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C U LT U U R

IN DE KIJKER

Gemeente Zedelgem

steunt lokale
verenigingen

tijdens deze coronacrisis

voor 100%

Doe-boekje Ginter
Speciaal voor alle kinderen uit de Ginter
gemeenten heeft de ‘Ginter-haas’ een
doe-boekje samengesteld voor de paas
vakantie. De paasvakantie mag dan wel
gepasseerd zijn… tijdens de komende
weken kun je nog heel wat activiteiten uit
het boekje ondernemen, vandaar dat we
het graag nog eens in de kijker zetten via
ons magazine!
We laten haas even zelf aan het woord:
“In dit boekje geef ik je enkele tips zodat jij

De langdurige coronacrisis heeft een zware impact op het lokale vereni
gingsleven. De werking en de activiteiten van de meesten liggen momen
teel volledig stil. Met de vaccinatiecampagne is er eindelijk uitzicht op een
heropstart. Daarom wil de gemeente Zedelgem haar lokale socio-culturele
verenigingen financieel goed ondersteunen, zodat ze met zekerheid kunnen
heropstarten wanneer dat terug mogelijk is.

de leukste speelpleintjes kan ontdekken,

Zedelgemse erkende sport-, jeugd-, cultuur- en seniorenverenigingen kunnen ook dit jaar

we reizen naar het verleden, op stap met

op 100% werkingssubsidies rekenen zonder dat ze hiervoor een bewijsdossier moeten

Heksje Flora en haar vriendje Faun, de uit

voorleggen van georganiseerde activiteiten en bijeenkomsten. Het bedrag van de werkings

daging van het Budopad aangaan of de

subsidies 2021 zal gelijk zijn aan het bedrag van de werkingssubsidies uitbetaald voor het

Natte Broekenroute ontdekken! Vergeet je

jaar 2019. Zo besliste het college van burgemeester en schepenen in zitting op 9/02/2021.

laarzen niet! Hoh, zoveel leuke dingen!

Deze beslissing werd door de gemeenteraad bevestigd op 25/03/2021.

Spring je mee?

want speelpleintjes vind ik fijn. Daar kan ik
heerlijk rondspringen. Of gaan we samen
ravotten in de speelbossen? Ben je moe van
al dat spelen? Dan kun je tijdens het uitrusten
luisteren naar een kinderpodcast of een luister
spel. Klinkt dat niet supertof? Verder kunnen

Groetjes De Ginter-haas”
Burgemeester Annick Vermeulen, schepenen van sport, jeugd en cultuur Dirk Verhaeghe
en schepen van senioren Ellen Goes: “2019 was nog een normaal werkjaar voor onze

Gratis afhalen in uitleenposten bib

lokale verenigingen. In 2020 heeft de gemeente op basis van haar relanceplan extra

of downloaden van website

coronasteun geboden door hun werkingssubsidies te verhogen met 50%! We verwachten
dat het jaar 2021 een overgangsjaar wordt en het vanaf deze zomer hopelijk opnieuw

Het boekje haal je gratis af in één van de

mogelijk zal zijn om de verenigingsactiviteiten min of meer op gang te trekken. Als

uitleenposten van de bibliotheek van

gemeentebestuur vinden we gemeenschapsvormende initiatieven zeer belangrijk en

Zedelgem.

rekenen we op onze verenigingen om het actieve verenigingsleven terug 100% leven in

De locaties en openingsuren vind je op

te blazen van zodra het terug kan. Daarom blijven we onze verenigingen tot en met steunen

www.zedelgem.be/contact-openingsuren

ook al kunnen ze nu niet op volle toeren draaien.”

of bel naar 050 20 80 08.

De gemeente maakt de werkingssubsidies 2021 in de loop van dit voorjaar aan de betrokken

Wil je het boekje graag digitaal downloaden?

erkende verenigingen over.

Kijk dan op www.zedelgem.be/ginter
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BIBLIOTHEEK

ERFGOED

De hoofdbibliotheek en de uitleenposten zijn gesloten op zaterdag 1 mei.
De hoofdbibliotheek is gesloten op maandag 24 mei.

Vertellingen over de
Eerste Wereldoorlog
Mei is erfgoedmaand in Zedelgem. Op het Youtubekanaal van gemeente Zedelgem ontdek je gedurende
de maand mei elke week een nieuw verhaal in de

Enthousiaste voorlezer(s) gezocht!
Kan je goed omgaan met kleuters? Hou je van boeken? Hangen kinderen bij het
voorlezen aan je lippen? Wil je graag kleuters laten genieten van mooie en span
nende verhalen? Dan ben jij de geknipte voorlezer!
Bibliotheek Zedelgem zoekt enthousiaste vrijwilligers om voor te lezen in de bib.

reeks vertellingen over de Eerste Wereldoorlog, de
reeks werd naar aanleiding van Erfgoeddag in april
gelanceerd. Via de verhalen van historische lokale
figuren ontdek je het dagelijkse leven in onze
gemeente tijdens deze moeilijke periode.
Surf naar www.youtube.be, tik in de zoekbalk
‘gemeente Zedelgem’ in en klik op

.

Voorlezen is niet alleen leuk, het speelt ook een belangrijke rol in de ontwikkeling
van een kind. Met de hulp van de bibliotheekmedewerkers kies je een paar

Helemaal gebeten door de geschiedenis van

prentenboeken uit onze collectie.

de Eerste Wereldoorlog? Dan is de publicatie
“Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem

Kun jij je de eerste zaterdag van de maand een uurtje vrijmaken

tijdens de Grote Oorlog” zeker iets voor jou.

(van 11u. tot 12u.)?

Of haal het in huis voor je kinderen, kleinkinderen
of om het aan iemand te schenken.

Neem dan snel contact op, mail naar bibliotheek@zedelgem.be
of bel 050 208 008.

Bestellen kan via het onthaal van het gemeente
huis. Een exemplaar kost 50 euro.

Wist je dat…
Er momenteel in de bibliotheek een boekenverkoop loopt?
Tijdens de openingsuren van de bib kan je komen snuisteren in een rijk
aanbod van materialen dat tot eind augustus constant aangevuld wordt.
We bieden zowel (jeugd)boeken, strips, cd’s, dvd’s als tijdschriften aan, maar
we kunnen niet garanderen dat alle soorten materialen steeds aanwezig
zijn. Kom dus regelmatig eens langs om nieuwe dingen te ontdekken!
Deze afgevoerde, maar nog mooie en kwalitatieve materialen worden aan
democratische prijzen verkocht: boeken, cd’s en dvd’s aan 1 euro en tijd
schriften en strips aan 0,50 euro. Daarbovenop steun je het goede doel, want
de opbrengst gaat naar Kom op tegen Kanker.
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ERFGOED

Bunkerdag in België
op 23 mei
Project Atlantikwall

Zedelgem | Vloethemveld |
Munitiedepot en
krijgsgevangenkamp

VLM (Vlaamse Landmaatschappij) en Provincie West-Vlaanderen

!!! activiteit onder voorbehoud van de geldende corona-maat

organiseren op 23 mei 2021 de bunkerdag in België, een initiatief

regelen op dat ogenblik !!!

binnen het project Atlantikwall.
Het project Atlantikwall Europe wil een duurzaam netwerk vormen
van Atlantikwall-locaties in de zeven landen langs de Atlantikwall:
Frankrijk, België, Nederland, de Kanaaleilanden, Duitsland,
Denemarken en Noorwegen. De projectpartners zijn culturele,
educatieve en erfgoedinstellingen. Samen willen ze het erfgoed
van de Atlantikwall inzetten als een bron van inspiratie voor culturele
samenwerking tussen musea, plaatsen van herinnering en andere
geïnteresseerde partijen. Sinds 2018 organiseert Atlantikwall jaarlijks
een Europese Bunkerdag in elk land, waarbij bunkers opengaan
die anders gesloten blijven.

Rondleiding
Eind 1944 besloot het Britse leger om een krijgsgevangenkamp in
te richten in het voormalige munitiedepot van Vloethemveld in
Zedelgem. Er verbleven tot 120 000 gevangenen. Het kamp verbergt
een boeiend stukje lokale geschiedenis.
Laat je op sleeptouw nemen door een gids in Vloethemveld. Een
unieke kans om dit ‘verborgen’ gebied te bezoeken! Schrijf je snel
in, want de plaatsen zijn beperkt.
Wanneer? Rondleiding om: 10 u. en om 14u. (Duur: 2,5 uur)

Elk jaar raken meer en meer bezoekers gefascineerd door de

Inschrijven noodzakelijk: Schrijf in via www.zedelgem.be/

betonnen constructies uit de Tweede Wereldoorlog. Hoe kwamen

bunkerdag

die honderden bunkers tot stand? Wie bouwde ze en waarom?

Niet rolstoeltoegankelijk | Breng aangepaste kledij mee: wandel

Met Bunkerdag willen we een breed publiek bereiken. Oorlog en
conflict blijft jammer genoeg brandend actueel. Het is dan onze
plicht om ook jongeren hierover te laten reflecteren.

schoenen of laarzen (drassige omgeving bij nat weer) | Geen
honden toegelaten
Waar? Vloethemveld, 8210 Zedelgem
Vertrekplaats: parking POV (Provinciaal Opleidingscentrum

Bunkers dragen enorm veel verschillende betekenissen. Ze getuigen

voor Veiligheidsdiensten)/Vloethemveld - Diksmuidse Heirweg 6

van een gruwelijke oorlog, maar ze hebben ook een eigen esthetiek.

Vanuit Zedelgem dorp: richting Aartrijke, op de Diksmuidse

Voor sommigen zijn ze een materieel object en voor anderen doen

Heirweg, voorbij de oude kazerne of POV aan de linkerzijde.

ze denken aan de eigen jeugd (spelen in bunkers).

GPS: 51.142627, 3.117805

Het lijstje van locaties waar bunkerdagen doorgaan blijft elk jaar
groeien. Je kan op bunkeravontuur in de gemeenten Adegem,
Blankenberge, Bredene, De Haan, De Panne, Haacht, Ieper, Kemmel,
Knokke, Koksijde, Kruibeke, Middelkerke, Nieuwpoort, Oostende,
Oudenburg, Zedelgem en Zonnebeke.

Info: Mail naar tickets@zedelgem.be of bel naar 050 288 330
www.natuurenbos.be/vloethemveld
Organisatie: Gemeente Zedelgem, Jabbeke, Vlaamse Land
maat
s chappij (VLM), Agentschap Natuur en Bos en
Vloethemveld vzw.
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Kunstacademie
Nog nieuw is dat je al meteen in het eerste

Gitaar: Groenhove Zedelgem, De Pasterelle

jaar kan kiezen voor een instrument uit de

Dwarsfluit: Groenhove Zedelgem

jazz-pop-rock richting. Uiteraard kun je ook

Accordeon: Groenhove Zedelgem

nog altijd kiezen uit de klassieke blaas-,

Kopers: Jonkhove Aartrijke

strijk- tokkel of slaginstrumenten, of kun je

Piano: Jonkhove Aartrijke, Gemeentehuis

kiezen voor zang.

Veldegem, DePasterelle

Welke vakken kun je volgen in
Zedelgem?

Saxofoon: Gemeentehuis Veldegem

Inschrijven

Speelatelier: Zedelgem Dorp, Zedelgem

Wil je vanaf september 2021 samen met

De Leeuw, De Stapsteen, De Fonkel,

anderen volop dansen, kunstwerken

St Maartensschool Loppem

maken, acteren of muziek maken, schrijf je

Muziekatelier en groepsmusiceren:

dan zeker in.

De Kunstacademie van Torhout en

Zedelgem Dorp, Zedelgem De Leeuw,

Zedelgem, een school voor iedereen van

De Stapsteen, De Fonkel, St Maartensschool

In Zedelgem kun je van 2 juni tot en met

5 tot 105 jaar, blijft soepel meestromen en

Loppem

woensdag 7 juli, na afspraak, langskomen

vernieuwend uit de hoek komen in deze

Woordatelier: Zedelgem De Leeuw,

op ons secretariaat in het gemeentehuis:

uitdagende tijd.

De Fonkel

Pater A. Vynckeplein 1 in 8210 Zedelgem.

Dramastudio en Speltheater: Groenhove

Wat is er nieuw volgend
schooljaar?

Zedelgem

Een afspraak maken doe je per mail naar

Beeldatelier jongeren: GO De Glimlach,

kunstacademie@zedelgem.be of je belt

Groene Meersen

naar 050 288 330.

Na het succesvol opstarten van een tuttiklas

Beeldatelier voor volwassenen met een

Je kan ook online via de website van de

piano en gitaar, kun je in september nu ook

beperking: Groene Meersen

gemeente Zedelgem een afspraak maken

naar de tuttiklas hobo. In de tuttiklas krijg

Dansatelier, klassiek ballet en modern

www.zedelgem.be/kunstacademie

je in 2.1 de 3 vakken (instrument, muziek

jazz: De Fonkel, Groene Meersen

atelier en groepsmusiceren) van dezelfde

Hobo: Zedelgem Dorp

leraar.
Klarinet: De Fonkel
Viool: Groenhove Zedelgem
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SPORT

KORTE BERICHTEN

Sluitingsdagen zwembad
Het zwembad zal gesloten zijn op 1, 13 en 24 mei 2021.

Coronawalks

van wandelclub ‘Vier op een rij’
Zin in avontuurlijke en uitdagende wandelingen? Wandelclub 'vier
op een rij' stippelt maandelijks wandelingen uit over verschillende
afstanden doorheen de mooiste plekjes in de natuur. De uitgepijl
de wandelroutes worden gedurende een bepaalde periode open
gesteld en kunnen enkel dan worden bewandeld. Alle coronawalks
kun je terugvinden op de Facebookpagina van de wandelclub www.
facebook.com/4op1rij/

Geen zitdagen
belastingen,
wel telefonische hulp
bij invullen aangifte

In de huidige situatie van het coronavirus wil de FOD Financiën
(Federale Overheidsdienst) vooral de veiligheid van de burger en
de medewerkers van de gemeenten garanderen. Daarom werd
besloten om dit jaar de zitdagen voor hulp bij het invullen van
de aangifte in de personenbelasting te annuleren. Er wordt wel

Wandelommetjes
Wandel je graag? Wil je graag met jouw kinderen of kleinkinderen
een kleine wandeling maken? Laat je gezondheid het niet toe een
grote wandeling te maken? Wandelommetjes zijn wandelingen van
0 tot 7 km. De wandelommetjes gebruiken bestaande wandelingen
of knooppuntenwandelingen of een combinatie hiervan. Het par
cours is toegankelijk voor kinderwagens en rolstoelen en volgen
een duidelijke beschrijving. De wandelommetjes zijn allemaal
beschreven via RouteYou en voor iedereen gratis beschikbaar!
Tot en met augustus worden er maandelijks nieuwe wandel

telefonische hulp aangeboden.
• Wie voor een papieren aangifte koos, zal deze in mei in de
brievenbus krijgen.
• Veel belastingplichtigen krijgen een ‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ en zullen niets moeten doen als hun gegevens
juist en volledig zijn.
• Zoals gebruikelijk zullen belastingplichtigen hun aangiften ook
kunnen indienen (of hun voorstel van vereenvoudigde aangifte
kunnen wijzigen) via Tax-on-web.

Heb je hulp nodig bij het invullen van je aangifte?

ommetjes gelanceerd.
· April: Wandelommetje Aartrijke

Je kan zelf een afspraak voor telefonische hulp vastleggen bij de

· Mei: Wandelommetje Loppem

FOD Financiën door te bellen naar het nummer dat op de enveloppe

· Juni: Wandelommetje Zedelgem Dorp

van je aangifte staat. Als er geen specifiek telefoonnummer is

· Juli: Wandelommetje Veldegem

vermeld, kan je steeds bellen naar het contactcenter van FOD

· Augustus: Wandelommetje Zedelgem De Leeuw (Warme William

Financiën op het nr. 02 572 57 57 en dit elke werkdag van 8.30 tot 17 u.

wandeling)
Als telefonische bijstand niet mogelijk is, kan je uitzonderlijk alle
Kijk op de gemeentelijke website en de Facebookpagina van

beschikbare attesten, fiches én de blanco aangifte in de enveloppe

de jeugd- en sportdienst voor verdere informatie:

stoppen en afgeven aan het onthaal van het gemeentehuis in

www.facebook.com/jeugdsportzedelgem/

Zedelgem tijdens de openingsuren, tegen ontvangstbewijs. Wij

www.zedelgem.be/wandeltoer

bezorgen alle enveloppen dan tijdig aan de FOD Financiën. Daarna
ontvang je per post een brief met de samenvatting van je gegevens,

Veel wandel-

die je ondertekent voor akkoord en terugstuurt. Dan pas is je aangifte

of loopplezier!

definitief ingediend. Na verwerking krijg je alle documenten terug
via de post, inclusief een attest van neerlegging.
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VEILIGHEID

LOKALE ECONOMIE

Wie wordt deze zomer

dé voetbalkenner
van Zedelgem?
Komende zomer staat het EK voetbal voor de deur en wordt het voor onze ‘Gouden Generatie’ stilaan het tornooi
van de laatste kans op eeuwige roem. Onlosmakelijk verbonden met een EK is een pronostiekje. Staan onze Rode
Duivels in juli op de Grote Markt met de beker of worden we opnieuw gedwarsboomd door de Fransen? Gemeente
Zedelgem heeft alvast iets in petto voor al zijn handelaars en inwoners.

Voetbalpronostiek bij lokale handelaars
In samenwerking met Tifogame voorziet de gemeente een geperso

getroffen werd door het coronavirus, lanceert het gemeente
bestuur deze actie om de lokale economie opnieuw een boost te
geven en shoppen voor de inwoners opnieuw fun te maken.

naliseerd online pronostiekplatform voor elke handelaar van de
gemeente. Omdat de lokale economie van de gemeente hard

Verschillende handelaars verspreid over de gemeente Zedelgem
nemen deel aan de actie en hebben een eigen pronostiek op
Tifogame. Ga langs bij de deelnemende handelaars en ontvang
een code om deel te nemen. Met de code krijg je toegang tot de
pronostiek en kan je meedingen naar de vele fantastische prijzen
die te winnen vallen! Deelnemen is gratis.
Het pronostiekplatform zal beschikbaar zijn vanaf 11 mei. Het Ek
start op 11 juni en eindigt op 11 juli.

OPGELET:
Deze QR-code van het pronostiek-platform

Doe mee met de gratis
voetbalpronostiek van Zedelgem!
D É G R AT I S V O E T B A L P R O N O S T I E K
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gemeente Zedelgem zal pas actief zijn
vanaf 11 mei

LOKALE ECONOMIE

Week van

de korte keten

Tijdens de Week van de Korte Keten van 15 tot 23 mei 2021 zetten we de korte keten in de kijker. Verschillende
organisaties en producenten heten je welkom op hun activiteit waarbij ze lokale producten recht van bij de
boer in de schijnwerpers plaatsen.

Wat is de korte keten?

boer. Zonder veel voedselkilometers of

Korte keten is een manier van verkopen

verpakkingsafval. En bovendien onder

waarbij er een rechtstreekse band is

steun je de lokale economie.

tussen producent en consument. Op die
manier kan de landbouwer zijn prijs, de

Voor meer info,

productiemethode en het aanbod zelf

surf naar www.weekvandekorteketen.be

bepalen. Met zo’n transparant systeem is
hij niet enkel een ambassadeur voor zijn

Ook Zedelgem kent heel wat hoeve

product maar voor de hele korte keten.

producenten of Korte Keteninitiatieven.

Als consument krijg je in ruil verse en

Een volledige lijst vind je terug op

kwaliteitsvolle producten recht van bij de

www.zedelgem.be/korte-keten

Meer dan
1.000 euro

aan Zedelgemse
cadeaubonnen
en vele mooie prijzen
bij de handelaars

te winnen

Daarbovenop heeft de gemeente ook een eigen
algemeen klassement waar meer dan 1.000 euro

Campagne
‘Stem en stoef met
jouw lokale winkelier’
Nu voor de derde maal niet-essentiële winkels de deuren deels moeten geslo
ten houden (situatie bij het op druk gaan van dit magazine), heeft KISS-West
(organisator van deze campagne) beslist om de timing van de “Ik koop lokaalambassadeursactie” bij te sturen.

Stem en stoef met jouw
lokale winkelier en win!

aan Zedelgemse cadeaubonnen te winnen valt

Om te stemmen
surf je naar
www.ikkooplokaal.be/nl

en met als hoofdprijs een Zedelgemse cadeaubon

De eerste fase van de campagne

van 200 euro! Ook de lokale handelaars zetten

waarbij onze lokale handelaars zich

In de loop van de maand juni zal het

zeer mooie prijzen in die jij kan winnen.

kandidaat konden stellen om het

resultaat van jullie stemming be

gezicht van de campagne “Ik koop

kend zijn!

Bezoek www.tifogame.be, ontdek welke hande

Lokaal - Ambassadeursactie” te wor

laars er deelnemen en wordt dé voetbalkenner

den, is ondertussen verlopen en af

van Zedelgem!

gerond op 15 april. Nu is het aan het
grote publiek om te stemmen op zijn
favoriete handelaar en dit vanaf 26
april tot en met 25 mei 2021. Wie
deelneemt aan de stemming kan
prijzen winnen en gemeente
Zedelgem neemt natuurlijk ook deel
om de lokale economie en hande
laars te steunen, zo zijn er
Zedelgemse cadeaubonnen te
winnen. #moetjemeemaken
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MILIEU

Huis aan huis ophaling
en Recyclagepark
Door een aantal recente wijzigingen in de wetgeving en een wijziging in de huis aan huis
ophaling werd het politiereglement voor de ophaling , opslag en verwerking van huishou
delijk en bedrijfsafval op een aantal punten aangepast.

Wat verandert er voor de huis-aan-huisophaling?
Sinds 1 april 2021 mag er meer in de PMD zak! Dit betekent dat nu ook alle huishoudelijk
verpakkingsafval in de blauwe zak mag aangeboden worden. Denk maar aan yoghurt
potjes, botervlootjes, schaaltjes, bakjes, folies en zakken.

Wat is nieuw op het recyclagepark?
Het aanbieden van asbest kan uitsluitend nog in zakken die te koop zijn in het recyclage
park. Deze zakken moeten dicht gekleefd worden.
Sinds 1 januari 2021 geldt er voor de producenten van matrassen een terugnameplicht.
Dit betekent dat je voor het aanbieden van matrassen op het recyclagepark niet meer
moet betalen.

Het recyclagepark is enkel toegankelijk op afspraak. Maak een afspraak

Het tarief voor het grof vuil wordt gewijzigd:

via de gemeentelijke website of bel

• het aanbieden van een zak van maximaal 75 liter kost 3 euro;

naar 050 288 330 en hou je identiteits-

• het aanbieden van zetels kost 3 euro per element, bijvoorbeeld: het aanbieden van een

kaart bij de hand als je een afspraak

tweezit kost 6 euro, het aanbieden van een driezit 9 euro.
Luiers zullen ook na de corona-periode niet meer ingezameld worden op het recyclage
park. Dit komt omdat er hiervoor geen afzetmarkt meer is.

boekt. Ook buiten corona-periode zal
het recyclagepark uitsluitend op afspraak toegankelijk zijn.
Op het recyclagepark kan je enkel met

Het aanbieden van landbouwfolie kost voortaan:

bancontact betalen. ook na de coro-

• 5 euro voor een effen gevulde aanhangwagen

na-periode blijft dit zo.

• 10 euro voor een effen gevulde kipkar.

Haagscheersel naar het recyclagepark brengen,

we bieden extra mogelijkheden
Omdat op het recyclagepark het afspra

Daarom heeft het gemeenstebestuur

voor geen afspraak gemaakt worden,

kensysteem in voege is waarbij slechts 1

beslist over volgende mogelijkheden voor

dus wachtrijen zijn niet uitgesloten.

afspraak per week per adres mogelijk is en

het aanbieden van haagscheersel afkom

Per bezoek dient de toegangsbeurt ter

er ook maar 1 afspraak kan openstaan, kan

stig van particulieren:

waarde van 1 euro betaald te worden. Dit

het afvoeren van haagscheersel na het

• op donderdag 3, 10, 17 en 24 juni tel-

scheren van de hagen in je tuin soms lange

kens van 8 tot 11 u. kan dit aangevoerd

tijd in beslag nemen. Haagscheersel is qua
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worden naar het recyclagepark

omvang en structuur ook niet echt geschikt

• let wel : op dat moment is uitsluitend

om aan te bieden in een container voor

haagscheersel toegelaten (dus GEEN

ophaling huis-aan-huis.

grasmaaisel, onkruid…) . Er kan hier-

is niet van toepassing voor bedrijven.
• uiteraard kan haagscheersel nog steeds
worden aangevoerd volgens het afspra
kensysteem waarbij er geen wachttijden
zijn.

OPENINGSUREN

Facturen recyclagepark
Om verdere toegang te krijgen tot het

BETAAL DAN VOOR EIND MEI 2021, anders

te krijgen tot het recyclagepark.

recyclagepark dienen alle facturen
vereffend te zijn.

zal je geen toegang meer hebben tot het
De uitgestelde betalingen of facturen werden

park. Het nieuwe betalingssysteem is er

ondertussen aan de betrokken bezoekers

immers zo op ingesteld dat de slagboom,

Tot oktober 2020 was het op het recyclage

van het recyclagepark overgemaakt: het

die toegang tot het park verleent niet opent

park niet mogelijk om contactloos te betalen.

bedrag dat je de gemeente verschuldigd

wanneer er nog openstaande bedragen

Uit voorzorgsmaatregel in de strijd tegen

bent is natuurlijk afhankelijk van wat je

(groot of klein) betaald dienen te worden

het coronavirus werd gedurende de perio

aanbracht op het recyclagepark en kan een

door de bezoeker.

de van half april 2020 (heropening van het

groot of zeer beperkt bedrag zijn.

recyclagepark tijdens de COVID-periode)
tot eind oktober 2020 de betaling van aan
gevoerde materialen uitgesteld en dit tot

Heb jij nog verschuldigde
bedragen?

De gemeente stuurt halverwege de

aan de invoering van het contactloos

maand mei opnieuw een rappel naar

betalingssysteem dat sinds november 2020

Deze facturen moesten tegen uiterlijk eind

inwoners die nog openstaande facturen

in voege is. De gemeente informeerde toen

april 2021 betaald te zijn. Omwille van de

bij het recyclagepark te vereffenen

reeds dat door het nemen van deze

corona-situatie roept de gemeente

hebben.

corona-voorzorgsmaatregel uitgestelde

opnieuw op om indien je nog verschuldigde

betalingen in een latere periode vereffend

bedragen moet betalen voor aanbrengen

zouden moeten worden om verder toegang

van materialen naar het recyclagepark…

Groencontainers voor huis aan huisophaling tuinafval
Graag verwijzen we ook nog eens naar de mogelijkheid om jouw tuinafval huis aan huis te laten ophalen.
Dit kan door het aankopen van een container bij IVBO en op basis van een abonnement.

Prijzen
(Alle prijzen zijn excl. 21% btw)

140 l

CONTAINERS
CONTAINER
(h x b x d)
110 x 52 x 56

AFMETINGEN
PRIJS
€ 37

240 l

110 x 59 x 73

€ 42

360 l

110 x 59 x 88

€ 78

1100 l

136 x 138 x 108

€ 225

ABONNEMENTEN
zomerabonnement
jaarabonnement
maart-november
TYPE
januari-december
lediging 14-daags,
lediging volgens
CONTAINER
volgens IVBO
IVBO afvalkalender
afvalkalender
1100 l
€ 245,41
€ 286,32
360 l

€ 92,96

€ 108,45

240 l

€ 70,65

€ 82,42

140 l*

€ 55,00*

€ 68,00*

Alle info is ook beschikbaar op de site van IVBO via de link www.ivbo.be/IVBOvoorjou/Bewoner/Groencontainers.aspx
of telefoneer 050 456 311.
Tuinafval kan ook en bij voorkeur gecomposteerd worden of op afspraak en tegen betaling naar het recyclagepark gebracht worden.
Voor meer info: mail naar milieu@zedelgem.be of informeer je op het recyclagepark zelf.
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Week van de Bij 2021:

Bijenhelden breken uit!
Van zondag 30 tot en met zondag 6 juni 2021

Het is zelfs zo dat dat 80 procent van de

organiseert het Departement Omgeving de

bijen onder de grond leeft. Dus hoe meer

achtste editie van Week van de Bij. In het

verharde oppervlakte hoe meer dakloze bijen.

biodiversiteitsverhaal hebben bijen een
belangrijke rol als bestuiver van landbouw
gewassen, fruitteelten en wilde planten.
Maar ze hebben het steeds moeilijker om

Bijenactieplan in de praktijk

BEILJDEENN
H

BR EK EN

Onze groendienst deed de voorbije jaren

U IT

alvast inspanning om onze gemeente een
stuk bijvriendelijker te maken. Hierbij denken

te overleven.

we dan bijvoorbeeld aan de heraanleg van
het parkje aan de kerk van Aartrijke waarbij

helpen. Daarom engageerde gemeente

bamboe werd vervangen door bloeiende

Zedelgem zich om deel te nemen aan het

vaste planten. Zo werd ook het pleintje
V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Het is belangrijk dat we de bijen een handje

project Kruisbestuivers. In dit bijenproject
wordt een bijenactieplan opgemaakt met
acties die bijen ondersteunen. Meestal gaat
dit over acties waarbij er gezorgd wordt

DEPARTEMENT
OMGEVING

WEEKVANDEBIJ.BE

langs de Groenestraat een paar jaar geleden
aangepakt en werd een vlak gazon verfraaid
met vaste planten, die zowel voedsel als
nestgelegenheid voorzien voor wilde bijen.

voor een groter of gevarieerder voedsel
aanbod. Hierbij worden dan bijvoorbeeld

Vanaf dit jaar is het de bedoeling dat er jaar

bloemenmengsels ingezaaid of bijvriendelijke

lijks 2 locaties worden aangepakt met grote

vaste planten aangeplant. Of bepaalde

Daarnaast is het ook belangrijk dat de bijen

of kleine veranderingen zodat ze aantrek

stukken gras worden slechts één of enkele

voldoende nestgelegenheid hebben. Bekend

kelijker worden voor bijen. Op heel wat

keren per jaar gemaaid. Op die manier krijgen

hiervoor zijn natuurlijk de bijenhotels. Maar

locaties wordt bloemenmengsel ingezaaid

bloeiende planten ook de kans om effectief

heel wat bijen gebruiken nog andere nest

die eveneens een goede thuisbasis voor

te bloeien.

locaties zoals in dood hout of holle stengels.

bijen zijn.

5 maanden
WePlog is een app die vrijwilligers helpt bij het zwerfvuil ruimen. Met deze app kan je
zien waar er recent zwerfvuil werd geruimd en kan je live registreren waar je zwerfvuil
aan het ruimen bent.
Ondertussen wordt de app al 5 maanden gebruikt door gemeente Zedelgem en zijn
er al meer dan 175 plogsessies geregistreerd. Dit wil zeggen dat er per dag gemiddeld
minstens 1 iemand zwerfvuil ruimt binnen onze gemeente.
Wie zijn deze vrijwilligers? Dit zijn verenigingen die bermen geadopteerd hebben,
scholen maar ook heel wat individuele vrijwilligers. We willen allen dan ook van
harte bedanken.

Wil je zelf ook meehelpen aan de strijd tegen zwerfvuil?
Download de app WePlog en registreer je éénmalig.
Je gegevens worden anoniem verwerkt, geheel in regel met de privacywetgeving.
Gemeente Zedelgem voorziet ook opruimmateriaal voor vrijwilligers.
Voor meer info mail je naar milieu@zedelgem.be
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OPENBARE WERKEN - MOBILITEIT

Werken in de kijker
Elzenhoek
De werken in de Elzenhoek zijn zo goed als afgerond. De werken werden gelijktijdig met
de werken aan Pierlapont uitgevoerd en kaderen in het Riviercontract van de Kerkebeek
om zoveel als mogelijk extra waterbuffering te voorzien in bestaande beken. Het opper
vlaktewater in de Elzenhoek wordt in het nieuw ontwerp maximaal gebufferd in de centraal
gelegen groenzone door een glooiing in de vlakte. Dit geeft de mogelijkheid om het op
pervlaktewater eerst te laten infiltreren en om het vertraagd te laten afvloeien. Tijdens
de werken is de Elzenhoek ook voorzien van een gescheiden riolering.

Minnezangerstraat
In maart 2021 zijn er werken uitgevoerd aan de verbindingspaden tussen de
Minnezangerstraat en de Steenstraat in Aartrijke. De wandelpaden in deze zone bevonden
zich in een bijzonder slechte staat. Daarom zijn de slechte wandelpaden volledig uit
gebroken en opnieuw aangelegd. De nieuwe paden zijn breder en zo veel als mogelijk
drempelloos uitgevoerd, zo zorgt de gemeente voor een betere toegankelijkheid van het
openbaar domein.

Screening van de wegen

Gemeente Zedelgem zal een continue screening of doorlichting
uitvoeren van de staat van de wegen in onze gemeente. Een gemeente

Waarom de wegen screenen en wat zal er met
de resultaten gebeuren?

kan zich hiervoor beroepen op verschillende systemen. Gemeente
Zedelgem zal hiervoor samenwerken met ASAsense, een bedrijf

Een goede screening van de wegen biedt een objectief overzicht

uit Brugge dat hierin gespecialiseerd is. Het bedrijf werkt via

van de staat van de wegen in gemeente Zedelgem. Dit moet leiden

moderne technieken en is gelinkt aan de Universiteit van Gent.

tot een efficiënt onderhoudsprogramma en een optimaal gebruik
van de beschikbare middelen voor de wegen.

In de komende periode zullen meetsystemen aangebracht worden
in verschillende voertuigen van gemeentelijke diensten en parti

De resultaten zullen gebruikt worden om het jaarlijks onderhouds

culieren. Deze meetsystemen zullen metingen uitvoeren op basis

programma van onze wegen beter samen te stellen en op langere

van geluid (trillingen), snelheid en locatie. Na verwerking van deze

termijn ook het gemeentelijk investeringsprogramma er goed op

gegevens krijgt gemeente Zedelgem interessante data of gegevens

af te stemmen. Het helpt de gemeente ook om meldingen en klachten

ter beschikking. De eerste resultaten worden verwacht in de eerst

te objectiveren.

volgende maanden.
13

MOBILITEIT

In vaccinatiecentrum De Groene Meersen worden de inwoners van Jabbeke en Zedelgem gevaccineerd.
Nu de vaccinatiecampagne voor de groep van de brede bevolking steeds dichterbij komt,
verhoogd de mobiliteit naar ons vaccinatiecentrum. Daarom zetten we het aanbod van alle vervoers
mogelijkheden voor jou graag nog eens op rij.
Heb je nog vragen? Aarzel niet en mail of bel naar het callcenter:
e-mail: vaccinatiecentrum@zedelgem.be
Telefoon: 050 288 330

1

Buslijn 72

Openbaar vervoer

Sinds 29 maart 2021 bereik je vlot en veilig het vaccinatiecentrum in Zedelgem met
lijn 72 Brugge – Loppem – Zedelgem met halte Zedelgem Zwembad.
Opgelet, gewijzigde reisweg en haltes
Hierdoor bedient De Lijn tijdelijk niet langer volgende haltes:
Zedelgem Groenhove, Station, Hamersvelde, Pierlapont en Merkemveld.
Vervanghalte is Zedelgem Groenestraat.
Deze gewijzigde reisweg is van toepassing tot 1 juli 2021, vanaf dan herneemt
De Lijn terug de bediening van de opgenoemde haltes. We mogen immers
aannemen dat tegen dan de ‘oudere’ bevolkingsgroep volledig gevaccineerd zal zijn,
doelgroep die het meest gebruik maakt van de bus als openbaar vervoersmiddel.
Stippel je route uit via de routeplanner van De Lijn op www.delijn.be/nl/routeplanner/
of raadpleeg de informatie aan de halte.
Deze tijdelijke wijzigingen in functie van de bereikbaarheid van het vaccinatiecentrum
met het openbaar vervoer, worden aan de haltes die tijdelijk niet bediend worden
ook geafficheerd.
Voor het gebruik van abonnementen of Buzzy Pass van klanten van De Lijn, verandert
dit niets.
Buslijnen
• Lijn 55 // Brugge - Leke (via de Groenestraat in Zedelgem ook verbinding met
Snellegem, Jabbeke en Varsenare)
• Lijn 72 // Zedelgem – Loppem - Brugge
• Lijn 74 // Roeselare - Lichtervelde - Torhout - Brugge
• Avondlijn 94 na 20 u.
• Belbus 79 tel. 059 565 256
Openingsuren belbushalte Weekdagen: 6 tot 19.30 uur
		 Zaterdag, zon- en feestdagen: 7.30 tot 15 u.

2

Alternatieve vervoersmiddelen voor tijdelijk wegvallen onbediende haltes
buslijn 72
• Tijdens de vaccinatiecampagne is de eindhalte van Lijn 72 voorzien aan de halte Groenestraat waar kan aangesloten
worden van en naar Brugge via Loppem.
• Tijdens de ochtend en de avondspits rijdt Lijn 74 via de Torhoutsesteenweg ook nog via Brugge.
• Het station van Zedelgem biedt treinaansluitingen tussen Brugge en Kortrijk die ook een volwaardig alternatief zijn voor het
woon - werkverkeer.
• De Vloethemveldzate verbindt het vaccinatiecentrum met de wijk Pierlapont: om de verbinding te voet of met de fiets te
maken, is er slechts één oversteek ter hoogte van de Torhoutsesteenweg.
• Indien je onmogelijk met je eigen vervoer het vaccinatiecentrum kan bereiken, kan je in sommige gevallen beroep doen op
de MMC (Minder Mobiele Centrale) of de gedeeltelijk terugbetaalde taxiservice (meer informatie hierover verder in dit artikel
onder punt 4).
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3

• Kom je met de auto?

Met je eigen vervoer

Als je op site De Groene Meersen aankomt zal je verschillende parkings bewijzerd
zien. Gelieve enkel te parkeren op de parkeerplaatsen voorzien voor bezoekers van
het vaccinatiecentrum.
Er is ook Parking voorzien voor:
- de medewerkers van het VC;
- bezoekers van de bibliotheek, sportinfrastructuur en het zwembad;
- taxi’s;
- voor rolstoelgebruikers.
• Kom je met de fiets?
Parkeer je fiets dan in de fietsrekken nabij het zwembad.
Kom alleen of indien nodig begeleid door iemand van je gezinsbubbel of knuffel
contact.

4

Geraak je niet op eigen kracht
in het vaccinatiecentrum?
Dan biedt de gemeente je volgende mogelijkheden:
• MMC (minder Mobiele Centrale): Ben je lid van de MMC? Dan kan je met de MMC
naar het vaccinatiecentrum. Heb jij regelmatig behoefte aan vervoer omdat je bv.
minder mobiel bent en je geen andere oplossing vindt? Dan is het voor jou misschien
wel interessant om je lid te maken van de MMC! Informeer je vrijblijvend. Voor af
spraken of vragen om je als lid aan te sluiten, bel naar dienstencentrum De
Braambeier op het nr. 050 252 240.
• Taxivervoer, gedeeltelijk terugbetaald: De gemeente sloot een samenwerkings
overeenkomst met een lokale aanbieder en zal onder bepaalde voorwaarden dit
personenvervoer betoelagen zodat de prijs voor de burger/klant maximaal 15 euro
bedraagt. De prijs van een rit, heen en/of terugrit, is natuurlijk afhankelijk van het
traject. De gemeente komt enkel tussen in de vervoerskosten van het traject van
en naar het vaccinatiecentrum, niet in extra’s of andere vragen van de klant. Om
dit vervoer aan te vragen neem je contact op met het callcenter op het nummer
050 288 330.
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Parkeren met de wagen,
het is niet altijd even eenvoudig…

Sinds corona wandelen we meer in eigen streek.
Door het toenemend aantal auto’s, de soms beperkt aangelegde parkeerplaatsen en
veranderende verkeersregels is het niet altijd gemakkelijk om reglementair te parkeren.
We laten onze wagen te vaak gemakshalve achter op ‘het enige vrije plekje in de straat’.
De politie stelt voornamelijk in woonwijken vast dat er te veel foutief wordt geparkeerd.
Dit brengt schade met zich mee aan grasbermen, en hinder of gevaar voor andere weg
gebruikers.

Maar waar mag ik mijn wagen dan toch reglementair parkeren?
We geven u een kort overzicht:
Woonerven
Parkeren binnen de woonerven is verboden behalve:
• op de plaatsen afgebakend door wegmarkeringen of door een wegbedekking in een
andere kleur en waar de letter P aangebracht is.
• op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
Stilstaande of geparkeerde voertuigen in woonerven mogen rechts of links ten opzichte
van hun rijrichting opgesteld worden.

Stilstaan- en parkeerverbod
• Op die plaatsen waar de specifieke verkeersborden zijn aangebracht:
verboden te parkeren
verboden stil te staan en te parkeren
• Op het trottoir/verhoogde berm binnen de bebouwde kom is het verboden te parkeren
of stil te staan, behalve wanneer plaatselijke reglementeringen dit toelaten:
verplicht parkeren op het trottoir/berm
verplicht parkeren deels op het trottoir/berm
Parkeerverbod
• wanneer de vrije doorgang op de rijbaan minder dan 3 meter breed zou worden.
• op de rijbaan langs de gele onderbroken streep
• op de rijbaan met 2-richtingsverkeer, rechtover een ander stilstaand geparkeerd
voertuig, waardoor het kruisen wordt bemoeilijkt
Beurtelings parkeren
Parkeerverbod van 1ste tot 15de van de maand
→ Parkeer hier je wagen de 15de vanaf 19.30 uur
Parkeerverbod van de 16de tot 31ste van de maand
→ Parkeer hier je wagen de 30ste of 31ste vanaf 19.30 uur
Het wisselen van kant: telkens op de laatste dag van de periode
tussen 19.30 uur en 20.00 uur.
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Wil je als eigenaar ZEKERHEID hebben over

jouw huurinkomsten?
Dan is je woning verhuren aan Sociaal Verhuurkantoor Sovekans
het overwegen waard.
Sovekans is sinds 20.03.2002 een erkend als Sociaal Verhuurkantoor
en heeft volgende kerntaken:
• woningen huren en verhuren
• huurders begeleiden
• kandidaat-verhuurders ondersteunen
• samenwerken met andere diensten
Het werkingsgebied van Sovekans situeert zich in Brugge,
Oostkamp, Zedelgem, Beernem, Damme, Blankenberge, Zuienkerke,
De Haan.

Het sociaal verhuurkantoor is een buffer tussen
de verhuurder en onderhuurder
VERHUURDER
garantie

geen leegstand

sociaal Verhuurkantoor SOVEKANS
toezicht op de woning
communicatie
ONDERVERHUURDER
woonbegeleiding
woonzekerheid
• Als verhuurder geniet je van een verlaagd tarief op de onroerende
voorheffing.
• Je bent zeker van een stipte betaling van de huurprijs, ook als
de woning niet verhuurd is of als de bewoners niet betalen.
• De woonbegeleiders van Sovekans gaan regelmatig op huis
bezoek en houden hiermee toezicht op het onderhoud van de
woning. Ook bij wanbetaling van de huurder of indien een uit
huiszetting noodzakelijk zou zijn, wordt het dossier van de huur
der nauwgezet opgevolgd.
• Sovekans heeft geen eigen technische ploeg. Je bent als eigenaar
zelf verantwoordelijk om Sovekans bij de start van het huur
contract een conforme woning af te leveren. Je kan hiervoor
natuurlijk op onze knowhow rekenen.
Ook tijdens de verhuring blijf je verantwoordelijk voor alle

voordoet en blijft hieromtrent communiceren.
• Bij een verhuring aan Sovekans wordt samen met je bekeken of
je in aanmerking komt voor premies. Er zijn diverse premies
zoals de Vlaamse renovatiepremie, premies van de gemeente,
Fluvius, enz.
• Sovekans werkt samen met de Woonwinkel: inwoners kunnen
er terecht voor advies, informatie en begeleiding op maat rond
huren en kopen, premies, verbouwen, energie en de kwaliteit
van de woning.
Daartegenover staat dat Sovekans jouw woning inhuurt aan een
normale maar billijke huurprijs en de woning conform moet zijn
aan de Vlaamse woonnormen.
Wanneer de renovatie in jouw woning afgerond is, vraagt Sovekans
een conformiteitsonderzoek aan.
Een maand nadat het conformiteitsonderzoek is uitgevoerd en het
pand conform werd verklaard, kan het huurcontract effectief
ingaan. Deze maand dient om de toewijsprocedure voor de woning
op te starten.

eigenaarsherstellingen.

Wil je meer weten?

• Je hoeft je niets aan te trekken van allerhande administratie

Contactgegevens:

(zoals opmaak van huurcontracten, plaatsbeschrijving,

SVK Sovekans

registratie, enz.). Sovekans doet dit gratis voor je.

Krommestraat 12

• Je verhuurt het pand voor minstens 9 jaar. Sovekans vindt het
belangrijk dat je op de hoogte blijft van wat er zich in uw woning

8000 Brugge
Tel. 050 34 87 00 - mail naar verhuur@sovekans.be
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 25 maart 2021
De digitale opname van de zitting die op 25/03/2021 gelivestreamd

als steunmaatregel tijdens deze coronacrisis. Lees hier meer over

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

onder de rubriek IN DE KIJKER van je Zedelgem Magazine.

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

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

De gemeenteraad keurde het politiereglement goed met betrek
HULPVERLENINGSZONE 1 WEST-VLAANDEREN

king tot de ophaling, opslag en verwerking van huishoudelijk afval

De gemeenteraad nam kennis van het voorstel van

en hiermee vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen. Lees meer over de

het jaaractieplan 2021 van de Hulpverleningszone

wijzigingen in deze onder de rubriek MILIEU van je Zedelgem

I West-Vlaanderen en gaf er een positief advies op.

Magazine.

DIENSTEN VRIJE TIJD

Volgende zitting gemeenteraad: 22/04/2021 om 19.30 u.

De gemeenteraad keurde het voorstel goed om voor het werkjaar
2021 de reguliere werkingssubsidie uit te betalen aan de socio-cul

De zittingen van de gemeenteraad gaan volgens de corona-maat

turele verenigingen (sport, jeugd, cultuur en senioren) en dit gelijk

regelen nog steeds digitaal door en zijn telkens live te volgen via

aan het bedrag van de werkingssubsidie 2019. De betrokken ver

livestream op de gemeentelijke website.

enigingen moeten hiervoor geen bewijsdossier voorleggen en dit

Surf naar www.zedelgem.be/gemeenteraad

AGENDA

04/04

Donker als december
Theaterfietstocht in Loppem
De Loppemse toneelkring Het Zingend Vuurgeboomte organiseert
vanaf 1 mei een theaterfietstocht in Loppem. Op een tiental
locaties verspreid in Loppem staat een infobord met telkens een
QR-code. Scan de code met je smartphone en stap zo het verhaal
binnen. Na het scannen van elke code krijg je een deel van het ver
haal te zien. Op het einde ben je 15 km verder en heb je 12 taferelen
gezien. Goed voor anderhalf uur theater en een spannend verhaal!
Echte speurneuzen letten op elk detail en kunnen zo vast een
alibi of twee doorprikken. Schrijf je zeker in, dan krijg je nog een
paar extra tips en documenten te zien!
Waar: Loppem
Wanneer: vanaf zaterdag 1 mei tot eind juni
Organisatie: Toneelkring Het Zingend Vuurgeboomte
Info en inschrijven: www.hetzingendvuurgeboomte.be
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Je laten vaccineren is het
beste plan, zodat het leven
straks weer starten kan.

Hoe verloopt je vaccinatie?
Als je aan de beurt bent voor de gratis prik tegen corona, krijg je een uitnodiging via brief,
mail en/of sms. Je hebt de optie om te bevestigen, weigeren of de afspraak te verplaatsen.
Het vaccinatiecentrum is vlot bereikbaar, heeft voldoende parking en is geschikt voor rolstoelgebruikers. Ben je niet meer
zo mobiel, dan kan vervoer geregeld worden of in bepaalde situaties thuis gevaccineerd worden. We vergeten niemand!

In 4 stappen naar het verlossende prikje
Het is belangrijk dat je op tijd komt en de nodige documenten meebrengt.
1 Onthaal

Een steward controleert je temperatuur. Een
onthaalmedewerker checkt je identiteitsgegevens
en brengt je naar de registratie.
2 Registratie

Daar geeft een verpleegkundige je info over
het vaccin en overlopen jullie je medische
voorgeschiedenis en gezondheidstoestand.

3 Vaccinatie

Een verpleegkundige vaccineert je in
een aparte vaccinatieruimte.
4 Opvolging

Na de vaccinatie mag je een kwartier rusten
in de wachtruimte onder toezicht van een
arts. Milde bijwerkingen zijn normaal.

Het is belangrijk dat je de coronamaatregelen blijft volgen
Ook als je gevaccineerd bent. Pas wanneer er genoeg mensen gevaccineerd zijn,
zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan.

MEER INFO OP
LAATJEVACCINEREN.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.

Sociale dienst & OCMW

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
recyclagepark@zedelgem.be

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.

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.

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

Archief

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

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
050 81 44 14
archief@zedelgem.be
Sinds 1/09/2020 nieuwe openingsuren en bezoek op afspraak:
-	 Maandagavond tussen 17.00 u. en 19.00 u.
-	 Dinsdagvoormiddag tussen 09.00 u. en 12.00 u.
-	 Woensdagnamiddag tussen 13.30 u. en 17.00 u.
Een afspraak maken doe je via afspraken.zedelgem.be/
of telefonisch.

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

Bibliotheek
Stadionlaan 50, 8210 Zedelgem
050 20 80 08

Zwembad De Groene Meersen

bibliotheek@zedelgem.be
Voormiddag

Namiddag

Maandag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Dinsdag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Woensdag

Gesloten

14.00 - 19.00 u.

Donderdag

Gesloten

Gesloten

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 18.00 u.

Zaterdag

09.30 - 12.30 u.

Gesloten

Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:
Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.
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Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
050 288 602
sport@zedelgem.be
Door de coronamaatregelen en het omvormen van De Groene
Meersen naar een vaccinatiecentrum zijn de openingsuren van
het zwembad gewijzigd. Voor de meest recente openingsuren,
raadpleeg: www.zedelgem.be/contact-openingsuren
Komen zwemmen is op reservatie.
Reserveer via inschrijvingen.zedelgem.be

