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VOORWOORD

Beste burgers,
Het jaar 2020 was op z'n zachtst gezegd een vreemd jaar, niets was nog vanzelfsprekend.
Als de meest eenvoudige handelingen tussen mensen, zoals elkaar een hand of knuffel
geven, plots niet meer kunnen… beseffen we hoezeer warmte, begrip en steun voor elkaar
belangrijk zijn in een samenleving.
Sommigen onder ons hebben dierbaren verloren en we hebben allemaal naasten, vrienden
en familie moeten missen. Het is hard als de warmte en normale activiteit in een samenleving op een lange pauze moet gezet worden,
hard nodig ook helaas.
Corona had het voorbije jaar mijn burgemeesters-agenda volledig in de greep en stuurde ook gemeentelijke beslissingen aan, veelal
en meestal in lijn natuurlijk met de maatregelen van de hogere overheden. We strijden overal dezelfde strijd.
Als burgermoeder mis ik het spontane fysieke contact met jullie Zedelgemnaren, alle inwoners, en heb ik veel begrip voor de
rollercoaster aan twijfels en emoties waar velen nu moeite mee hebben, deze rit duurt immers langer dan verwacht. Afstand houden
van elkaar is een must, maar wennen doet dit niet.
Corona zet vele sectoren onder zware druk: de zorg, de hulpverleningsdiensten, de economie, het onderwijs, de vrijetijdssector…
enorme inspanningen om de gezondheid en veiligheid van allen te waarborgen, zijn en blijven essentieel. We mogen de maatregelen
zeker de rug niet toekeren, GEEF NIET OP! en we moeten minstens even hard doorzetten in de aandacht en steun die uitgaat naar
kwetsbare medeburgers en dorpsgenoten die (dreigen te) vereenzamen. We zetten samen door: HET KOMT GOED!
We wandelen een nieuw jaar binnen. 2021 zal helemaal in het teken van hoop, gezondheid, familie en vrienden komen te staan, dit is
mijn vurigste wens: dat nabijheid terug een tastbaar woord mag worden in ons “Warm Levendig Zedelgem”. Tijdens deze moeilijke
periode van crisis, maar ook erna, zet de gemeente heel wat initiatieven op om Zedelgem hier doorheen te loodsen. Maatregelen uit
het lokale relanceplan “Samen vooruit na Corona” zullen onze lokale samenleving positief stimuleren.
Ik uit tegenover iedereen ook graag een woord van dank: bedankt om je aan de regels te houden en bedankt aan het personeel van de
gemeente, veiligheids-, hulp- en ordediensten voor de samenwerking in deze buitengewone tijden. Samen kunnen we positief blijven,
met vallen en opstaan elkaar steunen, maar samen doorgaan. Doorgaan voor een warm, groen, levendig en veilig Zedelgem.
Elk van jullie wens ik een veilig en gezond nieuwjaar toe en dat we elkaar terug mogen ontmoeten in 2021. We hebben dus zeker iets
om naar uit te kijken. Ook al mogen we elkaar nog niet vastpakken… elkaar loslaten doen we in Zedelgem nooit!
Annick Vermeulen
Burgemeester
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IN DE KIJKER

Troostplek

gemeente Zedelgem
Het relanceplan van de gemeente
Zedelgem zet heel wat acties op om
de inwoners te helpen en te onder
steunen tijdens de corona-crisis en
ook erna (“Samen vooruit na
Corona”).

De troostplek kreeg vorm dankzij de samen

Ook staat er op de troostplek een bank

werking van verschillende gemeentelijke

waar je even kan bezinnen en diegene

diensten met vereniging FERM. De organi

waarvan je afscheid moest nemen of die je

satie FERM startte met het aanvankelijke

moet missen even rustig kan herdenken.

concept van de troostplekken in Vlaanderen
en dit in samenwerking met lokale kunste

Rondom de boom zullen in het voorjaar van

naar Tine Demol en Frederik Tanghe. Als

2021 ook verschillende bloemen bloeien.

De gemeente vindt het heel belangrijk

lokale kunstenaar werkte Tine een mooi

Deze worden geplant door FERM, bloemen

om zeker ook aandacht te besteden en

kunstwerk uit, bestaande uit een plaat cor

in vier verschillende kleuren. De kleuren

tegemoet te komen aan het psychosociaal

tenstaal met daarin het gekende citaat van

staan symbool voor de vier lokale afdelingen

welzijn van de inwoners. Daar is ook nood

Manu Keirse “Loslaten is anders leren

van deze vereniging voor betrokken en

aan en in het bijzonder bij mensen die

vasthouden”.

verbonden vrouwen, die de troostplek in

tijdens deze moeilijke COVID-periode

onze gemeente ten volle ondersteunen.

afscheid hebben moeten nemen van een

Elk van ons die een dierbare moet los

dierbare. Deze vreemde en bizarre tijd

laten in deze periode, dient ook de

De gemeente wil met dit initiatief al haar

zorgt voor onvoorziene en oncontroleer

herinneringen op een andere manier

inwoners een hart onder de riem steken en

bare omstandigheden en veel (onverwerkt)

vast te houden… en daarvoor wil deze

alle overleden inwoners tijdens deze moei

verdriet. De omstandigheden waarin men

troostplek een houvast bieden.

lijke tijden gepast herdenken. We hopen

sen (geen) afscheid naar behoren konden
nemen, wegen bij iedereen zwaar door.

dat de troostplek elke mooie herinnering
Aan de volkstuintjes Den Doorn, waar de

aan jullie dierbaren voor jullie kan vasthou

troostplek werd ingericht, staat ook een

den!

De gemeente Zedelgem richtte daarom een

boom. Een boom waarin iedereen die dit

troostplek in. Een plek die een plaats van

wil, een lintje kan hangen. Een lintje met

bezinning is voor alle inwoners die een dier

de naam van je dierbare op, die daar kan

Gemeentelijk ecologisch volkstuinpark

bare hebben verloren, een dierbare verliezen

wapperen in de wind om de herinnering

Den Doorn, Diksmuidse Heirweg 10a

of moeten missen tijdens deze ongewone

levendig te houden. De herinnering die

periode.

door de boom wordt vastgehouden om
toch niet helemaal te moeten loslaten…

“Loslaten is
anders leren
vasthouden”
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BIBLIOTHEEK

1-12-2020

Communicatie_voorbeeld.jpg

Online leren met de Bib
De gemeente en bibliotheek Zedelgem zetten verder in op
digitalisering. Zo kan je sinds deze zomer een groot aanbod van
games uitlenen in de bibliotheek, en vullen we dit nu aan met
het aanbod “Online leren met de Bib”!

Online cursussen-platform
Vanaf januari 2021 voorziet de bibliotheek een aanbod van een
online cursussen-platform, gaande van het leren van een
andere taal tot mindfulness en blind leren typen.
Een breed gamma aan cursussen, aangeboden door het
Nederlandse Skills Town, voor jong en oud en toegankelijk
vanuit je eigen kot: in huidige tijden zeker een grote en blijven
de meerwaarde!

Toegang tot de cursussen
Elke lener kan, via zijn of haar eigen Mijn Bibliotheekprofiel,
onbeperkt toegang krijgen tot de online cursussen. Uitleg hier
over vind je terug op de website van bibliotheek Zedelgem.
Zo kan iedereen die dit wenst, op eigen tempo en zonder enige
kost, iets bijleren.
Bibliotheek Zedelgem hoopt alvast om hiermee de studie
microbe bij haar leners te kunnen aanwakkeren!
https://drive.google.com/drive/recent

Vragen?
De bibliotheekmedewerkers staan voor jullie klaar:
contacteer bibliotheek Zedelgem via bibliotheek@zedelgem.be

Sluitingsdagen hoofdbibliotheek
en uitleenposten in januari 2021
op vrijdag 1 en zaterdag 2 januari

1/1

of 050 208 008.
RECYCLAGEPARK

Aandienen asbest
Asbest aandienen op het recyclagepark is
net zoals alle andere materialen ook enkel
op afspraak .
Als je met asbesthoudende materialen naar
het recyclagepark komt, vergeet deze dan
niet veilig aan te brengen.
D.w.z. dat voor je naar het containerpark
komt, asbesthoudende materialen in
zakken gestopt moeten worden die goed
afgesloten zijn. Dit kan door de zakken
goed dicht te plakken met plakband. Grote
stukken asbest moeten in folies gewikkeld
worden voor ze naar het recyclagepark
gebracht worden. Op die manier vermijd je
stofvorming en blijft het veilig.

Op afspraak
Sinds 1 november 2020 werkt het recycla

het recyclagepark. Het betreft papier en
karton en PMD-afval. Ook luiers moeten in
de restafvalzak gestopt worden.

gepark van Zedelgem uitsluitend op
afspraak. Een afspraak maken doe je via de
gemeentelijke website (surf naar de start
pagina en klik bovenaan in het keuzemenu
“Ik wil een afspraak maken” aan). Mensen
die niet digitaal actief zijn kunnen een
afspraak telefonisch laten inboeken door
te bellen naar 050 288 330.
Door de coronamaatregelen worden mate
rialen die thuis opgehaald worden via de
huis-aan-huisophaling, niet aanvaard in
5

BURGERZAKEN

Nieuwe identiteitskaart
met vingerafdrukken
• De naam en de handtekening van de

Zowel bij de aanvraag als bij het afleveren

gemeenteambtenaar die de kaart uit

(activeren) van de identiteitskaart worden

reikt, wordt niet langer vermeld.

vingerafdrukken genomen, om zeker te zijn

• De geboorteplaats staat niet meer visueel
op de kaart gedrukt.

dat de persoon die zich aanmeldt wel
degelijk de houder is van de kaart.
In het gemeentehuis van Zedelgem, maar

Sinds 19 november is de dienst
burgerzaken van start gegaan met
de uitreiking van de nieuwe elektro
nische identiteitskaarten (eID) met
vingerafdrukken voor Belgen.

Documenten met vingerafdrukken
op alle locaties

ook in de deelgemeenten Aartrijke, Loppem

In tegenstelling tot de reispassen (paspoorten),

kaart met vingerafdrukken aanvragen. Alle

waarbij vingerafdrukken van de vier vingers

biometrische apparatuur om de afdrukken

van beide handen worden genomen, gaat

te nemen is nu ook voorzien in de deel

het bij een nieuwe eID enkel om afdrukken

gemeenten, waardoor vanaf nu ook de

van beide wijsvingers.

aanvraag van een reispas (paspoort)

en Veldegem kan je een nieuwe identiteits

mogelijk is in Aartrijke, Loppem en
Als het onmogelijk is om vingerafdrukken

Veldegem.

te nemen omwille van een handicap, ziekte

De identiteitskaart met vingerafdrukken

of lichamelijke bijzonderheid, kan uitzon

Voor een Kids-ID (identiteitsdocument voor

heeft een nieuwe lay-out die de oude uit

derlijk een kaart zonder vingerafdrukken

Belgische kinderen jonger dan 12 jaar)

2002 vervangt. Ze voldoet op die manier

worden uitgereikt. Hiervoor is een recent

verandert er niets, dit document bevat dus

aan de strenge internationale regels die als

medisch attest vereist.

geen vingerafdrukken.

doel hebben identiteitscontroles efficiënter
te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een

Voor wie een nieuwe eID?

nog veiliger en universeler reisdocument.

Heb je nog een geldige identiteitskaart
zonder vingerafdrukken? Dan blijft deze

Wat is anders bij deze nieuwe eID?

geldig tot de vervaldatum.

• De nieuwe eID bevat vingerafdrukken. Dit
nieuwe element is toegevoegd om de

Je hoeft dus zeker geen nieuwe identiteits

strijd tegen identiteitsfraude op te voeren.

kaart met vingerafdrukken aan te vragen,

De vingerafdrukken staan enkel op de

zolang je huidige eID nog geldig is. Op het

contactloze chip van de kaart en zijn

einde van de geldigheidsperiode van de

beveiligd. Enkel bevoegde instanties

kaart zal je automatisch een oproepings

kunnen de contactloze chip uitlezen.

kaart ontvangen om de oude kaart te

• De foto staat nu links op de kaart. Een

komen vervangen.

geperforeerd beeld van de foto vind je
op de achterkant van de kaart.
• De contactchip staat op de achterkant
waardoor de kaart op een andere
manier in een kaartlezer, laptop …
moet gestopt worden! Ook hier staat
naast de chip een groene pijl die de juiste
richting voor het invoeren van de kaart
aanduidt.
• Als nationaliteit wordt niet langer ‘BELG’
maar ‘BEL’ vermeld, conform de ICAOnormen (International Civil Aviation
Organisation).
• De kaart heeft een andere tint van kleuren.
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Achter de mondmaskers gaan de burgemeester en Robbe Vanpoucke schuil. Robbe
hoort bij de eerste lichting inwoners die
begin december hun nieuwe eID met
vingerafdrukken kwamen activeren aan
het onthaal in het gemeentehuis.

INFO
Dienst burgerzaken
050 288 330
burgerzaken@zedelgem.be

C U LT U U R

C U LT U U R

Priorij Bethanië in Loppem
viert 100-jarig bestaan in 2021

In het jaar 2021 wordt priorij Onze-Lieve-Vrouw van Bethanië

› 11.00u: eucharistieviering, voorgegaan door bisschop Lode Aerts

in Loppem 100 jaar!

› 12.30u: aperitief aangeboden door gemeente Zedelgem
› 13.30u: picknick in de tuin die voor de gelegenheid wordt

Het benedictijnse leven dat de zustergemeenschap leeft en beleeft

omgetoverd in picknickweide (of in de eetzaal bij regen) van de

in de priorij, geeft hen een diepe innerlijke vreugde die ze graag

priorij (inschrijvingen en bestellen picknick op voorhand, vanaf

met velen willen delen!

juni 2021 via www.priorijbethanie.be)

En daarom willen ze dit jubileum graag vieren, met verschillende

Keuzeprogramma:

activiteiten tijdens het feestjaar 2021 en waarbij de focus ligt op

› Doorlopend vanaf 15u tot 17u: spelenparcours, bar, springkasteel,

gebed en viering, feestelijk samenzijn, muziek maar ook op stilte
en inkeer.

ijskar
› 14.30u: wandelzoektocht (ongeveer 1 uur)
› 15.30u : conferentie door zr. Hannah, priorin (45 min)

We kunnen het volledige programma al aan je voorstellen:

› 16.30u: prijsuitreiking wandelzoektocht

· 14 mei 2021 : plechtige eucharistieviering in de kerk van de

› 17.00u: vesperdienst in de kerk van de priorij

priorij met de Benedictijnse monniken en monialen van de Lage
Landen. De viering wordt voorgegaan door V. Abt René Fobe

· 1 november 2021: Réveil, jaarlijkse kerkhofwandeling georga

OSB (Sint-Andriesabdij, Zevenkerken) en de praeses, Vader Abt

niseerd door gemeente Zedelgem, vindt in 2021 plaats op het

Maksymilian Nawara OSB (Lubin, Polen);

domein van Bethanië waarbij we even stilstaan bij het levens

· 22-24 mei 2021 (Pinksterweekend): pARTcours met tentoon

verhaal van enkele overleden zusters van de priorij.

stelling van kunstwerken in en rond de kerk van de priorij. Dit

· 3 december 2021: muzikale adventswake in de kerk van de

tweejaarlijks evenement, georganiseerd door gemeente

priorij (i.s.m. pastorale eenheid Tabor). Een gebedswake bij de

Zedelgem, vindt in 2021 op het domein van Bethanië plaats. De

Schriftlezingen van de advent. Woord en muziek zijn hierbij de

tentoonstelling zal door iedereen gratis te bezoeken zijn;

dragende grond, waarbij de muziek innerlijke stilte en gebed

· 11 juli 2021 (Hoogfeest van de H. Benedictus): feestelijke

brengt en het hart opent voor het Mysterie.

familiedag, waarbij iedereen van harte welkom is!
Voor pARTcours, de familiedag en Réveil vind je in latere edities
van Zedelgem Magazine zeker nog bijkomende informatie terug!
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Cultuurprijzen
Zedelgem
Nominaties
voor cultuurprijzen
kunnen nog tot
31 januari 2021
ingediend worden
In de editie september 2020 van Zedelgem Magazine
(ook na te lezen op www.zedelgem.be/zedelgemmagazine) werd het nieuwe concept van de
Zedelgemse cultuurprijzen aangekondigd. De bijdrage
aan de algemene culturele beleving in Zedelgem blijft
uiteraard de belangrijkste voorwaarde, maar ook
het zorgen voor creativiteit, vernieuwing en tonen
van maatschappelijk engagement wil de gemeente
blijvend ondersteunen. Belangrijkste wijziging zijn
de vier (nieuwe) categorieën waarbinnen een prijs
kan worden uitgereikt:
• Jonge Belofte

HUMOR

Walter Baele

Best of Baele
Vrijdag 29 januari 2021, 20.00 u.

Voorstelling onder voorbehoud van eventueel nog geldende maatregelen
in de strijd tegen het coronavirus. Alle evenementen worden - uiteraard Coronaproof georganiseerd!
Rode vod, laatste kilometer!
Na 15 soloshows en 1000-den optredens voert Walter Baele nog één keer zijn
bekende typetjes op. Martin Rigolle, Wito, Jürgen,…, het vaste peloton personages
rijdt in ‘Best of Baele’ een finale ereronde alvorens de diepvries in te duiken.

• Carrièreprijs

Een collage met de allerleukste sketches van 1986 tot 2020. Neem plaats in de

• Zedelgemnaar buiten Zedelgem

eretribune en breng nog één keer een eresaluut aan deze bonte vogels.

• Prijs voor lokaal engagement

Een laatste keer overvliegen en dan… verdwijnen met de noorderzon. Mis dit

Laureaten van de cultuurprijzen kunnen personen,
groepen, organisaties of verenigingen zijn die geboren
of woonachtig zijn in, afkomstig zijn uit of hun maat
schappelijke zetel of werkingsgebied hebben in de
gemeente Zedelgem.

uniek natuurverschijnsel niet !
Walter Baele is een man van duizend-en-één gezichten. Als acteur gaf hij op
televisie gestalte aan een bonte stoet personages: het kranige oudje Rosa, de
Backeljau-buurman Marcel De Neudt, de vele imitaties in het populaire programma
‘Tegen de Sterren Op’ waaronder Koning Filip, Willy Naessens of Charles Michel.
De kinderen kennen hem vooral als de actieve spring-in-’t veld Van Leemhuyzen.

Nominaties cultuurprijzen welkom!

En in zijn shows zijn Martin Rigolle (uit Zwijnaarde) en Wito (de groene jongen)

Dus niet vergeten, nog tot 31/01/2021 kunnen nomi

Met zijn mimiek en timing creëert ‘de man van 1001 typetjes’ in enkele seconden

naties voor de cultuurprijzen, die in een nieuw en fris

tijd een nieuwe fantasiewereld.

kleedje gestoken zijn, ingediend worden!
Mail naar cultuurprijzen@zedelgem.be

dé grote publiekslievelingen.

Het Nieuwsblad: ‘Walter Baele blijft gewoon onweerstaanbaar’
De Standaard: ‘Zeer overtuigend…lekkere woordspelingen en fijne satire…Hij

Contact: Dienst Cultuur Zedelgem

heeft geen noemenswaardige attributen nodig om de perfect geïmiteerde perso

cultuur@zedelgem.be - 050 28 86 05

nages treffend neer te zetten’
R.V. in HUMO: ‘Ik heb bewondering voor het precisiewerk van ‘le Baele’’
Waar: GC De Groene Meersen
Wanneer: Vrijdag 29 januari 2021, 20.00 u.
Prijs: 13 EUR (standaard), 11,50 EUR (65+),
8 EUR (-26) of 6,5 EUR (-26j. op de dag van de voorstelling)
Tickets en info: www.zedelgem.be/tickets, tickets@zedelgem.be
of onthaal gemeentehuis Zedelgem
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GEZONDE GEMEENTE ZEDELGEM

NUTSVOORZIENINGEN

Lokale dienstencentra
Zedelgem
presenteren

gratis af te halen
activiteitenbundel
rond gezonde voeding
Bij een nieuw jaar horen vaak ook nieuwe, goede
voornemens. Stoppen met roken, meer bewegen
en gezonder eten zitten in de top tien. Met dit
laatste kunnen onze lokale dienstencentra je al
op goede weg zetten. De dienstencentra werkten
een activiteitenbundel uit met als thema gezonde
voeding. Een bundel vol informatie over gezond,
gevarieerd, maar ook vergeten voedsel. Je vindt
er bijvoorbeeld recepten in die een minimum aan
vet en/of suiker bevatten, maar ook gerechten
waarin ‘koken met restjes’ op een gezonde en

Groepsaankoop
groene
stroom
en gas

verantwoorde manier bereid kunnen worden.
Niet alleen hoofdmaaltijden, maar ook gezonde hapjes en desserts worden
er uitgelegd. Met deze informatie- en activiteitenbundel kan je gerust een
hele menu samenstellen! En voor de zoetebekjes onder ons zijn er ook
recepten voor gezonde gebakjes.
Je kan de bundel gratis komen afhalen in het lokaal dienstencentrum De
Braambeier in de Loppemsestraat 14a in 8210 Zedelgem. Hiervoor maak
je eerst een afspraak. Voor minder mobiele mensen kan de bundel aan

De groepsaankoop groene stroom en
gas van de Provincie West-Vlaanderen
is terug. De Provincie West-Vlaanderen
zorgt via de groepsaankoop voor een
voordelig energiecontract voor 100%
Belgische groene stroom en/of gas.
Hoe meer deelnemers, hoe groter de
besparing kan zijn.

huis geleverd worden.
Schrijf je nu gratis en vrijblijvend in voor de
Neem contact op het nummer 050 25 22 40

groepsaankoop en ontdek hoeveel je kan
besparen.

Tenslotte nog een tip: koop je ingrediënten lokaal, zo steun je de lokale
handelaars!

Meer info via
www.west-vlaanderen.be/energie- en-wonen/

Gezonde voeding en sport

groepsaankoop-groene-stroom

Ook de gemeentelijke sportdienst schenkt tijdens de maand januari speciale
aandacht aan het thema gezonde voeding. In januari wordt elke deelnemer
van de sportlessen getrakteerd op een gezonde snack en een receptje om

Heb je nog vragen en/of je bent niet
digitaal actief?

zelf een gezonde energiereep en energiedrankje te maken.
Neem contact op het gratis nummer:
Veelgestelde vragen

0800 18 711
van maandag t.e.m. vrijdag
van 8.30 tot 18u.
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OPENBARE WERKEN & NUTSVOORZIENINGEN

Wintertips:

bescherm jouw waterleiding
en watermeter!

Winterse temperaturen kunnen
ervoor zorgen dat jouw waterleiding
en watermeter bevriezen. Dit is niet
alleen onaangenaam, het kan je ook
heel wat geld kosten. Om dit te
vermijden, geeft De Watergroep
graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle
lokalen met waterleidingbuizen steeds
boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig
lokaal te verwarmen? Plaats dan een
elektrisch verwarmingslint parallel met
de leiding en de watermeter. Let wel op
voor kunststofbuizen en voor het binnen
werk van de watermeter: deze kunnen
smelten door de warmte (wikkel dus
nooit een verwarmingslint rond de
leiding, maar leg het verwarmingslint
parallel). Knutsel niet zelf iets in elkaar,
maar doe een beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buiten
kraantjes en leidingen in of tegen koude
buitenmuren, vooral als die zijn bloot
gesteld aan koude wind.
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• Is de woning in de winter onbewoond?

• Draai nadien de hoofdkraan slechts een

Speel dan op veilig en sluit het water af.

beetje open, want er zouden wel eens

Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te

buizen gesprongen kunnen zijn en dan

laten lopen. Draai daarom alle kranen

zit je met waterschade na ontdooiing. Na

open nadat je de hoofdkraan hebt dicht

controle kan de hoofdkraan volledig

gedraaid.

opengezet worden.

• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk)

• Als de watermeter of de aansluiting

zichtbaar zijn, controleer je best regel

buitenshuis bevroren is, dien je de hulp

matig de stand van jouw watermeter.

in te roepen van jouw drinkwaterbedrijf.

Stel je plots een hoog verbruik vast?
Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan

• Als je er niet in slaagt om de leidingen te

bv. ’s avonds voor het slapengaan de

ontdooien, kan je enkel wachten tot het

stand van de watermeter noteren. Indien

warmer wordt en dan ontdooien de

je ’s nachts geen water verbruikt hebt en

leidingen vanzelf. In dat geval houd je de

je stelt ’s morgens toch een gewijzigd

hoofdkraan best dicht als je niet thuis

verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk

bent of gaat slapen. Zo vermijd je even

met een lek.

tuele lekken bij plotse dooi.

Om goed voorbereid te zijn, controleer je

• In geval van waterschade neem je best

best voor de winter of de hoofdkraan goed

contact op met jouw verzekeraar. Maak

sluit en de leegloopkraantjes in de buurt

ook de nodige foto’s.

van de hoofdkraan goed werken. Zo kom
je in de koude wintermaanden niet voor

Voor meer tips kan je terecht op de website

verrassingen te staan.

www.dewatergroep.be of telefonisch op
het algemeen contactnummer 02 238 96 99

Wat doe je als de leidingen toch
bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is,
dan is hoogstwaarschijnlijk de aan
sluiting bevroren. Sluit eerst de hoofd
kraan af. Ontdooi het gedeelte binnens
huis met de haardroger, vertrekkende
van het tappunt naar de hoofdkraan.
Gebruik nooit een brander. Pas op met
leidingen in kunststof omwille van smelt
gevaar. Beweeg de haardroger voort
durend heen en weer.

(24 op 7).

MILIEU

Huisdierstickers
Heb je een huisdier?
Haal dan je huisdiersticker af!
Veel mensen houden van dieren en
hebben één of meerdere huisdieren
die deel uitmaken van het gezin.
Uiteraard wil niemand zijn of haar
huisdier(en) verliezen door een brand
of door wateroverlast.
Daarom kan je nu een huisdiersticker
verkrijgen in het gemeente
huis.
Op die sticker kan je invullen hoeveel
huisdieren aanwezig zijn in je
woning. De sticker plak je dan op een

Hond aan de lijn,
’t zal wel zijn

goed zichtbare plaats aan je raam.
Zo weten de hulpdiensten meteen

De corona-crisis zorgt ervoor dat alle groendomeinen en natuurgebieden drukker bezocht

welke en hoeveel huisdieren aanwezig

zijn dan ooit. Ook onze geliefde viervoeters profiteren hiervan en mogen mee op stap.

zijn.

Meer en meer wordt echter vastgesteld dat honden onaangelijnd loslopen. Het is echter
verboden om honden los te laten lopen op de openbare weg, op het openbaar domein

Een sticker kan je verkrijgen aan het

en in de groene ruimten die voor het publiek opengesteld zijn. Dit wordt o.a.

onthaal van het gemeentehuis.

gecontroleerd door ANB (Agentschap voor Natuur en Bos)
Loslopende honden kunnen storend of gevaarlijk zijn voor mede-recreanten en huisdieren,
maar ook voor de natuur zelf. Denken we maar aan het verstoren van grondbroedende
vogels of het opjagen van reeën. Ook in Zedelgem werden recent verschillende incidenten
gemeld.

Waar kan mijn hond wel los lopen
Op de site ‘Den Doorn’ langsheen de
Diksmuidse Heirweg kunnen honden en
hun eigenaars genieten van de hondenlos
loopweide. De hondenlosloopweide van
circa 2.500 m² is toegankelijk via een toe
gangspoort met sluis om de kans op ont
snappingen van loslopende honden op de
weide zoveel mogelijk te voorkomen. Op
de weide zijn er zitbankjes aanwezig zodat
de eigenaars op een rustige manier kunnen
genieten van de spelende honden.
Het reglement is ter plaatse geafficheerd en terug te vinden op de gemeentelijke website.
Aan de ingang van de weide zullen er ook tips en tricks te lezen zijn om conflictsituaties
tussen verschillende honden te vermijden. Uiteraard is het de bedoeling dat de hondenpoep
opgeruimd wordt. Alle bezoekers van de hondenweide dienen dus steeds hondenpoepzakjes
bij zich te hebben. Aan de ingang staan vuilnisbakken opgesteld.
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MILIEU

Samen werken aan het

KLIMAATPLAN 2030

Gemeente Zedelgem engageert zich voor het klimaat.
En daarvoor hebben we jouw hulp nodig!
Onze gemeente heeft al sedert 2016
een duurzaam energie-actieplan,
waarin opgenomen staat hoe we
binnen onze gemeente energie kun
nen besparen en kunnen inzetten
op hernieuwbare energie. Dit plan
wordt nu opgeschaald tot een vol
waardig klimaatplan, waarin we ook
rekening houden met de klimaatuit
dagingen zoals drogere zomers,
fellere buien of hitte.
Om te tonen dat het menens is,
doen we dit niet vrijblijvend. We
onder
t ekenden samen met
Beernem, Blankenberge, Damme,
Jabbeke, Knokke-Heist, Oostkamp,
Torhout en Zuienkerke onder de
naam Lokaal klimaatbeleid
Noord-West-Vlaanderen het
Burgemeestersconvenant voor
klimaat en energie. Dit is een
Europees initiatief om gemeenten
en steden te betrekken bij de aan
pak van klimaatverandering. Een
uitdaging waarbij we ook op lokaal
vlak actie kunnen en moeten onder
nemen.
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De doelstellingen van het Burgemeesters

verhogen bij bijvoorbeeld hittegolven,

convenant zijn heel concreet:

droogteperiodes of door wateroverlast

• De klimaatverandering beperken, door

aan te pakken.

tegen 2030 de CO2-uitstoot (een belangrijk
broeikasgas dat mee de klimaatverandering

Omdat klimaatverandering geen ver-van-

veroorzaakt) op het grondgebied met

ons bed verhaal is, willen we zo veel mogelijk

40% te verminderen ten opzichte van

mensen betrekken om een goed klimaat

2011.

plan 2030 op te maken en het samen uit te
voeren. Niemand kan deze uitdaging alleen

• Ons aanpassen aan klimaatverande

aanpakken. Enkel met de inzet van alle

ring die nu al merkbaar is en in de toe

inwoners, handelaars, bedrijven, landbou

komst nog zal toenemen. De uitdaging is

wers, verenigingen, experten en overheden

hierbij om samen onze weerbaarheid te

kunnen de doelstellingen gehaald worden.

Jouw mening telt! Vul onze klimaatenquête in!
Heb jij goede ideeën voor het klimaatplan? Wat vind jij belangrijk binnen je gemeente,
wat lijkt jou minder zinvol? Wat wil je zelf doen of doe je al? Geef via onze enquête je
mening over lokale klimaatacties en wat we samen kunnen doen. De enquête kan je
invullen tot 31 januari 2021. Deelnemen duurt ongeveer 10 minuten.
De bevraging kan je invullen via
https://nl.surveymonkey.com/r/Route2030-LokaalKlimaatbeleid
of door de QR-code te scannen. Alvast bedankt voor je tijd,
inspanning en positieve inbreng!

Smaakt het naar meer? Welkom op het klimaatatelier!
Wil je na het invullen van deze enquête samen verder brainstormen en concreter ingaan
op acties? Dat kan door op het einde van de bevraging aan te geven dat je in het voor
jaar 2021 wil deelnemen aan het klimaatatelier in jouw gemeente. Doen!

OPENBARE WERKEN

Gemeente Zedelgem zet stevig in op

Openbare Werken

Goede samenwerking met andere overheden en subsidies
brengen werken in stroomversnelling
Proper en zuiver water

Subsidies

Alle water proper en zuiver maken is belangrijk voor de veiligheid

“De subsidies die ons toegekend worden zijn een belangrijk aspect

en gezondheid van zowel mens als natuur. Om dit te realiseren zijn

in het financiële verhaal” zegt schepen Haesaert. De toekenning

werken van grote en belangrijke omvang nodig, dit betekent dat

van deze subsidies is een Vlaamse materie. Hierbij is de regel in

de werken heel vaak stad- en gemeente overschrijdend zijn en er

hoofdzaak : hoe meer vuil water je uit de grachten en beken haalt

verschillende partners in betrokken zijn (gemeente, nutsmaat

en afvoert naar de zuiveringsinstallatie, hoe meer kans je maakt

schappijen, Vlaamse overheid, …). Het kostenplaatje dat erbij

op subsidie. “Dit is dus een zeer moeilijke oefening want bij de op

hoort is dan ook stevig. Gemeente Zedelgem werkt en investeert

start van een dossier ben je als gemeente nooit zeker van subsidies.

vandaag en de komende jaren volop aan de waterhuishouding

De voorbije jaren zijn we er wel in geslaagd om subsidies binnen te

door o.a. het plaatsen van gescheiden rioleringen en individuele

rijven voor een heel aantal projecten.”

waterzuiveringsinstallaties, afgekort IBA’s.
Zo is recent de Rembertstraat vernieuwd met subsidies van zowel

Rioleringsgraad in Zedelgem

het Vlaamse Gewest, het Fietsfonds en de Provincie WestVlaanderen. Momenteel zijn we in uitvoering van een gesubsidieerd

In Zedelgem hebben we op vandaag een rioleringsgraad (dit is de

rioleringsproject in de Pierlapont en de Elzenhoek. Recent zijn ook

aanwezigheid van riolering in functie van het aantal inwoners) van

subsidies toegekend voor projecten in de Faliestraat - Kronestraat

bijna 77%. “Het maximaal haalbare voor onze gemeente Zedelgem

- Diksmuidse Heirweg, Wijk de toekomst en de Rijselsestraat in

is een rioleringsgraad van ongeveer 95 %” zegt schepen van

Loppem. Ook voor andere projecten worden subsidieaanvragen

Openbare Werken Peter Haesaert. “Het verschil van 5 % bestaat uit

opgemaakt. “De gemeente doet dan ook aan wat we noemen

locaties waar geen gemeenschappelijke afvoer kan voorzien worden.

“subsidie-hunting”! Een ander voorbeeld betreft de lopende werken

Daar moeten IBA’s geplaatst worden, individuele zuiveringsinstallaties”

voor aanleg van een fietspad in de Brugse- en Diksmuidse Heirweg,

legt de schepen uit. In totaal gaat het over 235 te plaatsen IBA’s.

werken die goed opschieten” .

Gemeente Zedelgem engageerde zich om deze te plaatsen in samen
werking met Riopact en dit tegen 2027. Vorig jaar (in 2019) werd
hiervoor het subsidiereglement opgemaakt en in 2020 zijn gemeente

Projecten ‘t Groenhof en Groenestraat in stroom
versnelling

en Riopact al van start gegaan met de effectieve plaatsing ervan.
Riopact is een samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep en

Maar ook zonder subsidies voert de gemeente rioleringswerken

helpt gemeenten bij de uitbouw van hun rioleringsbeheer.

uit. “In Zedelgem hebben we projecten op stapel staan waarbij
we rekening hielden dat er geen subsidies zouden komen” zegt de

12 mio euro voor openbare gemeentelijke infrastructuur

schepen van Openbare Werken. De subsidies die nu bijkomend
vanuit Vlaanderen toegekend worden voor ’t Groenhof (800.000 EURO)

“In de komende jaren staan er verschillende projecten op stapel die

en voor De Groenestraat (2,5 a 3 miljoen euro vanuit de VMM

onze rioleringsgraad gaan optrekken met ongeveer 6%. Dit vergt

(Vlaamse Milieumaatschappij) en 1 à 1,5 miljoen EURO geraamd

een enorme inspanning zowel op financieel vlak als op het gebied

vanuit het Fietsfonds en de Provincie West-Vlaanderen) zorgen

van werklast. Het gaat immers niet altijd over riolering alleen, maar

ervoor dat deze projecten in een stroomversnelling komen.

ook over een volledige nieuwe wegaanleg, grote en omvangrijke

Ze zorgen ervoor dat het financieel beter haalbaar is om deze

werken dus.” aldus schepen Peter Haesaert.

projecten uit te voeren. “Het gaat hier immers steeds over zeer
grote bedragen. Met alle geplande te ontvangen subsidies voor

Voor deze beleidsperiode 2020-2025 is er een budget van maar

projecten in Zedelgem verdubbelen we ons eigen investerings

liefst 12 miljoen EURO voorzien, dit is een bedrag dat geen rekening

programma! Veel van deze realisaties zouden ook niet mogelijk zijn

houdt met de subsidies. “Het huidige gemeentebestuur kiest hier

zonder de goede samenwerking met de andere overheden” besluit

mee resoluut voor een aanpak van de gemeentelijke infrastructuur”.

schepen Haesaert.
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SOCIALE ZAKEN - ONDERWIJS

Gemeente Zedelgem geeft
58 laptops aan scholen
om in te zetten voor kinderen uit
kwetsbare gezinnen
Het gemeentebestuur van Zedelgem besliste om 58 laptops aan

steeds meer. Oefeningen voor kinderen en andere schoolcommunicatie

te kopen en deze via de Zedelgemse scholen ter beschikking

gebeuren, zeker in deze corona-tijden, meer en meer digitaal. De

te stellen aan kinderen uit kwetsbare gezinnen. De gemeente

laptops zullen dus nuttig kunnen ingezet worden en een meerwaarde

contacteerde hiervoor alle scholen op haar grondgebied die lager,

zijn voor kinderen die thuis geen laptop hebben want elk kind moet

middelbaar of buitengewoon onderwijs aanbieden om de noden

kunnen meestappen in de digitale wereld ongeacht zijn sociaal-

op basis van een sociaal onderzoek discreet te detecteren.

economische achtergrond.” besluiten schepen Ellen Goes en

Op maandag 23 november 2020 mochten vertegenwoordigers van

burgemeester -ook bevoegd voor onderwijs- Annick Vermeulen

de lokale schooldirecties de laptops in ontvangst komen nemen
op het gemeentehuis van Zedelgem.

Gemeente Zedelgem werkt voortdurend op het voorkomen en
aanpakken van kinderarmoede vanuit o.a. een flankerend onder

“De gemeente wil met dit initiatief kwetsbare gezinnen steunen die de

wijsbeleid. Personen of gezinnen die problemen ervaren veroor

aankoop van een computer niet kunnen veroorloven en tegelijkertijd

zaakt door de corona crisis of van andere aard, kunnen ook recht

de IT-knowhow van de scholen aangrijpen om deze laptops pedago

streeks contact opnemen met het sociaal loket van gemeente

gisch in te zetten voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Gemeente

Zedelgem op het nummer 050 25 07 74.

Zedelgem werkt nauw samen met de Zedelgemse scholen om kwets
bare gezinnen te flankeren, problemen discreet te detecteren en snel

Wegens corona ging de overhandiging in beperkte aanwezig

op de bal te spelen.” zeggen schepen van sociale zaken Ellen Goes

heid door.

en burgemeester Annick Vermeulen ook bevoegd voor onderwijs.
Waren aanwezig voor de scholen:
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Met dit initiatief willen de scholen en de gemeente ook leerachter

Dhr. Stefaan Vanhollebeke, Spes Nostra

stand bij de kinderen voorkomen. “Ook het onderwijs digitaliseert

Mevr. Ilse Decraemer, Zedelgem Dorp

SPORT

Sport- en zwemlessen 2021
Bij het op druk gaan van dit Zedelgem Magazine was er nog geen volledige duidelijkheid
over de opstart van de sportlessen vanaf januari. Zodra onze sportlessen kunnen
herstarten, organiseren we inhaallessen voor de sporters die ingeschreven waren in het
1ste trimester. Dit geldt ook voor de zwemlessen voor beginners, half-gevorderden en
gevorderden. De sportdienst zal alle sporters of hun ouders contacteren via e-mail.
We hopen om een tweede cursus te starten na de krokusvakantie als de voorzorgsmaat

Nieuw telefoonnummer sport- en jeugd

regelen tegen Corona het toelaten.

dienst vanaf 1/01/2021: 050 288 602
Sinds begin 2020 werken de jeugd-

Deze info kan dus wijzigen omdat de situatie vaak verandert. Hou in elk geval de gemeente

en sportdienst nauwer samen. Vanaf

lijke website en Facebookpagina in de gaten of eens opbellen naar de sportdienst mag

1 januari kan je beide diensten bereiken

ook altijd natuurlijk.

op het nieuwe telefoonnummer. In de
loop van de maand januari zal de sport

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

dienst dan ook niet langer bereikbaar

Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem - 050 288 602 - sport@zedelgem.be

zijn op het nummer 050 209 901.

VEILIGHEID

Is je huis goed beveiligd?

Doe de inbraaktest!
Vraag 1

Vraag 6

Zijn je antwoorden meer ja dan nee, dan

Is je voordeur te zien vanaf de openbare

Zijn de ramen op de bovenverdieping

is je woning goed beveiligd.

weg?

van je huis ook beveiligd?

Zijn je antwoorden meer nee dan ja, dan

❏ ja

is je woning niet goed beveiligd.

❏ ja

❏ nee

❏ nee

Vraag 2

Vraag 7

Kan je zien wie er voor de deur staat?

Zijn jouw voordeur en achterdeur voor

❏ ja

zien van een veiligheidsslot?

❏ nee

❏ ja

Vraag 3

❏ nee

Wens je tips en advies
om je woning te beveiligen?
Maak een afspraak met een diefstal
preventieadviseur van de politie die op

Is er buitenverlichting bij jouw achter

Vraag 8

huisbezoek komt om de pijnpunten van

deur?

Zijn de hendels van de ramen voorzien

je woning in kaart te brengen en tips

van een slotje?

geeft voor eventuele aanpassingen.

❏ ja

❏ nee

❏ ja

Vraag 4

❏ nee

Kunnen de buren zien of er iemand bij

Vraag 9

jouw achterdeur staat?

Doe je de deuren altijd op nachtslot?

❏ ja

❏ ja

❏ nee

❏ nee

Vraag 5

Vraag 10

Laat je wel eens een klepraampje open

Als je overdag heel even weg bent (naar

staan, omdat deze toch te klein zijn voor

de bakker op de hoek of een blokje om

Een afspraak maken kan via

een inbreker om doorheen te klimmen?

met de hond) en het is mooi weer, doe je

www.politie.be/5447/vragen/preventie/

❏ ja

dan alle ramen toe?

hoe-een-diefstalpreventieadvies-aanvragen

❏ ja

of via www.hethoutsche.be

❏ nee

❏ nee
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WELZIJNSWERK

CAW, aanspreekpunt
bij problemen

Ook voor verhoogde kwetsbaarheid door Covid

Veel mensen hebben het in deze periode moeilijk. Ze voelen zich

EXTRA AANBOD

eenzaam of angstig, worstelen met vragen, sommige kunnen de
eindjes niet meer aan elkaar knopen. Het aantal meldingen rond

Nabestaanden van slachtoffers door Covid-19, mensen met relatie

huiselijk geweld stijgt. Meer en meer mensen en jongeren krijgen

problemen, persoonlijke, financiële en/of psychische problemen,

het ook mentaal erg lastig.

jongeren met nood aan ondersteuning tijdens de Covid-19 periode,
mensen uit de zorgverlening,... Ook zij kunnen bij ons terecht voor

In deze periode zetten we als CAW (Centrum voor Algemeen

ondersteuning en begeleiding.

Welzijnswerk) nog extra in op mensen met verhoogde kwetsbaar
heid.

ALGEMEEN AANBOD CAW
De Centra Algemeen Welzijnswerk (CAW) helpen volwassenen en
jongeren met al hun vragen en problemen die te maken hebben
met welzijn. Je kan er terecht met elke vraag: Een moeilijke relatie.
Persoonlijke problemen. Financiële, administratieve, juridische of
materiële problemen. Problemen in je gezin, familie of buurt,...
Het CAW biedt ook hulp aan slachtoffers van geweld en misbruik,
slachtoffers en betrokkenen van verkeersongevallen en misdrijven,
en aan gedetineerden en hun naasten.

HULPLIJN 1712

De diensten van het CAW blijven open. Je kan er terecht op af
spraak, via de telefoon of per chat.

1712 is de hulplijn bij vragen over elke vorm van geweld of
misbruik. Dit gaat niet alleen over lichamelijk geweld. Ook
psychisch, economisch of seksueel geweld kunnen aan bod
komen. Iedereen kan er terecht: kinderen, jongeren, volwas
senen en ouderen, slachtoffers en daders, jongens en meisjes,
mannen en vrouwen, homo en hetero.

ONTHAALPUNTEN VOOR HULPVRAGERS
Onthaal Brugge:
Ruddershove 8, 8000 Brugge
050 66 30 00
onthaal.brugge@cawnoordwestvlaanderen.be

Onthaal Torhout:
's Gravenwinkelstraat 20, 8820 Torhout
050 21 25 22
onthaal.torhout@cawnoordwestvlaanderen.be
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AGENDA

Wandelzoektochten
KWB Zedelgem
KWB Zedelgem werkte 2 wandelzoektochten uit in onze gemeente van elk 10 km lang.
De ene vertrekt aan het gemeentehuis en loopt o.m. naar het bos van Vloethemveld.
De andere begint aan het station van Zedelgem en doet o.m. Merkemveldbos aan.
De wandelingen werden tussen 2011 en 2017 georganiseerd als ‘zaklampzoektochten’, maar werden nu herwerkt met de bedoe
ling om ze gedurende de dag te kunnen maken.
Prijs: gratis | Organisatie: KWB Zedelgem | Meer info: www.facebook.com/kwbzedelgem - christophe.steen@telenet.be

orwegstraat 20C
Fiets naar het noordoosten op de Spoorwegstraat, richting de Collevijnstraat (110 m)
Sla linksaf naar de Collevijnstraat (500 m)
Sla linksaf naar de Torhoutsesteenweg/de N32 (1,1 km)
Flauwe bocht naar rechts om op de Torhoutsesteenweg/de N32 te blijven
Ga rechtdoor over één rotonde (400 m)
Sla rechtsaf naar de Hollevoordestraat, Je vindt je bestemming links

Wintermagie
in Veldegem

evoordestraat 48

Fiets naar het zuidoosten op de Hollevoordestraat, richting de Torhoutsesteenweg/de N32

De ouderraad van VBS De Stapsteen te Veldegem nodigde leerlingen en hun ouders
evoordestraat 59
uitrichting
om hun voortuin
of gevel te versieren in het
thema
Hun 52 creatieve
Fiets naar het zuidoosten op de Hollevoordestraat,
de Torhoutsesteenweg/de
N32
(180‘Wintermagie’.
m)
projecten
Sla linksaf naar de Torhoutsesteenweg/de N32 (300
m) kun je nu ontdekken op een magische wandel- of fietstocht doorheen
Veldegem. DeN32
te volgen
route (36
vindm)
je hieronder terug.
Flauwe bocht naar rechts om op de Torhoutsesteenweg/de
te blijven
Neem op de rotonde de 1ste afslag naar de Koning Albertstraat, Je vindt je bestemming links

sterstraat 2
Wanneer:
17 januari 2021 | Prijs:
e van de tocht:
je kan Nog
het t.e.m.
wedstrijdformulier
in de gratis
brievenbus van VBS De Stapsteen stoppen.

erstraat 2
van de tocht: je kan het wedstrijdformulier in de brievenbus van VBS De Stapsteen stoppen.

Albertstraat 176
ets naar het zuidoosten op de Koning Albertstraat, richting de Lepestraat (1,3 km)
a linksaf naar de Kloosterstraat, Je vindt je bestemming rechts

oordestraat 59
ets naar het zuidoosten op de Hollevoordestraat, richting de Torhoutsesteenweg/de N32 (180 m)
a linksaf naar de Torhoutsesteenweg/de N32 (300 m)
auwe bocht naar rechts om op de Torhoutsesteenweg/de N32 te blijven (36 m)
em op de rotonde de 1ste afslag naar de Koning Albertstraat, Je vindt je bestemming links

oordestraat 48

ets naar het zuidoosten op de Hollevoordestraat, richting de Torhoutsesteenweg/de N32

egstraat 20C
ets naar het noordoosten op de Spoorwegstraat, richting de Collevijnstraat (110 m)
a linksaf naar de Collevijnstraat (500 m)
a linksaf naar de Torhoutsesteenweg/de N32 (1,1 km)
auwe bocht naar rechts om op de Torhoutsesteenweg/de N32 te blijven
rechtdoor over één rotonde (400 m)
a rechtsaf naar de Hollevoordestraat, Je vindt je bestemming links

Organisatie: Ouderraad VBS De Stapsteen, Veldegem

____________________________________________________________________________________________

5

__________________________________________________________________________________________

Bovendien kun je, als je dit wenst,
ng Albertstraat 176
jouwrichting
top 3 doorgeven
via het wedstrijdformulier.
Fiets naar het zuidoosten op de Koning Albertstraat,
de Lepestraat
(1,3 km)
De
winnende
kinderen
ontvangen
elk een leuke prijs!
Sla linksaf naar de Kloosterstraat, Je vindt je bestemming rechts
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 26 november 2020

De digitale opname van deze zitting van de gemeenteraad (die op

PERSONEEL

26/11 gelivestreamd werd) alsook een uitgebreide versie van de
notulen vind je terug op www.zedelgem.be/gemeenteraad

De gemeenteraad heeft beslist om de bijdragen voor de
2de pensioenpijler voor het contractueel personeel van gemeente

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN
ZORGRAAD WE40 EN DE LOKALE BESTUREN

en OCMW vanaf 1 januari 2021 te verhogen naar 3%.

WELZIJNSBELEID

De gemeenteraad heeft de beslissing van het college van burge
meester en schepenen van 3 november 2020 bekrachtigd, deze

De gemeenteraad keurde een nieuw reglement werkingssubsidies

overeenkomst legt de samenwerking vast tussen zorgraad We40

voor seniorenverenigingen goed.

en de lokale besturen en de pool van huisbezoekers. Zorgraad
We40 is de eerstelijnshulp zone actief in de gemeenten Beernem,

Volgende zitting gemeenteraad: 17 december 2020.

Oostkamp, Jabbeke en Zedelgem. Meer info over de zorgraad
eerstelijnszone vind je op www.eerstelijnszone.be/eerstelijns
zone-we40

BESTE WENSEN
Het lokaal bestuur, de gemeentelijke diensten en alle medewerkers wensen je
een veilig, geborgen en warm eindejaar toe.
We laten de dienstverlening voor onze inwoners niet los,
COVID zal nooit tussen ons komen!
Met hernieuwde kracht en moed zetten we door in 2021,
een nieuw jaar in het teken van hoop en licht.
Zedelgem werkt verder aan een warme, groene, veilige en levendige omgeving.
Een warme gemeente, waar iedereen zich goed in zijn vel mag en kan voelen.
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KORTE BERICHTEN

Zitdagen Fedris,
Federaal agentschap
voor beroepsrisico’s

Heb je een arbeidsongeval gehad, je bent getroffen door een beroepsziekte?
neem contact op met de maatschappelijk assistent van Fedris in jouw streek:
BRUGGE
Anne-Marie De Reu - 050 47 55 22
Huis van de Bruggeling, Frank van Ackerpromenade 2, 8000 Brugge

Kan je je moeilijk verplaatsen?

Schrijf je liever een brief? Stuur je brief naar :

Vraag de maatschappelijk assistent of hij/

Fedris, Dienst Sociale bijstand, Sterrenkundelaan 1, 1210 Brussel

zij je kan bezoeken.
Met vermelding van:	-	je voornaam, naam en rijksregisternummer
Voor een afspraak kan je ook naar de dienst

	-	in geval van een arbeidsongeval: de datum van het ongeval,

Sociale bijstand bellen. Dat kan elke

		 je dossiernummer en de naam van de verzekeraar

donderdag op het nummer 02 272 28 10.

	-	in geval van een beroepsziekte: je dossiernummer

Meer info op www.fedris.be/nl/home
Fedris is ook bereikbaar via e-mail, mail naar social@fedris.be
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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.

Recyclagepark
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.

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 7/12/2020 is het zwembad terug open.
Er gelden nog specifieke afspraken en zwemmen is op reservatie.

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 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

Namiddag

Voormiddag

Namiddag

Dinsdag

08.15 - 9.15 u.

Gesloten

Maandag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Woensdag

Gesloten

14.30 - 20.00 u.

Dinsdag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Donderdag

09.30 - 10.30 u.

17.30 - 19.00 u.

Woensdag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Donderdag

Gesloten

Gesloten

Vrijdag

Gesloten

17.30 - 21.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Zaterdag

09.30 - 10.30 u.

14.30 - 17.00 u.

Zaterdag

09.30 - 12.30 u.

Gesloten

Zondag

09.00 - 12.00 u.

Gesloten

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

11.45 - 13.00 u.

