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IN DE KIJKER

Ook in 2021 blijven we

samen
volhouden,

blijven we er samen voor gaan

#samentegencorona
Blijf de 6 gouden regels tegen de
verspreiding van COVID-19 volgen!

Ben
je niet
digitaal
actief?
Dan kan je telefonisch terecht,
op nationaal niveau zijn volgende
telefoonnummers beschikbaar
voor burgers met vragen:
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• voor vragen over gezondheid en
openbare orde, bel 0800/14.689
• voor vragen over economie:
0800/120.33
Bij Tele-Onthaal kan je terecht
voor een luisterend oor op het tele-

Respecteer de hygiëneregels
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Doe je activiteiten
liefst buiten
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foonnummer 106, of via chat op
tele-onthaal.be. Jongeren kunnen
terecht bij Awel op telefoon
nummer 102, of via chat op awel.be.
Bellen naar de gemeente kan op het
nummer 050 288 330.
Ben je in een sociale noodsituatie
verzeild? Bel het sociaal loket van
de gemeente: 050 250 774.

Denk aan kwetsbare mensen
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Beperk je nauwe contacten
volgens de geldende
maatregelen

Hou afstand (1,5m.)
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Volg de regels voor
bijeenkomsten

Voor de meest recente maatregelen, check steeds www.info-coronavirus.be of
www.zedelgem.be/corona
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IN DE KIJKER

www.laatjevaccineren.be
Laat je vaccineren tegen COVID-19

Het vaccin tegen corona biedt ons hoop dat het leven stap voor stap eindelijk weer ‘gewoon’ mag worden.
Dat we weer onze verjaardag mogen vieren met vrienden. Dat we weer onze kleinkinderen mogen knuffelen.
Dat we weer naar een concert kunnen of een voetbalmatch bijwonen.
De uitrol van het vaccin is een logistiek en wetenschappelijk hoogstandje, zowel wat ontwikkeling, productie en levering van het
vaccin betreft, als de praktische organisatie van het vaccineren
zelf. De grote lijnen van de strategie zijn gekend, maar die moeten de
komende weken en maanden steeds verder verfijnd worden door
de hogere overheid.

Rol van de gemeenten
De gemeenten zullen een belangrijke rol spelen in de organisatie
van het vaccineren. Achter de schermen zijn de overheden dan ook
al bezig met deze voorbereidingen en hiervoor wordt ook samengewerkt met de gemeenten uit onze Eerstelijnszone (ELZ WE40),
namelijk de gemeenten Oostkamp, Zedelgem, Jabbeke en
Beernem. Als we meer weten over wie precies wanneer gevaccineerd kan worden, gaan we jullie zeker inlichten. Nu is alles nog in
voorbereiding.
Lees ook het artikel op pagina 5 i.v.m. de vaccinatiecentra, er komt
een vaccinatiecentrum in De Groene Meersen.

Volgorde van vaccineren:
1. Woonzorgcentra en zorgpersoneel in deze volgorde:
• bewoners en het personeel van woonzorgcentra;
• andere collectieve zorginstellingen en hun vrijwilligers;
• zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de eerstelijns
gezondheidszorg;
• niet-medische personeel van de ziekenhuizen en de zorg
instellingen.
2. 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen:
• alle 65-plussers;
• 45- tot 65-jarigen met onderliggende gezondheidsproblemen;
• ook mensen met essentiële beroepen komen aan de beurt
(bv. brandweer en politie). Wie dat precies zijn, moet nog worden
bepaald.
3. Rest van de bevolking
In een derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komen
eerst andere risicopatiënten aan de beurt en dan de rest van de
volwassen bevolking.
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Waarom is vaccinatie belangrijk?
Doe het voor jezelf
COVID-19 is een ernstige ziekte en het is niet te voorspellen hoe
ziek je ervan wordt. De ene is niet erg ziek, enkel wat grieperig.
Maar sommige mensen worden ernstig ziek en hebben zelfs intensieve zorg nodig.
Doe het voor elkaar
Maar als voldoende mensen gevaccineerd zijn, dan is de hele
gemeenschap beschermd en kunnen de maatregelen versoepelen.
   

Is vaccinatie verplicht?
Neen. In België is alleen vaccinatie tegen polio verplicht. Alle
andere vaccinaties zijn sterk aanbevolen. Dat is voor COVID-19
niet anders. Maar hoe meer mensen gevaccineerd zijn, hoe groter
de kans op versoepeling van de maatregelen. We streven naar een
70% van de bevolking.
  
Heb je specifieke vragen over vaccinatie in jouw situatie?
Dan kan je terecht bij je huisarts.
Je vindt ook veel info op www.laatjevaccineren.be/covid-19.  

BIBLIOTHEEK

Lerarenkaarten in de bib
Sinds enkele jaren werkt Klasse samen met de bibliotheken voor
de verdeling van de lerarenkaarten. En ook dit jaar kunnen leerkrachten hiervoor in de bibliotheek van Zedelgem terecht!
Woon je in Zedelgem (of in één van de deelgemeenten) en ben je
leerkracht, dan kan je je lerarenkaart komen ophalen in de hoofdbibliotheek en dit tijdens de openingsuren.

Wat breng je mee?
• Je identiteitskaart of lerarenkaart 2020.
• Indien je de lerarenkaart van iemand anders wil afhalen:
de identiteitskaart of lerarenkaart 2020 van die persoon.

Via www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart kan je controleren
waar jij je lerarenkaart kan afhalen.

IN DE KIJKER

Twee vaccinatiecentra
in ELZ (eerstelijnszone) WE40

ER KOMT VACCINATIECENTRUM IN DE GROENE MEERSEN
VOOR INWONERS ZEDELGEM EN JABBEKE

alle nodige informatie over de vaccinatieorganisatie aan de burger communiceren
van zodra meer praktische gegevens
gekend zijn.
We zullen de nodige ondersteuning bieden
om alle inwoners van de vier gemeenten
op een veilige manier in het vaccinatiecentrum te krijgen (communicatie rond openbaar vervoer, inleggen extra vervoer…).
Wie niet of minder mobiel is, helpen we met
het zoeken naar een oplossing.
Binnen de eerstelijnszone WE40 was de
keuze voor De Valkaart en De Groene
Meersen de meest logische keuze. De
gebouwen zijn groot genoeg, bieden de

Er worden twee vaccinatiecentra opgericht voor de gemeenten Beernem,
Oostkamp, Jabbeke en Zedelgem. De Valkaart in Oostkamp en De Groene
Meersen in Zedelgem zullen de komende maanden dienst doen als vaccinatiecentrum. De vier gemeenten zijn volop bezig met het inrichten van
de centra.

nodige voorzieningen en zijn bovendien
centraal gelegen.
Onze diensten zoeken een oplossing voor
de gebruikers van de sites De Valkaart en

zullen het vaccin toegediend krijgen in

De Groene Meersen en brengen hen

De inwoners van Beernem en Oostkamp

De Groene Meersen. Er volgt nog een uit-

persoonlijk op de hoogte. Ook hier zullen

zullen gevaccineerd worden in De Valkaart.

gebreide communicatie over de vaccinatie

de vier gemeenten met elkaar samenwerken.

De inwoners van Jabbeke en Zedelgem

in onze centra, de gemeenten zullen tijdig
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THEATER

De theatervoorstelling

"Een man, een man"

met Herbert Flack, Bob De Moor & Fleur Hendriks, die zou doorgaan op vrijdag
19 februari 2021 om 20 u. in GC De Groene Meersen, werd geannuleerd.
Deze voorstelling wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

De voorstelling

“Ik ben heel veel liefde”

met Sabine Goethals, Mara Daerden & Herman Verberckmoes, die zou doorgaan op
zondag 14 februari 2021 om 15.00 u. in GC De Groene Meersen, werd geannuleerd.
Deze voorstelling wordt verplaatst naar een nog nader te bepalen datum.

ERFGOED

Onroerenderfgoedprijs
Vlaanderen
In 2021 organiseert de Vlaamse overheid zoals ieder jaar een
Onroerenderfgoedprijs. Ben jij een eigenaar of een beheerder die de laatste
vijf jaar goed zorg heeft gedragen voor je erfgoed? Dan kun je deelnemen
aan deze prijs. Deze jaargang staat in het teken van beschermd erfgoed
dat in de regel niet toegankelijk is voor het grote publiek, zoals een woning,
een school, een graftombe of een besloten tuin.

Meer informatie vind je op www.onroerend
erfgoedprijs.be of bel naar het Agentschap
Onroerend Erfgoed: 02 553 16 50
Ook in onze gemeente is er beschermd erfgoed
aanwezig dat niet voor het grote publiek
toegankelijk en, al dan niet, in privé-eigendom

Kandidaten voor de wedstrijd kunnen zich

De prijsuitreiking van de Onroerend
-

is. Denk je in aanmerking te kunnen komen?

online inschrijven tot en met 1 maart

erfgoedprijs zal plaatsvinden op vrijdag

Neem dan zeker deel, succes!

2021 via: https://www.onroerenderfgoed-

1 oktober 2021.

prijs.be/inschrijven. Een externe jury kiest
drie laureaten, waarvan één als winnaar
wordt aangeduid. Elke laureaat ontvangt
2.500 euro. De winnaar krijgt daar bovenop
nog eens 12.500 euro. Er wordt ook een
publieksprijs aan deze wedstrijd gekoppeld,
waarbij het grote publiek kan stemmen
op zijn favoriete laureaat. Aannemers,
architecten en andere uitvoerders maken
kans op een eervolle vermelding voor vakmanschap.
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LOKAAL ONDERNEMEN

Zedelgemse cadeaubon
Gans het jaar door is het een goed idee

Ook digitaal

om de lokale economie te steunen en je

Je kan de Zedelgemse cadeaubon ook digitaal aankopen via de gemeentelijke website:

geliefden, vrienden of naasten plezier te

www.zedelgem.be/zedelgemse-cadeaubon

doen door het schenken van een Zedelgemse
cadeaubon.

Deelnemende handelaars
Alle deelnemende handelaars vind je eveneens op de gemeentelijke website terug en

Deze cadeaubon, in een handig bankkaart-

herken je aan de sticker die op hun winkelraam hangt.

formaat, is verkrijgbaar aan het onthaal in

Surf naar: www.zedelgem.be/zedelgemse-cadeaubon

het gemeentehuis, inclusief geschenk
verpakking. De cadeaubon (waarde: 10 of

Heb je vragen over ondernemen in Zedelgem of vragen die verband houden met de lokale

25 euro) kan je besteden bij een deel

economie? Neem contact op met het ondernemersloket van de gemeente:

nemende groot-Zedelgemse handelszaak.

ondernemersloket@zedelgem.be of bel 050 288 607

Het gemeentebestuur wil daarmee de
lokale handel, horeca en diensten expliciet
steunen om de koopkracht binnen de eigen
gemeente te houden en de lokale economie
en handel een ‘boost’ te geven.

www.steundehoreca.be
Steundehoreca.be is een gratis website waarop de horeca

Registreer je als horeca snel op www.steundehoreca.be !

zaken die afhaalmaaltijden leveren en/of laten afhalen, zich

Wist je dat heel wat horecazaken in Zedelgem een smakelijk

kunnen registreren met de gegevens van de zaak en ook een

aanbod take-away aanbieden?!

menukaart kunnen opladen. De klant kan aan de hand van het
postnummer de horecazaken in zijn omgeving vlot opzoeken.

Heb jij geen zin of tijd om te koken...? Neem een kijkje op

Het gemeentebestuur heeft deze website steundehoreca.be

www.steundehoreca.be en ontdek bij welke zaken in de buurt

op de eigen gemeentelijke website, Facebookpagina en andere

je take-away kunt bestellen. Je steunt er bovendien de lokale

sociale media geplaatst.

horeca mee!
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GEZONDE GEMEENTE ZEDELGEM

De wateruitdaging!
Een initiatief van sportdienst Zedelgem
In deze alcoholvrije maand zetten we water
in de kijker want water is cruciaal voor het
algemeen welzijn! Ons lichaam bestaat
voor ongeveer 60% uit water. Wanneer je
GEZONDE GEMEENTE ZEDELGEM

ademt, zweet of voedsel verteert, verlies je
water. Daarom is het zo belangrijk om
gehydrateerd te blijven en je water aan te
vullen gedurende de dag. De algemene regel is dat je moet streven naar het drinken

Tournée
Minérale

Een

voor heel Zedelgem!
Tournée Minérale is gelijk aan een maand zonder alcohol! We dagen onze burgers uit
om in februari geen alcohol te drinken, maar veel water! Daar zijn goede redenen voor:
• Alcohol heeft, ook als je weinig drinkt, invloed op bijna alle organen in het lichaam
en hangt samen met ongeveer 200 verschillende aandoeningen.
• Minder alcohol levert je meer energie, een betere slaap en een algemeen frisser
gevoel op.
• En je werkt er nog mee aan je gezondheid ook!
Door, voor het eerst of opnieuw, mee te doen met de campagne krijgt je lichaam de
tijd om te recupereren van je gewoonlijke alcoholgebruik. Heel wat deelnemers voelen
zich dan ook beter in hun vel. Wat heel welkom is in deze uitzonderlijke tijden.
Deelname in coronatijd is een extra uitdaging, maar eens zo nodig. De coronamaat
regelen hebben voor veel mensen de manier waarop ze met alcohol omgaan veranderd.
Sommige sociale drinkers gingen minder drinken, terwijl andere mensen net sneller
een glaasje thuis dronken om te bekomen van de stress en de emoties. Begrijpelijk,
maar dat wordt natuurlijk best geen gewoonte.
Tournée Minérale daagt je uit om gezelligheid te creëren
zonder alcohol. Dat doet evenveel deugd, en uiteindelijk voel je
je er beter bij.
Meer info vind je op www.tourneeminerale.be
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van acht glazen water van 250 ml per dag.
Dit komt overeen met ongeveer twee liter.

Wat zijn de voordelen van voldoende
water drinken?
• Betere spijsvertering door speeksel
vorming.
• Verbetering van de bloedcirculatie.
• Een gezonde hersenfunctie behouden.
• Regelen van de lichaamstemperatuur.
• Nierstenen voorkomen.
Ga ook de wateruitdaging aan! Met een wateruitdaging wil je misschien gewoon meer
water drinken, maar je kunt ook van de
gelegenheid gebruikmaken om alcohol of
frisdrank en sappen te schrappen. Als je
cafeïne wilt verwijderen, is dit het perfecte
moment om dat te doen. Als je echter
gewoon meer gehydrateerd wilt zijn, is dat
ook geweldig.
Ga dus de uitdaging aan om in februari geen
alcohol te drinken en te vervangen door
dagelijks 2 liter water! De sportdienst
wenst je veel succes!

MILIEU

Gelukkig is er de natuur,

hou ze ook gelukkig
Dienstencentra
Zedelgem geven
ook een

Tournée
Minérale

Onder voorbehoud van de geldende
corona
m aatregelen tijdens de
maand februari en of onze dienstencentra al dan niet opnieuw kunnen
openen… is het de bedoeling dat er
heel de maand februari alcoholvrije
Mocktails aangeboden worden. Elke
week worden er twee nieuwe varianten gemaakt.
In de dienstencentra is er ook een ruim
aanbod aan alcoholvrije biertjes en
is de alcoholvrije versie van de
huisaperitief super lekker!

Workshop "Mocktails en
Sappen maken"
Op 16 februari wordt een workshop
"Mocktails en Sappen maken" georganiseerd in LDC (lokaal dienstencentrum) Jonkhove in Aartrijke. De
workshop start om 13.30 u.
Deelnameprijs: 7 euro p.p.
Deze activiteit zal natuurlijk enkel
kunnen doorgaan als de coronamaatregelen het toelaten.
LDC Jonkhove, Aartrijksestraat 9,
tel. 050 250 131

Zedelgem telt heel wat natuurgebieden en groene domeinen. Dankzij de gemeentelijke
groendienst, Natuurpunt vzw en ANB (Agentschap voor Natuur & Bos) zijn deze domeinen
toegankelijk voor het grote publiek. Ontzettend veel mensen hebben tijdens de lockdowns
de weg naar Doeveren, Merkemveld, Hoogveld, het Plaisiersbos, de Pilse, park Ter Loo,
De Watermolenvijver, het Park van Loppem, Vloethemveld… gevonden. Een wandeling in
de natuur is dan ook ideaal om het hoofd even leeg te maken en te ontspannen. Ondertussen
krijg je de kans om heel wat dier- en plantensoorten te spotten. Sommigen daarvan zijn zelfs
zeldzaam.
Door de vele extra wandelaars is er natuurlijk heel wat druk op de natuurgebieden. Daarom
pakte Natuurpunt uit met de slogan ‘Gelukkig is er de natuur, hou ze ook gelukkig’.
Als iedereen zich aan de basisregels houdt kan iedereen nog lang genieten van de natuur.
Zo krijgt de natuur zelfs de kans om zich verder te ontwikkelen. Daarom willen we graag
vragen om een paar basisregels te respecteren:
• Toegankelijkheid: de beheerders van de natuurgebieden houden de paden en wandelroutes
het hele jaar vrij. Blijf op de paden: op die manier spaar je planten, paddenstoelen en
dieren. Als er grote grazers aanwezig zijn zoals in Doeveren, hou dan de nodige afstand.
• Honden: honden horen aan de leiband. Loslopende honden kunnen wilde dieren opjagen
of aanvallen. Bovendien zijn sommige medewandelaars bang van honden.
Wil je je hond toch los laten lopen? Bezoek dan de
honden losloopweide op Den Doorn (Diksmuidse
Heirweg 10a).
• Mountainbiken: Ieder pad of route heeft zijn
capaciteit. Sommige paden zijn dan ook niet geschikt
voor mountainbike. Respecteer de signalisatie die
aan de ingang van de natuurgebieden staat.
• Zwerfvuil: zwerfvuil hoort uiteraard niet thuis aan
de ingang van een natuurgebied of langs de vele
paden. Neem daarom je afval mee naar huis zoals
het hoort. Ook hondenpoep in een zakje neem je
terug mee.
Hou je aan bovenstaande basisregels a.u.b. zodat de
natuurgebieden er zowel kunnen zijn om planten en
dieren te beschermen, maar ook om de mensen
ervan te laten genieten!
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MILIEU

Dikketruiendag:

OP VOLLE KRACHT
Het is voor iedereen een rare tijd. We kijken hoopvol uit naar het coronavaccin. Maar voor de klimaatopwarming
is er geen vaccin. De remedie voor het klimaatvirus? Dat zijn klimaatacties! Daarom is de slogan voor de 17de
editie van Dikketruiendag: OP VOLLE KRACHT voor het klimaat.
• de klimaatronde van Vlaanderen: 500 km school/woon/werk/
dienstverplaatsing;
• de klimaatkuitenbijter: 300 km school/woon/werk/dienst
verplaatsing;
• de Clean Air Classic: 100 km school/woon/werk/dienstverplaatsing;
• de Bidon Light: 30 km school/woon/werk/dienstverplaatsing.

Eerst jezelf isoleren
De meest duurzame klimaatoplossing is de energie die we niet
meer verbruiken. Zo komt er geen CO2 meer in de atmosfeer. De
verwarming met één graad verminderen, bespaart 6% energie en
CO2. Niet één dag per jaar, maar het hele jaar door.
En de dikke trui is actueler dan ooit! Omdat we in deze coronatijden
binnenruimtes goed moeten verluchten en ventileren, staan ramen
en deuren vaak open. We kleden ons dus best goed.

Energiegriezel
Heel wat mensen werken nu van thuis uit en leerlingen volgen thuis
de online lessen. Onze energierekening dreigt te ontsporen…
Ga op zoek naar sluipverbruik en schakel het uit! Je bewijst er jezelf,
je portemonnee én het klimaat een grote dienst mee!
Onnodig sluipverbruik is vaak laag, maar zo'n aantal sluipverbruikers in huis kunnen het totale verbruik toch al snel doen oplopen.
Elke watt sluipverbruik per uur kost 2 euro per jaar. Er valt dus heel
wat te besparen.
Voor deze editie van Dikketruiendag, die doorgaat op 9 februari,
kan je jouw favoriete actie kiezen uit een aantal toppers van de
vorige jaren. Hou rekening met wat veilig en mogelijk is. Hieronder
vind je alvast wat inspiratie.

Fietsen als klimaatflandrien
Te koud? Te nat? Te veel wind? Komaan! Smeer je kuiten in voor
het klimaat. De klimaatflandriens trotseren met de fiets weer en
wind om op school of op hun werk te geraken (als telewerk geen
optie is). En in tijden van corona en beperkingen is fietsen toch dé
manier om in beweging te blijven.
Als Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van
CO2 en andere schadelijke stoffen en is er ook minder lawaai. Je
komt monter en ontspannen toe op het werk of op de school.
Maak een virtueel pelotonnetje (zelfs al fiets je alleen of in groepjes
van maximum 4) en tel je kilometers op. Stel een doel voorop,
bv. hoeveel kilometers gaan we samen halen:
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Om je een idee te geven: de top 5 (alleen die en 1 exemplaar per
voorbeeld…) kost een huishouden 64 euro per jaar:
• Computer met randapparatuur: € 33 / jaar
• Tv met digicoder of dvd-speler: € 15 / jaar
• Koffiezetapparaat € 6 / jaar
• Hifi-installatie € 6 / jaar
• Oven met digitale klok € 4 / jaar
Op www.dikketruiendag.be vind je nog heel wat inspiratie voor
eigen acties die coronaproof zijn.

BURGERZAKEN

Laatste huwelijk van 2020

GEEN KAT HOUDT
VAN MONDMASKERS
OP DE GROND

LAAT ZE NIET
RONDSLINGEREN

10191_MOM_Samen voor een propre zomer_ADV_A4V.indd 1

18-11-20 14:51:28

Maak van je mondmasker

geen grondmasker

Mondmaskers ontsieren bermen, openbare plaatsen, parkings
van winkels, noem maar op. Het nieuwe zwerfvuil sinds de
corona-crisis. Sommigen wegwerpmondmaskers zijn doel
bewust achtergelaten, andere veranderen per ongeluk in
zwerfvuil. Zorg dus dat jouw mondmasker geen grondmasker
wordt.

Enkele tips
We kunnen niet buiten het dragen van een mondmasker. Maar
hoe we ermee omgaan, daar hebben we wel invloed op:
• Gebruik je een wegwerpmondmasker, gooi het masker dan
weg in de juiste vuilnisbak: bij het restafval. Voor alle duidelijkheid: mondmaskers zijn niet enkel gemaakt van papier,
maar van een soort plastiek en plastiek vergaat nooit.
• Let erop dat jouw masker niet per ongeluk uit de wagen of
je broekzak valt of dat het bij een sterke windvlaag gaat
vliegen. Mocht het toch gebeuren, probeer het toch nog te
onderscheppen.
• Gebruik een degelijk herbruikbaar masker. Een herbruikbaar
exemplaar gaat niet zo snel vliegen en je kan het na een
grondige wasbeurt opnieuw gebruiken.

Foto: Jochen en Sofie Eneman-Ghekiere uit Zedelgem met burgemeester Annick
Vermeulen. Het laatste huwelijk van 2020 in Zedelgem voltrok zich op 30/12/2020 om
10 u.

Op woensdagmorgen 30 december 2020 heeft burgemeester
Annick Vermeulen het laatste huwelijk van het jaar 2020 voltrokken
tussen Jochen Eneman en Sofie Ghekiere.
Trouwen tijdens de corona-pandemie moet telkens volgens de
wettelijk toegestane mogelijkheden gebeuren. De huwelijken in
gemeente Zedelgem worden voltrokken in de raadzaal van het
gemeentehuis: op dit ogenblik kunnen slechts een 10-tal mensen
aanwezig zijn in de raadzaal, 1 persoon/10 m² om precies te zijn.
In normale tijden wordt er na afloop van het huwelijk een kleine
receptie door de gemeente aangeboden, maar de voorzorgsmaatregelen tegen corona laten dit nog niet toe. “Het bruidspaar krijgt
wel een attentie, een fles cava, mee naar huis om samen in de
bubbel te nuttigen” zegt burgemeester Annick Vermeulen.
“Zowel voor de ambtenaar van burgerlijke stand, voor het bruidspaar als voor mezelf is het voltrekken van huwelijken tijdens de
COVID-periode een hele aanpassing. Het zijn altijd blije momenten
en we houden er ook in deze periode aan om veel zorg en aandacht
aan de plechtigheid, het bruidskoppel en de aanwezige familie
leden te schenken. Maar we geven tegenwoordig evenveel aandacht aan het volgen van de maatregelen in de strijd tegen corona.
De samenwerking met alle betrokken partijen is goed verlopen”
aldus burgemeester Annick Vermeulen.
“In 2020 heeft de gemeente 78 huwelijken voltrokken. Er waren
26 koppeltjes die door corona hun huwelijksaanvraag bij de
burgerlijke stand hebben geannuleerd. Maar naar hun huwelijk
kijken wij alvast uit. In normale omstandigheden voltrekt gemeente Zedelgem jaarlijks een 100-tal huwelijken” besluit de burgemeester.
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VEILIGHEID

Vandalisme
Iedereen heeft er al wel eens mee te maken gehad: afgerukte spiegels, antennes of emblemen, krassen op
de wagen, stukgeslagen ruiten, graffiti op gebouwen, bushaltes of treinen, afgerukte bloemen in een voortuintje
of een park.
Vandalisme is het moedwillig beschadigen of vernietigen van goederen die eigendom zijn
van iemand anders. Voor de daders brengt het in materieel opzicht niets op: ze doen
kwaad zonder zich rekenschap te geven van de gevolgen.

Vandalisme heeft twee kenmerken:
• Het is een impulsdelict, wat wil zeggen dat de daders in een plotse opwelling handelen:
de gelegenheid maakt de dader.
• Het is ook een sociaal delict: het wordt bijna altijd in groepsverband gepleegd.
Vandalisme is een misdrijf dat dus ook in het Strafwetboek staat. Wanneer een dader
veroordeeld wordt, komt dit misdrijf op zijn strafblad te staan.

Wat kan je doen om je tegen vandalisme te beschermen?
Woning
• Zorg voor automatische verlichting op je terrein. Dit schrikt vandalen af.
• Houd deuren en ramen altijd op slot.
• Laat geen losse objecten, zoals tuinmeubelen, gereedschap of afvalcontainers in de (voor)
tuin rondslingeren.
Auto
• Parkeer, als het kan, je auto in een garage. Is binnen parkeren niet mogelijk? Zet je auto
dan op een goed verlichte plek.
• Gebruik een alarmsysteem om je auto te beveiligen.
• Klap je buitenspiegels in.
Fiets
• Zet je fiets als het kan ’s nachts binnen in een afgesloten ruimte.
• Parkeer je fiets altijd in de buurt van andere fietsen en op een goed verlichte plek.
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Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee
de overheid jou kan verwittigen in een
noodsituatie.
Meestal ontvang je informatie over een
noodsituatie via (sociale) media, de hulpdiensten aanwezig op het terrein of via het
sirene-netwerk. Dankzij BE-Alert kan je ook
rechtstreeks informatie krijgen via sms,
een gesproken bericht via een vaste tele-

jezelf en anderen in veiligheid te brengen.

jouw registratie nog afronden:

foonlijn of e-mail.

Jouw gegevens worden gebruikt om je in

• Je geeft jouw taalkeuze aan.

een noodsituatie te verwittigen. Zowel

• Je vermeldt of je doof of slechthorend

Een burgemeester, gouverneur of minister

jouw inschrijving als de berichten die je zal

activeert Be-Alert, om een bericht uit te

ontvangen zijn gratis.

sturen naar iedereen waarop de noodsituatie
impact heeft. Zo kunnen inwoners op een

gegevens mee (telefoon, e-mail). Je

Registratie op BE-Alert.be

snelle manier de nodige aanbevelingen
krijgen, bv. ramen en deuren te sluiten bij
een brand.

bent.
• Je geeft eventuele andere contact
kunt ook een tweede verblijfadres vermelden, zodat je ook op die locatie op

• Je moet een e-mailadres invullen waarop

de hoogte wordt gehouden.

je een mail krijgt om de registratie te
bevestigen.

BE-Alert heeft voldoende capaciteit om
een groot aantal inwoners, via verschillende

• Je maakt ook een persoonlijk wachtwoord aan.

kanalen tegelijkertijd op de hoogte te stellen.

• Na het invullen van je adres moet je na-

Laat je waarschuwen bij een noodsituatie: schrijf je in!

kijken of de locatie van jouw woning correct op de kaart wordt weergegeven.

- Inschrijven doe je door te surfen naar
www.be-alert.be
- Inschrijven is gratis. Ook de berichten die naar u worden gestuurd zijn

In geval van nood, zal jouw gemeente,

Je krijgt een mail van BE-Alert:

provincie of het Ministerie van Binnenlandse

• Klik op de link om de inschrijving te

Zaken proberen om je zo snel én duidelijk

bevestigen.

gratis.
- Als je je al eerder inschreef kan je op
de website van be-alert.be ook ge-

mogelijk de nodige aanbevelingen te

• Je komt op jouw profiel op de website

geven. Zo weet je meteen wat te doen om

van BE-Alert terecht. Vervolgens moet je

gevens aanvullen, veranderen of
wissen.

WELZIJN

Geluksdriehoek
Bouwen aan geluk? De nieuwe geluksdriehoek wijst de weg!
Wie wil werken aan zijn geluk heeft daar nu een praktisch hulpmiddel voor: de geluksdriehoek. Deze figuur toont de 3 bouwblokken van geluk en bundelt de zaken die je zélf
kan beïnvloeden om gelukkig(er) te worden. Op die manier wil de geluksdriehoek
Vlamingen stimuleren om aan hun mentaal welbevinden te werken. Ook online: op
geluksdriehoek.be staan praktische tips, filmpjes, oefeningen en verhalen van (bekende) Vlamingen over verschillende geluksgerelateerde thema’s. Er is ook een geluksmaat. Dat is een test die die je meer vertelt over hoe het gesteld is met jouw geluk. Het
dashboard houdt de resultaten voor je bij. De geluksdriehoek werd ontwikkeld door het
Vlaams Instituut Gezond Leven met de hulp van heel wat experten. Het is het allereerste
educatieve model in Vlaanderen dat 100 % toespitst op mentaal welbevinden.
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SPORT

wandeling februari

Zedelgemse
sporthelden
2021

Wandelclub 'Vier op een rij' stippelt maandelijks wande-

Gedurende de maand februari zullen we de Zedelgemse

lingen uit over verschillende afstanden doorheen de mooiste

sporthelden bekendmaken, houd hiervoor zeker de

plekjes in de natuur. Alle coronawandelingen kun je terug-

Facebookpagina van de sportdienst in de gaten:

vinden op hun Facebookpagina

www.facebook.com/jeugdsportzedelgem

Zedelgemse
Wandeltoer,

www.https://www.facebook.com/4op1rij/
Volg ook de Facebookpagina van de Zedelgemse sportraad:
Veel wandel- of loopplezier!

www.facebook.com/zedelgemsportraad

Sport- en zwemlessen 2021
Bij het op druk gaan van dit Zedelgem Magazine was er nog steeds
geen duidelijkheid over de opstart van de sportlessen in 2021. Als
de cijfers gunstig blijven evolueren, hopen we weldra opnieuw te
kunnen starten.
Zodra onze sportlessen veilig 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 in het voorjaar als de
voorzorgsmaatregelen in de strijd tegen Corona het toelaten.
Deze info kan dus wijzigen, omdat de situatie vaak verandert. Hou
in elke geval onze gemeentelijke website en Facebookpagina in
de gaten of eens opbellen naar de sportdienst mag ook natuurlijk.

Heb je nog vragen?
Neem dan gerust contact op met de sportdienst van Zedelgem.
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
Tel: 050288 602
e-mail: sport@zedelgem.be
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 17 december 2020
De digitale opname van de zitting van de gemeenteraad (die op

Alle volledige documenten zijn ook gepubliceerd op

17/12/2020 gelivestreamd werd) alsook een uitgebreide versie van

www.zedelgem.be/strategisch-meerjarenplan-gemeente-en-jaar-

de notulen, vind je terug op www.zedelgem.be/gemeenteraad.

rekening, indien je niet digitaal actief bent en een volledige geprinte

Ben je niet digitaal actief en wil je de notulen opvragen? Bel dan

versie van de Meerjarenplanaanpassing 1 wenst te bekomen,

naar 050 288 335

bel dan naar 050 288 343.

ALGEMEEN BESTUUR EN FINANCIËN

ARCHIEF en ERFGOED
De gemeenteraad keurde een inventaris goed van funerair erfgoed

Aanpassing 1 van het Meerjarenplan 2020 – 2025

op de begraafplaats van Aartrijke.

De gemeenteraad besprak en stelde de eerste aanpassing van het
Meerjarenplan 2020 – 2025 vast. Ook de eerste aanpassing van het

MILIEU

Meerjarenplan 2020 – 2025 gedeelte OCMW, werd goedgekeurd.

De gemeenteraad keurde de nieuwe (legislatuur)overeenkomst

De budgettaire gegevens die hiermee gepaard gaan kunnen

2021-2025 met het Regionaal Landschap Houtland goed.

geraadpleegd worden in de uitgebreide notulen van de gemeenteraad, te lezen op de gemeentelijke website. De digitale opname

Volgende zitting gemeenteraad: 28 januari 2021 om 19.30 u.

van de bespreking rond aanpassing 1 van dit Meerjarenplan kun
je herbekijken op www.zedelgem.be/gemeenteraad.

KORTE BERICHTEN

Wist je dat…
Werken in Zedelgem op kaart

blad. We herinneren er de verenigingen graag aan dat activiteiten
van Zedelgemse erkende verenigingen, of daarmee gelijkgesteld,

Wist je dat je op de website van de gemeente Zedelgem op een een-

voor publicatie in Zedelgem Magazine mogen doorgegeven worden

voudige manier alle (wegen)werken op kaart terugvindt?

via communicatie@zedelgem.be . Activiteiten van commerciële

Om te weten welke wegenwerken er plaatsvinden in je buurt, surf

of privé-aard worden niet vermeld. Geef ook door waar, wanneer

naar de gemeentelijke webpagina www.zedelgem.be/wegenwerken

je activiteit doorgaat of deelname al dan niet gratis is of wat de

of klik op de aangegeven link bovenaan de startpagina van

deelnameprijs is. Geef ook de inschrijvingsgegevens (een e-mail-

www.zedelgem.be (Weten welke wegenwerken er plaatsvinden

adres, contactpersoon en tel.nr.) door. Stuur gerust ook een

in je buurt).

kwaliteitsvolle afbeelding mee om bij de activiteit te plaatsen.
Activiteiten van lokale verenigingen of die i.s.m. de gemeente worden

Je vindt er niet alleen een overzicht van de werken en projecten

georganiseerd, kunnen ook op de websitekalender van de gemeen-

die lopende zijn, als je op de icoontjes op de kaart klikt, verneem

te gepubliceerd worden.

je bovendien:
- een korte beschrijving van de werken;

Evenementenloket

- de periode waarin de werken plaatsgrijpen;
- welke hinder de werken met zich meebrengt.

Ben je niet zeker in deze periode of je al dan niet een evenement
of activiteit met je vereniging al zou voorbereiden, plannen of al

Agenda activiteiten verenigingen

een gemeentelijke zaal zou huren bijvoorbeeld?
Met vragen kan je steeds terecht bij de gemeentelijke dienst

Tijdens deze COVID-periode is er helaas amper of geen agenda te

evenementen: mail naar evenementen@zedelgem.be of telefoneer

vermelden als maandelijkse rubriek in ons gemeentelijk informatie-

050 288 330.
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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 1/11/2020 is het recyclagepark enkel op afspraak toegankelijk.
Boek je afspraak via de gemeentelijke website of bel naar 050 288

Archief

330. Hou je identiteitskaart bij de hand om een afspraak te boeken.

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.

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

