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IN DE KIJKER

Groene Meersen wordt

Vaccinatiecentrum

Samen met de gemeenten Beernem,
Jabbeke en Oostkamp behoort
gemeente Zedelgem tot ELZ
(Eerstelijns Zone) We40. De gemeenten
moeten op niveau van deze eerste
lijnszone samen de vaccinatie
campagne organiseren voor hun
inwoners. In ELZ We 40 zijn intussen
twee vaccinatiecentra ingericht: de
Valkaart in Oostkamp en De Groene
Meersen in Zedelgem.

Welke activiteiten en dienstverlening
blijven WEL DOORGAAN in De Groene
Meersen?
• De speelpleinwerking op site De Groene
Meersen blijft doorgaan.
• Het Jeugdcentrum blijft open, zo kunnen
studenten er tijdens vakanties bv. verder

Sportactiviteiten georganiseerd door
clubs die doorgaan in sportcentra
De Bosserij, De Strooien Hane,
Jonkhove, sportzaal 2 en de mattensportzaal van De Groene Meersen, kunnen
blijven doorgaan volgens de opgelegde
corona-voorzorgsmaatregelen.

terecht om te studeren.
Op cultureel gebied:
Alle voorstellingen die dit seizoen nog

De vaccinatiecampagne in centrum De

geprogrammeerd stonden in De Groene

Groene Meersen start normaal op 1 maart.

Meersen, zijn geannuleerd. De cultuurdienst

Hoe lang de campagne precies zal duren

gaat nu na of de geannuleerde voorstellingen

hangt natuurlijk samen met de toelevering

alvast volgend cultureel seizoen (2021-2022)

van de vaccins. Verwacht wordt dat er min

opnieuw geprogrammeerd kunnen worden

stens tot een stuk in de zomer gevaccineerd

en doet er alvast alles aan om een mooi en

zal worden of tot eventueel eind oktober.

gevarieerd aanbod te organiseren voor de

Omvorming naar vaccinatie
centrum

• Het baantjeszwemmen voor individuele
zwemmers in het gemeentelijk zwembad
blijft eveneens doorgaan.

Het aanduiden van De Groene Meersen als

• Ook voor de werking en toegankelijkheid

vaccinatiecentrum gebeurde op basis van

van de bibliotheek in De Groene Meersen,

objectieve criteria opgelegd door de hogere

verandert er niets.

Zedelgemnaar. De dienst cultuur bekijkt
momenteel ook hoe ze de inwoners van de
gemeente in de komende tijd alsnog van
cultuur kunnen laten genieten via een
mogelijks beperkt digitaal aanbod.

site en het gebouw dat voldoende groot is.

Welke gemeentelijke activiteiten zullen

Verhuur en gebruik zalen in
De Groene Meersen

Door de omvorming van De Groene Meersen

NIET DOORGAAN in De Groene Meersen

Sportzaal 1 en de culturele zalen Wilgen

naar een vaccinatiecentrum kunnen bepaalde

en dit gedurende gans de periode van

meers en Biezenmeers zullen gedurende

activiteiten er gedurende de periode van

de vaccinatiecampagne:

gans de periode van de vaccinatiecampagne

overheid, zoals de bereikbaarheid van de

niet gebruikt kunnen worden. Alle clubs en

de vaccinatiecampagne niet meer doorgaan,
maar niet alle activiteiten worden er stop

Op sportgebied volgende activiteiten van

organisaties die gebruik maken van deze

gezet. De gemeente informeerde de clubs

de gemeentelijke sportdienst:

zalen zijn door de sportdienst en de dienst

en gebruikers van de Groene Meersen hier

• de zwemlessen;

evenementen rechtstreeks gecontacteerd.

reeds eerder over en blijft overigens verder

• de zwemschool;

zoeken naar oplossingen om, in overleg met

• en alle dag- en avond sportlessen in alle

de clubs, alternatieve (sport)ruimte aan te
bieden.

sportcentra van de gemeente.

Heb je nog vragen?
Aarzel niet en contacteer ons:
info@zedelgem.be of 050 288 330.
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Extra bijlage
over het VC
(vaccinatiecentrum)

Niet digitaal actief?
Callcenter
Niet iedereen is digitaal actief, maar iedereen moet ook
steeds terecht kunnen met vragen. Vaccinatiecentrum
De Groene Meersen is daarom te bereiken via een Callcenter
en dit op het vertrouwde telefoonnummer van gemeente
Zedelgem 050 288 330 . Als je naar het onthaalnummer van
de gemeente belt kies je keuzemenu 1 om in contact
gesteld te worden met medewerkers van het vaccinatie
centrum.

Om je zo goed mogelijk te informeren over wat je mag
verwachten als je naar het vaccinatiecentrum in Zedelgem
moet, hebben we een speciale katern gemaakt met alle
info die we bij het op druk gaan van dit Zedelgem Magazine
al konden meegeven. Maar ongetwijfeld zal er ons nog
nieuwe bijkomende informatie tegemoet komen. Daarom
is het belangrijk om als je digitaal actief bent ook zoveel
mogelijk je gemeente en officiële informatie te volgen via
volgende kanalen:
• website www.zedelgem.be: onder de speciale Corona
knop (aan te klikken op de startpagina) ga je naar over
zichtelijke informatie over het Vaccinatiecentrum, vind
je officiële en relevante websites en de meest recente
FAQ-lijst van het COFECO (Federaal Comité voor de
Coördinatie & Overlegcomité) over de coronamaat
regelen
• Facebook: www.facebook.com/zedelgem
• alle officiële info over vaccinatie: www.laatjevaccineren.be
• alle actuele info over het coronavirus COVID-19:
www.info-coronavirus.be/nl/
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Laat je vaccineren
Je laten vaccineren is een kleine moeite, eenvoudig, gratis, duurt
maar even maar een erg belangrijke daad. Gemeente Zedelgem
roept op om je te laten vaccineren. Daarom zetten we ook alle
officiële informatie rond vaccinatie voor je op een rijtje in de uit
neembare bijlage in dit magazine.

BIBLIOTHEEK

ERFGOED EN ARCHIEF

Jeugdboekenmaand
2021

Campagnebeeld Jeugdboekenmaand © Illustratie: Leo Timmers – Vorm: Kris Demey

De maand maart is traditioneel Jeugdboekenmaand, een initiatief
van Iedereen Leest. Ook in bib Zedelgem gaat dit nooit onop
gemerkt voorbij!
In 2021 viert Jeugdboekenmaand haar 50ste verjaardag. Een groot
feest dus, wat in deze periode jammer genoeg niet gepaard kan
gaan met de traditionele lezingen of tentoonstelling in de bib of
een leuk slotfeest…
Maar niet getreurd, ook al kan de bib niet samen met haar lezers
en leners vieren, wil bibliotheek Zedelgem er toch een feest van
maken. Want het thema van Jeugdboekenmaand dit jaar is
“Lezen is een Feest” en daar doet de bib iets mee! De bibliotheek
wordt feestelijk aangekleed!

Help de bib feestelijk aankleden

School voor Onderofficieren Zedelgem draagt
archief over naar gemeentearchief
In 2007 werd de Nederlandstalige Koninklijke School voor
Onderofficieren Nr. 2 in Zedelgem gesloten. Samen met haar
Franstalige tegenhanger in Dinant verhuisde de school, samen
met het archief van de school voor onderofficieren, naar
Campus Saffraanberg in Sint-Truiden.

Na inventarisatie raadpleegbaar
voor brede publiek
Van 1951 tot 2007 was de school gevestigd bij de ingang van
het Vloethemveld in de Kazerne Kapitein Stevens langs de
Diksmuidse Heirweg. Het archief werd nu terug overgebracht
vanuit Sint-Truiden naar het gemeentelijke archiefdepot in
Aartrijke. Militairen-op-rust Jean-Pierre Broucke en Ludo
Meulebrouck engageren zich de komende maanden om het
volledige archief te inventariseren. Na dit titanenwerk vindt de
officiële schenking plaats en wordt het archief raadpleegbaar
voor het brede publiek.

Brandglasraam als pronkstuk
Het archief bestaat uit zo’n 25 strekkende meter aan foto- en
filmmateriaal, schilderijen, documenten, vaandels, kledij, …
Met als absoluut topstuk het brandglasraam met wapenschilden
van school en gemeente dat vroeger in het schoolgebouw prijkte.

Maak je een feestslinger, een tekening van je favoriete boek,
of toch liever een taart uit karton? Alles kan! Je kan ook steeds in
de bib terecht voor leuke kleurplaten. Verdere inspiratie en
knutselideetjes vind je trouwens ook op de website van de
bibliotheek: zedelgem.bibliotheek.be/
Kom in de loop van de maand maart langs met je tekening of
knutselwerkje en de bib hangt het met veel plezier uit. Alvast
bedankt aan iedereen die meehelpt om van Lezen echt een Feest
te maken! De bib… is nooit saai!

Foto van links naar rechts: Jean-Pierre Broucke, Nadine Tommeleyn, schepen
erfgoed en archief Jurgen Dehaemers, Serge Delwiche (1e korporaal chef – korpskorporaal van de Koninklijke School voor Onderofficieren), burgemeester Annick
Vermeulen, Frank Volckaert (adjudant majoor – korpsadjudant van de Koninklijke
School voor Onderofficieren)
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We weten allemaal dat de aanwezigheid van asbest in en rond onze
woningen en stallingen een gezondheidsrisico inhoudt. De Vlaamse over
heid heeft als doelstelling dat we tegen 2040 leven in een asbestveilig
Vlaanderen waarin we in ons dagelijkse leven niet meer blootgesteld
geraken aan de schadelijke asbestvezels. Ook in onze gemeente staan er
nog te veel gebouwen waarvan onder andere de daken, gevels en schoor
stenen bestaan uit asbestcementleien of –golfplaten.
Voor het veilig verwijderen van grotere

stofdichte overall met kap en geschikte

hoeveelheden asbesthoudend materiaal

handschoenen en een rol tesa 4613 van 10 m

doe je het best beroep op een erkend

te koop aangeboden worden op het

gespecialiseerd bedrijf. Die weten precies

recyclagepark tegen volgend tarief:

hoe ze met de veelvoud aan varianten van

• verpakkingszak groot met asbestlogo

dit levensgevaarlijk materiaal moeten
omgaan om de gezondheid van de burger
en de ruimere omgeving te garanderen.

120 op 220 cm: 2.50 euro
• verpakkingszak middelgroot met asbestlogo

DA’S WANDELEN EN
OPRUIMEN MET DE
LENTESCHOONMAAK

ONTDEK WAT JIJ KAN DOEN
OP MOOIMAKERS.BE

10123_MOM_Lenteschoonmaak_2021_A5_H.indd 1

10/12/2020 13:29

Tijd voor de
lenteschoonmaak
van
2021!

120 op 130 cm: 1.5 euro
• verpakkingszak klein met asbestlogo

Voor kleinere hoeveelheden is het

Plandelen

V.U. OVAM, Stationsstraat 110, 2800 Mechelen.

Asbest

80 op 120 cm: 1 euro

Mogelijk zullen opruimacties in
2021 nog steeds niet zoals vroeger

recyclagepark nog steeds een geschikte

• beschermingskit : overall met kap,

kunnen georganiseerd worden,

partner. Maar daarvoor gelden vanaf nu

mondmasker FFP3 met ventiel, afspoel

toch blijft het belangrijk dat we alle

nieuwe regels. De gemeente waakt daar

bare handschoenen, rol kleefband bouw

vormen van lenteschoonmaak een

mee over de gezondheid van zowel de klus

10m: 15 euro

duwtje in de rug geven. Zelfs al zal

sende inwoner alsook de recyclage

opruimen misschien enkel met

parkwachters die dagelijks met het

Bovendien wordt een infobrochure

materiaal moeten omgaan.

meegegeven en staan de nodige instructies

Het aanleveren op het recyclagepark van

onze bubbel kunnen.

en aanbevelingen op de website

Daarom organiseert Mooimakers

www.zedelgem.be/asbest-ook-jouw-huis

de grote lenteschoonmaak van

beperkte hoeveelheden asbest door parti

zaterdag 20 maart t.e.m. zaterdag

culieren blijft gratis tot een 0,5 m³ per week.

Daarmee houden we het veilig voor ieder

3 april. In die week worden lokale

Voer je meer asbest aan, dan betaal je hier

een en bovendien praktisch en betaalbaar

initiatieven nog extra ondersteund

voor 25 euro per begin van een 1 m³.

voor iedere kleinere asbestklus.

met een grootse communicatie

NIEUW Het aangeboden asbest moet wel

Meer info vind je op

Mooimakers voorziet de gemeente

verpakt zijn in doorzichtige plastiek zak

www.zedelgem.be/asbest-ook-jouw-huis

opruimmateriaal.

campagne. In samenwerking met

ken die niet gescheurd zijn en goed dicht
gekleefd worden en zelf voorzichtig in de

DOE OOK MEE!

asbestcontainer worden geplaatst.

En registreer je actie op de actie
kaart via www.mooimakers.be en

Het verwijderen van de asbesthoudende

stimuleer zo ook anderen om deel

materialen thuis is meestal niet zo moeilijk,

te nemen.

maar het moet wel veilig gebeuren. Het

Ben je van plan om te gaan plan

dragen van speciale beschermende kledij

delen of ploggen? Gebruik dan ook

en het voorzichtig omgaan met het mate

de app WePlog en zie in realtime

riaal is een absolute must.

waar er zwerfvuil geruimd wordt.
Wens je meer informatie over het

Om de inwoner te ondersteunen om aan

beschikbaar opruimmateriaal of de

deze regelgeving te voldoen zullen vanaf

app weplog?

maart 2021 zowel de vereiste transparante

Mail dan naar milieu@zedelgem.be

zakken alsook een beschermingskit met

of bel naar 050 28 83 49

speciaal mondmasker FFP3 met ventiel,
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Laat het zoemen
met bloemen

De kattentijd komt eraan

Via de actie ‘laat het zoemen met bloemen’

Vanaf het voorjaar zetten niet steriele

Toch een nestje? Dan kan je je kitten

van provincie West-Vlaanderen kan iedereen

katers en kattinnen graag de bloemetjes

legaal afstaan aan het Blauwe Kruis

één zakje bloemenzaad bestellen/ophalen

buiten, met nestjes tot gevolg. Deze

Brugge voor 15 euro per kitten. Niet

voor een mini zaaiprojectje in eigen tuin!

periode staat bekend als de ‘kattentijd’.

gesteriliseerde katten en kittens

Een nestje komt er sneller dan je zou

verkopen of weggeven is ten strengste

verwachten. Een kattin is namelijk al

verboden. Hierop staan boetes tot

vruchtbaar als ze 5 maanden is en ze

416 euro per dier.

Die verdienen dezer dagen extra zorg. Eén
van hun problemen – naast helaas nog wel
wat andere – is een verminderd aanbod van
nectar en stuifmeel. Met ‘Laat het zoemen
met bloemen’ wil de provincie aan iedere
tuinier duidelijk maken dat hij/zij kan helpen.
Want vele planten in de tuin (bomen, struiken,
vaste planten, …) kunnen een mooie bijdrage
leveren aan het kostje van bijen. Bloei is het
sleutelwoord, maar niet iedere bloem lokt
een bij! Goed toegankelijke bloemen én een
stevige nectarproductie zijn dé succes

kan tot 2 nestjes per jaar krijgen.
Daarom is het sinds 1 april 2018
verplicht om katten te steriliseren voor
het verkopen / weggeven of ten laatste

Is jouw Gino
ook een gigolo?

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving, Koning Albert II-laan 20/8, 1000 Brussel

Waarom wordt dit gedaan?
Voor de bijtjes!

voor de leeftijd van 5 maanden. Het is
dan ook een fabeltje dat een kattin
minstens 1 nestje moet hebben voor ze

Sinds 1 april 2018 is
sterilisatie verplicht
Jaarlijks belanden meer dan
20.000 katten in een asiel

gesteriliseerd wordt. Heb je dus nog
een niet-gesteriliseerde? Zorg dat
je snel in orde bent voor er een onver
wacht nestje is.

factoren om bijen te plezieren.

DEPARTEMENT
OMGEVING

Melding Zwerfkatten

WWW.HUISDIERINFO.BE

sterilisatie_libelle2018.indd 1

Deze bloemenakker is voor jou hopelijk het

De aanwezigheid van zwerfkatten kan je melden door te mailen naar

begin van nóg meer aandacht voor natuur

milieu@zedelgem.be of bel 050 28 83 49

24/05/2018 17:03:12

in je tuin! Want vele planten zijn goede bijen
planten! In de publicatie ‘bijen en hommels
in nood’ vind je een overzicht van goede
bijenplanten voor ieder mogelijk hoekje
van de tuin.
Meer info en hoe te bestellen vind je op
www.west-vlaanderen.be/bijen

Waar naartoe met
oude matrassen?
Sinds 1 januari 2021 geldt de aanvaar

containers in en worden ze ontmanteld

dingsplicht van matrassen. Dit wil zeggen

en gedeeltelijk gerecycleerd

dat producenten en invoerders van
matrassen verantwoordelijk zijn voor

Koop je een nieuwe matras? Dan zijn er

de terugname van afgedankte matrassen.

ook al verkopers die je oude matras

Heb je een oude matras liggen die je wil

kosteloos terugnemen. Informeer zeker

weggooien, maar koop je op dat

bij je verkoper.

moment geen nieuwe? Dan kan je gratis
terecht in het recyclagepark. Tot 1 juli
worden de matrassen nog gesorteerd
bij het grofvuil en worden ze nog
verbrand met energierecuperatie.
Vanaf 1 juli 2021 zamelen de recyclage
centra de matrassen in aparte, droge
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KUNSTACADEMIE

APPLAUS
Misschien herinner je je dat de Kunstacademie elk jaar in maart naar buiten komt met
Applaus! Dit jaar komen de leerlingen rechtstreeks jouw huiskamer binnen, met drie
optredens die gestreamd zullen worden.
Op het programma staan kleine en fijne groepjes, met een veelheid aan kleuren en klan
ken. Van fluiten, harpen en violen naar trompetten, saxofoons en doedelzakken.
Afgewisseld met beelden, gezang, sketches en animatiefilm. Opgesmukt met gedichten,
theater en tapdans.
De linken naar de Youtube filmpjes zullen vanaf vrijdag 5 maart om 19u. te vinden zijn
op www.torhout.be/kunstacademie en www.facebook.com/Kunstacademie-Torhout
Stel niet uit om te kijken, want de drie optredens kun je enkel bekijken tussen
vrijdag 5 maart en zondagavond 7 maart.
Leun achterover en geniet van al dit moois. Zelfs meer dan één keer. Dat kan ook!

VEILIGHEID

Fietsdiefstal voorkomen?
Enkele tips.
• Zet je fiets binnen, in je garage of tuinhuis, en zorg dat die plaats ook goed afgesloten
is. En sluit ook hier je fiets extra af. Is binnen zetten niet mogelijk? Zet je fiets dan op
een goed verlichte plek.
• Sluit je fiets altijd, ook al ben je maar even ergens binnen.
• Gebruik een degelijk fietsslot. Ook een extra slot kan helpen. Hoe meer moeite een
fietsdief moet doen om je fiets te stelen, hoe minder die daartoe geneigd zal zijn.
• Maak zowel de wielen als het frame van je fiets vast. En maak die vast aan een
onverplaatsbaar voorwerp zoals een hekken of een lantaarnpaal. Zo kan de fietsdief
je fiets niet verplaatsen om dan op zijn gemak de fiets open te maken.
• Gebruik je een kabelslot? Bevestig dit hoog en zorg dat het los hangt. Zo kan de fietsdief
de harde ondergrond niet gebruiken voor het openbreken van het slot.
• Gebruik je een beugelslot? Bevestig dit laag zodat de fietsdief geen krik kan gebruiken
om het slot te forceren.
• Laat je fiets bij de politie registreren. Dit voorkomt niet dat je fiets gestolen zou worden,
maar het kan wel helpen om je fiets nadien terug te krijgen.

Fietslabels kunnen aangevraagd worden via
PZ.Houtsche.Wijk.Zedelgem@police.belgium.eu
Graag naam, adres en rijksregisternummer in de mail vermelden.
Je krijgt dan per mail een antwoord wanneer deze labels mogen opgehaald worden
aan het onthaal.
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Campagne

fietsveiligheid
Vanaf 22 maart geven we het startschot van een grote fietsveiligheidscampagne, een initiatief van de VSV
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar we op intekenden. Want in de gemeente Zedelgem wordt er heel wat
afgefietst. Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op. En dat willen we warm blijven aanmoedigen! Want
fietsen levert alleen maar voordelen op.
Daarom doen we er vanuit de gemeente
Zedelgem ook alles aan om dat voor iedereen
zo veilig mogelijk te laten verlopen. Met
veilige infrastructuur en nu dus ook met

Bedankt fietser
dat je voorrang
verleent.

een campagne waarbij we jouw hulp nodig
hebben. Want jij kan mee het verschil
maken!
Het gaat om een actie waarbij we verschil
lende boodschappen in het straatbeeld
brengen. Je zal binnenkort borden opmerken
op toepasselijke plaatsen of kruispunten
waar een geheugensteuntje ons kan helpen
om het veilig te houden voor elkaar.
We verspreiden positieve boodschappen
waarin fietsers en automobilisten elkaar
bedanken en aanmoedigen om rekening
te houden met elkaar. We geven kleine
geheugensteuntjes en vragen om mini
male inspanningen om het veilig te
houden voor elkaar. Samen maken we het
verschil!
Als fietser kan je je eigen veiligheid een
pak verhogen door zichtbaar te zijn
of door voorspelbaar te zijn voor andere
bestuurders en duidelijk op voorhand aan
te geven wat je van plan bent. Maar uit
ongevallencijfers blijkt dat autobestuur
ders ook heel vaak onvoorzichtig zijn en
zo fietsers in gevaar brengen. Verplaats je
even in de rol van de andere en lever die
kleine inspanning voor elkaar en voor

Concreet zal je binnenkort blauwe borden met deze boodschappen in onze gemeente

jezelf.

zien:

Autobestuurders

Fietser

• Kijk uit voor fietsers als je afslaat.

• Zet je fietslicht aan.

• Hou een veilige afstand als je fietsers
inhaalt of kruist.
• Hou het fietspad vrij.
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SOCIALE ZAKEN - WELZIJN

Psychische klachten

door bijvoorbeeld de corona-crisis?
Gemeente Zedelgem maakt aanbod CGG (Vlaamse centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg) toegankelijker door het ook lokaal te organiseren
De Vlaamse Centra voor Geestelijke
Gezondheidszorg (CGG) begeleiden jaarlijks
meer dan 50.000 mensen met ernstige
psychische en/of psychiatrische problemen.
Kinderen en jongeren, volwassenen en
ouderen kunnen er terecht voor een raad
pleging op afspraak.

Bij je thuis of op locatie, met
respect voor je privacy
Het gesprek met de eerstelijns psycholoog
kan zowel doorgaan in je eigen woning, als
op een neutrale locatie die aangeboden
wordt door het lokaal bestuur. Wij staan
in dat geval garant voor een voldoende
kwaliteitsvolle accommodatie en infra

Een groot deel van de bevolking krijgt

structuur met heel veel aandacht voor

gedurende zijn leven weleens te maken met

privacy.

psychische of psychiatrische problemen.
Naar aanleiding van de Corona-crisis stellen

Het CGG werkt echter enkel op doorver

we vast dat steeds meer mensen gecon

wijzing! Dit betekent dat je bv. door je huis

fronteerd worden met een mentale of een

arts moet doorverwezen worden.

Het eerste gesprek, eerste
raadpleging is altijd gratis!

psychische problematiek.
In de meeste gevallen raken we hier zelf wel

Contact

bovenop, dankzij de steun van familie of
vrienden. Soms blijven de moeilijkheden

Wens je gebruik te maken van dit aanbod, dan kan je contact opnemen met de

echter aanhouden. Dan kan het goed zijn

sociale dienst op het nummer 050 25 07 79 of via sociale.dienst@zedelgem.be

om er met een professionele hulpverlener
over te praten. Een gesprek met bijvoor

Wie kan er terecht?

beeld je huisarts is een eerste stap. Soms

Je gaat normaal gezien pas naar een CGG als je ernaar wordt doorverwezen, bij

adviseren zij om meer gespecialiseerde hulp

voorbeeld door jouw huisarts. Een CGG is immers bedoeld voor mensen met een

te gaan zoeken, bijvoorbeeld in een

ernstig psychisch-psychiatrisch probleem of een probleem dat zou kunnen erger

Centrum voor Geestelijke Gezondheids

worden.

zorg (CGG).

Bijkomend aanbod in
Zedelgem, burgernabij
Door het afsluiten van een nieuwe samen
werkingsovereenkomst met het CGG,
streeft het lokaal bestuur ernaar om het
aanbod aan eerstelijns psychologische hulp
zo dicht mogelijk bij de burger te brengen en
mogelijke drempels zoals mobiliteit en
wachtlijsten weg te werken.

Hoeveel kost dit aanbod?
Voor een niet medische consultatie betaal je in principe 11 euro, personen en hun
gezinsleden die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming of het omnio
statuut bezitten, betalen slechts 4 euro. Bij jouw mutualiteit kun je navragen of je
in aanmerking komt voor deze statuten.
Ook personen die budgetbegeleiding krijgen via OCMW, CAW of via een advocaat
en jongeren die zonder medeweten van hun ouders of voogd op sociale diensten
beroep doen, betalen slechts 4 euro.
Personen en hun gezinsleden voor wie
de kosten voor geneeskundige verzor
ging in de loop van het kalenderjaar de
maximumfactuur bereiken, zijn vanaf
dat moment gedurende dat lopende
kalenderjaar vrijgesteld van betaling.
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WELZIJN

OPENBARE WERKEN

Weten welke

Pleegzorggemeente
Zedelgem
Op vandaag telt de provincie West-Vlaanderen meer dan 1.000 pleeggezinnen en
dat voor ruim 1.250 pleegkinderen en -gasten. Het aantal pleeggezinnen blijft
aangroeien en dat is erg nodig. Hoewel steeds meer pleegkinderen, -jongeren en
–gasten (dit zijn volwassenen met een beperking of psychiatrische problematiek)
in een pleeggezin terecht kunnen, blijft ook de vraag naar pleegzorg steeds vaker
gesteld. In onze provincie werd in 2018 pleegzorg 547 keer aangevraagd, in 2020
was dat 942 keer!

Pleegzorg kan voor lange, maar ook voor korte tijd

wegenwerken

er plaatsvinden
in je buurt
Wist je dat je op de website van
de gemeente Zedelgem op een een
voudige manier alle (wegen)werken
op kaart terugvindt?

Die stijging is onder meer een gevolg van de wijziging in de wetgeving, die jeugd
rechters ertoe aanzet pleegzorg als eerste optie te overwegen bij de uithuisplaat

Om te weten welke wegenwerken er plaats

sing van een kind, dus vóór de optie van een voorziening of een andere maatregel.

vinden in je buurt, surf naar de gemeente

Anderzijds is pleegzorg in al zijn mogelijke vormen ook steeds beter bekend, ook

lijke webpagina

voor de aanvragers. Pleegzorg is er immers niet alleen voor lange tijd, maar kan

www.zedelgem.be/wegenwerken of klik

ook voor een korte periode, af en toe in het weekend of tijdens de vakantie. Als

op de aangegeven link bovenaan de start

mensen hiervan op de hoogte zijn, kunnen ook kandi

pagina van www.zedelgem.be (Weten

daat-pleeggezinnen heel bewust kiezen voor de pleegzorg

welke wegenwerken er plaatsvinden in je

vorm die het best binnen hun gezinssituatie past.

buurt).

Zedelgemse gezinnen zetten huis en hart
open

Je vindt er niet alleen een overzicht van de

Aan heel wat van de vragen naar pleegzorg kan de provinciale dienst voor pleeg
zorg een positief gevolg geven door een passend pleeggezin voor te stellen. Maar
evengoed zijn er nog altijd geschikte gezinnen te kort en zijn er dus heel wat
kinderen en gasten die nog geen plekje gevonden hebben. Zo zijn er in Zedelgem
15 pleeggezinnen die instaan voor de zorg van 15 pleegkinderen en 5 pleeggasten,
maar de zoektocht naar mensen die hun huis en hart willen openzetten voor
kinderen of volwassenen die door allerlei omstandigheden tijdelijk niet thuis

werken en projecten die lopende zijn, als
je op de icoontjes op de kaart klikt, ver
neem je bovendien:
• een korte beschrijving van de werken;
• de periode waarin de werken plaats
grijpen;
• welke hinder de werken met zich mee
brengt.

kunnen wonen, gaat dus onverminderd voort. Pleegzorg West-Vlaanderen en de
pleegzorgdiensten uit de andere provincies kunnen daarbij heel wat hulp gebrui
ken!
Wist je dat er pleegzorgsteden en –gemeenten bestaan? En dat ook jouw Zedelgem
dit label met trots draagt? Met dit label geven besturen aan dat ze pleegzorg
genegen zijn en actief willen helpen in de zoektocht naar nieuwe kandidaat-pleeg
gezinnen.

Wil je graag meer info ?
Surf dan naar www.pleegzorgvlaanderen.be of bel naar 051 200 222 voor
de aanvraag van een infopakket!
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SPORT

Zedelgemse Wandeltoer
Wandeling februari

Wandelclub 'vier op een rij' stippelt maandelijks wandelingen uit over verschillende afstanden doorheen
de mooiste plekjes in de natuur. Alle coronawalks kun je terugvinden op hun facebookpagina
www.facebook.com/4op1rij/. Veel wandel- of loopplezier!

Zedelgemse sporthelden 2020
In de loop van de maand februari zullen de

gekende sporten belicht zoals vinkenzet
ting, rolstoelbasket, wipschieten... ;

De sportraad is een belangrijke
partner in het gemeentelijk
sportbeleid

Zedelgemse sporthelden bekend gemaakt

• het sportaanbod richt zich op alle

worden, houd hiervoor de Facebookpagina

niveaus en leeftijden, gaande van een

van de jeugd- en sportdienst en van de

volledige beginner tot de volwaardige

De jaarlijkse kampioenenviering en uitreiking

actieve sporter;

van de sporttrofeeën zijn voorbeelden van

gemeente in de gaten!

Nieuwe website Zedelgemse
sportraad
Met terechte fierheid stelt de Zedelgemse
sportraad haar nieuwe website voor!

• bij iedere club een overzicht van de

activiteiten hand in hand georganiseerd

jeugdtrainingen. Alle andere tijdstippen

door gemeente en sportraad Zedelgem.

van trainingen kun je telkens opzoeken

Beide organisaties dragen sporters en

op de website van de sportclub. Op de

sport hoog in het vaandel.

jaarlijkse sporthappening (als corona het
toelaat) in de Groene Meersen, kun je ook

Op de nieuwe website van de sportraad

persoonlijk kennismaken met alle spor

vinden sporters en sportminnaars alles

ten van de clubs;

terug waar ze op zoek naar zijn. Geniet

• overzicht van het gemeentelijk sport

Surf naar www.sportraadzedegem.be en

aanbod. De sportdienst organiseert

je vindt er alle nuttige informatie om sportief

diverse lessenreeksen en sportactivitei

aan de slag te kunnen in onze gemeente:

ten voor verschillende doelgroepen van

• een ruim en divers sportaanbod dat zowel

zwemlessen voor beginners tot aqua

de klassieke sporttakken als de minder

ervan!

gym en seniorenturnen.

Sport- en zwemlessen gemeente geannuleerd tot eind juni 2021
Het is alle hens aan dek om de volksgezondheid te steunen in de strijd tegen corona. De Groene Meersen
is ondertussen omgevormd tot een volwaardig vaccinatiecentrum en de vaccinatiecampagne is gestart.
De medewerkers van de sportdienst worden hiervoor 100% ingezet. Daarom worden alle sport- en
zwemlessen tot einde juni 2021 niet meer heropgestart, dit in functie dus van de werking van het
vaccinatiecentrum. #samentegencorona #laatjevaccineren
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 28 januari 2021
De digitale opname van de zitting die op 28/01/2021 gelivestreamd

SOCIALE ZAKEN

werd alsook een uitgebreide versie van de notulen, vind je terug

De gemeenteraad heeft een samenwerkingsovereenkomst goed

op www.zedelgem.be/gemeenteraad . Ben je niet digitaal actief

gekeurd met CGG (centra voor Geestelijke Gezondheid) om deze

en wil je de notulen opvragen? Bel dan naar 050 288 335.

eerstelijns psychologische hulp laagdrempelig en lokaal toegan
kelijker te maken.

LOKALE BRONOPSPORING EN CONTACTONDERZOEK COVID19-PANDEMIE

MILIEU

De gemeenteraad heeft de beslissing van het college d.d. 8/12/2020

De gemeenteraad heeft groen licht gegeven om vanaf 1 april

bekrachtigd in verband met de samenwerkingsovereenkomst

de inzameling van P+MD op te starten waardoor de inhoud van

“lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19-PANDEMIE”.

de blauwe zakken wordt uitgebreid en ging akkoord om vanaf

De gemeenteraad keurde vervolgens de samenwerkingsovereen

1 januari 2022 de inzameling van GFT (groente-, fruit- en tuinafval)

komst in deze goed met het Agentschap Zorg en Gezondheid voor

op te starten. (In volgende magazines zal hier zeker meer

de lokale bronopsporing en contactonderzoek COVID-19-

toelichting op volgen).

PANDEMIE. De gemeenteraad werd ook geïnformeerd over de
Interne Controletoren en het Uitbraakvolgsysteem.

Volgende zitting gemeenteraad: 25 februari 2021 om 19.30 u.

JEUGD
De gemeenteraad keurde de subsidiereglementen goed voor de
kadervorming voor Jeugd en voor de Jeugd(werk)initiatieven.

BE – Alert:

laat je verwittigen bij een noodsituatie
Bij een noodsituatie is het snel en efficiënt verwittigen van de

lutie van de noodsituatie of preventieve richtlijnen krijgen zoals

bevolking van groot belang. Bij bijvoorbeeld een grote brand, over

bijvoorbeeld ramen en deuren sluiten bij een grote brand.

stroming of stroomonderbreking is het noodzakelijk dat iedereen
weet wat te doen. De juiste reflexen hebben en nodige maatregelen

Om deze boodschappen te ontvangen, is het noodzakelijk dat je

nemen bij een noodsituatie bevorderen niet alleen de algemene

je vooraf registreert via www.be-alert.be. Vul het inschrijvings

veiligheid maar ook deze van elk individu.

formulier in en geef aan op welke manier je verwittigd wil worden.
BE – Alert kan ook iedereen die zich binnen een bepaalde perimeter

BE – Alert is een gratis alarmeringssysteem waarmee de burge

van een noodsituatie bevindt automatisch verwittigen. Het systeem

meester, gouverneur of minister de bevolking rechtstreeks kan

stuurt in dit geval een SMS naar iedereen die zich in de buurt van

verwittigen in een noodsituatie.

een noodsituatie bevindt. Hiervoor is geen voorafgaandelijke

Via SMS, een spraakoproep via de vaste telefoonlijn of e-mail kan

registratie noodzakelijk. De info krijg je automatisch op jouw mo

een bericht worden gestuurd naar iedereen waarop de noodsituatie

biel toestel indien je je binnen de vastgelegde zone bevindt.

een impact heeft.
Zo kan je dus ook verwittigd worden bij bijvoorbeeld een uitstap
De burger kan op deze manier geïnformeerd worden over de evo

naar zee of in de Ardennen.
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KORTE BERICHTEN

Wist je dat…
Bevolkingsevolutie toestand 1 januari 2021
In vergelijking met het definitieve cijfer van 1 januari 2020 is het aantal inwoners toege
nomen met 64. De toename is volledig voor rekening van Veldegem.
Het totaal aantal inwoners van groot-Zedelgem, toestand op 1 januari 2021 (voorlopige
cijfers), bedraagt 22.907, waarvan 22.375 Belgen en 532 geregistreerde vreemdelingen.
(Afkortingen in het overzicht: WR: wachtregister en VR: vreemdelingenregister)

Zetelen in de jury van
het Hof van Assisen

EVOLUTIE VAN DE BEVOLKING IN 2020
Voorlopige

Definitieve

Voorlopige

cijfers 2019 cijfers 2019 cijfers 2020

groei/
afname

Een jury voor het Hof van Assisen
wordt samengesteld uit 12 gezwo
renen, dit zijn burgers die een
specifieke eed aflegden om op te

AANTAL INWONERS

treden als jurylid bij het Hof van
Zedelgem

7947

7943

7919

-24

Assisen. Om die burgers te selecteren,
werkt Justitie met een specifieke

Loppem

4906

4906

4883

-23

Veldegem

5188

5188

5309

121

Aartrijke

4809

4806

4796

-10

TOTAAL

22850

22843

22907

64

lijst die elke gemeente om de vier jaar
moet opmaken.
De opmaak van deze gemeentelijke
lijst gebeurt via lottrekking. Op 26
januari 2021 trok burgemeester
Annick Vermeulen, bijgestaan door
twee schepenen, een nummer dat

AANTAL GEZINNEN

bestaat uit twee cijfers: ‘78’.

Zedelgem

3285

3286

3288

2

Loppem

2031

2031

2034

3

Veldegem

2120

2119

2178

59

van gezworenen. Al wie jonger is

Aartrijke

2073

2073

2074

1

01/01/2021 wordt weggelaten uit de

TOTAAL

9509

9509

9574

65

Als je op de vorige kiezerslijst een
kiesnummer had dat eindigt op ‘78’,
dan ben je kandidaat voor de lijst
dan 28 jaar of 65 jaar is op
lijst.
De gemeentelijke lijst van gezworenen

EVOLUTIE

wordt in twee exemplaren opgesteld
en overgemaakt aan de Bestendige
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Inwijkingen

1125

1125

1099

-26

Geboorten

214

214

242

28

Uitwijkingen

1113

1120

1101

-19

Sterfgevallen

180

180

194

14

Ambtshalve afvoeringen

64

64

37

-27

Vreemdelingen WR naar VR

55

55

57

2

TOTAAL

37

30

66

Deputatie van de provincie voor
1 mei 2021.
Als je op de lijst van gezworenen
staat, ontvang je via de post een
brief en een witte kaart die je
ingevuld en ondertekend terug
bezorgt aan de gemeente.
Je kan nu de vier volgende jaren
worden opgeroepen om als jurylid
bij een Hof van Assisen op te treden.

Zedelgem zoekt
jobstudenten • kinderbegeleiders • vrijwilligers
Jobstudenten gezocht voor paas- en zomervakantie
Heb jij een grenzeloos enthousiasme en een flinke portie creativiteit?
Sta je te popelen om kinderen de tijd van hun leven te bezorgen?
Dan ben jij de jobstudent die Ferm Kinderopvang zoekt!

Functieomschrijving

Jouw profiel

• Je begeleidt groepen kinderen van 2,5 tot 12 jaar.

• Je bent 18 jaar of ouder bij indiensttreding.

• Je werkt samen met het bestaande team van kinder

• Je hebt ervaring in een jeugdbeweging en/of het jeugdwerk.

begeleiders.
• Je begeleidt de kinderen op een creatieve en verantwoorde
manier in hun vrij spel en tijdens de uitvoering van een
speels en gevarieerd activiteitenprogramma, aangepast aan
de leeftijd.

• Je vindt spelen met kinderen super.
• Je toont verantwoordelijkheidszin ten aanzien van kinderen,
hun ouders en collega’s.
• Je bent gemotiveerd en draagt bij aan een vlotte werking
van de opvang als een echte teamspeler.

• Je communiceert op een vriendelijke en vlotte manier met
ouders en contactpersonen.
• Je werkt tussen 7u. en 18.30 u., niet in het weekend.

Aanbod Ferm
• Een boeiende vakantiejob waar jij het verschil kan maken.
• Een correct loon met verplaatsingsvergoeding.
• Een vakantiejob dicht bij huis.
• Een vakantiejob in de kleine vakanties en zomervakantie.
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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.
Ook het recyclagepark werkt sinds 1/11/2020 uitsluitend
op afspraak.

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.

