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www.zedelgem.be

VOORWOORD

Voorwoord
Beste Zedelgemnaar,

Burgemeester

De gemeente neemt de maandelijkse verspreiding van haar gemeentelijk informatieblad Zedelgem Magazine graag terug op. De
corona-actualiteit is helaas de wereld niet uit
en het is binnen een kader van strikt op te volgen voorzorgsmaatregelen dat we het virus
afremmen en hopelijk allemaal verder gezond
en wel kunnen functioneren en leven. Ik
hoop dan ook oprecht dat het iedereen goed
gaat en dat onze kinderen allemaal goed het
schooljaar gestart zijn. Ik plaats onze kinderen en schoolgaande jeugd hierbij graag eens
in de kijker want ze vormen mee het kloppend
hart van de gemeente, onze toekomst, en
samen met hen doen ook de lokale scholen en het betrokken personeel er alles aan om
ze veilig en wel een kwaliteitsvol schooljaar aan te bieden.
Omdat maatregelen van hogerhand heel snel kunnen wijzigen, dit om op het terrein
zo snel mogelijk te kunnen inspelen op evoluerende corona-cijfers, en de gemeente
daardoor niet altijd even snel alles op papier aan de burger kan bezorgen, verwijzen
we al wie digitaal actief is naar de gemeentelijke website. Daar kan je bovenaan op de
startpagina bij het aanklikken van de grote Corona-knop updates van nationale en
lokale maatregelen raadplegen. Surf naar https://www.zedelgem.be/corona, je vindt
er ook een pak relevante webpagina’s waarop je veel gestelde vragen en antwoorden
terugvindt. Wie niet digitaal actief is, kan natuurlijk telefonisch contact opnemen met
het onthaal van het gemeentehuis op het algemeen nummer 050 288 330. De mede
werkers van het onthaal helpen je verder of brengen je in contact met de gepaste
gemeentelijke dienst.
Zo goed als alle gemeentelijke diensten werken terug volgens de gewone openingsuren
en toegankelijkheid. Als er nog een aparte regeling van toepassing is, lees je het in ons
magazine. Wijzigingen kunnen zich in het kader van de corona-actualiteit eventueel
nog voordoen.
Tot hiertoe komen we er in Zedelgem samen goed door. Laten we dit ook zo (vol)houden
en de regels van voorzorg verder respecteren. Samen tegen corona en ook samen
vooruit na corona! Het lokaal bestuur voert gedreven het meerjarenplan 2020-2025
van de gemeente uit en nam met het opstellen van een relanceplan voor de gemeente
ook bijkomende versterkende initiatieven om de impact van de corona-crisis op het
sociaal-maatschappelijk en economisch leven in de gemeente te helpen verteren en
toekomstgericht onze gemoedelijke en sociale gemeente levendig en zorgzaam te
houden.

Samen tegen corona
en ook samen
vooruit
na corona!

Ik richt me tot elk van jullie om een welgemeend woord van dank uit te spreken.
Bedankt voor de moed die je opbrengt, voor de uithouding ook… want het is voor
iedereen een zware, een moeilijke periode. Als burgemeester leef ik mee, deze burgernabijheid wordt ook nagestreefd in het beleid van de gemeente. Blijf zorgen voor jezelf
en voor elkaar.
Hartelijke groeten,
Burgemeester Annick Vermeulen
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IN DE KIJKER

Relanceplan

“Samen vooruit na Corona”
D

e gemeente heeft een relanceplan opgemaakt om de impact van de corona-crisis op het sociaal-maatschappelijk en economisch leven in de gemeente te helpen verteren en toekomstgericht deze gemoedelijke en
sociale gemeente levendig en zorgzaam te houden. Het plan, dat definitief groen licht kreeg van het college van
burgemeester en schepenen op 30 juni, bevat relancemaatregelen die betrekking hebben op alle inwoners en
ook doelgroepgericht op handelaars, het verenigingsleven en kwetsbare ouderen en gezinnen.
Dit relanceplan kwam participatief tot

Zes speerpunten

dragen zijn komt ook mede dankzij de steun

stand na overleg met alle politieke fracties

Door relancemaatregelen in te zetten op

van andere overheden die de gemeenten

vertegenwoordigd in de gemeenteraad, na

zes speerpunten, wil Zedelgem haar lokale

betoelagen voor extra uitgaven.

advies van de gemeentelijke adviesorganen

samenleving, het maatschappelijk en eco-

en de vertegenwoordigers van de handels-

nomisch leven, een stevig duwtje in de rug

Het volledige relanceplan lees je op de

kringen in groot-Zedelgem.

geven:

gemeentelijke website of wie het op papier

“Als groene gemeente wil Zedelgem haar

• maatregelen ter ondersteuning van het

inwoners een levendige, sociale en toe-

sociaal weefsel en het verenigingsleven;

gankelijke woon- en leefomgeving aan-

• maatregelen ter ondersteuning van

bieden. Ze streeft een doeltreffende en

• maatregelen in de zorg en de opvang;

ger als uitgangspunt. Tal van maatregelen

• maatregelen ter ondersteuning van de
lokale economie;

2020-2025 zijn dan ook gericht om het

• maatregelen op het vlak van de levens-

hoofd te bieden aan de nieuwe uitdagin-

kwaliteit: een kwalitatieve woon- en

gen na de corona-crisis, en dat is een zeer
dankbaar gegeven aangezien de gevolgen
van deze corona-crisis op sommige vlak-

dienst op het nummer 050 288 340 of
050 288 343.

kwetsbare inwoners;

efficiënte dienstverlening na met de buropgenomen in de meerjarenplanning

wil kan het aanvragen bij de communicatie

leefomgeving;
• maatregelen op het vlak van specifieke
lasten en retributies.

ken een continue beleidsinvulling zullen
vergen. Het relanceplan dat we vandaag

Gemeente Zedelgem is een financieel gezonde

aan onze burgers voorstellen, wordt dan

gemeente. Bij het opstellen van het relance-

ook unaniem gedragen door het college

plan heeft het bestuur erover gewaakt dat

van burgemeester en schepenen” zegt bur-

de financieel gezonde situatie niet in het

gemeester Annick Vermeulen.

gedrang zou komen. Dat alle maatregelen te

Horecabon
In jouw Zedelgem Magazine van deze maand steekt een uitneembare Horecabon ter waarde van 5 euro. Knip of scheur de bon
uit en ga er mee genieten op een terras, in een café of eethuis in groot-Zedelgem. Er wordt één horecabon per huisgezin uitgereikt,
die inruilbaar is bij drank- en eetgelegenheden op grondgebied Zedelgem en dit tot 31 december 2020.
Dit is een actie uit het relanceplan van de gemeente Zedelgem ter ondersteuning van de lokale horeca. Geniet ervan en alvast op
ieders gezondheid!
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Loketten
De dienstverlening van de diensten onthaal & burgerzaken en andere
gemeentelijke diensten, zijn allemaal bereikbaar via het algemeen nummer

Dienst
evenementen

van de gemeente (050 288 330) alsook kan je mailen naar het algemeen
e-mailadres info@zedelgem.be

• Er wordt 50 % korting gegeven voor uitleenmateriaal en zaal-infrastructuur voor

In het gemeentehuis werken alle loketten zoveel als mogelijk op afspraak,

alle activiteiten en evenementen in 2020 en

dit is ook zo buiten corona-tijd. Hierdoor verloopt de dienstverlening

2021 georganiseerd door Zedelgemse orga-

vlot en is de wachttijd zeer beperkt. Je moet niet voor elk product of

nisatoren. Deze korting wordt automatisch

dienstverlening een afspraak maken. Op de gemeentelijke website vind

toegekend en hiervoor dien je als huurder

je gemakkelijk terug waarvoor je al dan niet een afspraak moet maken.

niets te ondernemen.

Twijfel je? Bel ons dan gewoon eens op.
• Elke Zedelgemse organisatie die initiatieven
organiseert voor het gemeenschapsleven

Hoe maak je een afspraak?

krijgt een pakket met beschermingsmaat-

• via de gemeentelijke website: https://www.zedelgem.be/afspraken

regelen. In dit pakket vind je mondmaskers,

• als je niet in de mogelijkheid bent om via de website een afspraak

handgel en ontsmettingsmateriaal. Een

te maken, bel dan naar 050 288 330, dan boeken onze onthaalmede-

pakket kan opgehaald worden tijdens de

werkers een online afspraak in voor jou

openingsuren in het gemeentehuis of bij de

• je kan ook aan de loketten onthaal van het gemeentehuis vragen om

uitleendienst.

een afspraak voor je te maken
De openingsuren van het gemeentehuis en de deelgemeentehuizen vind
je op de achterkant van je magazine.

Voor aanvragen van evenementen richt je je
tot het evenementenloket van de gemeente
via evenementen@zedelgem.be. Bij de evalu
atie van wat al dan niet toegelaten kan wor-

Kijk na of het online-loket jou kan bedienen

den, dient er zowel met corona-maatregelen
rekening gehouden te worden door de aan

Op de gemeentelijke website vind je ons online loket. Je vindt er

vrager als door de gemeente en kan het dus

allerhande documenten en attesten (samenstelling gezin, bevol-

zijn dat bepaalde aanvragen niet kunnen

kingsregister, geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte enz.) die

doorgaan of er gevraagd wordt om het plan

je digitaal aanvraagt en ontvangt en dit binnen een paar minuten:

van aanpak corona-proof bij te sturen.

https://www.zedelgem.be/online-loket

Dienstencentra
De cafetaria's van de lokale dienstencentra

uit voorzorg tegen corona.

te nemen aan de activiteiten in onze dien-

(LDC’s) zijn vrij toegankelijk tijdens de ge-

Om een warme maaltijd te reserveren of

stencentra, neem contact op:

wone openingsuren. Er is registratieplicht

je hiervoor in te schrijven alsook om deel

De Braambeier

Jonkhove

De Pasterelle

Loppemstraat 14A, 8210 Zedelgem
050 25 22 40
de.braambeier@zedelgem.be

Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke
050 25 01 31
jonkhove@zedelgem.be

Ieperweg 11, 8210 Loppem
050 25 01 37
de.pasterelle@zedelgem.be
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Gemeentelijke locaties Vrije Tijd
• De hoofdbibliotheek Zedelgem op site De Groene Meersen en de uitleenposten van de bib in de deelgemeenten
zijn toegankelijk volgens de openingsuren zoals gepubliceerd op de achterkant van je magazine.
• Het zwembad op site De Groene Meersen
Zwembeurten gaan momenteel en tot nader order nog steeds door op afspraak. Deze
situatie wordt door de gemeentelijke dienst sport voortdurend gemonitord en opgevolgd
op basis van o.a. de richtlijnen van de nationale veiligheidsraad. Voor een actuele stand
van zaken over de openingsuren en eventueel gewijzigde toegankelijkheid raadpleeg
je de gemeentelijke website of bel naar sportdienst Zedelgem op het nr. 050 20 99 01.
Mailen kan naar sport@zedelgem.be

Dienst archief Gemeente
Zedelgem: op afspraak
vanaf 1 september 2020

Op te volgen voorzorgsmaatregelen
bij het betreden van een gemeentelijk
gebouw met inbegrip van het con
tainerpark waar het dragen van een
mondmasker eveneens verplicht is

Vanaf 1 september 2020 worden de openingsuren van de
dienst archief van de gemeente Zedelgem gewijzigd. Ook
kan je vanaf dan enkel nog op afspraak in het archief terecht.

• bewaar steeds de social distance van minstens 1,5 meter
afstand tussen elkaar
• ontsmet je handen bij het binnen- en buitengaan van de

De nieuwe openingsuren zijn:
· Maandagavond tussen 17 u. en 19 u.

gemeentelijke gebouwen, er staan automaten met ontsmettingsgel

· Dinsdagvoormiddag tussen 9 u. en 12 u.

• wandel niet rond in de gemeentelijke gebouwen

· Woensdagnamiddag tussen 13.30 u. en 17 u.

• ! ZET EEN MONDMASKER OP VAN ZODRA JE EEN
GEMEENTELIJK GEBOUW BETREEDT TOT JE TERUG

Hiermee zet de gemeente verder in op het verhogen van de
kwaliteit van onze dienstverlening: afspraken om bepaalde
opzoekingen te komen verrichten kunnen zo beter worden

BUITEN BENT !
• kom enkel met de persoon die nodig is voor de afspraak,
niet met ganse gezin bv.

voorbereid, waardoor we beter en efficiënter aan alle vragen
tegemoet kunnen komen.

Ook onze medewerkers, die met jou en vele andere burgers

Een afspraak maken doe je via het afsprakensysteem van de

in contact komen voor dienstverlening, zullen je beschermen

gemeente https://afspraken.zedelgem.be/ of telefonisch via

door zich aan alle maatregelen van voorzorg te houden.

050 81 44 14.
Indien er in een bepaalde gemeentelijke infrastructuur, zoals
Vergeet ook niet dat je sinds eind mei uittreksels bevolking en

in het zwembad of in het containerpark , ook nog bijkomende

akten burgerlijke stand van thuis uit kan opzoeken! Hiervoor

corona-voorschriften geafficheerd worden, dient elke burger

hoef je dus in principe niet meer langs te komen naar het

deze na te leven. #samentegencorona

archief: een zoektocht op onze archiefbank https://archiefbank.zedelgem.be/ kan je zeker verder helpen bij het zoeken
naar een geboorte- of overlijdensakte of het opmaken van
een stamboom!
Uiteraard blijven de medewerkers van de dienst archief steeds
bereikbaar voor alle vragen via archief@zedelgem.be of
050 81 44 14.

Het Politieloket in het gemeentehuis
van Zedelgem is vanaf 1/09/2020 ook
terug open op zaterdagvoormiddag van
9 tot 12 u.
Tijdens de weekdagen volgt het loket
de openingsuren van het gemeentehuis.
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Verklaring orgaandonatie heet voortaan

‘Verklaring van donatie van menselijk
lichaamsmateriaal na overlijden’

I

n België bestaat een veronderstelde toestemming voor de donatie van menselijk lichaamsmateriaal (organen,
weefsels en cellen) na overlijden. Dit wil zeggen dat iedereen geacht wordt in te stemmen met de donatie van
lichaamsmateriaal na overlijden.
Je kunt ook zelf een keuze maken door een

neesmiddelen te maken;

De verklaringen worden ook niet langer

• donatie van menselijk lichaams

geregistreerd in het Rijksregister, maar in

Nu is de vroegere verklaring van orgaando-

materiaal voor onderzoek: lichaams

een aparte toepassing van de FOD Sociale

natie vervangen door de ‘verklaring van

materiaal (organen, weefsels, cellen en

Zekerheid.

donatie van menselijk lichaamsmate

alles wat daaruit kan worden gehaald)

De transplantatiecentra of de beheerder

riaal na overlijden’.

van een donor na overlijden wegnemen

van een bank van lichaamsmateriaal of

voor wetenschappelijk onderzoek, zon-

een biobank hebben toegang tot deze

der menselijke toepassing.

databank.

verklaring te laten registreren.

Deze nieuwe verklaring omvat voortaan
vier beslissingen:

Let wel: dit soort donatie is verschillend

• orgaandonatie voor transplantatie:

van het afstaan van een lichaam aan de

Minderjarigen en personen die niet in staat

organen van een donor na overlijden

wetenschap (via de universitaire facul-

zijn hun wil alleen uit te drukken, kunnen

wegnemen voor transplantatie bij mensen

teiten geneeskunde) waarbij het lichaam

geen gebruik maken van de elektronische

die hierop wachten;

integraal wordt afgestaan.

zelfregistratie maar moeten zich steeds via

• donatie van menselijk lichaams

gemeente of huisarts registreren.

materiaal voor transplantatie:

Voor elke beslissing heb je deze keuzes:

weefsels en cellen van een donor na

»» verzet

Minderjarigen vanaf de leeftijd van 12 jaar

overlijden wegnemen voor transplan-

»» uitdrukkelijke toestemming

kunnen wel zelf een wilsverklaring afleggen.

tatie bij mensen die hierop wachten;

»» intrekking van een eerdere wilsverklaring.

Ouders van minderjarigen kunnen voor de

• donatie van menselijk lichaams

minderjarige enkel verzet aantekenen.

materiaal voor de vervaardiging van

Sinds 1 juli 2020 hoeft men zich voor de

geneesmiddelen: lichaamsmateriaal

wilsverklaring niet meer noodzakelijk tot

Meer info bij de dienst burgerzaken:

(organen, weefsels, cellen en alles wat

de gemeente te wenden. Je kan dit ook

burgerzaken@zedelgem.be

daaruit kan worden gehaald) van een

registreren bij je huisarts of online via

www.beldonor.

donor na overlijden wegnemen om ge-

www.mijngezondheid.be.

of

via
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Luister jij ook naar mijn verhaal?
Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet, en sindsdien negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal. Wat moeilijk voor jou! Woont er nog iemand bij jullie thuis?”
…
Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of
telefoon. Iets voor jou? Awel is op zoek naar vrijwilligers.
Surf naar awel.be/word-beantwoorder voor meer info.

BIBLIOTHEEK

Bibliotheek Zedelgem:
sinds 1 juli 2020 ook uitlenen van games!
Digitalisering speelt een grote rol binnen de actuele samenleving. Ook de gemeente en de
bibliotheek van Zedelgem gaan mee in deze evolutie en zorgen voor een gedifferentieerd
en digitaal aanbod.
Hierin spelen ook computergames een grote rol. Met het voorzien van een uitleenaanbod
van computergames in de bibliotheek spelen we graag in op hetgeen de jeugd, maar
natuurlijk ook vele volwassenen, de dag van vandaag interesseert en bezighoudt.

Games
Bibliotheek Zedelgem beschikt over games voor de meest recente en courante spelconsoles: Playstation 4, Xbox One en Nintendo Switch.
We proberen voor alle consoles steeds een zo breed mogelijk gamma te voorzien, in 3 categorieën: kinderen, tieners (12+) en volwassenen (18+).

Uitlenen van games
De games zijn, zoals andere materialen, gratis te ontlenen voor 4 weken (éénmalig verlengbaar met nogmaals 4 weken). Elke lener kan
maximum 2 games ontlenen. Ook reserveren van games zal mogelijk zijn. Het aanbod games en wat extra uitleg kan je steeds terugvinden
op de website van bibliotheek Zedelgem: https://zedelgem.bibliotheek.be/games

Lezing “Gaming en
opvoeding”
Bibliotheek Zedelgem organiseert in dit
kader, in samenwerking met Digisaurus,
een lezing “Gaming en opvoeding”.
Deze voordracht gaat door in de hoofdbibliotheek (site Groene Meersen) en
dit op woensdag 23 september 2020
om 19u30.
Inschrijven: via bibliotheek@zedelgem.be,
via 050 208 008 of aan de balie in de bib.
Prijs: 3 EUR.

Toernooi
Als laatste extraatje organiseert de
bibliotheek ook nog twee game-toernooien.
Een eerste voor jongeren van 12 tot 15
jaar, in samenwerking met de jeugddienst en de SWAP-tienerwerking, wat
plaatsvond eind augustus.
Om ook de jongere gamers niet te vergeten, organiseert de bibliotheek een tweede toernooi voor kinderen van 3 tot 12
jaar in de hoofdbibliotheek, op zaterdag
24 oktober 2020.
Inschrijven: via bibliotheek@zedelgem.be,
via 050 208 008 of aan de balie in de bib.
Deelname is gratis.
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Cultuurprijzen

in een nieuw kleedje!
De cultuurprijzen van de gemeente Zedelgem steken in een nieuw

Laureaten van de cultuurprijzen kunnen personen, groepen,

en fris kleedje. De bijdrage aan de algemene culturele beleving in

organisaties of verenigingen zijn die geboren of woonachtig zijn in,

Zedelgem blijft uiteraard de belangrijkste voorwaarde, maar ook

afkomstig zijn uit of hun maatschappelijke zetel of werkingsgebied

het zorgen voor creativiteit, vernieuwing en tonen van maatschap-

hebben in de gemeente Zedelgem.

pelijk engagement wil de gemeente blijvend ondersteunen.
Belangrijkste wijziging zijn de vier (nieuwe) categorieën waarbinnen
een prijs kan worden uitgereikt:

Jaarlijkse uitreiking
De uitreiking van de cultuurprijzen gebeurt jaarlijks, met telkens

Jonge Belofte

een prijs voor twee categorieën: het ene jaar de prijzen voor

Persoon van maximaal 35 jaar oud, die door zijn of haar culturele

Jonge Belofte en Zedelgemnaar buiten Zedelgem, het andere jaar

werk/inzet Zedelgem op de kaart zet.

de Carrièreprijs en Prijs voor lokaal engagement.

Carrièreprijs
Prijs voor een culturele inzet of verdienste in of voor Zedelgem
gedurende minimaal 10 jaar.

Het was de bedoeling te starten met een eerste uitreiking volgens
dit nieuw concept dit najaar. De corona-periode wierp hier echter
roet in het eten, waardoor er onder meer geen tijdige oproep kon
gelanceerd worden om laureaten voor te dragen.

Zedelgemnaar buiten Zedelgem

Hou echter de volgende edities van Zedelgem Magazine in de gaten,

Prijs voor persoon, groep, organisatie of vereniging die niet langer

want de gemeente en cultuurraad buigen zich momenteel over de

in de gemeente woonachtig is of er haar zetel heeft, maar wel een

organisatie van de prijsuitreiking in het voorjaar 2021. Een oproep

band heeft met onze gemeente.

om kandidaten voor te dragen als Jonge Belofte of Zedelgemnaar

Prijs voor lokaal engagement

buiten Zedelgem wordt dus weldra gelanceerd!

Met deze prijs worden mensen of verenigingen actief binnen het

Reglement

maatschappelijke, sociale en verenigingsleven voor hun inzet ge-

Het volledige reglement voor de cultuurprijzen kan je nalezen op

waardeerd.

https://www.zedelgem.be/cultuurprijzen

Cultureel Seizoen
2020-2021
start in november

Blijf op de hoogte
Het maandelijks Zedelgem Magazine

“De cultuurvoorstellingen (én de kapper...) moesten we veel te lang missen… We werden

www.zedelgem.be/tickets

verplicht even te vertragen en te verstillen, en hebben ervaren dat dit zo slecht nog niet

www.facebook.com/cultuurzedelgem

was. Wie wilde kon met online voorstellingen aan zijn of haar culturele trekken komen,

Websitekalender www.zedelgem.be

maar het sámen beleven, het sámen napraten, het sámen lachen en huilen, … vooral

neem een abo op de GinterGazet

dát hebben we gemist.” cultuurdienst Zedelgem.

of de nieuwsbrief van Ginter via
info@ginter.be

Door de corona-actualiteit is het seizoen wel wat uitgedund en er wordt pas in

zedelgem.bibliotheek.be

november gestart. Toch kan een mooi programma voorgesteld worden en doet de
cultuurdienst er alles aan om jullie corona-proof te verwelkomen en te laten genieten
van een mix aan voorstellingen.
Ontdek de affiche op p.14.
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SPORT

Sportlessen 2020-2021
Vanaf maandag 7 september gaat de sportdienst terug
van start met verschillende cursussen voor volwassenen.
Van figuurtraining en dance mix tot seniorensport en
aquarobics. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom! Er is geen
les tijdens vakantieperiodes en op officiële feestdagen.
Aanbod
Dagsporten
Dag

Cursus

Uur

Maandag

Conditiegym

09.30 u. tot 10.30 u.

Fitnastiek

09.30 u. tot 10.30 u.

Fitheidsturnen 55+
(Jonkhove)

14.00 u. tot 15.00 u.

Fitheidsturnen 55+
(De Bosserij)

16.00 u. tot 17.00 u.

Fitheidsturnen 55+

14.15 u. tot 15.15 u.

Cursus

Uur

Dance Mix

19.15 u. tot 20.15 u.

Figuurtraining

20.15 u. tot 21.15 u.

Stretching voor dames

20.00 u. tot 21.00 u.

Aquajogging

19.00 u. tot 20.00 u.

Aquarobics

20.00 u. tot 21.00 u.

Dinsdag

Donderdag
Avondsporten
Dag
Maandag
Woensdag
Donderdag

Kostprijs
• Dagsporten
10 EUR voor 10 lessen. Een 10-beurtenkaart kan je kopen bij de
sportdienst of de lesgever.
• Avondsporten
- 45 EUR voor het 1ste trimester;
- 30 EUR voor het 2de trimester;
- 30 EUR voor het 3de trimester.
• Aqua
- Voor één les betaal je 5 EUR.
- Voor 10 lessen betaal je 38 EUR. Een 10-beurtenkaart kan je
kopen bij de redders in het zwembad.

Inschrijven
Nieuw dit jaar: iedereen schrijft zich online in via inschrijvingen.
zedelgem.be. Enkel dan kan er een mutualiteitsattest voor een jaarlijkse tegemoetkoming van het inschrijvingsgeld bezorgd worden.
Maak via inschrijvingen.zedelgem.be een gezinsaccount aan. Houd
je gebruikersnaam en wachtwoord goed bij. Heb je al een account,
dan log je gewoon in. Meld je aan, kies je activiteit en schrijf je in.

Locatie
De sportlessen vinden plaats in het sportcentrum De Groene Meersen
in Zedelgem, hetzij anders vermeld.
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Meer informatie
Voor alle inlichtingen of vragen kan je terecht bij de
sportdienst van Zedelgem, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
Tel.: 050 209 901 – e-mail: sport@zedelgem.be

SPORT

Zwemlessen 2020-2021
Wil je graag schoolslag leren zwemmen? De gemeente
organiseert wekelijks verschillende zwemlessen voor
kinderen vanaf het 1ste leerjaar. De lessen starten op
maandag 7 september.

Kostprijs

Aanbod

Inschrijven

• Beginners

Inschrijven kan online met een gezinsaccount via

Voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar die willen leren zwemmen

• 35 EUR voor het 1ste trimester;
• 30 EUR voor het 2de trimester;
• 25 EUR voor het 3de trimester.

inschrijvingen.zedelgem.be.

organiseert de sportdienst twee cursussen.
- Op dinsdag van 16u45 tot 17u30;
- Op donderdag van 16u45 tot 17u30.
• Half-gevorderden
Voor kinderen die al een paar slagen kunnen zwemmen én de
cursus beginners hebben gevolgd.
- Op maandag van 16u45 tot 17u30.
• Gevorderden
Voor kinderen die al een paar lengtes kunnen zwemmen én de
cursus beginners half-gevorderden hebben gevolgd.
- Op dinsdag van 17u45 tot 18u30.

Meer informatie
Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de sportdienst
van Zedelgem, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
Tel.: 050 209 901 – e-mail: sport@zedelgem.be
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SPORT

Zwemschool 2020-2021
Na de basiszwemlessen kunnen kinderen, na een geslaagde zwemtest, toetreden tot de zwemschool en zich vervolmaken in de verschillende stijlen van de zwemsport. Naast schoolslag worden nu ook de zwemstijlen rug- en
borstcrawl aangeleerd en werken we verder aan de conditie.
De zwemschool start op 7 september. Op vrijdag 4 september om
16.00u wordt de zwemtest georganiseerd. De test wordt afgelegd
in diep water en bestaat uit: inspringen, pijlen op de buik, drijven
op de rug en minstens drie lengtes (50 m) rustig schoolslag kunnen
zwemmen met een correcte coördinatie. Inschrijven voor de zwemtest kan via mail naar sport@zedelgem.be.

Maandag

Uur

Wie

17.30 u. tot 18.30 u.

Alle Nieuwkomers uit het
1ste, 2de en 3de leerjaar

18.30 u. tot 19.30 u.
19.30 u. tot 20.30 u.

Dinsdag

12

• 100 EUR voor een volledig schooljaar.

Inschrijven
Online inschrijven kan jaarlijks in september met een gezinsaccount
via inschrijvingen.zedelgem.be. Alle betalingen gebeuren vóór 15
september, anders kan je niet meer deelnemen aan de zwemschool.

Aanbod
Dag

Kostprijs

18.30 u. tot 19.30 u.

Zwemschool 1
Zwemschool 2

3deen 4de leerjaar

Meer informatie

Zwemschool 4

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de sportdienst

Middelbaar onderwijs

van Zedelgem, Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Zwemschool 3

Tel.: 050 209 901 – e-mail: sport@zedelgem.be

5deen 6de leerjaar

SPORT

Agendapunten
Zedelgemse Wandeltoer – Wandeling september
Op maandag 28 september verzamelen we om 13u15 aan de

Sluitingsdagen zwembad & sportcentrum
De Groene Meersen – September

IJsboerderij Moereveld (Moereveldstraat 6) in Torhout voor

Het zwembad en het sportcentrum De Groene Meersen zullen

alweer een wandeltocht van ongeveer 10 km. We vertrekken

gesloten zijn op vrijdag 25 september 2020.

stipt om 13u30 en zijn omstreeks 16u terug.

Waarom moet je een mondmasker dragen?

Met een mondmasker bedek je je neus en
mond. Als je niest, hoest of praat, vliegen
er druppels rond. Het mondmasker houdt
de druppels tegen. Zo bescherm je anderen.

Draag een mondmasker als:
• je de bus, tram of trein neemt.
• je 1,5 meter afstand niet kan bewaren.
• je in openbare ruimtes bent.
• je contact hebt met kwetsbare
personen.
• je ziek bent - blijf dan ook thuis!

GEEF HET VOORBEELD,
STOP HET VIRUS.
WWW.INFO-CORONAVIRUS.BE
Een initiatief van de Belgische overheid

09797_KAN_Coronavirus_Mask_Topics_A3_NL.indd 1

30/04/2020 13:30

13

14

LOKALE ECONOMIE

Iedere ondernemer (groot of klein) is van

de toekomst onze inwoners én ondernemers

laat horen! Samen met het communicatie-

cruciaal belang voor onze gemeente. Ze

meer met elkaar verbinden, over de deel

en adviesbureau URBAN-IMPACT wordt

creëren welvaart en jobs en werken mee

gemeenten heen.” zegt schepen van lokale

midden september een online inwoners-

aan de leefbaarheid van Zedelgem. Om het

economie Ann Devriendt.

bevraging gelanceerd. Om die vragenlijst

lokaal economisch beleid de komende

in te vullen surf je naar de link gepubliceerd

jaren de nodige handvaten te geven werd

Om het beleidsplan vorm te geven werd

onlangs het project ‘Zedelgem – VER

eind augustus alvast een bevraging uit

onderaan dit artikel.

BINDT.ONDERNEEMT.BELEEFT’ gelan-

gestuurd naar alle ondernemers uit onze

Het invullen van de bevraging duurt een

ceerd. Dit najaar maakt de gemeente werk

gemeente. Maar we hebben ook de hulp

tiental minuten. Het invullen van de

van een gedragen beleidsplan lokale eco-

van onze inwoners nodig!

vragenlijst kan tot eind september.

nomie waar zowel inwoners als ondernemers hun input voor kunnen aanleveren.

Waar lig jij wakker van? Wat doen we goed
in de gemeente op vlak van lokale economie?

“Met het startschot van dit traject willen we

En waar kan het beter? Welke thema’s moeten

de beleving van lokale handel en onderne-

volgens jou meer aandacht krijgen? En wat

merschap in onze gemeente nieuw leven in

zou jij doen als je het voor het zeggen hebt?

blazen. Want Zedelgem is een ondernemende
gemeente met een mooie mix aan lokale
detailhandel en KMO’s in de verschillende

INWONERSBEVRAGING:
LAAT VAN JE HOREN!

deelkernen, elk met een eigen identiteit.
Maar ook verbinding is een belangrijk

Om inzicht te krijgen in dit en heel wat

sleutelwoord in dit verhaal. Zo willen we in

andere vragen willen we dat jij je stem

Neem deel aan de bewonersbevraging, surf naar naar https://nl.surveymonkey.com/r/inwoner-zedelgem

Gratis namiddagsessies over

“Starten met een eigen zaak na je vijftigste”

B

en je 50+ en kriebelt het om zelfstandige te worden? Je bent niet alleen! Alsmaar meer mensen kiezen om op
oudere leeftijd een eigen zaak te beginnen.

Maar bij het opstarten van een zaak is een

komen kijken. De sessies gaan eind novem-

Meer informatie en inschrijven:

grondige voorbereiding en goede informa-

ber/begin december 2020 van start.

surf naar www.ondernemen50plus.com

tie essentieel!

(aanbod “Start 50+”)
Deelnemen is gratis. Inschrijven vooraf

Daarom organiseren Integraal, Overname

verplicht.

markt, Liantis en UNIZO op 4 locaties in
Vlaanderen een 3-delige namiddagreeks,

Droom je als vijftigplusser van een nieu-

waar je de kans krijgt praktische kennis

we carrière als ondernemer? Schrijf dan

op te doen over de belangrijkste zaken die

vandaag in!

bij de opstart of een overname om de hoek
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JEUGD

SWAP op woensdag
najaar 2020

Alle 12 t.e.m. 15-jarigen kunnen deel

Inschrijven:

nemen aan toffe activiteiten van de ‘SWAP

• Via inschrijvingen.zedelgem.be maak

op woensdag’, een organisatie van de

je een gezinsaccount aan. Meld je aan en

jeugd- en sportdienst Zedelgem.

schrijf in voor de gewenste activiteiten.

Vertrekplaats voor de uitstappen is telkens

Daarna ontvang je een e-mail met de

De Groene Meersen (ingang zwembad).

factuur die je via overschrijving kan
betalen.

Een overzicht voor de activiteiten in
het najaar:
• 30/09: Longboarden & strandsporten
(The Outsider Coast, Nieuwpoort)
• 28/10: Virtual reality (Game Inn, Waregem)
• 25/11: Escape room (Puzzle, Gent)
• 16/12: Snowboarden & skiën (Ice Mountain, Komen)

• Annulatie: terugbetaling enkel mits
attest van dokter of school.
• Inschrijven kan vanaf 10 september om
13.30 u.
Meer info op www.zedelgem.be/jeugd
Contact Jeugddienst Zedelgem:
050 288 602 - jeugd@zedelgem.be
Volg de Zedelgemse Jeugddienst
op Facebook: @jeugdsportzedelgem
MILIEU

Containerpark
De openingsuren van het containerpark

Van 23 juli t.e.m. 23 oktober 2020 kan as-

vind je terug op de achterkant van dit

best uitsluitend op donderdagvoormiddag

Op die manier vermijd je stofvorming.

Zedelgem Magazine.

tussen 8 u. en 12 u. aangevoerd worden

4. Op donderdag, enige dag waarop je as-

Vergeet niet dat vanaf 1 oktober tot de

naar het containerpark.

maand maart het containerpark tijdens de

best kan aandienen, mag geen enkele
andere afvalstof meegebracht worden.

weekdagen open is tot 17 u. i.p.v. tot 18 u.

Uit voorzorg en veiligheidsoverwegingen,

Met betrekking tot de corona-regeling wor-

en mede om de piek in de aanvoer van asbest

Per week mag er 0.5 m³ asbestcement

den materialen zoals PMD en papier en

veilig te kunnen opvangen, moeten een

gratis aangevoerd worden naar het contai-

karton nog steeds niet toegelaten en

aantal richtlijnen strikt opgevolgd worden:

nerpark. Voer je meer asbest aan, dan

worden deze bij je huis-aan-huisophaling

1. Maak een afspraak: voor het aanbieden

betaal je 25 euro per begin van 1 m³. We

meegegeven volgens de afvalkalender op-

van asbest in het containerpark MOET

raden aan om grote hoeveelheden asbest

haling van IVBO, de afvalintercommunale.

een afspraak gemaakt worden en dit ten

te laten ophalen door een geregistreerd

ook pampers worden nog steeds niet terug

laatste op de dinsdag voor het aanbie-

asbest-inzamelaar. Meer info over hoe je

den van je aanvoer asbest.

best met asbestcement omgaat, vind je op

Een afspraak maak je door te mailen

www.asbestinfo.be

aanvaard op het containerpark.

Asbest, aanvoer asbest op afspraak
t.e.m. 23 oktober 2020

naar containerpark@zedelgem.be of
telefoneer 050 200 332.

De inzameling van asbest op het contai-

2. Meld bij het maken van je afspraak de

nerpark van de gemeente Zedelgem is

hoeveelheid asbest die je zal aandienen

sinds 23 juli 2020 terug opgestart. De aan-

16

moet je in folies gewikkeld aanbrengen.

en geef je naam en adres op.

• De afvalkalender 2020 vind je terug op
de gemeentelijke website: https://www.
zedelgem.be/afval-recyclage
• Voor meer info over de tarieven, surf

voer van asbest is terug mogelijk omdat

3. Alle asbest wordt verpakt: voor je naar

naar: https://www.zedelgem.be/tarieven

het verbod op de vrije verkoop van het

het containerpark komt moet je kleinere

• Containerpark: Remi Claeysstraat 15 -

type mondmaskers noodzakelijk voor de

stukken asbest in zakken stoppen en

8210 Zedelgem - 050 20 03 32

inzameling ervan, opgeheven werd.

deze goed afsluiten, grote stukken asbest

containerpark@zedelgem.be

MILIEU

Zwerfvuil Vrijwilligers stappen
in het digitale tijdperk
dankzij slimme zwerfvuil app WePlog

IVBO, de afvalintercommunale, zet samen met de gemeente in op een nieuwe app (webapplicatie) om zwerfvuil
efficiënter aan te pakken.
De app laat je ook toe om sluikstort te mel-

Schatting 71, 8210 Zedelgem, 050 28 83 47,

den met een simpele druk op de kaart. Zie

technische.dienst@zedelgem.be

je iets liggen wat geen zwerfvuil is en niet

Gemeente Zedelgem wordt hiervoor

in een witte zak kan? Neem een foto en de

ondersteund via Mooimakers aan de hand

juiste gemeentelijke dienst wordt automa-

van het aantal claims op hun actiekaart.

tisch op de hoogte gebracht. Ze zien me-

Registreer je daarom éénmalig op

teen wat en waar precies op te ruimen valt.

https://mooimakers.be/actiekaart zodat
we voldoende materialen kunnen blijven

Praktisch
Je downloadt WePlog via de App Store van

voorzien.

Apple of via de Google Play Store. Waar je
Heb je je ooit afgevraagd waar recent geruimd is en waar niet? Welke plaatsen kunnen best een opruimbeurt gebruiken?
Geen zin om na je ronde zwerfvuil ruimen
nog een mailtje te sturen zodat de zwerfvuilzakken aan je deur worden meegenomen?
De gemeente en IVBO bieden je met WePlog
een eenvoudige oplossing! Met deze app
druk je op start bij het begin van je ronde,
op stop na je actie en geef je het aantal
zakken in dat je hebt geraapt. Bij de volgende huis-aan-huisophaling wordt het

ook wil ploggen in België, je drukt gewoon
op ‘start’ en automatisch wordt de straat
in je zog digitaal groen gekleurd. Na een
tijdje (bv. 3 weken) zal je zien dat de straat
terug rood wordt… tijd om de benen nog
eens te strekken. Deze tijdsinstellingen
zullen door de gemeenten per straat worden aangepast aan de situatie ter plekke.
Daarom is het heel belangrijk de app zo
veel mogelijk te gebruiken. Hoe meer
cijfermateriaal, hoe accurater de instellingen
kunnen gebeuren.

Huis-aan-huis ophaling van
zwerfvuilzakken
Registreer éénmalig je fysiek adres voor
zwerfvuilophaling bij de intercommunale.
Dit kan door een mailtje aan communicatie@
ivbo.be of telefonisch op 050 456 374. Je
privacy wordt gerespecteerd en je adres
wordt enkel gebruikt voor de planning van

ingezamelde zwerfvuil meegenomen door

Opruimmateriaal

de ophaling, wanneer je zwerfvuil hebt

de ophalers. Zo eenvoudig is het.

Opruimmateriaal kan je nog steeds verkrijgen

geraapt. Gebruik je Weplog? Dan dien je na

Wie af en toe op pad gaat om zwerfvuil te

bij IVBO of de gemeente.

deze registratie ook niets meer te melden.

ruimen (te ploggen) kan gratis gebruik ma-

Voor Zedelgem kan dit op de technische

De zakken worden automatisch meegeno-

ken van de slimme app. Met een eenvou-

dienst

men.

tijdens

de

openingsuren,

dige druk op de start/stop-knop, wordt
automatisch geregistreerd welke straten
je hebt geplogd. Elke andere gebruiker van
de app ziet onmiddellijk welke de groene,
propere straten zijn en welke de rode aan
te pakken straten zijn. Zo verloopt het werk
voortaan een stuk efficiënter.

Samengevat:
1) éénmalig adres opgeven bij IVBO voor onze ‘zwerfvuiladressenlijst’
2) éénmalig een claim op de actiekaart van mooimakers (om ondersteuning van
materialen te kunnen verkrijgen)
3) En verder: gebruik WePlog! Zie waar je best ruimt, verzamelpunt, haal de netheidscore van je gemeente omhoog en zorg zo voor cijfermateriaal en statistieken,

Zwerfvuil in kaart brengen

waarmee de gemeente/stad de app perfect kan afstellen, sturen en inzicht krijgen

Tegelijkertijd verzamelt de gemeente op

in wie hoeveel ruimt.

een overzichtelijke manier cijfers, die het

Heb je nog vragen over WePlog of de zwerfvuilwerking in je buurt?

zwerfvuil-probleem duidelijk in kaart

De veelgestelde vragen van WePlog geven je misschien al een antwoord:

brengen. Zo kunnen we gerichte acties or-

https://weplog.be/vind-hier-een-antwoord/

ganiseren en de app steeds beter afstellen.

of stel je vraag aan communicatie@ivbo.be of 050 456 374
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VLOETHEMVELD

Week van het Bos

van 11 t.e.m. 18 oktober 2020
Zet alvast de week van 11 tot en met 18 oktober in je agenda want

onthaal en het beheer van erfgoed in Vloethemveld, gekoppeld

dan is het de Week van het Bos en worden heel wat activiteiten

aan een investeringsprogramma. In de samenwerking staan stilte,

georganiseerd in het Vloethemveld. Hou vanaf 15 september de

natuur en erfgoed centraal gezien de grote betekenis en bescher-

website www.zedelgem.be/weekvanhetbos in de gaten en de

ming van het gebied op dat vlak.

Facebookpagina van Vloethemveld, voor het volledige programma

De vrijwilligers van de kersverse vzw Vloethemveld verwelkomen

en de inschrijvingen.

je graag met heel wat activiteiten tijdens de Week van het Bos.
Enthousiaste gidsen nemen je graag mee in het boeiende verhaal

De voorbije jaren is er heel wat geïnvesteerd in het Vloethemveld. In

van Vloethemveld. Begeleide wandelingen, fietstochten en kinder

natuurherstel, maar ook in erfgoed en ontspanningsmogelijkheden.

animatie maken alvast deel uit van het programma.

Nieuwe wandellussen, natuurlopen, de Heidetoren, de Waterhut
en de speelzone zorgen ervoor dat iedereen volop de natuur kan
beleven. Als kers op de taart sloten Natuur en Bos, de gemeenten
Zedelgem en Jabbeke, en de Vlaamse Landmaatschappij in 2019
een permanente samenwerking rond de publiekswerking, het

Meer info:
www.zedelgem.be/weekvanhetbos
https://www.facebook.com/vloethemveld/
De Week van het Bos in Vloethemveld is een samenwerking van
de gemeenten Zedelgem, Jabbeke, Natuur en Bos van de Vlaamse
overheid, de Vlaamse Landmaatschappij en Vloethemveld vzw.
Het Vloethemveld, op de grens van Zedelgem en Jabbeke, is een
natuurgebied van ongeveer 330 hectare met een verborgen verleden.
Het is een heel gevarieerd gebied, met bos, heide, schrale graslanden
en voedselarm water. Je vindt er ongerepte natuur, militair erfgoed
en de herinnering aan een krijgsgevangenenkamp door de kunst
van zijn bewoners. Die combinatie is uniek in de wereld.
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KORTE BERICHTEN

Vervalt
je rijbewijs
binnenkort?

Veilige doorsteek
tussen Hoge Vautestraat
en Ruddervoordestraat
gerealiseerd

Kom langs bij de dienst burgerzaken om het te vernieuwen.
De recentste rijbewijzen - type ‘bankkaartmodel’- zijn 10 jaar
geldig. Iedereen heeft de plicht om de einddatum ervan op
te volgen en de hernieuwing van het rijbewijs op tijd aan
te vragen.
Is je rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig, maak dan
een afspraak bij de dienst burgerzaken om een nieuw aan
te vragen.
Maak een afspraak via www.zedelgem.be/afspraken
Info: 050 288 341 - burgerzaken@zedelgem.be

In Memoriam

In de voorbije periode vernieuwde Infrabel, dit is de Belgische
spoorwegbeheerder, de twee perrons aan het station van
de gemeente Zedelgem. Samen met de heraanleg van de
perrons voorzag de gemeente in een doorsteek in asfalt
voor de zachte weggebruiker aangelegd over het voormalige
perron twee, dat buiten gebruik werd gesteld. “Op deze
manier heeft de gemeente een pad gecreëerd dat voor de
gebruiker een veilige verbinding vormt tussen de Hoge Vaute
straat en de Ruddervoordestraat en opengesteld is voor de
Zedelgemnaar” zegt Peter Haesaert, schepen van openbare
werken. Deze infrastructuurwerken, inclusief de beveiliging
t.o.v. de sporen werden voor een bedrag ter hoogte van
39.000 euro uitgevoerd.

Gemeenteraad
In de maand juli vond er geen gemeenteraad plaats wegens het
zomerverlof. De gemeenteraad in de maand augustus vond plaats
Het college van burgemeester en schepenen, het lokaal

op 27/08/2020, de notulen van deze gemeenteraadszitting vind je

bestuur van de gemeente Zedelgem melden met droefheid

integraal terug op de gemeentelijke website:

het overlijden van gewezen gemeenteraadslid en ere-sche-

https://www.zedelgem.be/gemeenteraad

pen Aartrijke en groot-Zedelgem, de heer Julien Vanhullebus.

De eerstvolgende gemeenteraad gaat door op 24 september 2020
om 19.30 u. Omwille van corona kan het zijn dat de raadszitting

Oprechte deelneming aan de familie, vrienden en kennissen.

nog niet kan doorgaan in de raadzaal van het gemeentehuis, maar
op een andere locatie zoals zaal Wilgenmeers in de infrastructuur

De heer Julien Vanhullebus overleed op 18 juli. De uitvaart

van De Groene Meersen.

had plaats op 25 juli 2020 in de Sint-Andreaskerk in Aartrijke.
Pers en publiek zijn toegelaten op de gemeenteraad.
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OK PO ERNT BE ABREER W
I CEHRTKEENN

Plaatsing van IBA’s
(Individuele Behandelingsinstallatie van Afvalwater)

gestart

De Vlaamse overheid selecteert woningen

De gemeente staat de betrokken woningen/

die zelf moeten voorzien in het zuiveren

huisgezinnen in deze volledig bij:

van hun afvalwater. Door de vaak landelijke

• komt tussen in deze verplichting en voor-

ligging is het technisch en financieel niet

ziet, samen met de rioolbeheerder, in de

haalbaar om deze woningen aan te sluiten

plaatsing van een waterzuiveringsinstal-

op een riolering die verder is aangeslo-

latie voor afvalwater op privaat terrein,

ten op een waterzuivering. De gemeente

de gemeente en de rioolbeheerder be-

Zedelgem ondersteunt de betrokken

kostigen dit;

woningeigenaars hierbij en zet zich actief

• de eigenaars van de betrokken gebouwen

in voor de realisatie van Individuele water-

moeten een forfaitair bedrag betalen; dit

zuivering van afvalwater.

bedrag komt overeen met de gemiddelde
kost van een rioolaansluiting;

De gemeente werkt hiervoor voorname-

• verder dienen de eigenaars ervoor te

tematisch ingelicht via een informatiever-

lijk samen met Riopact, dit is een samen

zorgen dat het afvalwater van het regen-

gadering waarop zowel de gemeente als

werking tussen Aquafin en De Watergroep

water gescheiden wordt en de gemeente

de rioolbeheerder hun aanpak toelichten

die gemeenten helpt bij de uitbouw van hun

subsidieert dit.

en vragen beantwoorden.

rioleringsbeheer.
In Zedelgem gaat het over 223 woningen.

Meer info bij de dienst Openbare Werken:

De aanpak verloopt gespreid over een

e-mail openbarewerken@zedelgem.be of

periode van 7 jaar. Eigenaars worden sys-

telefoon 050 28 82 20

Kermissen
De dorpskermissen in de gemeente en haar deelgemeenten dienen Corona-proof door
te gaan. Dit wil zeggen dat het gemeentebestuur in principe alle dorpskermissen op het
grondgebied kan laten doorgaan, maar volgens welbepaalde en op te volgen maatregelen én tegen het licht te houden van de actualiteit. Zo wordt er geval per geval geëvalueerd of er bijvoorbeeld voldoende ruimte en afstand kan bewaard worden tussen
de verschillende kermisattracties die op eenzelfde terrein moeten worden geplaatst,
moet de kermis doorgaan volgens een bepaald plan van aanpak overeengekomen tussen de kermis-houders en de gemeente, wordt het aantal bezoekers bepaald en zijn er
ontsmetting verplichtingen van toepassing.
Kortom, de attracties kunnen georganiseerd worden op voorwaarde dat alles veilig
en corona-proof georganiseerd kan worden. Het gemeentebestuur wil daarom graag
even verduidelijken dat het zeker tot haar bedoelingen behoort om de dorpskermissen
mogelijk te maken, maar dit niet gelijk is aan het verlenen van toelating om allerlei
randevenementen door derden te laten organiseren zoals in normale niet-corona tijden
plaatsvindt. Dit laatste wordt geëvalueerd op basis van de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad of van andere bevoegde instanties.
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OPENBARE WERKEN

GEMEENTE

Gemeente ZEDELGEM

WEST-VLAANDEREN

PROVINCIE

Snellegemsestraat 1
8210 Zedelgem

ZEDELGEM

tel. 050 / 28 83 30
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Voorstel concept riolering

14/02/2020

Indienen ontwerp

2

07/07/2020

Indienen definitief ontwerp

2

prefab trottoirband TYPE IB

2

plannummer

aantal plans

2362w
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1/250

dossier nr.

schaal

Detail 1
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K. Debruyne

O. Van Dille

projectleider

ontwerptekenaar

tp gegoten kantstrook TYPE IIE1
prefab trottoirband TYPE IB

0.10

22/01/2020
1

fietspad

tp gegoten kantstrook TYPE IIE1

KENMERK

grijze betonstraatstenen 220/220/100
legbed: 3cm
schraalbeton fundering: 20cm
geotextiel

cementbetonverharding: 20cm
ontkoppelingsmat
steenslagfundering vlgs. 5-4.2: 25cm
onderfundering type II: 20cm
geotextiel

rode betonstraatstenen 220/110/100
legbed: 3cm
schraalbeton fundering: 20cm

2362w_o_grondplan_2.dwg

Aanvaard door ondergetekende aannemer(s)

PLANTEC

N.V.

ISO9001 gecertifieerd

Nieuwpoortsesteenweg 399
8400 OOSTENDE
Tel : 059/ 56.10.10
Email : info@plantec.be

www.plantec.be

Gezien en goedgekeurd door de gemeenteraad
van de GEMEENTE ZEDELGEM

grijze betonstraatstenen 220/110/100
legbed: 3cm
schraalbeton fundering: 20cm
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schraalbeton fundering: 20cm
geotextiel

NOORDS

TRAAT

d TYPE IB

grijze betonstraatstenen 220/110/100
legbed: 3cm
schraalbeton fundering: 20cm

37.05
37.23

overgangstuk IB naar IE

+35.75

rode betonstraatstenen 220/110/100
legbed: 3cm
schraalbeton fundering: 20cm

TYPE IB

prefab trottoirband TYPE IB

71

prefab trottoirband TYPE IB

tp gegoten kantstrook TYPE IIE1
IB opstand 10cm naar 2cm
prefab trottoirband TYPE ID2
tp gegoten kantstrook TYPE IIE1
IB opstand 10cm naar 2cm

V

overgangstuk IB naar IE

tp gegoten kantstrook TYPE IIE1

IB opstand 10cm naar 2cm

V

+35.75

overgangstuk van IB naar plat

35.74

34.26

schuine

+35.06
muur met beplanting

22
24

+35.61

1

+34.80

2

+33.97

5.50

+35.83

V

+34.90
+34.73
+34.68

+34.47
+33.90

overgangstuk van IB naar plat

+35.00

6.10

+34.51
2.00

+33.95

+35.02
V

26

42

1.70

prefab trottoirband TYPE IB

4.00

NOORDSTRAAT

V

IB opstand 10cm naar 2cm

tp gegoten kantstrook TYPE IIE1

36.26

+34.50
+34.47

2

schuine muur met beplanting

36.87

+36.00

TYPE IB

73

overgangstuk van IB naar plat

overgangstuk van IB naar plat

TYPE IB

inrit garage

prefab trottoirband TYPE IB

prefab trottoirband TYPE IB
tp gegoten kantstrook TYPE IIE1

inrit garage

plaats der werken

3

1.70

prefab trottoirband TYPE ID2

30

6.10

32

1.70

A. Vermeulen

S. Vermeire

1.75

ing. L. Packo

voetpad

Burgemeester

verlaagde trottoirband

ing. B. Croos

Algemeen Directeur

verlaagde trottoirband

bestuurder

1.87

36.86

overgangstuk IB naar IE
bestuurder

var.(1.89)

rijweg

1.70

fietssuggestiestrook

Grondplan
DATUM

0.20
0.33

5.50

var.(2.62)

voetpad

NR

0.30

0.20

Noordstraat - Brugse Heirweg

5.50

39

43

TYPE DWARSPROFIEL 3-3

36.26

LIGGINGSPLAN

37

31
+35.92

prefab trottoirband TYPE IE

40

0.20
var.(2.42)

29

67

EG

0.26

var.(5.46)

voetpad

rijweg

0.20

var.(1.58)

voetpad

tp gegoten kantstrook TYPE IIE1

prefab trottoirband TYPE IE

prefab trottoirband TYPE IE

HEIRW
BRUGSE

36.60

69

0.30

tp gegoten kantstrook TYPE IIE1

Detail 3
grijze betonstraatstenen 220/220/100
legbed: 3cm
schraalbeton fundering: 20cm
geotextiel

kws-toplaag type APT-C: 4cm
kws-funderingslaag type APO-A: 6cm
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LEGENDE ONTWORPEN TOESTAND
betonstraatstenen 220/220/100
grijs, halfsteensverband
betonstraatstenen 220/110/100
grijs, halfsteensverband
betonstraatstenen 220/110/100
rood, halfsteensverband
cementbetonverharding - gebezemd
wegdeksysteem met hoge wrijvingskarakteristiek
op basis van epoxy - kleur : oker
wegdeksysteem met hoge wrijvingskarakteristiek
op basis van epoxy - kleur : rood
kws- verharding

DETAIL 2
prefab trottoirband TYPE IB

tp gegoten kantstrook type IIE1
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cementbetonverharding
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kws-funderingslaag type APO-A: 6cm
0.20

schraalbeton fundering

0.03
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prefab trottoirband TYPE IE

grijze bss 220/220/100
legbed

DETAIL 3

0.01

DETAIL 3

Huisaansluitputje RWA
herstel bestaande verharding

geotextiel

Kruispunt
Brugse Heirweg – Noordstraat
De gemeenteraad gaf in de maand augus-

gescheiden rioleringsstelsel in de Noord-

Tijdens de werken worden ook reeds maat-

tus groen licht om openbare werken uit te

straat en dit vanaf het kruispunt tot aan

regelen genomen om te voldoen aan eisen

voeren aan het kruispunt Brugse Heirweg –

het einde van de bebouwde kom richting

voor werken die op termijn in het verleng-

Noordstraat. Het kruispunt dient aangepakt

Jabbeke.

de van deze zone nog moeten uitgevoerd

te worden omdat het zich in zeer slechte

worden.

staat bevindt en onveilig beschouwd wordt

Een verkeersvertragende wegversmalling

voor fietsers en voetgangers.

wordt ingericht op het kruispunt om er de

De uitgave kost wordt geraamd op

snelheid te verminderen.

257.101,79 euro excl. btw of 311.093,17

De aansluiting van het fietspad zal er veilig

euro incl. 21 % btw, waarvan 88.349,80

en volgens de geldende regels voor aan-

De start van deze werken wordt verwacht

euro excl. btw ten laste van Riopact en

leg van fietsvoorzieningen worden uitge-

tegen eind 2020, begin 2021. De werken

168.451,99 excl. btw of 203.826,91 euro incl.

voerd. Er zal ook al rekening gehouden

zullen ongeveer drie maanden duren.

btw ten laste van de gemeente Zedelgem.

worden met een toekomstige heraanleg

Buurtbewoners worden hiervan verder op

van de Noordstraat richting Jabbeke en de

de hoogte gebracht via een bewonersbrief.

Meer info bij de dienst Openbare Werken:

heraanleg van het fietspad richting Jabbeke.

Met dit groot onderhoudswerk zet de

e-mail openbarewerken@zedelgem.be of

Gelijktijdig worden ook de voorbereidingen

gemeente verder in op verkeersveiligheid

telefoon 050 28 82 20

getroffen voor de aanleg van een toekomstig

waarbij veel aandacht gaat naar fietsers.
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1/08 - 31/10

2/08 – 4/10

IK ZOMER WEST-VLAAMS

IK ZOMER WEST-VLAAMS

Fotozoektocht ‘100 jaar Gezinsbond Loppem’

Statie Kermesse: Wandelzoektocht en Vlaamse kermis

Een heerlijke fotozoektocht in de dorpskern van Loppem,

Gratis wandelzoektocht van 5,5 of 10 km. Deelnameformulieren

waar je in de eerste plaats op zoek gaat naar straten en

kun je afhalen en terug indienen in café Breughelhof. Op zondag

brievenbussen. Daarnaast is er ook een verwijzing naar het

4 oktober kun je terecht op de parking van café Breughelhof

verleden en merkwaardige gebouwen in Loppem. Ideaal om

voor een heuse Vlaamse kermis met volks- en kinderspelen,

jouw dorp nog net ietsje beter te leren kennen!

grime, een springkasteel... De Harmonie KNA Veldegem zorgt
voor een geslaagd slotmoment.
Waar: café Breughelhof aan Zedelgem Station
Wanneer:
• Wandelzoektocht: doorlopend van 2 augustus t.e.m.
4 oktober 2020

Waar: Dorpskern Loppem
Wanneer: Vanaf 1 augustus tot en met 31 oktober
Prijs: gratis
Organisaties:
• Gezinsbond Loppem,

• Vlaamse kermis: zondag 4 oktober van 11.00 tot 18.00 u.
Prijs: gratis
Org.: Zilleghem Statie vzw
Info:zilleghemstatie@outlook.be - zilleghemstatie.
cafebreughelhof.be

• De Helpende Hand Loppem
• Heemkundige Kring Pastoor Ronse
• Kasteel van Loppem
Info en inschrijven: Inschrijvingsformulieren zijn ter
beschikking bij:
• De deelnemende partners
• De uitleendienst van de bib Zedelgem
• LDC De Pasterelle
• Deelgemeentehuis Loppem
• De verdeling van Info-Loppem
Deelnemingsboekje af te halen op volgende locaties:
• Kasteel van Loppem, Steenbrugsestraat 26

12/09

Iran: ziel van het oude Perzië

• De Helpende Hand Loppem vzw, Stationsstraat 23

Reizen in Iran is meer dan een mooie en boeiende ervaring.

• Heemkundige Kring Pastoor Ronse, Hof van Steelant 19

Het is een verrijking van de geest. Rik Taveirne neemt ons in

• Gezinsbond Loppem, Buskinslaan 2

zijn reisreportage mee naar een land met een eeuwenoude

• Uitleenpost Bibliotheek Loppem, Dorp

beschaving.

• Bakkerij Misseeuw, Kattestraat 5
• Bakkerij Vlaeminck, Stationsstraat 50

Waar: CC De Groene Meersen, Stadionlaan 48 in Zedelgem

• Cafetaria 'De Strooien Hane', A. van Caloenstraat 2

Wanneer: zaterdag 12 september om 14.00 u. en om 19.30 u.
Prijs: 4 euro (enkel VVK)
Org.: KIWABI Multimedia
Info en inschrijven:
• Rik Taveirne: 050 215 510 – rik.taveirne@telenet.be
• Freddy Slabbinck: 050 200 330 – freddyslabbinck@skynet.be

Om de nodige afstand te bewaren zijn de plaatsen beperkt
tot 100 personen.
Reservaties moeten vooraf betaald worden op rekeningnummer BE28 7360 7036 9120 op naam van KIWABI
Mededeling:
Naam – woonplaats – tel.nr. – aantal personen – NM of AV
Geen kaartverkoop aan de deur!
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17/09

Voordracht Lieve Blancquaert
‘The Circle of Life’
De projecten van Lieve Blancquaert ‘Birth Day’, ‘Wedding Day’
en ‘Last Day’ gaven ons inzicht hoe de wereld zijn kinderen
verwelkomt, hoe en waarom we ons met elkaar verbinden
en hoe we afscheid nemen. Lieve vertelt ons in haar lezing
‘The Circle of Life’ (met projectie) over deze universele
kantelmomenten in het leven. Geboorte, liefde en dood in
de wereld, gezien door de scherpe blik van een bijzondere
reizigster.
Het aantal aanwezigen wordt beperkt, rekening houdend met de

28/09

Zedelgemse wandeltoer
Een groepswandeling van ongeveer 10 km langs rustige en mooie
wegen in Groot-Zedelgem
Waar: Moereveld ijsboerderij, Moereveldstraat 6 in Torhout
Wanneer: maandag 28 september - verzamelen om 13.15 u.,
vertrek om 13.30 u., terugkomst rond 16.00 u.
Prijs: gratis (alle deelnemers zijn verzekerd via de ISBsportverzekering)
Organisatie: sportdienst Zedelgem, i.s.m. de sportraad
Info: sportdienst Zedelgem - Stadionlaan 48 in Zedelgem 050 20 99 01

coronamaatregelen.

Heb jij als erkende of gelijkgestelde vereniging een
activiteit die je wil aankondigen in deze Agenda? Mail dan
een korte beschrijving, een afbeelding of flyer mee en waar,
wanneer, wie organiseert, wat is de prijs en info i.v.m. hoe
in te schrijven door naar communicatie@zedelgem.be of
info@zedelgem.be
Waar: OLV-kerk in Veldegem, Koning Albertstraat 13

We publiceren enkel activiteiten van verenigingen of

Wanneer: donderdag 17 september om 20.00 u.

in een samenwerkingsverband met de gemeente.

Prijs: 15 euro (masker inbegrepen)

Privé-activiteiten of publiciteit gebonden initiatieven

Tickets: bij de bestuursleden van Touché en apotheek

worden niet opgenomen.

Maenhout-Dellaert Veldegem
Org.: Touché
Info: Caroline Dellaert – 0478 61 31 40
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OPENINGSUREN

Gemeentehuis

Deelgemeenten

Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
050 28 83 30

Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

info@zedelgem.be

Veldegem - Markt 10, 8210 Veldegem

Voormiddag

Namiddag

Maandag

Gesloten

13.30 - 19.00 u.

Dinsdag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke

Woensdag

09.00 - 13.00 u.

Gesloten

050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be

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.

050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be
Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

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

Containerpark
Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem
050 20 03 32

Sociale dienst & OCMW
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.

icontainerpark@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.

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: gedurende de ganse week, maar niet op zaterdag.

Archief
Engelstraat 7, 8211 Aartrijke

Technische dienst - uitleendienst

050 81 44 14
archief@zedelgem.be
Vanaf 1/09/2020 nieuwe openingsuren en bezoek op afspraak:
- Maandagavond tussen 17.00 u. en 19.00 u.
- Dinsdagvoormiddag tussen 09.00 u. en 12.00 u.
- Woensdagnamiddag tussen 13.30 u. en 17.00 u.

Schatting 71, 8210 Zedelgem
050 28 83 30
technische.dienst@zedelgem.be
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 - 12.00 u.

Een afspraak maken doe je via https://afspraken.zedelgem.be/
of telefonisch.

Zwembad De Groene Meersen

Bibliotheek

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem

050 20 99 01

050 20 80 08

sport@zedelgem.be

bibliotheek@zedelgem.be
Voormiddag

Namiddag

Maandag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Dinsdag

Gesloten

16.00 - 19.00 u.

Woensdag

Gesloten

Donderdag

Voormiddag

Namiddag

Dinsdag

08.15 - 9.15 u.

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Woensdag

Gesloten

14.30 - 20.00 u.

Gesloten

Gesloten

Donderdag

09.30 - 10.30 u.

17.30 - 19.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Zaterdag

09.30 - 12.30 u.

Gesloten

Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:
Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.
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Het zwembad werkt voorlopig nog steeds op afspraak.

11.45 - 13.00 u.
Vrijdag

Gesloten

17.30 - 21.00 u.

Zaterdag

09.30 - 10.30 u.

14.30 - 17.00 u.

Zondag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

