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Alle plastic verpakkingen vanaf 
april

In de PMD-zak mogen op dit moment enkel 
plastic flessen en flacons, metalen verpak-
kingen en drankkartons. In de nieuwe blauwe 
zak komen daar ook alle huishoudelijke 
plastic verpakkingen bij. Denk maar aan 
yoghurtpotjes of botervlootjes. Maar ook 
plastic zakken en folies mag je vanaf april 
allemaal in dezelfde zak sorteren. Alles  
samen goed voor ongeveer 8 kilogram  
minder restafval. Een goede zaak voor het 
milieu, én jouw portemonnee.

Oude zakken blijven geldig

Wie nog maar net een rol PMD-zakken heeft 
gekocht, hoeft zich geen zorgen te maken. De 
oude zakken blijven onbeperkt geldig. Vanaf 
april mag je ze voor ophaling aanbieden mét 
de extra plastic verpakkingen. De nieuwe 
zakken zullen verkocht worden in dezelfde 
verkooppunten: jouw supermarkt, buurtwinkel, 
enzovoort. Ook aan de ophaling verandert er 
niets. Je mag de nieuwe blauwe zak dus op 
dezelfde dag buiten zetten als vroeger. Meer 
sorteren dus, met hetzelfde comfort.

Meer informatie?

Binnenkort ontvang je -of je hebt deze  
ondertussen al ontvangen- een uitgebreide 
folder bij je thuis met alle details. Houd ook 
zeker de website van IVBO in de gaten en 
volg hen op Facebook! IVBO is het Inter-
gemeentelijk samenwerkingsverband voor 
Vuilverwijdering en -Verwerking in Brugge 
en Ommeland.

Vanaf 1 april 2021 mogen 

alle plastic verpakkingen 
bij het PMD

Op 1 april is het zover. Dan introduceert IVBO de nieuwe blauwe zak in Zedelgem. En dat is goed nieuws (en zeker 
geen grap), want vanaf dan mogen alle plastic verpakkingen bij het PMD. Dat betekent een pak minder restafval, 
en veel meer recyclage.

website: www.ivbo.be/
Facebook: www.facebook.com/ICIVBO
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Restafval -en 
bedrijfs-

afvalzakken: 
enkele wijzigingen 

vanaf 
5 april 2021

De gemeenteraad keurde in zitting van 25 februari 2021 ook voor de 
restafvalzakken en de bedrijfsafvalzakken enkele wijzigingen goed:

Wat verandert er voor de restafvalzak?

Omdat we dankzij de nieuwe P+MD ophaling vanaf 1 april nog meer en 
beter kunnen sorteren en nu ook huishoudelijke plastic verpakkingen in 
de blauwe zak mee kunnen (die vroeger in de bruine zak moesten), worden 
als gevolg ook enkele wijzigingen aangebracht aan de restafvalzak:

• bruin wordt geel: vanaf 5 april zal de kleur van de restafvalzakken die 
je in de winkels koopt, geel zijn i.p.v. bruin.

• de inhoud van deze gele restafvalzak wijzigt ook:
• de grote zak kan vanaf dan nog 60 L. restafval dragen (i.p.v. 75 L.)
• de kleine zak kan vanaf dan nog 30 L. restafval dragen (i.p.v. 40 L.)

In de restafvalzak hoort al het huishoudelijk afval dat je niet gesorteerd 
kan aanbieden.

De restafvalzak mag maximum 15 kg wegen. Omdat de lichtere volumi-
neuze fractie nu in de PMD zak mag, zou een restafvalzak van 75 L. volledig 
gevuld meer dan 15 kg wegen; vandaar het iets verkleinen van de zakken.

Wat verandert er voor de bedrijfsafvalzak?

De bedrijfsafvalzakken krijgen ook een nieuwe witte kleur (i.p.v. groen) 
met een inhoud van 60 L. 

DE PRIJS VAN DE RESTAFVALZAKKEN VERANDERT NIET. 

DE PMD ZAKKEN WORDEN GOEDKOPER! DE PRIJS BEDRAAGT 
VOORTAAN VOOR EEN ZAK 0.15 CENT I.P.V. 0.25 CENT, OP DIE MANIER 
WORDT SORTEREN AANGEMOEDIGD.

JE KAN DE “OUDE” BRUINE REST AFVAL ZAKKEN EN DE "OUDE" GROENE 
BEDRIJFSAFVALZAKKEN NOG AANBIEDEN TOT EIND 2021. 

Één jaar Corona
Troostplek  
gemeente 
Zedelgem

Samen met de vier lokale afdelingen van vrouwen-
beweging FERM heeft gemeente Zedelgem een 
troostplek georganiseerd op haar gemeentelijk  
ecologisch volkstuinpark Den Doorn. De troostplek 
is ingericht met een kunstwerk van een lokale  
kunstenares, een zitbank, een boom om lintjes in op 
te hangen, bloemen en een troostpaneel. De troost-
plek is een rustig plekje in de natuur, een plaats van 
bezinning waar mensen in stilte kunnen bekomen 
van de gevolgen van de corona-crisis en waar ze 
steun kunnen vinden voor het verlies van dierbaren. 
De troostplek is toegankelijk voor iedereen.

Gemeentelijk ecologisch volkstuinpark Den Doorn, 
locatie: Diksmuidse Heirweg 10a

Manu Keirse “Loslaten is anders leren vasthouden”
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Boekenverkoop 
in de bib 

tot en met 
31 augustus 

Tijd om je boekenkast aan te 
vullen!  
Ben je nog op zoek naar een leuke 
roman, een kookboek om je 
kookkunsten bij te schaven of een 
ontspannend tijdschrift?

Dan ben je bij de bibliotheek aan 
het juiste adres! Sinds 1 maart kan 
je tijdens de openingsuren van de 
bib komen snuisteren in een rijk 
aanbod van materialen dat tot eind 
augustus constant aangevuld 
wordt. We zullen zowel (jeugd)boe-
ken, cd’s, dvd’s als tijdschriften aan-
bieden, maar we kunnen niet ga-
randeren dat alle soort materialen 
steeds aanwezig zullen zijn. Kom 
dus regelmatig eens langs om nieu-
we dingen te ontdekken.

Deze afgevoerde, maar nog mooie 
en kwalitatieve, materialen worden 
aan democratische prijzen ver-
kocht: boeken, cd’s en dvd’s aan 1 
euro en tijdschriften en strips aan 
0,50 euro. Daarbovenop steun je 
het goede doel, want de opbrengst 
gaat naar Kom op tegen Kanker.

De bibliotheek is gesloten op maandag 5 april (Paasmaandag)!
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De impact van corona op rouw 
door Mieke Deltomme

Rouw en Verlies Vlaanderen

Lezing op 20 april om 19.30 u.  
leeszaal bibliotheek Groene Meersen Zedelgem
 "Afscheid nemen is een moeilijke periode en gaat gepaard met heel wat emoties. Op een 
goede manier afscheid kunnen nemen, is onderdeel van een rouwproces. Maar hoe kan 
je op een goede manier afscheid nemen in deze barre corona-periode? Welke effecten 
heeft dit op het rouwproces en hoe uit dit zich? Op deze vragen proberen we een antwoord 
te vinden tijdens deze lezing.

Dit is een organisatie van de lokale dienstencentra i.s.m. de gemeentelijke bibliotheek:
Inschrijven voor de lezing kan via De Braambeier op het nummer 050 252 240 of mail naar 
de.braambeier@zedelgem.be



6

I N  D E  K I J K E R

6

Waar vind je meer informatie?

Interesse in één van bovenstaande opdrachten? Neem een kijkje 
op www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie 

Waarom inzetten op valpreventie? 

Vallen is een veelvoorkomend probleem bij ouderen. Eén op drie 
65-plussers komt minstens één keer per jaar ten val. Van de  
thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en bij de ouderen in een 
woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens één keer 
ten val. Zo’n val kan ernstige gevolgen hebben. Hoewel vaak  

gedacht wordt dat vallen bij het ouder worden hoort, kunnen veel 
vallen voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren 
worden aangepakt. Enkele van deze risicofactoren zijn:

• verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit
• ongezonde voeding
• onveilige omgeving
• onaangepaste schoenen en pantoffels

Dit is een initiatief van de Vlaamse Logo’s, het Vlaams Instituut 
Gezond Leven en het Expertisecentrum Val- en fractuurpreventie 
Vlaanderen. 

Eén tegen allen, 
West-Vlaanderen tegen vallen

Wat houden de 4 uitdagingen in?

1.
Met de eerste opdracht ‘in de smaak vallen’ spreken we alle 
koks, keukenprinsessen en enthousiaste kooklief hebbers aan. 
Ga aan de slag met ingrediënten die vol vitamine D, 
eiwit en calcium zitten. Wat dacht je bijvoorbeeld 
van een “vol-au-VAL”?

2.
Wil je liever de beentjes strekken? Dan is de tweede opdracht 
‘wandelen zonder vallen’ helemaal op je lijf geschreven. Kies 
een route in je buurt en verzamel alle succes- en knelpunten 
die je op de wandeling tegenkomt. Het helpt onze provincie 
niet alleen om sterren te verdienen, we zorgen er ook voor dat 
de formulieren naar de betrokken gemeente worden opge-
stuurd. Zo werk je niet alleen aan je eigen gezondheid, maar 
help je ook de kwaliteit van de voet- en wandel-
paden in je buurt in kaart te brengen. 

3.
Heb jij een kast vol schoenen, maar zijn er slechts enkele ‘val-
veilige schoenen’ te bespeuren? Dan is de derde opdracht ‘zet 
je beste beentje voor’ een ideale uitdaging. Maak een slinger 
van drie verschillende valveilige schoenen, neem een 
foto en stuur deze door. De provincie met de 
langste schoenenrij én de creatiefste 
inzending kunnen een ster verdienen.

4.
Deze vierde opdracht start met de beweegfilm ‘start de week 
actief’. Download het filmpje en voer samen met je partner, 
knuffelcontact, familie … de oefeningen uit. 

Willen we in West-Vlaanderen de strijd winnen én hiermee valpreventie bij ouderen in de kijker zetten? Dan hebben we jouw hulp nodig! 
Neem tot en met 25 april deel aan één of meer van onderstaande uit dagingen. Jong of oud, er is voor elk wat wils.

Dit jaar blaast de Vlaamse Week van de Valpreventie 10 
kaarsjes uit. Het wordt een heuse feesteditie. Zo strij-
den de 5 provincies en Brussel tegen elkaar onder de 
noemer 'Eén tegen allen, allen tegen vallen' in de grote 
valpreventiebattle. De winnaar mag zich een jaar lang 
de ‘beste valpreventieprovincie’ noemen.
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Rollator-parcours 
in LDC Jonkhove en 
De Braambeier

!! onder voorbehoud van de 
corona-maatregelen op dat 
ogenblik !!

Op 20 en 21 april 2021 organiseren 
de gemeentelijke dienstencentra 
een rollator-parcours:
• op 20/04 in Jonkhove, 
 start om 14.00 u. 
 tot 16.00 u.
• op 21/04 in De Braambeier, 

start om 14.00 u. 
 tot 16.00 u.

Deze activiteit gaat binnen door, 
maar bij mooi weer wordt aan-
sluitend een kleine wandeling 
georganiseerd. De voorzorgs-
maatregelen tegen corona wor-
den opgevolgd en daarom is het 
aantal deelnemers beperkt. 

Inschrijven op voorhand  
is nodig en kan:
• aan het onthaal van diensten-

centrum De Braambeier
• telefonisch via het  

nr. 050 252 240
• via e-mail: 
 de.braambeier@zedelgem.be 

Deze activiteit wordt gratis 
aangeboden.

In het najaar van 2020 riepen we op om 
kandidaten te nomineren voor de catego-
rieën “Jonge Belofte” en “Zedelgemnaar 
buiten Zedelgem”, twee nieuwe categorieën 
in het nieuwe reglement Cultuurprijzen. De 
corona-crisis en de te respecteren maat-
regelen blijven de uitreiking van de cultuur-
prijzen helaas parten spelen en de nodige 
voorzichtigheid en voorzorg volgen we 
verder nauwgezet op. We dienen ook te 
vermelden dat de gemeente slechts één 
valabele nominatie ingestuurd kreeg. 
Daarom werd beslist om de uitreiking van 
de cultuurprijzen uit te stellen.

Maar niet getreurd, ook een tweede uitstel 
is geen afstel: dit najaar zal de gemeente in 
Zedelgem Magazine een nieuwe oproep 
publiceren waarbij alle pijlen dan gericht 
zullen worden op de organisatie van een 
mooie culturele avond om de prijzen uit  
te reiken in het voorjaar van 2022!

Een prijs voor iedereen

COVID daagt de culturele sector enorm uit 
en het is al hard op de tanden bijten  
geweest. Anderzijds doet het zoveel deugd 
om vast te stellen over hoeveel veerkracht 
cultuurmakers, cultuurliefhebbers en  
cultuurverenigingen beschikken. Ook de 
gemeente heeft de voorbije periode mogen 
ondervinden hoe het vuur blijft branden bij 
culturele verenigingen en personen die  
individueel bijdragen, hoe het engagement 
aangehouden wordt en zo het hart voor  
cultuur in onze gemeente blijft kloppen. Dit 
jaar hebben we dan wel geen nominaties  
of verkiezing van laureaten, maar wel een 
hartelijke welgemeende DANK JULLIE WEL 
voor de volharding en doorzetting om er 
straks opnieuw te staan voor cultuur-
minnend Zedelgem! En dit is een prijs waard, 
een virtuele en symbolische prijs, maar een 
prijs voor iedereen: de prijs voor jullie 
geduld en groot culturele hart!

Cultuurprijzen gemeente Zedelgem 
uitgesteld naar voorjaar 2022

C U L T U U R

Haal je gratis valpreventie 
activiteitenbundel 

Onze lokale dienstencentra maakten 
een activiteitenbundel rond valpreventie. 
Deze staat boordevol tips, advies en 
weetjes om het vallen te vermijden. 
Denk dan aan eenvoudige rek- en 
strek oefeningen, voedingstips en voor-
al hoe je het vallen thuis kan voorkomen. 

Vraag jouw gratis activiteitenbundel 
aan en haal deze af bij het onthaal van het 
dienstencentrum, bel naar 050 252 242.
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In het gemeentearchief bevindt zich een schat aan foto’s, dia’s, prentbrief-
kaarten, affiches, kaarten en andere erfgoedobjecten. Via www.erfgoe-
dinzicht.be is het vanaf nu mogelijk om de collecties digitaal te raadplegen. 

De gemeente Zedelgem is sinds midden 2020 aangesloten bij Erfgoedinzicht, de Vlaamse 
erfgoeddatabank. Achter de schermen werd de laatste maanden hard gewerkt om een 
eerste deel van de collectie te digitaliseren, te beschrijven en online te plaatsen. Momenteel 
vind je er een 60-tal prentbriefkaarten over de vier deelgemeenten en een 500-tal foto’s 
die je meenemen naar een ver of minder ver verleden. De beelden zijn afkomstig uit het 
gemeentearchief en verschillende schenkingen die de gemeente over de jaren heen mocht 
ontvangen. 

Sprekende beelden

Via het achterliggende platform wordt de Zedelgemse erfgoedcollectie zorgvuldig  
beheerd. Het gezegde ‘een beeld zegt meer dan duizend woorden’ gaat namelijk niet op: 
zonder te noteren wat te zien is, wie het beeld maakte en waar of wanneer we ons  
bevinden, gaat deze informatie vaak verloren. Door te investeren in een goede basis-
registratie via een duurzaam systeem, bewaren we ons erfgoed voor de toekomst. 

Ontdek het 
Zedelgems erfgoed 

nu ook online

Groepsfoto houtzagerij Henry Blomme, collectie Gemeentearchief Zedelgem

Afbraak bunker en limonadefabriek 

aan de kaai, Aartrijke, 1980-1981, 

schenking Georges Derous

Bivak chiro St.-Xaveer, Zedelgem, 1948-1958, 

schenking Maurice Haesaert

O ptocht inhuldiging van 
Burgemeester Joseph Berquin met 
reuzen Mannen en Kalle, Zedelgem, 
1933, schenking Kamiel Devriendt 

Een blik binnen in de landbouwhuishoudschool in 

Aartrijke, schenking Christiane Lanszweert Prentbriefkaart Kasteel Hoogveld, Veldegem, collectie Gemeentearchief Zedelgem

Ingekleurde prentbriefkaart ‘De Statiestraat’ in Zedelgem, collectie Gemeentearchief Zedelgem
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Grasduin in het verleden en help mee beschrijven!
Via de website www.erfgoedinzicht.be kunnen we onze rijke  
collectie dan weer actief met een breed publiek delen. Zo krijgen 
de collecties een grotere bekendheid en kunnen we kennis uitwis-
selen over de vele beelden en objecten. Hierbij lanceren we meteen 
ook een warme oproep om via Erfgoed in zicht reacties achter te 
laten op de beelden: herken je mensen op de foto, weet je waar of 
wanneer iets plaatsvond? Plaats een reactie zodat we de beschrijving 
verder kunnen aanvullen. Neem zeker ook contact op als je jezelf 
meent te herkennen op een foto en deze liever niet online ziet.

Online kan je de beelden in detail bekijken dankzij een viewer 
waarmee je onder andere kan inzoomen of het beeld roteren. 
Downloaden kan niet. Indien je een beeld wenst te gebruiken voor 
een tentoonstelling, publicatie of ander publieksproject, dien je 
contact op te nemen met de dienst erfgoed en archief. Indien wet-
telijk toegestaan, bezorgen we je kosteloos het digitale beeld in 
hoge resolutie. 

Gezocht maar niet gevonden? 

Niet alles is (al) digitaal beschikbaar: door de beperkingen van 
auteurs- en privacywetgeving of afspraken met eigenaars is het 
niet mogelijk om alles te publiceren. Als je niet vindt wat je zoekt, 
kan je steeds een mailtje sturen naar de dienst erfgoed en archief. 
We bekijken graag hoe we je kunnen helpen bij je zoektocht.

Bovendien is digitalisering een arbeidsintensieve opdracht. Om 
zoveel mogelijk erfgoed online te plaatsen, zijn we op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers die, wanneer corona het toelaat, stukken 
willen digitaliseren of meehelpen om beelden te beschrijven. Geen 
voorkennis vereist, alleen een hart voor lokaal erfgoed! Interesse? 
Neem contact op!

Wist je dat?

Ook de bevolkingsregisters en akten van geboorte, huwelijk en 
overlijden zijn online raadpleegbaar via  
www.archiefbank.zedelgem.be

Praktisch

Dienst erfgoed en archief
Voormalige Brouwerij De Leeuw, Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
050 814 414, archief@zedelgem.be 

Niet van alle stukken kennen we de achtergrond, we maken daarom ook van het 
platform gebruik om meer informatie te verzamelen: wie bijvoorbeeld meer weet 
over deze klasfoto uit Zedelgem, kan een mailtje sturen naar archief@zedelgem.be 
of een reactie plaatsen online. 

Vier jaar en vier dagen
Zedelgemse vertellingen  

bij nacht en ontij op 
Erfgoeddag

Op zaterdag 24 en zondag 25 april is het Erfgoeddag 
met als thema ‘de nacht’. Dé hoogdag voor het cultu-
reel erfgoed in Vlaanderen en Brussel. Ook Zedelgem 
doet mee! 

Vanaf 24 april vind je op het Youtubekanaal van de gemeente 
verschillende digitale vertellingen over de lange nacht die de 
Eerste Wereldoorlog voor onze gemeente toch wel was. 
Getuigenissen van lokale figuren en historische gebeurtenissen 
worden verweven tot een reeks korte vertellingen die allerlei 
facetten van deze periode belichten in elk van onze deelgemeenten. 
Zo beleef je bijvoorbeeld de oorlog door de ogen van de veer-
tienjarige Julie Cattrysse, die als jong meisje voor de Duitsers 
moest werken in Vloethemveld, volg je de eerste dagen van de 
bezetting in Loppem of ontdek je wat de beruchte Torhoutenaar 
Arthur Naeyaert, de ‘schrik der Duitschers’, tijdens de oorlog in 
Veldegem deed. 

Elke vertelling getuigt van de moed en de veerkracht waarmee 
de inwoners van onze gemeente deze moeilijke periode door-
stonden. De verhalen worden met veel passie gebracht door het 
Brugs Vertelcollectief ‘De Op-Lichters’. 

Zin in meer? 

De verhalen blijven ook na Erfgoeddag online beschikbaar. Meer 
zelfs: Zedelgem gaat niet voor een Erfgoeddag, maar een 
Erfgoedmaand. In mei kan je daarom elke week een nieuw ver-
haal bekijken op het Zedelgemse Youtubekanaal. Wil je niets 
missen? Abonneer je op ons kanaal! 

Wil je de vertellingen gebruiken voor je eigen project of activiteit? 
Ook dat kan: stuur een mailtje naar archief@zedelgem.be voor 
meer info. 

Praktisch

Wanneer? Vanaf zaterdag 24 april om 10 u.
Waar? Online via www.youtube.be – tik in de zoekbalk ‘gemeen-
te Zedelgem’ en klik op het logo
Kostprijs? Gratis 
Helemaal gebeten door de geschiedenis van de Eerste 
Wereldoorlog? Dan is de publicatie “Aartrijke, Loppem, Veldegem en 
Zedelgem tijdens de Grote Oorlog” iets voor jou. Bestellen kan via 
het onthaal van het gemeentehuis. Een exemplaar kost 50 euro.

9



1 0

In de huidige situatie van het coronavirus 
wil de FOD Financiën (Federale Overheids-
dienst) vooral de veiligheid van de burger 
en de medewerkers van de gemeenten  
garanderen.

Daarom werd besloten om dit jaar de zit dagen 
voor hulp bij het invullen van de aangifte in 
de personenbelasting te annuleren. Er 
wordt wel telefonische hulp aangeboden.

Wie voor een papieren aangifte koos, zal 
deze in mei in de brievenbus krijgen.

D I E N S T V E R L E N I N G  B E L A S T I N G A A N G I F T E

  
  
  
  
   
  

 

 

UW BELASTINGAANGIFTE INVULLEN? 
DE FOD FINANCIËN MAAKT HET U GEMAKKELIJK! 

 
Uw aangifte via Tax-on-web (MyMinfin): simpel en snel!  
 

Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte zal 
beschikbaar zijn in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei. 
 

Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte?  
Ga naar MyMinfin en meld u aan met itsme®, of met uw identiteitskaart, de pincode en een 
kaartlezer (pincode vergeten of verloren?).  
 
U krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte? 
 

Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen.  
U zult automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen. 
 

Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via 
MyMinfin), hetzij via het papieren antwoordformulier.  
 
Meer informatie? Hulp nodig? 
 

Vind het antwoord op uw vraag 
• Raadpleeg de website van de FOD Financiën. 
• Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag van 8.30 uur tot 17 uur). 

 

Laat uw aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën 
• Bel naar het nummer dat op de envelop van uw aangifte staat zodra u die ontvangt. 
• U krijgt een afspraak om uw aangifte te laten invullen per telefoon. 
• Na het invullen per telefoon, ontvangt u per post een document met de meegedeelde 

gegevens. U moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw 
aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web (MyMinfin). 

Om uw veiligheid te garanderen in de huidige context van het coronavirus zijn alle sessies voor 
hulp bij het invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de kantoren van de FOD Financiën als 
in de gemeenten. 
 
Ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox  
 

Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, 
de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid. 
 

Activeer uw eBox op doemaardigitaal.be! U krijgt dan een melding (bv. een e-mail) zodra er een 
nieuw document beschikbaar is. 
 

Meer info. 

Geen zitdagen belastingen, 
wel telefonische hulp bij invullen aangifte

De FOD Financiën blijft wel zijn dienstver-
lening en het goede verloop van de indiening 
van de aangiften verzekeren:
· Veel belastingplichtigen zullen een 

‘voorstel van vereenvoudigde aangifte’ 
ontvangen en zullen niets moeten doen 
als hun gegevens juist en volledig zijn.

· Zoals gebruikelijk zullen belastingplich-
tigen 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?

1. De medewerkers van de FOD Financiën 
zullen de mensen van wie ze een tele-
foonnummer hebben, opbellen met de 
vraag of ze een afspraak voor telefonische 
hulp wensen. Deze afspraak wordt inge-
pland naar eigen wens en in overeen-
stemming met de openingsuren van FOD 
Financiën.

 Op het overeengekomen tijdstip (in mei 
of juni) zal je worden opgebeld door een 
medewerker die je bijstand verleent bij 
het invullen en ‘indienen’ van je aangifte.

 Daarna ontvang je per post een brief met 
de samenvatting van je gegevens, die je 
ondertekent voor akkoord en terug-
stuurt. Dan pas is je aangifte definitief 
ingediend.

2. Je kan zelf een afspraak voor telefoni-
sche hulp vastleggen bij de FOD 
Financiën door te bellen naar het num-
mer dat op de enveloppe van je aangifte 
staat. Als er geen specifiek telefoonnummer 
is vermeld, kan je steeds bellen naar het 
contactcenter van FOD Financiën op het 
nr. 02 572 57 57 en dit elke werkdag van 
8.30 tot 17 u.

3. Als telefonische bijstand niet mogelijk is, 
kan je uitzonderlijk alle beschikbare  
attesten, fiches én de blanco aangifte in 
de enveloppe stoppen en afgeven aan 
het onthaal van het gemeentehuis in 
Zedelgem tijdens de openingsuren,  
tegen ontvangstbewijs. Wij bezorgen alle 
enveloppen dan tijdig aan de FOD 
Financiën. Daarna ontvang je per post 
een brief met de samenvatting van je 
gegevens, die je ondertekent voor  
akkoord en terugstuurt. Dan pas is je 
aangifte definitief ingediend.
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D O O L H O F

Het doolhof dankt zijn bestaan aan twee telgen van de familie van 
Caloen die zo’n 150 jaar geleden besloten om een doolhof te teke-
nen. Het doolhof werd aangeplant in het kasteelpark en zoveel 
jaren later is het nog steeds een avontuur voor jong en oud.
Kinderen krijgen hulp van de mascotte van het doolhof: de dool-
hofmol begeleidt hen tijdens hun zoektocht en dit aan de hand 
van een boekje met leuke raadsels. Haal je gratis exemplaar af aan 
het onthaal van het doolhof of download en print het op voorhand 
via www.zedelgem.be/doolhof
De opdrachten zijn gericht op kinderen tussen 7 en 9 jaar.

Openingsuren paasvakantie:
• Elke zaterdag, zondag en op Paasmaandag: 14u. – 18u.
• Dinsdag t.e.m. vrijdag: 14u. – 17u.

Laatste toegang tot 30 min. voor sluitingstijd. 
Een bezoek duurt gemiddeld 45 min.

Voor alle andere openingsuren zie www.zedelgem.be/doolhof

Prijzen

• 1,50 EUR p.p. voor iedereen vanaf 4 jaar
• 1 EUR p.p. voor groepen vanaf 15 personen

 
Je hoeft als individuele bezoeker of gezin niet te reserveren op 
voorhand, op die manier kunnen we jullie flexibeler ontvangen. 
Het kan uiteraard wel voorvallen dat je ter plaatse even moet wachten 
voor je je bezoek kunt starten doordat het max. aantal bezoekers 
op dat moment bereikt werd.
 
Groepen vanaf 15 personen moeten reserveren

Groepen vanaf 15 personen moeten wel op voorhand reserveren 
en dit door min. 4 dagen vooraf te mailen naar 
toerisme@zedelgem.be 
Een groepsbezoek kan enkel op vertoon van een reservatie-
bevestiging.

 

Corona voorzorgsmaatregelen

Een bezoek is hoe dan ook enkel toegestaan op voorwaarde dat 
de maatregelen in de strijd tegen het coronavirus gerespecteerd 
worden. Volg de algemene maatregelen: draag een mondmasker 
tijdens je bezoek (+12-jarigen) en kom enkel af met je eigen bubbel.
 
Recreatieve mogelijkheden in de onmiddellijke 
omgeving

Het doolhof ligt aan de rand van het prachtige landschapspark 
en op wandelafstand van het kasteel van Loppem. Er zijn drie 
uitgestippelde wandellussen in het park zelf, van 1,5 tot 3 km 
lang. Wie zich wil wagen aan een langere wandeling kan van 
hieruit het Sint-Maartenspad (13 km) volgen.
Gezellig picknicken met je bubbel kan aan de ingang van het doolhof.
Cultuurliefhebbers mogen uiteraard een bezoek aan het neo-
gotische kasteel van Loppem niet overslaan. Informeer je over  
de voorwaarden van een bezoek via www.kasteelvanloppem.be

Vanaf de paasvakantie  
verwelkomen we jullie 

graag opnieuw in 

het doolhof 
van Loppem!
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Help ons levend 
erfgoed 

in kaart brengen!
In het voorjaar van 2021 startte o.a. in de gemeente 
een grootschalig project waarbij bomen en struiken 
met erfgoedwaarde in 10 gemeenten in kaart worden 
gebracht. Het betreft markante bomen en struiken 
die iets kunnen vertellen over de geschiedenis en de 
oude gebruiken van onze streek. Voorbeelden in het 
Houtland zijn vrijheidsbomen, welkomstlindes, 
hoogstamboomgaarden, kapelbomen, (gevlochten) 
hagen als erfafsluiting. De inventaris zal de basis vor-
men voor het gemeentelijk beleid inzake behoud, 
herstel en beheer van dit levend patrimonium.
Om de inventaris tot stand te brengen willen we een 
beroep doen op vrijwilligers. Heb je interesse voor 
erfgoed en natuur, kom ons dan helpen!
Er is geen voorkennis vereist. Het Regionaal 
Landschap Houtland voorziet een online cursus en 
een buiten workshop (naargelang de Covid-
maatregelen het toelaten) om je op weg te helpen.
Dit project is een samenwerking met Regionaal 
Landschap Houtland, de Inter gemeentelijke 
Onroerende Erfgoed Diensten Raakvlak en 
Polderrand.

Interesse?

Neem contact op met 
Gilles.Paelinck@west-vlaanderen.be 
of bel naar 050 407 091 of 0492 43 80 67.

Houtland zoemt!
Samen aan de slag voor 

 een bijenvriendelijk regio

Omdat veel bijen, vlinders en zweefvliegen het moeilijk hebben om in onze 
omgeving te overleven, organiseert Regionaal landschap Houtland voor het 5e 
jaar op rij de actie Houtland Zoemt! om de aandacht te vestigen op de nood aan 
meer nuttige bloemen voor onze bestuivers.

Een veelzijdig nectar- en stuifmeelaanbod is cruciaal voor bijen en vlinders. Van 
vroeg in de lente tot laat in de herfst vliegen deze vlijtige beestjes rond op zoek 
naar voedsel. Ze doen dit vaak in de directe omgeving van hun nestplaats. Wij 
kunnen ze een handje helpen door nestgelegenheid en voedsel te voorzien. Maak 
met andere woorden van je tuin een B&B voor bijen.

Jij kan dus zelf aan de slag, want alle tuinen samen vormen een aanzienlijk lint 
met veel kansen voor bijen en vlinders. Tover jouw tuin om tot een bloemen-
pracht en maak van het Houtland een bijenvriendelijk land. Ook een klein balkon 
of voortuintje kan perfect bijenvriendelijk ingericht worden. Je krijgt er veel 
bezoek voor in de plaats, de perfecte gelegenheid om van nabij kennis te maken 
met deze vlijtige vliegers.

De planten worden door de leerlingen van Vrije school Haverlo biologisch opge-
kweekt. Op die manier steunen we ook een pedagogisch project.
Het pakket bevat volgende 14 planten. Je kan ook meerdere pakketten bestellen 
om zo een grotere oppervlakte of grotere plantengroepen te bekomen. Op de 
www.houtlandzoemt.be vind je per soort een uitgebreide beschrijving met foto.
 Wilde marjolein (2x) - Rode zonnehoed (2x) - Hemelsleutel (1x) - Muskuskaasjeskruid 
(1x) - Stijf ijzerhard (1x) - Wilde margriet (1x) - Duizendblad (2x) - Kattenkruid (2x) 
- Kattenstaart (1x) - Salie (1x)

Praktisch
Een pakket van 14 vaste planten kost 22 euro. 
Bestellen kan via www.houtlandzoemt.be tot 3 dagen voor het gewenste afhaalmoment.
Voor meer info over het afhaalmoment en de afhaallocatie surf je naar  
www.houtlandzoemt.be

Regionaal Landschap Houtland  

verkoopt  

bijenvriendelijke vaste planten 

die je tuin doen zoemen!

Biologisch opgekweekt op Vrije School Haverlo (Assebroek)

1 Pakket   
14 planten  

€22
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Bestel je pakket online en haal 
het af in Brugge, Oostkamp, Jabbeke, 
Knokke-Heist, Ichtegem of Beernem.

INFO EN BESTELLEN 
VIA WWW.HOUTLANDZOEMT.BE

Wilde marjolein (2)   Rode zonnehoed (2)   Hemelsleutel (1) 
Muskuskaasjeskruis (1)   Stijf ijzerhard (1)   Wilde Margriet (1) 
Duizendblad (2)   Kattenkruid (2)   Kattenstaart (1)   Salie (1)
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O P E N B A R E  W E R K E N  -  M I L I E U

Als algemene ondersteuning voor openbare werken 
en de werkzaamheden van haar technische dienst, 
heeft gemeente Zedelgem een milieuvriendelijke 
CNG-vrachtwagen gekocht. Zedelgem ging tot deze 
aankoop over in het kader van de optimalisering van 
de werking van de technische dienst.

 “Voortaan willen we werken met 1 chauffeur die instaat 
voor alle transporten, een vaste chauffeur zeg maar. 
Op die manier kan er efficiënter gewerkt worden. 
Gezien de oude vrachtwagen in 2005 aangekocht werd 
en ondertussen 180.000 km op de teller heeft, was de 
aankoop van een nieuwe vrachtwagen met de juiste 
mogelijkheden waar we nu nood aan hebben, een voor 
de hand liggende keuze!” zegt schepen van openbare 
werken, Peter Haesaert. “Zo beschikt het nieuwe voertuig 
over het noodzakelijke laadvermogen van 26 ton, een 
containerhaaksysteem en een krachtige autolaadkraan. “

Gemeente Zedelgem zet 

nieuwe milieuvriendelijke 
CNG-vrachtwagen in 

Milieuvriendelijk:
“Met deze nieuwe aankoop zet gemeente Zedelgem verder in op een ecologisch 
verantwoord wagenpark” zegt schepen van milieu, Arnold Naessens.  
“Na de aankoop van enkele CNG-voertuigen een tweetal jaar terug, opteren 
we er als gemeentebestuur opnieuw voor om een voertuig aan te kopen 
met CNG aangedreven motor. We hebben in Zedelgem ook het voordeel 
over een CNG-tankstation (Q8) te beschikken dat centraal gelegen is aan 
het kruispunt Torhoutsesteenweg - Ruddervoordsestraat.”

“De aankoop van deze CNG-vrachtwagen past ook ook binnen het ecolo-
gische beleidskader van de gemeente en binnen het burgemeestersconvenant 
waartoe Zedelgem zich geëngageerd heeft.”

Door toe te treden tot het burgemeestersconvenant engageren steden 
en gemeenten zich om de klimaat- en energiedoelstellingen van de 
Europese Unie te behalen. In Vlaanderen ondertekenden 269 van de 300 
gemeenten het burgemeestersconvenant.

 “Als vennoot van Fluvius kunnen we als gemeente ook intekenen op een 
raamovereenkomst voor aankoop van Elektrische, Plug-in Hybride en CNG-
voertuigen. Deelname aan deze raamovereenkomst biedt ons een belangrijk 
financieel voordeel. Totale kostprijs van deze aankoop is 284.000 € incl btw” 
aldus schepen Arnold Naessens. “Als verdere vernieuwing van het gemeen-
telijk wagenpark aan de orde is, nemen we als gemeentebestuur de aan-
koop van elektrische voertuigen zeker in overweging” besluit de schepen 
van milieu.

Waarvoor zal de nieuwe CNG-vrachtwagen 
ingezet worden?
Deze nieuwe vrachtwagen zal In hoofdzaak ingezet worden 
voor de dienst openbare werken :
• bevoorrading van de verschillende ploegen met beton-

producten, stabilisé, buizen …
• afvoer producten voor diverse werken (heraanleg voetpaden, 

begraafplaats uitbreidingen, aarde…)
• verplaatsen van minigraver, werfkeet via containersysteem
• afvoer veegvuil per container
• afhalen bouwmaterialen bij leveranciers (asfaltproducten 

firma Mobilmat, ijzer firma Koddaert, compost firma IVBO …)
• afvoer afkomstig van reiten grachten
•  ...

Ook ter ondersteuning van andere gemeentelijke 
diensten:
• afvoer containers met boomstronken (groendienst)
• afvoer containers met maaisel, bladeren en ander groenafval 

(groendienst)
• afvoer hakseling van/naar containerpark en locaties groen-

dienst (groendienst - containerpark)
• bevoorraden evenementen met nadars, vuilnisbakken… 

(dienst feestelijkheden)
• verplaatsen van o.a. materialen verschillende diensten zoals 

dug-outs, voetbaldoelen...
• bijstand bij grote evenementen zoals KOTK (Kom op tegen 

Kanker), reuzenstoet...
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Sluitingsdagen zwembad & sportcentrum De Groene Meersen – April
Het zwembad en het sportcentrum De Groene Meersen 
zullen gesloten zijn op maandag 5 april (Paasmaandag).

Wandelactiviteit
Bij de wandelclub ‘Vier op een Rij’ kan je  
terecht voor de maandelijks uitgestippelde 
“Corona Walks”. Alle info kun je terugvinden 
op hun facebookpagina
www.facebook.com/4op1rij/.

Terugblik sportprijzen, 
sporthelden 2020

De Zedelgemse sportraad en sportdienst hebben 
in de koudste week van februari 9 sporthelden, 
waaronder 4 sportclubs en 5 individuelen, tijdens 
het coronajaar 2020 in de kijker geplaatst. Het 
werd geen uitreiking van de Zedelgemse 
sportprijzen zoals de voorbije jaren, maar we 
wilden die vele inspanningen van onze lokale 
clubs en individuele sporters toch gepast belonen.

Met een cameraman, een moderator en een 
medewerker van de sportdienst hebben we 
elk van deze 9 sporthelden verrast met een 
kort bezoek bij hen thuis aan de voordeur, in 
het park of in het sportcentrum.

Neem vlug een kijkje op de Facebook pagina 
van jeugd en sport en geef onze sporthelden 
een dikke duim! Sinds donderdag 4 maart worden 
er wekelijks twee genomineerden in de kijker 
geplaatst.

Gefeliciteerd aan Noah De Carne,  
Marc Beuselinck, Elke Boxoen en haar hond 
Jesse, Zoë en Ruben Desmet, Vier op een Rij, 
Zedelgem Lions, DDT Veldegem en Exelsior U21!

Gemeentelijke sport- en zwemlessen 
geannuleerd tot eind juni 2021

De Groene Meersen is omgevormd tot een vaccinatiecentrum. De mede-
werkers van de sportdienst worden hiervoor 100% ingezet. Dit heeft heel 
wat gevolgen op vlak van onze wekelijkse sportlessen. Bijgevolg heeft het 
bestuur beslist om alle eigen sport- en zwemlessen tot einde juni 2021 te 
annuleren. Van zodra de gemeentelijke lessen opnieuw opstarten, wordt 
dit via verschillende communicatiekanalen aangekondigd. Volg ook jeugd- 
en sport Zedelgem op Facebook.

Helaas zijn onze gemeentelijke sport-
lessen geannuleerd tot eind juni 2021 
en kunnen de lesgevers je niet motiveren 
om te bewegen. Toch zijn er tal van 
alternatieven om in beweging te blijven. 
Het magisch recept: elke dag bewegen. 
Hoe meer je beweegt, hoe beter voor 
je gezondheid! 150 minuten matig of 
intensief bewegen per week. Dat kan 
overal én gratis: denk maar aan wan-
delen, (elektrisch) fietsen, baantjes-
zwemmen en harken in de tuin.

Bewegen is het geheime 
wapen tegen Covid-19! 
Blijven bewegen is nog
nooit zo belangrijk geweest:
• Bewegen beschermt je mentaal wel-

bevinden. Samen bewegen in de 
natuur (in je bubbel of op afstand) 
geeft meer energie.

• Bewegen versterkt je immuunsys-
teem. Actievere mensen lopen min-
der risico’s op infecties. En als ze 
toch een infectie krijgen, zijn ze min-
der lang ziek en hun symptomen 
milder.

• Door te bewegen vermijd je chroni-
sche aandoeningen en overgewicht.

Gouden tip: bouw wel rustig op. Als je 
hier hulp of extra motivatie voor zoekt, 
kan je de professionele hulp van een 
Bewegen Op Verwijzing-coach in-
schakelen. Hij of zij helpt je stap voor 
stap én op jouw tempo naar een actiever 
leven. De coaching gebeurt corona- 
veilig en wordt grotendeels gefinan-
cierd door de Vlaamse overheid. De 
coach stelt samen met jou een be-
weegplan op, aangepast aan je ge-
zondheid. Hij beweegt niet mee, maar 
helpt je wel op weg en motiveert je.

In de regio Zedelgem kan je beroep 
doen op twee coaches: 
Pieter Metsu (tel. 0472 41 73 55) en 
Herlinde Coudeville (tel. 0477 32 95 66).

Nieuwe website sportraad
In het magazine van maart 2021 stelden we 
uitgebreid de nieuwe website van de Zedelgemse 
sportraad voor. Neem een kijkje op  
www.zedelgem.be

Gezondheidsbeleid: 
april is de maand van de gezonde ouderen!
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S O C I A L E  Z A K E N

Dit is een kaart die:
• de toegang van personen met een handicap tot cultuur, sport 

en vrijetijdsbesteding bevordert
• een aantal voordelen in die domeinen biedt

Dit is een officiële kaart die uitgereikt wordt door de Belgische 
instellingen bevoegd voor personen met een handicap.
Deze kaart is gratis voor de personen met een handicap.

Met de European Disability Card (EDC) kan je bij de deelnemende 
partners (musea, pretparken, toeristische verblijven…) genieten 
van bepaalde maatregelen om je bezoek te vergemakkelijken  
(kortingen, brochures in eenvoudige taal, vlottere toegang tot  
attracties, assistentie, gespecialiseerde gidsen...).

Neem contact op met de organisator van de plaats die je bezoekt 
of raadpleeg de website van de organisatie om te weten welke 
voordelen je als kaarthouder geniet.

Hoe kan je de kaart aanvragen?

• Als je erkend bent door het VAPH, kan je de kaart aanvragen 
bij het VAPH (Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap)

 Je kan deze kaart enkel digitaal aanvragen via het digitale loket 
mijnvaph.be

• In je persoonlijk dossier ga je naar de tab 'EDC' waarna je op de 
tekst 'vraag een nieuwe kaart aan' klikt. De kaart wordt dan 
aangemaakt en met de post naar je persoonlijk adres verstuurd.

• Als je erkend bent door de FOD Sociale Zekerheid, kan je de kaart 
aanvragen via het online contactformulier van de Directie-
Generaal voor Personen met een Handicap. 

• Als je hierbij hulp nodig hebt, kan je een afspraak maken in het 
loket sociale dienst.

De totale verwerkingstijd, van VAPH-aanvraag tot het afleveren 
van de kaart, neemt in totaal een 30-tal dagen in beslag. De aan-
vraag wordt, na het VAPH, ook nog verder gecheckt door de FOD 
(Federale Overheidsdienst) en vervolgens verwerkt door het bedrijf 
dat de kaarten maakt.

Voordelen in Zedelgem

Volgende voordelen worden aangeboden vanuit de verschillende 
gemeentelijke diensten in Zedelgem. We kiezen ervoor om ons niet 
enkel te beperken tot de toegang tot cultuur, sport en vrijetijds-
besteding.

• gratis toegang voor 1 begeleider bij een activiteit van cultuur, 
sport, jeugd en dienstencentra

• voorbehouden plaatsen voor rolstoelgebruikers bij cultuur, 
sport, jeugd en dienstencentra 

• korting bij betalende activiteiten in de bib
• jaarabonnement in het zwembad aan verminderd tarief
•  gereserveerd zwem-uur in het zwembad voor personen met 

een (vermoeden van een) beperking
• gebruik aangepaste douches in het dienstencentrum
• aangepast activiteitenaanbod in de dienstencentra
• verhuur fietsen, elektrische fietsen, elektrische bakfiets,  

bolderkarren in de dienstencentra
•  boodschappendienst
• Minder Mobielen Centrale ( reglement Taxistop)
• ophaaldienst bij deelname aan een activiteit in het diensten-

centrum
• aangepaste wagen voor rolstoel bij ophaaldienst en MMC
• boeken en tijdschriften aangepast aan specifieke behoeften 

(bijvoorbeeld in brailleschrift, eenvoudige taal, grote letters…)
• aangepaste openbare toiletten
• dienstverlening aan huis door dienst bevolking
• 3 rollen gratis huisvuilzakken voor stomapatiënten, personen 

met incontinentie of thuisdialyse (gestaafd door medisch attest)
• onderhoud van het gras van het aangrenzend openbaar domein 

door de groendienst (gestaafd door een medisch attest)
• toegang tot containerpark door een derde, mits tonen identi-

teitskaart van de zorgbehoevende en een attest of de EDC kaart.

Wat is de European  
Disability Card (EDC)?

Nog vragen? 
Contacteer het sociaal loket van de gemeente, bel naar 050 250 774
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Politiezone Het Houtsche 

altijd in actie
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FOUT FEIT
Van het COVID-19-vaccin kun je COVID-19 krijgen. Het COVID-19-vaccin bevat geen levende virussen 

en kan nooit COVID-19 veroorzaken.

Ik ben gezond en heb dus geen vaccin nodig. Iedereen kan besmet raken met het coronavirus en kan 
het doorgeven aan kwetsbare bewoners, ook zonder 
zelf symptomen te hebben. Ook gezonde sportieve 
mensen kunnen op intensieve zorg belanden.

Ik heb nog geen COVID-19 gehad en zal 
het dus waarschijnlijk niet krijgen.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus 
en kan het doorgeven aan kwetsbare bewoners, 
ook zonder zelf symptomen te hebben.

Ik behoor niet tot een risicogroep. Als gezondheidswerker behoor je tot de groep van 
personen waarvoor de Hoge Gezondheidsraad een 
aanbeveling voor COVID-19-vaccinatie geeft.

Iedereen kan besmet raken met het coronavirus 
en kan het doorgeven aan kwetsbare bewoners, 
ook zonder zelf symptomen te hebben.

Het vaccin is niet veilig. De veiligheid van het vaccin werd uitgebreid 
onderzocht en heeft een zeer goed veiligheidsprofiel. 
In de fase 3-studies werden meer vrijwilligers 
ingesloten dan in de meeste andere vaccinstudies. 

De meest voorkomende klacht na COVID-19-vaccinatie 
is pijn op de plaats van injectie. Algemene klachten 
zijn hoofdpijn, koorts of spierpijn. Die klachten duren 
één tot twee dagen en zijn gemakkelijk te verhelpen 
met een koortswerend middel of een pijnstiller.

Een gezond dieet en vitamine C-supplement 
zullen vermijden dat ik COVID-19 krijg.

Een gezond dieet en vitamine C kunnen nooit 
infectie met het coronavirus vermijden. 

Het vaccin werkt niet, ik krijg er toch nog COVID-19 van. Het COVID-19-vaccin is de beste manier om je te beschermen 
tegen de ziekte. Bij gezonde volwassenen is het zelfs 
meer dan 90% effectief in de preventie van COVID-19.

Die mRNA-vaccins kunnen je DNA veranderen. RNA komt niet in de buurt van je DNA. Je DNA 
zit diep weggeborgen in de celkern waar het 
mRNA van het vaccin niet aan kan.

De grootste fabels over  
het coronavaccin. En feiten 
om ze te ontkrachten.

AGENTSCHAP 
ZORG & 
GEZONDHEID

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

Basketten in open lucht 
op domein De Bosserij 
Outdoor basketbalterrein in Veldegem

Kom basketten met  
je bubbel of in clubverband

• komen basketten in buitenlucht op het 
terrein van De Bosserij kan met je gezins-
bubbel

• komen basketten kan ook in clubverband
• outdoor trainingen in ploegverband horen 

hier ook
• buiten je gezinsbubbel en clubverband 

kan je ook komen basketten: volg dan 
het maximum aantal toegelaten personen 
op dat op dat ogenblik van toepassing is 

volgens de geldende corona-maatregelen 
(deze zijn telkens ter plaatse geaffi-
cheerd)

Afspraken

• het outdoor basketbalterrein mag van  
8 u. ‘s morgens tot 20 u. ‘s avonds  
gebruikt worden

• er mag geen muziek gespeeld worden, 
dit om zo rekening te houden met de  
buren die dicht bij het terrein wonen

• breng steeds een mondmasker mee  

en zet die op als je stopt met sporten en on-
voldoende afstand van elkaar kunt houden

• volg alle maatregelen op die geafficheerd 
zijn aan het terrein

• vermijd drukte, is het terrein bezet;  
kom dan wat later terug

Contact
Clubs of vrije sporters kunnen met vragen 
rond het openlucht basketbalterrein  
terecht bij de gemeente via  
evenementen@zedelgem.be of via  
Lions basketbalclub info@zedelgemlions.be. 

Op het gemeentelijk sportterrein De Bosserij in Veldegem is een tijdelijk outdoor basketbalterrein georganiseerd. 
Dit kwam tot stand dankzij een samenwerking tussen gemeente Zedelgem en lokale basketbalclub Lions Zedelgem. 
De basketbalclub kan nu in buitenlucht trainingen organiseren en het terrein in openlucht kan ook in ander 
clubverband of door vrije sporters gebruikt worden om te basketten. Het outdoor basketbalterrein zal minstens 
tot het einde van de zomer van 2021 gebruikt kunnen worden.
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 I N  D E  R A N D  V A N  D E  R A A D

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 25 februari 2021

De digitale opname van de zitting die op 25/02/2021 gelivestreamd 
werd alsook een uitgebreide versie van de notulen, vind je terug 
op www.zedelgem.be/gemeenteraad . Ben je niet digitaal actief 
en wil je de notulen opvragen? Bel dan naar 050 288 335.

JURIDISCHE ZAKEN
• Ingevolge het ontslag als gemeenteraadslid van mevrouw 

Brigitte Himpens (raadslid voor de fractie CD&V-Nieuw), legde 
de heer Wino Debruyne de eed af als gemeenteraadslid en zetelt 
hij als raadslid vanaf 25 februari 2021.

• De gemeenteraad keurde het operationeel draaiboek en het 
draaiboek veiligheid en preventie goed voor het vaccinatie-
centrum (VC) De Groene Meersen voor inwoners van Jabbeke en 
Zedelgem. De gemeenteraad nam tevens kennis van het operatie-
order (aanpak, gerichte omkadering) van de hulpdiensten. 

OPENBARE WERKEN
• De gemeenteraad besliste een samenwerkingsovereenkomst te 

sluiten met de provincie West-Vlaanderen en Riopact (Riopact 
is een samenwerking tussen Aquafin en De Watergroep en helpt 
gemeenten bij de uitbouw van hun rioleringsbeheer), met  
N.V. Aquafin voor heraanleg van de wegenis, het fietspad en  
rioleringswerken in De Groenestraat.

Volgende zitting gemeenteraad: 25 maart 2021 om 19.30 u.

De zittingen van de gemeenteraad gaan volgens de corona-maat-
regelen nog steeds digitaal door en zijn telkens live te volgen via 
livestream op de gemeentelijke website.
Surf naar www.zedelgem.be/gemeenteraad

Stem en stoef 
met jouw lokale handelaar

Ook dit jaar zet KISS WEST (project Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling 
en ondernemerscentra) van de provincie West-Vlaanderen in op de campagne 
Ambassadeurs Ik Koop Lokaal 2021. Van 1 maart tot 1 april konden onze loka-
le handelaars zich kandidaat stellen om het gezicht te worden van deze cam-
pagne. Lokale handelaars onderscheiden zich door vakkennis, persoonlijke 
service of kwalitatieve producten en bevinden zich dichtbij.

Stem en stoef 

Het grote publiek kan stemmen op zijn favoriete handelaar van  
13 april t.e.m. 11 mei 2021. Breng zeker je stem uit en stoef met je lokale 
handelaar. Gemeente Zedelgem steunt deze campagne omdat het “winkelhieren” 
blijvend gepromoot dient te worden: lokale handelaars brengen leven in de 
dorpskernen, zijn nabij en toegankelijk en staan garant voor persoonlijke service, 
klantvriendelijkheid en kwaliteit. 

Als je stemt maak je bovendien kans op mooie prijzen, zoals een vakantiecheque 
of een gemeentelijke Zedelgemse cadeaubon. 
Stem via www.ikkooplokaal.be

Stem op jouw favoriete winkelier en win 
Lokale winkeliers geven zuurstof aan jouw stad of gemeente. Ben jij trots op jouw winkelier, 
zijn of haar kwalitatieve producten, vakkennis en persoonlijke service? Geef hem of haar jouw 
stem via www.ikkooplokaal.be!  

Of like Ik koop lokaal op sociale media, maak leuke ‘stoef’-foto’s en post deze op de Facebook-
pagina van Ik koop lokaal of op je publiek Instagramprofiel. Vernoem @ikkooplokaal alsook de 
winkel en gebruik de hashtag #ikkooplokaal! Je kan mooie prijzen winnen, zoals weekendar-
rangementen en cadeaucheques van de deelnemende gemeenten. 

www.ikkooplokaal.be
#ikkooplokaal

Win een 
weekendarrangement

en nog veel meer

en win
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Sociale dienst & OCMW
Ook gevestigd in het gemeentehuis.

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

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

Zwembad De Groene Meersen
 Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
 050 288 602
 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

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

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 14.00 - 19.00 u.

Dinsdag Gesloten 14.00 - 19.00 u.

Woensdag Gesloten 14.00 - 19.00 u.

Donderdag Gesloten Gesloten

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Zaterdag 09.30 - 12.30 u. Gesloten

Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:  

Woensdag: 15.00 - 18.00 u. / zaterdag: 9.30 - 12.30 u.

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

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

Voormiddag Namiddag

Maandag Gesloten 13.30 - 19.00 u.

Dinsdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Woensdag 09.00 - 13.00 u. Gesloten

Donderdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Vrijdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten

Zaterdag 09.30 - 11.30 u.* Gesloten

*elke 2de en 4de zaterdag van de maand. Recyclagepark
 Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem
 050 20 03 32
 containerpark@zedelgem.be 

Voormiddag Namiddag

Dinsdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Woensdag 08.30 - 13.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.

Zaterdag 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 u.

Sinds 1/11/2020 is het recyclagepark enkel op afspraak toegankelijk. 

Boek je afspraak via de gemeentelijke website of bel naar 050 288 

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

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.

Archief
 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.


