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Warme gemeente 

Zedelgem 
Gemeente Zedelgem werkt samen met Logo Brugge-Oostende (lokaal gezondheidsoverleg) en onderschreef de pijlers van Warme 
Steden en Gemeenten. Door aandacht te besteden en te werken aan een of meerdere van deze pijlers, wil de gemeente bijdragen aan 
een omgeving waar elke Zedelgemnaar, groot en klein, zich goed in zijn vel voelt.

De pijlers zijn:

1. Besteed aandacht aan de basisbehoeften en rechten van kinderen en jongeren.
2. Moedig een warme, ondersteunde opvoeding aan.
3. Ondersteun de persoonlijke ontwikkeling.
4. Creëer verbondenheid tussen kinderen, jongeren en hun omgeving. 
5. Maximaliseer kansen op fysieke gezondheid.
6. Maak kwetsbaarheid bespreekbaar in een veilige omgeving.
7. Zorg dat kinderen en jongeren gemakkelijk de weg naar hulp vinden.
8. Betrek kinderen en jongeren bij het beleid.

Warme kerstboodschap
In het midden van je Zedelgem Magazine 
vind je een kerstkaart. De gemeente 
bracht er alvast warme wensen op aan. 
Gebruik deze kaart om er jouw persoon-
lijke warme boodschap op aan te bren-
gen en bezorg ze aan je buur, aan iemand 

die eenzaam is of stuur ze op naar je 
vrienden of naar iemand waar je al lang 
eens contact wou mee opnemen… 
Wedden dat je ermee een glimlach op 
iemands gezicht tovert? En stel je voor 
dat als elke kerstkaart uit Zedelgem 

Magazine aan iemand bezorgd wordt, we 
samen 9.500 warme kerstboodschappen 
brengen! Dit is een actie in het kader van 
Warme gemeente Zedelgem.
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Hoplr komt
Het digitale buurtnetwerk Hoplr is binnenkort ook beschikbaar voor inwoners van Zedelgem. Meer dan 250.000 
huishoudens in België en Nederland gebruiken Hoplr, het online sociale netwerk voor en door je buurt. Via 
Hoplr (hoplr.com en/of de app) sta je als inwoner op een heel eenvoudige manier in contact met de mensen van 
je straat of buurt.

Het platform geeft je heel wat voordelen:
1. Elke buurt is privé en alleen je buren en jij hebben toegang tot 

jouw buurt via een specifieke inlogcode.
2. Je kan op een eenvoudige manier je buren leren kennen.
 Stel jezelf op het platform aan je buren voor: wie ben je, wat doe 

je en hoe kan je helpen? Begroet nieuwe buren en ontdek wie er 
in jouw straat of buurt woont.

3. Lanceer er een oproep of stel een vraag.
 Zoek je een handige harry? Wil je een ladder lenen? Nood aan 

een betrouwbare babysit? Wil je een initiatief lanceren? Of is je 
huisdier vermist? Post dan zeker een berichtje op het platform. 
Op die manier kan je op zoek gaan naar een oplossing die je 
hopelijk in jouw buurt kan vinden.

4. Lees meer info over je buurt.
 Van inbraakmeldingen, tot buurtfeesten, het uitlenen van mate-

riaal…
 Je komt het te weten via Hoplr.

Voor en door de buurt
Hoplr bestaat uit kleine communities/gemeenschappen, die geo-
grafisch afgebakend zijn per buurt. Enkel bewoners in de eigen 
buurt hebben toegang tot dit netwerk, op basis van hun adres en 
een specifieke inlogcode. Het platform is vrij van reclame en je kan 
er niet anoniem aan deelnemen.
Hoplr in Zedelgem, welke buurten?

Zedelgem lanceert Hoplr in volgende kernen:
• Aartrijke
• De Leeuw/Zuidwege
• Loppem
• Veldegem
• Zedelgem dorp

Toegang voor iedereen
Hoplr-buurten krijgen binnenkort een brief in de bus met instructies 
en de toegangscode. Met deze code kun je daarna terecht op  
www.hoplr.com of op de mobiele app die je makkelijk kunt down-
loaden. 
❏ Je vult je adres in.  
❏ Je geeft je buurtcode in.  
❏ En dan kan je je inschrijven voor je buurt.  
 
Geen brief met buurtcode ontvangen?   
De brief bedeling start vanaf 14 december 2020. Heb jij tegen eind 
december toch geen brief gekregen in jouw brievenbus of speelde 
je die kwijt? Ga naar de website www.hoplr.com en geef je adres 
in. Klik op de rode knop ‘vind je buurt’. Vink de optie aan ‘Ik heb 
geen brief met code ontvangen’. Dan kom je automatisch in je buurt 
terecht en kun je een account aanmaken door de verschillende 
stappen te doorlopen.   
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Blijf de 6 gouden regels volgen 
#samentegencorona

Respecteer de hygiëneregels 

1

Doe je activiteiten  
liefst buiten

2

Denk aan kwetsbare mensen 

3

Hou afstand (1,5m.)

4

Beperk je nauwe contacten

5

Volg de regels voor  
bijeenkomsten

6

Hou moed, hou vol, het komt goed. 
Praat erover als je bang bent, vragen hebt. 

Als je geen menselijk fysiek contact hebt omdat je alleen 
woont bijvoorbeeld, je vrienden mist omdat de vereniging 

niet samenkomt… telefoneer naar elkaar 
en blijf via sociale media contact houden.

 Voor hulpvragen kan je 
ook steeds terecht 
bij de gemeente.

Blijf je informeren over de meest actuele maatregelen:

• als je digitaal actief bent, check dan www.zedelgem.be/corona 
en www.info-coronavirus.be 

• onder de Corona-knop (rechtstreekse link op de startpagina van de 
gemeentelijke website) vind je tal van officiële en relevante sites en 
alle updates van de maatregelen, er is ook een aparte knop voor de 
nationale maatregelen, de lokale en info over en voor handelaars 
en ondernemers. De gemeente plaatst er ook steeds de meest 
actuele FAQ-lijst met vragen en antwoorden die themagericht zijn. 
Deze lijst vind je als bijlage onderaan de corona-webpagina en kan 
gedownload worden

• als je niet digitaal actief bent, vergeet dan niet dat je telefonisch 
terecht kan op het gemeentehuis op het nummer 050 288 330, je 
ook telefonisch een afspraak kan boeken om verder geholpen te 
worden.

Dienstverlening
Het gemeentehuis is open. De administratieve en sociale 
dienstverlening gaat onverminderd door, ook in de dorps-
kernen waar de dienstverlening van het loket burgerzaken 
en de antennes van de bibliotheek open blijven.

Heb je toch nog vragen? 

Bel of mail naar de gemeente: 050 288 330 – info@zedelgem.be
Ben je in een sociale noodsituatie verzeild? Bel naar het  
gemeentelijk sociaal loket op het nummer: 050 250 774

Op nationaal niveau zijn volgende telefoonnummers  
beschikbaar voor burgers met vragen:
❏ over gezondheid en openbare orde: 0800/14.689
❏ over economie: 0800/120.33

Bij Tele-Onthaal kan je terecht voor een luisterend oor op 
het telefoonnummer 106, of via chat op tele-onthaal.be. 
Jongeren kunnen terecht bij Awel op telefoonnummer 102, 
of via chat op awel.be
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De tentoonstelling van Aukje Goethals, 
Kunstenaar in de kijker wordt verplaatst 
naar het voorjaar. Meer info hierover zal 
later volgen.

Het kerstconcert van het Blagovestkoor dat zou doorgaan op 
20/12 in de priorij van Bethanië gaat niet door. Wie reeds tickets 
had gereserveerd werd hiervan persoonlijk verwittigd.

Tickets voor geannuleerde 
voorstellingen worden terugbetaald. 

Waarom is er de Coronalert app?

C U L T U U R

De app kan:
• Je waarschuwen als je in nauw contact bent geweest met iemand 

die positief testte op het coronavirus. Dit gebeurt anoniem. Je 
weet dus niet met wie, waar en wanneer.

• Je adviseren over wat je moet doen om jezelf en anderen te 
beschermen.

• Andere gebruikers van de app, waarmee je in nauw contact 
stond, anoniem waarschuwen als je zelf positief zou testen op 
het coronavirus.

Met Coronalert bescherm je jezelf en de anderen
Met wie had je eergisteren contact? En de dagen daarvoor? Met 
wie zat je samen in de trein? Of in de bus, de metro, op café of op 
restaurant? Vaak ken je hen niet eens persoonlijk. Toch is elk nauw 
contact een risico.

Coronalert helpt je om dit op te volgen. Bovendien gebeurt dat 
anoniem. Zo bescherm je tegelijk je gezondheid én je privacy.
Als een gebruiker van de app besmet is met het coronavirus, kan 
die persoon een waarschuwing laten uitsturen naar al zijn nauwe 
contacten van de voorbije dagen. Dit gaat sneller dan het klassie-
ke contactonderzoek van het contact-center. Bovendien werkt het 
ook voor contacten die je niet persoonlijk kent.
Snelheid is belangrijk, om jezelf en je dierbaren te beschermen.

Je privacy en gegevens zijn veilig
• Je kiest er zelf voor of je de app gebruikt.
• Er wordt nooit gevraagd naar je naam, leeftijd of adres.
• Je kiest zelf of je anderen wilt waarschuwen of niet.
• Je blijft anoniem – de andere gebruikers van de app weten niet 

wie je bent.

Meer info op coronalert.be/nl/  

Download de app vandaag nog

1. Download de app via je gebruikelijke 
app store.

2. Installeer de app en geef je toestemming 
om Bluetooth te gebruiken.

3. Check regelmatig je meldingen; 
 zo bescherm je jezelf en de anderen.

Alle geplande voorstellingen najaar 2020 geannuleerd

Ook de cultuursector draagt meer dan zijn steentje bij in de strijd tegen COVID-19... Alle voorstellingen die dit 
najaar gepland stonden, zijn geannuleerd:

Om zo kort mogelijk op de bal te kunnen spelen hebben we besloten om de ticketverkoop voor de cultuurvoorstellingen in het voorjaar 
2021 te verplaatsen naar maandag 14 december. 
We hopen dat jullie opnieuw enthousiast zullen zijn om cultuur te komen proeven in Zedelgem!
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Koop 
lokaal, 
meer dan 
ooit!
Meer dan ooit wil de gemeente ook het lokaal kopen  
promoten. Lokale handelaars, lokale webshops en de  
lokale horeca die afhaal(maaltijden) aanbieden, worden 
gebundeld en opgelijst op o.a. www.ikkooplokaal.be/onder-
nemen-coronacrisis. Er zijn tal van initiatieven privé en ook 
in de media waar je afhaaladressen terugvindt. Zo ook op de 
gemeentelijke website: 
www.zedelgem.be/lijst-handelaars-groot-zedelgem

Zedelgemse cadeaubon
Gans het jaar door, en al zeker tijdens de eindejaarsperiode, 
is het een goed idee om de lokale economie te steunen en 
je geliefden, vrienden of naasten plezier te doen door het 
schenken van een Zedelgemse cadeaubon. 

Deze cadeaubon, in een handig bankkaartformaat, is  
verkrijgbaar aan het onthaal in het gemeentehuis, inclusief 
geschenkverpakking. De cadeaubon (waarde: 10 of 25 euro) 
kan je besteden bij een deelnemende groot-Zedelgemse 
handelszaak. Het gemeentebestuur wil daarmee de lokale 
handel, horeca en diensten expliciet steunen om de koop-
kracht binnen de eigen gemeente te houden en de lokale 
economie en handel een ‘boost’ te geven.

Ook digitaal
Je kan de Zedelgemse cadeaubon ook digitaal aankopen via 
de gemeentelijke website: 
www.zedelgem.be/zedelgemse-cadeaubon

Deelnemende  
handelaars 
Alle deelnemende handelaars vind je 
eveneens op de gemeentelijke website 
terug en herken je aan de sticker die 
op hun winkelraam hangt.
Surf naar: www.zedelgem.be/zedelgemse-cadeaubon

Nu de horeca opnieuw verplicht gesloten 
is als inzet in de strijd tegen COVID-19, heeft 
het gemeentebestuur beslist dat deze langer 
geldig blijft. De horecabon werd in een  
vorig Zedelgem Magazine van september 
2020 bedeeld met als geldigheidsduur te 

gebruiken tot eind dit jaar. Het bestuur 
heeft beslist om de geldigheidstermijn te 
verlengen met de duur dat de horeca ver-
plicht gesloten moet zijn vanaf 19 oktober 
(tweede sluiting). Hoe lang dit precies is 
weten we op dit ogenblik nog niet en zal 

afhankelijk zijn van een evaluatie op hoger 
beleidsniveau, dit wordt later gecommuni-
ceerd. Na het afsluiten van de actie zullen 
de lokale horeca-uitbaters nog 30 dagen de 
tijd hebben om hun factuur in te dienen bij 
de dienst financiën van de gemeente.

www.steundehoreca.be 
Door de recente strenge corona maatregelen wordt horeca terug zwaar getroffen. 
Een aantal horecazaken zijn daardoor overgeschakeld op afhaalmaaltijden. Steundehoreca.
be is een gratis website waarop de horecazaken die afhaalmaaltijden leveren en/of 
laten afhalen, zich kunnen registreren met de gegevens van de zaak en ook een 
menukaart kunnen opladen. De klant kan aan de hand van het postnummer de 
horecazaken in zijn omgeving vlot opzoeken.

Het gemeentebestuur heeft deze website steundehoreca.be op de eigen gemeente-
lijke website, Facebookpagina en andere sociale media geplaatst.
Registreer je als horeca snel op www.steundehoreca.be ! 

Wist je dat heel wat horecazaken in Zedelgem een smakelijk aanbod take-away aanbieden?!
Heb jij geen zin of tijd om te koken vanavond? 
Neem snel een kijkje op www.steundehoreca.be en ontdek bij welke zaken in de 
buurt je take-away kunt bestellen. Je steunt er bovendien de lokale horeca mee! 

Verlenging geldigheid Horecabon



M I L I E U

8

In onze gemeente zijn er heel wat vrijwilligers actief die zwerfvuil 
rapen. Sommige doen dit individueel, anderen samen met een 
vereniging. De gemeente wil deze vrijwilligers maximaal onder-
steunen. Daarom hebben IVBO en gemeente Zedelgem beslist te 
investeren in een eenvoudige en handige tool om het werk van alle 
vrijwilligers in kaart te brengen, hun werk gerichter te kunnen 
sturen en de ophaling van zwerfvuil te automatiseren.

Download de app WePlog en registreer je éénmalig. 
Je gegevens worden anoniem verwerkt, geheel in regel met de 
privacywetgeving. 
WePlog kan je kosteloos downloaden via de Apple iStore (iOs) en 
de Google Play Store (Android).

Eenmaal ingelogd, krijg je meteen de interactieve kaart te zien. 
Wegen die in het groen ingekleurd zijn werden recent al geruimd. 
Rode wegen kunnen een opruimbeurt gebruiken.

Klik op ‘Start met Ploggen’ bij het begin van je wandeling.
Klik op ‘Stop met Ploggen’ bij het einde van je opruimbeurt. 
Er wordt je gevraagd hoeveel zakken je hebt geraapt en je net-
heidscore voor je route. 

Voor automatische ophaling op je thuisadres met de huis-aan-huis-
ophaling volstaat het éénmalig een adresregistratie van je fysiek 
adres te doen bij IVBO (met hetzelfde e-mailadres dat je gebruikt 
bij WePlog). 
Dit kan via www.123formbuilder.com/form-5550640/form

Help als school of vereniging mee onze leefomge-
ving proper te houden en wordt hiervoor beloond

Operatie Proper is een beloningssysteem voor  
scholen, groepen en verenigingen met als doel om 
een duwtje in de rug te geven en zwerfvuil duurzaam 
aan te pakken. Hoe? Door samen een actieplan op 
te stellen, ondersteuning te bieden (denk aan  
opruimmateriaal, educatieve pakketten) én iedereen 
te bedanken voor de volgehouden inspanningen met 
een mooie financiële beloning! 

Lions Zedelgem beloond met cheque van 1.068 euro voor deelname aan  
Operatie Proper

Meer weten? 
Surf naar mooimakers.be/operatie-proper 
of neem contact op met milieu@zedelgem.be 

Zwerfvuil ruimen? 

Gebruik WePlog

Operatie Proper
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Straatvuilnisbakken kunnen een goed wapen 
zijn in de strijd tegen zwerfvuil. Een vuilnisbak 
alleen volstaat natuurlijk niet. Het juiste 
gebruik ervan, de juiste plaatsing en tijdig 
leegmaken zijn eveneens cruciaal in de 
wens naar een propere omgeving.

Als je onderweg iets eet of drinkt en het 
afval niet kunt meenemen naar huis , wil je 
de verpakking kwijt in de nabije omgeving. 
Dit lukt niet altijd omdat de vuilnisbak  
volgepropt is met afval dat daar niet thuis-
hoort, zoals bijvoorbeeld huisafval. Afval 
in zakjes belandt in of naast de straatvuil-
nisbak. Dit levert geen fraai straatbeeld op, 
is verboden (sluikstort) en kan beboet  
worden. 

Om een duidelijk beeld te krijgen startte 
Zedelgem samen met Mooimakers, het 
Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluik-
stort van de OVAM (Openbare Afval stoffen-
maatschappij), Fost Plus en VVSG (Vlaamse 
Vereniging van Steden en Gemeenten) de 
opmaak van een vuilnisbakken plan op. 
Zo’n vuilnisbakken plan bestaat uit het  
inventariseren, het registreren en evalueren 
van het gebruik van de vuilnisbakken. In 
Zedelgem tellen we in totaal meer dan 200 
publieke vuilnisbakken.

Tijdens de inventaris brengen we in kaart 
waar alle vuilnisbakken staan, welke capa-
citeit ze hebben en wat de grootte van de 
inwerpopening is. Daarnaast noteren we 
de ledigingsfrequentie, de 'conditie' en het 
uitzicht van de vuilnisbak wordt ook ge-
checkt. Naast de vuilnisbak zelf, wordt ook 
de omgeving bekeken.

De registratiefase geeft informatie over de 
vullingsgraad van iedere vuilnisbak en 
daar naast geeft het mee of er sluikstort 
(huisvuil) rond of in de vuilnisbak werd aan-
getroffen.

De laatste fase is de evaluatiefase. Tijdens 
deze fase worden, op basis van objectieve 
evaluatiecriteria, alle vuilnisbakken gewikt 
en gewogen om dan tot actie over te gaan.

Kapotte vuilnisbakken worden hersteld, 
vuile exemplaren krijgen een poetsbeurt. 
Vuilnisbakken die (bijna) altijd leeg zijn, 
worden verwijderd, tenzij er een goede  
reden is om ze te behouden. Op plaatsen 
waar er sluikstort is, plaatsen we een com-
municatieboodschap. Geeft dit geen effect 
dan wordt de vuilnisbak verwijderd. Bij 
vuilnisbakken die altijd overvol zitten (met 
het juiste afval ), wordt gecontroleerd of ze 
kunnen vervangen worden door grotere 
vuilnisbakken. Er wordt ook gecontroleerd 
of er op bepaalde plaatsen vuilnisbakken 
ontbreken. Op andere plaatsen biedt het 
verhogen van de ledigingsfrequentie een 
oplossing. De eerste resultaten van dit  
vuilnisbakken plan zullen gekend zijn in de 
loop van 2021.

De juiste vuilnisbak op de juiste plaats in Zedelgem… 

we maken er werk van met een vuilnisbakken plan!

O P E N B A R E  W E R K E N

• Een gescheiden riolering, zowel op  
privaat als openbaar domein, zorgt voor 
een verlaagde druk op de vuilwater-
riolering en vermindert wateroverlast.

• Een gescheiden riolering heeft aangepaste 
rioleringsbuizen die voorzien zijn op het 
type afvoer. De infrastructuur heeft een 
langere levensduur bij een correcte 
scheiding op privaat en openbaar domein.

• Een gescheiden riolering waarvan het 
regenwater in het oppervlaktewater 

wordt afgevoerd zorgt voor properdere 
waterlopen. We geven dit proper water 
terug aan de natuur.

• De efficiëntie van de zuivering in de water-
zuiveringsinstallaties is hoger bij een 
lagere verdunning door regenwater. Het 
gezuiverde water wordt indien mogelijk 
hergebruikt voor geschikte doeleinden 
of opnieuw teruggegeven aan de natuur.

Met dergelijke projecten zetten we in samen-
werking met onze rioolbeheerder Riopact 

en de Vlaamse Milieu maat schappij in op 
het verbeteren van de waterhuishouding 
van de betrokken wijken. Door de keuze 
van de ingrepen en de verbinding van de 
riolering met de beken op het volledige 
grondgebied zorgen we uiteindelijk voor 
een positieve impact op de waterhuishou-
ding binnen alle gelinkte zones. Beide pro-
jecten zijn uitgevoerd volgens de principes 
uit het hemelwaterplan die voor de ge-
meente Zedelgem werd goedgekeurd in de 
gemeenteraad in augustus 2020

Waarom voorzien we nu een gescheiden riolering?
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De aanleg van het dubbelrichtingsfietspad 
langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg 
krijgt stilaan vorm. In fase 1 (vanaf Aartrijke 
tot aan de Zabbekestraat) ligt het fietspad 
er nagenoeg volledig. Volgens de voorlopige 
timing zou de tweede fase begin 2021 worden 
aangevat. Waar het noodzakelijk is, wordt 
er ook een gescheiden stelsel aangelegd. 
We verwachten dat deze werken tegen de 
zomer van 2021 kunnen afgerond worden. 

Dit project is een belangrijke schakel in het 
voorzien van fietsveilige infrastructuur 

voor de verbinding tussen verschillende 
woonkernen. De fietspaden zullen ook het 
comfort van de gebruikers langs de 
Diksmuidse en Brugse Heirweg verhogen.

Het traject wordt zowel recreatief als 
functio neel vaak gebruikt. De nieuwe fiets-
paden vormen een link tussen de verschil-
lende verbindingen met het natuurgebied 
Vloethemveld, het Provinciaal Oplei-
dingscentrum voor Veiligheids diensten 
(POV), enkele recreatieve fietsroutes en een 
conflict-arme verbinding richting Brugge.

Fietsveilige infrastructuur als verbinding tussen woonkernen

Werken Brugse- en Diksmuidse Heirweg

In de Pierlapont en Elzenhoek zijn er in mei 
2020 werken gestart om een gescheiden 
riolering aan te leggen. Het regenwater 
wordt hierbij afgekoppeld van de riolering. 
Om voor het regenwater extra buffering te 
voorzien is er langs de Pierlapont een nieuwe 
gracht afgegraven voor een optimale  
buffering en infiltratie. Het afvalwater 
wordt gescheiden afgevoerd naar het  

zuiveringsstation in Brugge. Tijdens de 
werken zijn er verschillende nutsleidingen 
vernieuwd waarbij ook de getroffen voet-
paden opnieuw zijn aangelegd. De weg 
moest volledig worden opgebroken en is 
ondertussen opnieuw geasfalteerd. Het 
einde van de voornaamste werken wordt 
begin december van dit jaar verwacht.

Zedelgem werkt volop aan de waterhuishouding

Werken Pierlapont

Storing of kapotte 
straat verlichting melden
Fluvius beheert ruim een miljoen openbare 
verlichtingspunten over heel Vlaanderen. 
Een kapotte straatlamp kan je gratis melden. 
De ploegen van Fluvius zorgen bij een 
eerstvolgende bezoek in de buurt voor de 
herstelling.

Melden kan:
• via de website van Fluvius: 
 www.fluvius.be/nl 
of 
• telefoneer naar Storingen en Defecten 

078 35 35 00 (zonaal tarief) 24/7
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Is jouw situatie door COVID-19 veranderd? Heb je moeite om je hoofd boven water te 
houden door de crisis? Iedereen die de gevolgen ervaart van de corona-crisis kan steun 
vragen aan het OCMW. Deze steun is niet enkel beperkt tot de leefloners, maar is  
bestemd voor iedereen die, na een persoonlijk en vertrouwelijk gesprek, door het 
OCMW als behoeftig erkend wordt. 

Het OCMW kan materiële, sociale, medische, medisch-sociale of psychologische hulp 
verlenen aan personen die hun dagelijkse uitgaven of uitgaven die verband houden 
met medische zorgen niet meer kunnen betalen omwille van de coronavirus crisis.

Download de brochure voor meer informatie via 
www.zedelgem.be/het-ocmw-er-voor-jou en contacteer de sociale dienst voor meer 
informatie over de steun die aan jou kan verleend worden.
Contact sociaal loket: tel. 050 25 07 74 of mail naar sociale.dienst@zedelgem.be

Hoe? 
Schrijf je vrijblijvend in voor de 10de groepsaankoop groene 
stroom en gas van de provincie West-Vlaanderen. De provincie 
zoekt voor jou een voordelig contract voor 100% groene energie. 

Inschrijven kan op één van de volgende manieren:
• online op www.west-vlaanderen.be/besparen
• telefonisch via 0800 18 711 (ma t/m vr: 8.30 tot 18 u.) 
• per post: het inschrijvingsformulier valt in januari in de brieven-

bus 

Waarom? 
Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Bij vorige groepsaankopen 
bespaarden de deelnemers gemiddeld 200 euro op hun energie-
factuur. Bovendien kies je bewust voor groene energie.
Stapte je al eerder over naar een voordelig (groepsaankoop) 
contract? Hou er dan rekening mee dat je energieleverancier je 
contract kan verlengen aan hogere prijzen. Denk eraan: je kan op 
elk moment kosteloos van energieleverancier en van energie-
contract veranderen. 

Wanneer?
Op 26 februari 2021 krijg je je persoonlijk voorstel. Je ziet meteen 
hoeveel je kan besparen. Overstappen naar het voordelige contract 
kan vanaf 1 mei 2021.

Begeleiding en inschrijven
De Woonwinkel helpt je graag verder indien je nog bijkomende 
vragen hebt. Langskomen op loket is momenteel enkel mogelijk 
op afspraak, gezien de huidige coronamaatregelen.

D E  W O O N W I N K E L

S O C I A L E  Z A K E N

Het OCMW is er voor jou!

Kies voor goedkopere groene stroom en gas: 

bespaar op je energiefactuur!

Voor meer info: 
www.dewoonwinkel.be 
info@dewoonwinkel.be 
050 250 138
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Dag- en avondsporten 

Aanbod avondsporten
Dagsporten

DAG CURSUS UUR

Maandag Conditiegym 9u30 - 10u30

Dinsdag

Fitnastiek 9u30 - 10u30

Fitheidsturnen 55+ 
(Jonkhoeve)

14u00 - 15u00

Fitheidsturnen 55+ 
(De Bosserij)

16u00 - 17u00

Donderdag Fitheidsturnen 55+ 14u15 - 15u15

Zwemlessen
Vanaf maandag 4 januari 2021 organiseert de sportdienst terug 
zwemlessen voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar. Er is een  
cursus voor beginnende zwemmers die plaatsvindt op dinsdag 
of donderdag van 16.45 u. tot 17.30 u. Er zijn ook lessen voor 
half-gevorderden op maandag van 16.45 u. tot 17.30 u. en  
gevorderden op dinsdag van 17.45 u. tot 18.30 u.

Prijs
Zwemlessen 2de trimester: 25 EUR

Inschrijven
Inschrijven gebeurt online met een gezinsaccount via  
inschrijvingen.zedelgem.be

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

Sportdienst Zedelgem
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
T: 050/20.99.01
E: sport@zedelgem.be

Avondsporten

DAG CURSUS UUR

Maandag Dance Mix 19u15 - 20u15

Figuurtraining 20u15 - 21u15

Woensdag Stretching voor da-
mes

20u00 - 21u00

Aquajogging 19u00 20u00

Donderdag Aquarobics 20u00 - 21u00

Inschrijven
Inschrijven kan online met een gezinsaccount via 
inschrijvingen.zedelgem.be

Prijs
• Dagsporten: 12 EUR voor het 2de trimester
• Avondsporten: 30 EUR voor het 2de trimeste
• Aqua : 48 EUR voor het 2de trimester

Locatie
De sportlessen vinden plaats in het sportcentrum 
De Groene Meersen in Zedelgem (tenzij anders vermeld). 

De lessenreeksen in het 2de trimester starten opnieuw vanaf maan-
dag 4 september 2021. Door de huidige coronacrisis gebeuren de 
inschrijvingen terug online met een maximum van 20 deelnemers 
per les. Deelnemers die dit trimester op de wachtlijsten staan, 
kunnen eerst inschrijven. 

De problematiek van de 10-beurtenkaart wordt verder bekeken, 
maar de kaarten blijven geldig!
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Zin om de benen te strekken of wil je gewoon een leuk gezinsuitje maken? Dan kun je de 
fotowandeltocht Zedelgem dorp eens uitproberen. Als alternatief op de wandeltoer is er 
nu een fotowandeltocht. Deze neemt je mee doorheen de dorpskernen van Zedelgem. 
Iedere twee weken krijgen jullie de kans om een nieuwe fotowandeltocht te ontdekken. 
De wandelingen bevatten leuke opdrachten en spelletjes om samen met het gezin te 
doen. Benieuwd? Ga naar de gemeentelijke website en ontdek onze eerste wandeling.

www.zedelgem.be/wandeltoer

Veilig in beweging en veel plezier! #samentegencorona 

Sluitingsdagen zwembad en sportcentrum De Groene Meersen in december

Wegens onderhoudswerken is het zwembad De Groene 
Meersen tijdens de eindejaarsperiode gesloten van zaterdag 
19 december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021.

De sportzalen zijn gesloten vanaf vrijdag 25 t.e.m. zondag 
27 december 2020 en ook op donderdag 31 december 2020 
en vrijdag 1 januari 2021. 

Zedelgemse wandeltoer december wordt

corona-proof fotowandeltocht 

Je zoon of dochter stuurt je 
een betaalverzoek via WhatsApp? 
Krijg je via WhatsApp een dringend betaalverzoek van een bekende? Opgepast, er kan 
sprake zijn van fraude.
Oplichters doen zich voor als familielid of kennis dat een nieuw telefoonnummer heeft. 
In de berichten vraagt het ‘familielid’ via WhatsApp om op korte termijn een flink geld-
bedrag over te maken. Het blijkt echter geen familielid of kennis te zijn, maar een oplichter.

Hoe dergelijke hulpvraag fraude voorkomen?
❏ Maak nooit geld over op basis van een WhatsApp-bericht of mail alleen.
❏ Kan jouw ‘familielid’ niet bellen maar wel een bericht sturen via WhatsApp? 
 Vraag dan een gesproken berichtje te sturen. Zo kan je horen of je werkelijk met hem 

of haar te maken hebt.
❏ Rapporteer het telefoonnummer van de afzender bij WhatsApp:

• Open het chatgesprek in WhatsApp en klik op de drie puntjes rechtsboven.
• Kies ‘meer’ en vervolgens ‘rapporteren’.

❏ Wees terughoudend met het delen van persoonlijke informatie op internet.
❏ Als je het slachtoffer bent van dit soort oplichting, vul het formulier in op de website meldpunt.belgie.be en dien vervolgens een 

klacht in bij je lokale politiekantoor

V E I L I G H E I D

Meer info:
Politiezone Het Houtsche • Tel. 050 820 800 • e-mail: politie@hethoutsche.be
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Week van het Bos 
Vloethemveld vzw organiseerde in samenwerking met VLM en ANB en de gemeenten Jabbeke en Zedelgem 

voor de eerste keer wandelingen voor leerlingen van het basisonderwijs. Alle lagere scholen van Jabbeke  
en Zedelgem kregen dit aanbod en het werd een succes, maar liefst zes scholen gingen erop in: Basisschool  
Snellegem-Zerkegem, De Klimtoren Jabbeke, VBS ’t Boompje Stalhille, Basisschool Permeke Jabbeke, Basis-
school De Glimlach Zedelgem en de VBS Zedelgem Dorp.

V L O E T H E M V E L D

Voorafgaand aan het bezoek aan Vloethemveld ontvingen de  
scholen een werkmap opgemaakt door gids Peter De Ram, zo werd 
de wandeling in de klas al voorbereid.

Negen gidsen werkten een basis wandeling van twee uur uit door-
heen het afgesloten gedeelte van Vloethemveld. Op bepaalde 
dagen bracht gids Lieven Debbaut ook een tweetal voorstellingen 
waarbij hij de rol speelde van een boswachter en Desiree, de ree.

Waarde van het bos
Tijdens de wandeling lag de focus op de waarde van het bos, het 
herkennen van een aantal specifieke bomen, het bosbeheer, de 
band tussen de bomen onderling via de wortels en een vlechtwerk 
van schimmels enzovoort. Ook het erfgoed, munitiedepot en 
krijgsgevangenenkamp kwamen aan bod.

Interesse?
Als je het educatief pakket en een wandeling voor de lagere school 
wil boeken of hierover informatie wil, stuur dan een mailtje naar
dfranchoo@gmail.com of vloethemveld.info@gmail.com

Vloethemveld vzw heeft ook leerlingen mappen uitgeschreven voor 
de middelbare scholen die zo snel mogelijk ter plaatse uit getest 
worden (als de actualiteit in het kader van corona het toelaat).

We sprokkelden enkele reacties van leerlingen… enthousiast  
kregen ze de goesting te pakken om zeker nog terug te keren naar 
de prachtige groene parel Vloethemveld.
Nienke: De paddenstoelen mochten we niet aanraken want het 
waren giftige. We zagen ook de barakken waar de krijgsgevangen 
gezeten hadden.
Juliette: Ik heb veel bijgeleerd over de zomereik en de Amerikaanse 
eik.
Merel: Ik heb geleerd dat blauwe bollen op bomen betekent dat het 
toekomstbomen zijn.
Lander: Het was heel leuk maar ik wou meer zien en horen over het 
krijgsgevangenkamp.
Ferre: Ik wist niet dat de gevangenen kunstwerken gemaakt hebben.
Phéline: Meneer Ree woonde ook in dat bos en hij is nog nooit naar 
school gegaan.
Luca: Het was ook tof om de naam Vloethemveld met takken te 
maken. Ik zal nooit meer de naam van de berk vergeten. 
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Wist je dat… 
Provincie West-Vlaanderen zorgde voor een veilige doorsteek  
tussen provinciedomein Tillegembos en bossen Beisbroek en Tudor

Het gaat om een doorsteek onder de Torhoutsesteenweg in Brugge, ter hoogte van de brug over de auto-
snelweg E40. Omwonenden, toeristen en recreanten hoeven daardoor de drukke N32 niet meer te kruisen 

tussen het Valkenbos dat deel uitmaakt van provinciedomein Tillegembos, en de stedelijke bossen Beisbroek en 
Tudor. De doorsteek werd in het voorjaar gerealiseerd en is nu opgeleverd.

Op 8 november 2020 in Aartrijke

Contact: 
NSB (Koninklijke Nationale Strijdersbond van België) Aartrijke
secretaris gregory.bolle@telenet.be 
Facebookpagina: www.facebook.com/NSBAartrijke/

De Provincie investeerde 71.979,50 euro in de realisatie van de 
veilige doorsteek onder de Torhoutsesteenweg.
www.kasteelbossen.be

Fietsveilige doorsteek
De Provincie kocht reeds in 2015 een strook grond aan langs 
de Torhoutsesteenweg om de doorsteek te kunnen aanleggen. 
In overleg met Agentschap Wegen en Verkeer werd nu werk 
gemaakt van een onverhard en veilig fietspad, op voldoende 
afstand van de E40. Om het pad te realiseren moest ook een 
cabine van Proximus verplaatst worden.

Kasteelbossen
De realisatie van deze verbinding past binnen de werking 
rond de Kasteelbossen. Met deze samenwerking tussen  
gemeenten Zedelgem en Jabbeke, de stad Brugge, 
Agentschap Natuur en Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, 
Westtoer, het Regionaal Landschap Houtland en de Bosgroep 
Houtland wil de Provincie van de Kasteelbossen een mooi 
en aantrekkelijk geheel maken voor recreanten en bewoners. 
Bestaande wandelroutes zoals de Driekastelenwandelroute 
van Westtoer, zullen dan ook worden aangepast om de link 
tussen beide groenzones te versterken.

Herdenking Wapenstilstand 2020
Ingetogen bloemenhulde in beperkte aanwezigheid 

Op 11 november 2020 in Zedelgem dorp

Contact: 
De Vaderlanderkes, “Zedelgem herdenkt” - Zedelgem dorp
e-mail: vaderlanderkes.zedelgem@gmail.com
Facebookpagina: www.facebook.com/vaderlanderkes/

Heb jij interesse om je in te zetten om de herinnering levendig te houden en de brug te maken naar onze jeugd, om je in te zetten voor 
vrede en de verdraagzaamheid gedachte? Wil je meewerken met de oudstrijders beweging of een lokale vaderlandslievende vereniging? 
Neem eens contact op met de verantwoordelijken voor meer info.
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Huwelijksjubilarissen 2020 
De gemeente viert elk jaar haar huwelijksjubilarissen die 50, 60, 65, 70 of 75 jaar gehuwd zijn. Normaal gezien worden hiervoor twee 
feesten georganiseerd. Dit jaar moesten we ons natuurlijk aanpassen en de veiligheid en gezondheid voor iedereen waarborgen. Een 
aantal jubilarissen konden (toen de maatregelen het nog toestonden) op afspraak hun felicitaties en relatiegeschenken bij de burge-
meester komen in ontvangst nemen, maar helaas niet iedereen. De gemeente zorgt er verder voor dat alle relatiegeschenken bezorgd 
worden en informeert de betrokken huwelijksjubilarissen per brief of telefonisch. 

Enkele sfeerbeelden huwelijksjubilarissen 2020
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I N  D E  R A N D  V A N  D E  R A A D

Vergadering van de gemeenteraad 
van 22 oktober 2020

Openbare Werken
De gemeenteraad keurde de overeenkomst voor uitvoering van 
de studie met Aquafin nv en Studiebureau Jonckheere goed in het 
kader van Riopact voor de heraanleg van de Ruddervoordestraat.

Volgende zitting: donderdag 26 november 2020

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

Financiën 
De gemeenteraad besliste over de bijdragen van de gemeente  
Zedelgem inzake:
• DE POLITIEZONE - DIENSTJAAR 2021 
• DE HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN - DIENSTJAAR 

2021

De gemeenteraad besliste ook over overheidsopdrachten voor  
aanneming van werken, leveringen en diensten i.v.m. de ophaling 
en/of verwerking van selectief ingezameld afval in het containerpark 
en dit voor de periode van 03/2021 t.e.m. 02/2022.



K O R T E  B E R I C H T E N

1 8

Zoals jullie al konden lezen in het vorige magazine, werden door verschillende verenigingen uit de  
Zedelgemse dorpskernen tal van activiteiten georganiseerd om “het te laten zomeren in Zedelgem”. 

Graag laten we alle inwoners nog even meegenieten van enkele sfeerbeelden en positieve reacties, die volledig 
als pluimen op de hoed van de organiserende verenigingen te steken zijn!

IK Zomer West-Vlaams…

FERMJACHT – VELDEGEM
“Ferm Veldegem kwam uit haar kot en ging week na week 
op zoek in het dorp naar de banner. De prijzen eraan 
verbonden waren leuk meegenomen.”

STATIE KERMESSE – ZEDELGEM 

"We hebben ons super geamuseerd. De wan-

delzoektocht hebben we tot wel 5 keer ge-

daan om toch alles te kunnen vinden.”

VIER OP EEN RIJ
“Gisteren gewandeld bij Vier op een Rij uit Zedelgem. 
Waar blijven ze die prachtige tochten toch halen”
“ Ik kan jullie niet genoeg bedanken voor dit mooie initiatief. 
Keep up the good work.”.

ZELFIES ZEDELGEM“Zelfies uit Zedelgem, dat was voor velen leuke plekken ontdekken 

en lachebekken!”
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in Zedelgem

CORNELIUSRUN
“Sportievelingen hoefden niet op hun 
honger te blijven zitten. Ze konden het 
parcours op eigen tempo, gelijk wanneer en zoveel keer als ze wilden met hun 
familie of sociale bubbel aflopen.”

ZOEKTOCHT LOPPEM

“De zoektocht was de gelegenheid bij uitstek 

om de deelgemeente te leren kennen en 

plaatsen, die inwoners nog niet kenden, te 

laten ontdekken.”

KERMISDIESENDAG VELDEGEM“Het was een leuke middag met veel spelletjes en een coole
 goochelaar!”

VLOETHEMVELD
“Amai, ik woon hier nu al zo lang 
en wist niet dat dit bestond”
“Nooit geweten hoe mooi het hier is.”
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Sociale dienst & OCMW
Ook gevestigd in het gemeentehuis.

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

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

Zwembad De Groene Meersen
 Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
 050 20 99 01
 sport@zedelgem.be

Bij het op druk gaan van dit magazine was het zwembad gesloten 
als gevolg van nationale corona-maatregelen. 

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 08.15 - 9.15 u. Gesloten

Woensdag Gesloten 14.30 - 20.00 u.

Donderdag 09.30 - 10.30 u. 
11.45 - 13.00 u.

17.30 - 19.00 u.

Vrijdag Gesloten 17.30 - 21.00 u.

Zaterdag 09.30 - 10.30 u. 14.30 - 17.00 u.

Zondag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

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

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 14.00 - 19.00 u.

Dinsdag Gesloten 14.00 - 19.00 u.

Woensdag Gesloten 14.00 - 19.00 u.

Donderdag Gesloten Gesloten

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.

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

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

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 13.30 - 19.00 u.

Dinsdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Woensdag 09.00 - 13.00 u. Gesloten

Donderdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Vrijdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Zaterdag 09.30 - 11.30 u.* Gesloten

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

Recyclagepark
 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.

Van 1 oktober tot 1 maart open tot 17.00 u. tijdens weekdagen. 
Sinds 1/11/2020 enkel toegankelijk op afspraak. Boek je afspraak 
in via www.zedelgem.be of bel naar 050 288 330. Hou je identiteits-
kaart bij de hand.

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.

Archief
 Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
 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.
Een afspraak maken doe je via afspraken.zedelgem.be/ 
of telefonisch.


