe zien inwoners van Zedelgem zichzelf morgen
wonen? Wil iedereen een vrijstaand huis in het groen
of zijn de alternatieven ook aantrekkelijk? En kunnen
we eigenlijk nog wel kiezen?

Vanaf dinsdag 4 februari 2020 gaat de test in principe
online. Hoe meer inwoners de woontest invullen, hoe meer
resultaten de test oplevert. Doen dus!

Met Thuis in de Toekomst lanceert de Vlaamse overheid een woon-

Om deel te nemen aan de woontest, surf naar:

test die de Vlaming laat stilstaan bij woonwensen en –uitdagin-

www.thuisindetoekomst.be/

gen. Het doel is de ‘mindset’ van de Vlaming over woonkeuzes te
openen en te stretchen. Deze campagne wil interesse wekken voor
hoe mensen in de toekomst kunnen wonen, door hen te prikkelen
via de woontest en te inspireren over mogelijkheden die aansluiten
bij de bestaande realiteit.
De campagne Thuis in de Toekomst wil de Vlaming laten stilstaan
bij het wonen van de toekomst en biedt hiervoor een online woontest. Zedelgem neemt als gemeente van het werkingsgebied IGS
(intergemeentelijke samenwerking) De Woonwinkel graag deel
aan deze online bevraging. IGS De Woonwinkel engageert zich om
samen met de deelnemende gemeenten, maar ook overkoepelend voor het ganse werkingsgebied, te bekijken welke tendenzen
hieruit voortvloeien en hoe hierop ingespeeld kan worden.
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Voor meer info:
IGS De Woonwinkel
Groenestraat 20 | 8210 Zedelgem
Tel: 050 25 01 38 | info@dewoonwinkel.be

SPORT

Zedelgemse sportprijzen 2019
Op 2 februari 2020 vindt de jaarlijkse uitreiking van
de Zedelgemse sportprijzen plaats. Wie worden de
nieuwe sportman en sportvrouw van het jaar?

Wanneer: zondag 2 februari om 18.00 u.

De lopers die in 2019 aan minimum 3 wedstrijden van de

Organisatie: sportdienst Zedelgem

wij(k)lopen hebben deelgenomen, worden uitgenodigd om tijdens
de uitreiking hun goodiebag in ontvangst te nemen.

Waar: sportzaal 1, De Groene Meersen,
Stadionlaan 48 in Zedelgem

Info: sportdienst Zedelgem - 050 209 901 - sport@zedelgem.be

Op zondag 2 februari is sportzaal 1 niet beschikbaar wegens de uitreiking van de Zedelgemse sportprijzen.
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AGENDA

TERUGBLIK IN BEELD op de nieuwjaarsreceptie voor
de inwoners op 5/01/2020 in De Groene Meersen

Foto's: Henk Rogiers
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AGENDA

02/02

14/02

Kaas- en wijnavond
Vogels kijken in de Ijzervallei
We gaan op stap naar de Ijzervallei waarbij we op zoek gaan
naar overwinterende ganzen, slapende uilen, zilveren reigers en
kiekendieven die hun tanden poetsen.
Zowel ervaren als beginnende vogelkijkers zijn welkom.
Graag picknick, laarzen, verrekijker, warme kledij en vogelgids
meebrengen.
Wanneer: zondag 2 februari van 8.00 tot 17.00 u.
Waar: carpoolen vanaf de oost-parking aan de kerk St-Elooi
(De Leeuw) in Zedelgem
Org.: Natuurpunt Zedelgem
Info: Maarten Goessaert - info@natuurpuntzedelgem.be
0477 56 80 64

Kom genieten tijdens deze gezellige avond ten voordele van de
nieuwe speelplaats! Kies tussen een rijkelijk gevuld kaasbuffet
of een heerlijke vleesschotel.
Wanneer: vrijdag 14 februari om 18.30 u.

09/02

Benefietconcert ziekenhuis Malawi

Waar: Spes Nostra, Pastoor Staelensstraat 4 in Zedelgem
Prijs: 17 euro (volwassene) - 12 euro (kind <10 jaar)
1 drankje inbegrepen
Org.: Spes Nostra Zedelgem
Info & inschrijven: spes.nostra@sint-rembert.be

16/02

Valentijnsontbijt

Het lokale ziekenhuis in Chintheche verkeert in een bijna
vervallen toestand. We willen met de bevolking o.a. de daken
en plafonds herstellen. Het gitaartrio Los del Trè brengt een
oorstrelend kleurenpalet van klank en ritme in de rumbaflamenca sfeer. Ze brengen in deze koude donkere dagen de
zuiderse zon en sfeer dichter bij ons.
Wanneer: zondag 9 februari om 15.00 u.
(welkom vanaf 14.30 u.)
Waar: Priorij O.L.V.-Bethanië, Sysen 8 in Loppem
Prijs: 30 euro (concert, dessertbuffet, koffie/thee)
20 euro (kinderen onder 12 jaar)
Reserveren: via malawiproject@outlook.com - 0476 66 73 89

Wil je je liefste of gewoon jezelf eens extra verwennen? Kom
genieten van een uitgebreid ontbijtbuffet en uiteraard ook van
een gezellige babbel.
Wanneer: zondag 16 februari van 8.00 tot 10.30 u.
Waar: LDC De Braambeier, Loppemsestraat 14a in Zedelgem
Prijs: 7 euro (leden) - 10 euro (niet-leden) 4 euro (kinderen tot 12 jaar)
Org.: Femma Zedelgem en kwb Zedelgem
Info & inschrijven: Marleen Dezittere - Diksmuidse Heirweg 109 050 39 18 82 of bij je wijkmeester (inschrijven ten laatste
12 februari)
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AGENDA

17/02

Zedelgemse wandeltoer

Een groepswandeling van ongeveer 10 km langs rustige en
mooie wegen in Groot-Zedelgem.

02/03

Tien klimaatacties die werken

Is de klimaatverandering een wereldprobleem waar je zelf
weinig vat op hebt? Of zit je er wel mee in, maar weet je niet

Wanneer: maandag 17 februari om 13.15 u.

goed wat je zelf kunt ondernemen? In deze lezing vertrekt

(terugkomst rond 16.00 u.)

Pieter Boussemaere, auteur en docent aan VIVES Brugge, van

Waar: Tearoom Den Heirweg, Snellegemsestraat 117 in Zedelgem

de naakte feiten. Hij vertelt ons concreet hoe we een verschil

Prijs: gratis (deelnemers zijn verzekerd via ISB-sportverzekering)

kunnen maken voor het klimaat.

Org.: sportdienst Zedelgem, i.s.m. de sportraad
Info: sportdienst Zedelgem - Stadionlaan 48 in Zedelgem 050 20 99 01

Wanneer: maandag 2 maart om 19.30 u. (deuren 19.00 u.)
Waar: Parochiaal Centrum, Ieperweg 2 in Loppem
Org.: beweging.net Loppem
Prijs: 5 euro (drankje inbegrepen)

18/02

Info & inschrijven: beweging.net.loppem@gmail.com

Lezing: de Libanese kwestie
In ‘De man van Babylon’, de nieuwste roman van auteur
Ria Anyca, speelt de Libanese burgeroorlog een cruciale rol.
Ria Anyca verdiepte zich in de geschiedenis van het land en dit
leverde heel wat materiaal op, niet alleen voor het schrijven van

Kookavond voor mannen

een boek, maar ook voor een boeiende lezing over de Syrische

Alle mannen welkom op deze kookavond om samen een

vluchtelingenkampen in Libanon.

paasmenu te maken. Dit onder deskundige begeleiding van

Wanneer: dinsdag 18 februari om 20.00 u.
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03/03

Annick Dely.

Waar: bibliotheek Zedelgem, Stadionlaan 50 in Zedelgem

Wanneer: dinsdag 3 maart van 19.00 tot 22.00 u.

Prijs: VVK 5 euro - ADD 7 euro (leden Markant en Davidsfonds) -

Waar: Jonkhove, Aartrijksestraat 9 in Aartrijke

VVK 7 euro - ADD 9 euro (niet-leden)

Org.: Gezinsbond Aartrijke

Org.: bibliotheek Zedelgem, Davidsfonds Zedelgem,

Prijs: 10 euro per les + de ingrediënten worden onder

Markant Zedelgem

de deelnemers verrekend

Info & inschrijven: filipmaenhout@skynet.be - 050 28 08 33 of

Info & inschrijven: Marleen Carbonez - 0479 68 10 07 -

nadineosselaere@scarlet.be - 050 20 98 58

050 20 03 17 - marleen.carbonez@skynet.be

IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 19 december 2019
FINANCIËN

FINANCIËN

De gemeenteraad keurt de budgetwijziging 2019/1 van het OCMW

De gemeenteraad heeft een reeks van gemeentebelastingen voor de

goed. Dit document is gepubliceerd op de gemeentelijke website:

aanslagjaren 2020 - 2025 beslist en goedgekeurd. Het betreft:

www.zedelgem.be/strategisch-meerjarenplan-ocmw-en-

- belasting op de afgifte van reglementaire afvalrecipiënten;

jaarrekening.

- belasting op de leegstand van woningen en gebouwen;
- belasting op de melding en/of omgevingsvergunningsaanvragen

De gemeenteraad keurt het ontwerp van aanpassing van het meer-

voor het uitvoeren van stedenbouwkundige handelingen en/of de

jarenplan 2014-2020 naar aanleiding van de opmaak van budget

exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit;

wijziging 2019/1 en het ontwerp budgetwijziging 2019/1 goed.

- belasting op de verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk met
handelskarakter;

Dit document is gepubliceerd op de gemeentelijke website:
www.zedelgem.be/strategisch-meerjarenplan-gemeente-en-

- belasting op het weghalen van afvalstoffen.

jaarrekening.

PERSONEEL

ALGEMEEN BESTUUR EN FINANCIËN

De gemeenteraad beslist om de gemeentelijke bijdrage voor de

De gemeenteraad keurt het meerjarenplan 2020 - 2025 goed. Het

2de pensioenpijler voor het contractueel personeel vanaf 1 januari

meerjarenplan omvat inhoudelijk de strategische nota, financiële

2020 te verhogen van 1 naar 2% van het pensioengevend jaarloon

nota, toelichting en documentatie. Dit document van 247 pagina’s

van het contractueel personeel.

is gepubliceerd op de gemeentelijke website:
www.zedelgem.be/strategisch-meerjarenplan-gemeente-en-

Een uitgebreidere versie van de notulen kan je nalezen op

jaarrekening.

www.zedelgem.be/gemeenteraad.
Volgende zitting: 23 januari 2020 (gemeenteraad en raad voor
maatschappelijk welzijn) telkens om 19.30 u.

KORTE BERICHTEN

Snelheidscontroles februari
05/02: Zedelgem en Aartrijke

Naast de aangekondigde snelheidscon

08/02: zonale snelheid met interceptie

troles vinden er ook onaangekondigde

12/02: Aartrijke, Loppem en Zedelgem

bemande

13/02: Veldegem, Loppem en Zedelgem

Tevens zijn de flitspalen verspreid over

19/02: Veldegem, Loppem en Zedelgem

het grondgebied van de politiezone 24 uur

21/02: Zedelgem en Loppem

op 24 en 7 dagen op 7 voorzien van onbe-

28/02: Veldegem, Loppem en Zedelgem

mande camera’s.

snelheidscontroles

plaats.
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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.

Woensdag

08.30 - 13.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Zaterdag

09.00 - 12.00 u.

13.00 - 16.00 u.

Ook gevestigd in het gemeentehuis.

Afspraak maken
Voor een vlotte dienstverlening werken alle loketten in het
gemeentehuis in Zedelgem op afspraak.
Je kan die online maken via www.zedelgem.be, aan het
onthaal in het gemeentehuis of via 050 288 330.

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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