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Gratis
fietsmarkeeractie
Op zaterdag 18 september 2021
gaat er een gratis fietsmarkeeractie

Burgerplatform

‘all-for-zero.be’
Burgers krijgen het woord
over verkeersveiligheid via
‘all-for-zero.be’

masker niet!

verkeersdoden in 2001 naar 640 doden in

stakeholders en alle beleidsniveau’s

2019. Om het aantal ongevallen en het aan-

samenwerken.

Mobiliteit en Vervoer lanceert Vias institute
daarom het platform all-for-zero.be waar
de burger tot eind september zijn gedacht
kwijt kan over 3 grote verkeersveiligheidsthema’s. Naast een enquête zal er ook
gedebatteerd kunnen worden in kleine
groepen samen met experts om voorstellen
te doen die de verkeersveiligheid kunnen
verbeteren. Al de input van de burgers
wordt meegenomen in een nieuw federaal
plan voor verkeersveiligheid.

8.30 u. en 12.u.
Vergeet je identiteitskaart en mond-

bereikt worden als iedereen, zowel burgers,

van mobiliteit Georges Gilkinet, de FOD

je fiets gratis te laten markeren tussen

maakt nog eens duidelijk dat het doel van
nul verkeersdoden in België enkel kan

leveren. Samen met de federale minister

Je kan zonder afspraak gaan om

en Vervoer en Vias institute. De slogan

verkeersdoden in ons land van 1.500

we met zijn allen inspanningen blijven

Berkenhagestraat in Zedelgem.

minister Georges Gilkinet, de FOD Mobiliteit

De laatste 20 jaar daalde het aantal

tal recidivisten verder te laten dalen moeten

door aan de politiekantoren in de

Alle burgers krijgen tot
30 september de kans om hun
gedacht te zeggen over drie grote
verkeersveiligheidsthema’s.
1. Samen op (de) weg: hoe kunnen we
de openbare ruimte veiliger maken,
rekening houdend met ieders behoeften?
2. Risicogedrag: waarom brengen we onszelf
en anderen in gevaar?
3. Controles, begeleiding en vorming:
welke alternatieve maatregelen en sancties zijn gepast?
Je kan op verschillende manieren je stem

All-for-zero.be! Laat je stem
horen.

laten horen. Door middel van het invullen

Moet een alcoholslot verplicht worden voor

Daarin zullen verschillende burgers in de

iedereen die betrapt wordt met een glaasje

loop van september in discussie gaan met

te veel? Moeten snelheidsduivels naast een

experts over de verschillende thema’s.

boete ook een verplichte vorming volgen?

De input van de enquête en de burgerpanels

Dat zijn maar enkele van de vele vragen

zal gebruikt worden bij de opmaak van een

waarover burgers hun licht kunnen laten

federaal plan voor de verkeersveiligheid.

schijnen op het nieuwe burgerplatform

Geef dus jouw mening over het verkeer en

www.all-for-zero.be.

de verkeersveiligheid, registreer je via

Het platform is een initiatief van federaal

www.all-for-zero.be

van een enquête over de drie hoofdthema’s
en/of een deelname aan een burgerpanel.
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Fotowedstrijd

'Scherp Gesteld’
Heb je een passie voor fotografie of leg je graag mooie momenten

• Natuur Ten Top: in onze domeinen bots je telkens weer op on-

vast? Doe dan mee aan de fotowedstrijd georganiseerd door de

verwachte natuur. Zeldzame plantjes, onverwachte diertjes.

provincie West-Vlaanderen. Misschien win je wel een mooie prijs
of wordt jouw foto tentoongesteld in een van de provincie
domeinen.

Stuur ons jouw shot van zo’n 'close encounter'.
• Je Favoriete Plekje: in elk domein zijn er plekjes die voor jou
een bijzondere betekenis hebben of waar je tot rust komt. Je
vindt er misschien nog getuigenissen van hoe de mens vroeger

Deelnemen kan tot en met 30 september 2021. Iedereen ouder
dan 13 jaar mag deelnemen.

Welke locaties komen in aanmerking?

Prijzen
Per thema worden drie winnaars gekozen, die ontvangen een

De foto’s moeten genomen zijn in één van de provinciedomeinen

cadeaubon van Vlaanderen Vakantieland ter waarde van 300 euro

in West-Vlaanderen. Een overzicht van de locaties die in aanmerking

voor de eerste plaats, 150 euro voor de tweede plaats en 75 euro

komen vind je op www.west-vlaanderen.be/domeinen

voor de derde plaats.

Vijf thema's

De winnende - en andere genomineerde - foto’s worden opgeno-

De foto’s moeten passen binnen een van deze vijf thema’s:
• Uit-Leven: we zorgen dat je veel kunt beleven in de natuur:
wandelen, fietsen, maar ook spelen en ravotten.
• Mo How Zeg: onze activiteiten en workshops openen je ogen...
er is nog zoveel over de natuur dat je niet wist. Geef je zintuigen
de kost tijdens de opendeurdagen, evenementen en de verschillende activiteiten van ‘Ik Zomer West-Vlaams’.
• Het Centrum Centraal: het bezoekerscentrum vormt het hart
van ons domein. Hier wordt de groene loper uitgerold voor je
verdere verkenning.
4

omging met de natuur.

men in een aantal tijdelijke tentoonstellingen en zullen te bezichtigen zijn in fototentoonstellingen in de verschillende provinciedomeinen.
Meer praktische informatie en het wedstrijdreglement vind je op
www.west-vlaanderen.be/fotowedstrijd-scherp-gesteld

BIBLIOTHEEK

Wist je dat…

De HOOFDBIBLIOTHEEK is uitzonderlijk GESLOTEN OP
VRIJDAG 24 SEPTEMBER.

je kan meelezen met
de Leesjury (KJV)?

Luisteroortjes

Zaterdag 4 september 2021
Sinds vorig jaar zitten onze traditionele voorleesuurtjes in een
nieuw kleedje. Elke eerste zaterdag van de maand verwelkomen
we alle kleuters van 3 tot 6 jaar heel graag in onze bibliotheek
voor onze ‘luisteroortjes’ waarin we elke maand een ander
thema aan bod laten komen. Op 4 september is het thema
dierenpret.

voor kinderen en jongeren en dit jaar vieren ze hun 40-jarig
bestaan. Dat is hét moment voor een volledige make-over!
Met een nieuwe naam De Leesjury, een nieuwe website
www.deleesjury.be en een nieuwe look.
Ben je een enthousiaste lezer tussen 8 en 12 jaar? Wil je meepraten
met leeftijdsgenootjes over boeken en jeugdauteurs? Word dan
zeker lid van de Leesjury!

Vooraf inschrijven is niet nodig.
Bibliotheek Zedelgem - 11u. tot 12u. - gratis - 050 208 008 bibliotheek@zedelgem.be – voor kinderen van 3 tot 6 jaar onder voorbehoud van de geldende corona-voorzorgsmaatregelen op dat ogenblik.

De Kinder- en Jeugdjury is de grootste boekenjury van Vlaanderen

Je leest 8 nieuwe jeugdboeken, deelt je mening hierover en kiest
je favoriet. Je kan inschrijven voor groep 3 (3de en 4de leerjaar) of
voor groep 4 (5de en 6de leerjaar). We komen van oktober 2021 tot
eind april 2022 in totaal 5 woensdagnamiddagen samen, telkens
van 13u. tot 14u. in de hoofdbibliotheek van Zedelgem.
Heb je zin om mee te lezen? Schrijf je dan in via 050 208 008 of
bibliotheek@zedelgem.be.
Gewoon doen, we willen jou er heel graag bij!

© Sam Vanbelle | Iedereen Leest

WELZIJN

Elk plantje helpt een handje
Koop in september een plantje (7 euro) voor Kom op tegen Kanker! Dat kan bij een van
de honderden enthousiaste plantjesteams van vrijwilligers tijdens het Plantjesweekend
op 17, 18 en 19 september. Je treft hen aan winkels, op markten, aan huis … Of shop je
plantje online via de webshop tussen 30 augustus en 19 september. Voor jezelf, voor een
dierbare of voor een zorgverlener. De kleurrijke azalea’s worden milieuvriendelijk geteeld
en je haalt een echt Vlaams streekproduct in huis. Met je aankoop draag je bij aan betere
zorg voor mensen met kanker en hun naasten.
Alle info: www.plantjesweekend.be
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Prentbriefkaart van Hoogveld rond 1910
Collectie Gemeentearchief Zedelgem

Baron en barones samen op het plein voor de pui
op domein Hoogveld – Collectie Hoogveld vzw

ERFGOED

Ontdek het verhaal van

kasteel Hoogveld en haar bewoners
in een unieke publicatie
Vandaag is kasteeldomein Hoogveld uitgebaat als jeugdverblijfcentrum door Hoogveld vzw, maar van 1910 tot
1962 woonden baron Raoul van Zuylen van Nyevelt en burggravin Marguerite de Spoelberch in het manoir.
Zij maakten van Veldegem hun thuis en engageerden zich actief in het dorpsleven.
In een boeiend relaas met prachtige foto’s neemt auteur Jan

Benieuwd?

Verplancke je mee naar het adellijke leven in het begin van de

Je kan deze eenmalige publicatie bestellen bij auteur Jan Verplancke:

twintigste eeuw. Vooral op basis van het archief van de familie dat

mail naar verplanckejan@hotmail.com of bel naar 0498 13 58 45.

in het kasteel achterbleef, schetst hij een beeld van het leven, de

Kostprijs is 10 euro.

activiteiten en de interesses van de baron en burggravin.
De publicatie kan na afspraak worden opgehaald op het kasteel
domein in Veldegem of wordt voor 6 euro per post verzonden.

Een van de eerste fotoreeksen van het koppel samen, 1907 – Collectie Hoogveld vzw
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Inschrijven voor

Open Monumentendag 2021
Dansorgels op Open Monumentendag:
een blik achter de schermen

Op 12 september is het Open Monumentendag. Overal in
Vlaanderen en Brussel ontdek je dat weekend grote en kleine erfgoedparels.
Kunstenaar-verzamelaar Patrick Marote opent voor het eerst de
deuren van zijn loods en laat je kennismaken met zijn privécollectie
indrukwekkende en kleurrijke dansorgels. Het zijn unieke stukken:
hij verzamelde oude onderdelen van orgels en verwerkte of ‘recycleerde’ ze tot nieuwe dansorgels. Decap Herentals, het generatie
bedrijf orgelbouwers, komt vertellen hoe ze zorgen dat de prachtige
orgels tot in de puntjes werken. Verwacht je aan een boeiende
rondleiding en vooral veel muziek en gezelligheid.

Praktisch
• Wanneer: zaterdag 11 september van 14u. tot 20u.
en zondag 12 september van 10u. tot 16 u.
• Waar: Maantjeveld 1B, 8210 Zedelgem.
• Duur rondleiding: max. 1 uur .
• Inschrijven via reservaties.zedelgem.be
• Meer info: mail naar archief@zedelgem.be
of bel naar 050 814 414.

Bereikbaarheid
• Met de fiets: parkeren kan aan de activiteit zelf.
• Met de wagen: parkeren kan langs de Diksmuidse Heirweg en

Nog tot 8 september kan je inschrijven voor een unieke rond
leiding. De plaatsen zijn beperkt. Kinderen onder 12 jaar moeten
niet reserveren.

aan het volkstuinpark Den Doorn.
• Met het openbaar vervoer: dichtstbijzijnde bushalte
is Zedelgem Heirweg.

Deze activiteit gaat door onder
voorbehoud van de geldende
corona-maatregelen.
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MILIEU

Tentoonstelling
kunstenaar in de kijker:

AUKJE
GOETHALS
Operatie Proper
Operatie Proper is een beloningssysteem waarbij scholen en
jeugdverenigingen een duwtje in de rug krijgen om zwerfvuil
duurzaam aan te pakken. Hoe? Door samen een actieplan op
te stellen, ondersteuning te bieden (denk aan opruimmateriaal,
educatieve pakketten) én iedereen te bedanken voor de volgehouden inspanningen met een mooie financiële beloning!
Heeft jullie school of jeugdvereniging interesse? Surf dan snel
naar mooimakers.be/educatie/operatie-proper en schrijf je in
voor 31 oktober.
Vanaf 1 september kun je de uitgestelde tentoonstelling van
Aukje Goethals uit Zedelgem bezoeken in LDC (lokaal dienstencentrum) Jonkhove. Haar kunstwerken zijn te bewonderen
tijdens de openingsuren van het dienstencentrum en de
tentoonstelling loopt nog tot eind november.
Aukje heeft duidelijk wat je noemt ‘een aardje naar haar
vaartje’: ze heeft van kindsbeen af een passie voor kunst ontwikkeld. Ze zat altijd bij haar vader aan tafel toen hij zijn teken-

In september trekken de scholen zichzelf weer op gang. Scholen

of schilderopdrachten afwerkte en van hem leerde ze onder-

doen al heel wat inspanningen om afval te vermijden, maar ook jij

hand werken met kleurschakering, licht en schaduw en

kan heel wat doen om afval te vermijden:

diverse andere technieken.
Tegenwoordig is Aukje vooral gefocust op digitaal tekenwerk
en -ontwerp, waarbij de aandacht gaat naar eigen ontworpen
animatiefiguren. Haar grote droom is om ooit mee te werken
aan de productie van animatiefilmpjes.
Eventuele maatregelen die genomen worden in het kader
van het coronavirus worden aangekondigd via
www.zedelgem.be/tentoonstellingen
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Afvalarm
naar school
🍞
🍎
🎒
📚
📄

Maak gebruik van een brooddoos en een drinkbus.
Beperk verpakte tussendoortjes. Fruit is gezonder en de
overschotten kunnen gecomposteerd worden.
Controleer welke spullen je nog een jaartje kan gebruiken
voor je alles nieuw aankoopt. Kies bij nieuwe spullen voor
milieuvriendelijk of gerecycleerd materiaal.
Je kan boeken op een originele manier kaften, bijvoorbeeld
met een affiche of poster van een activiteit waar je deze
zomer naar toe ging.
Print enkel af wat je nodig hebt. Per ongeluk te veel geprint?
Gebruik dit dan als kladpapier.

MILIEU

© Erwin Derous

MILIEU

FEEST in ‘t BOS
Natuurpunt Zedelgem
9 en 10 oktober 2021 - Doeveren

Dit jaar viert Natuurpunt haar 20ste verjaardag. Dat gebeurt op

De inwendige mens kan versterkt worden met een broodje met

spectaculaire wijze met een speciaal ingerichte container waar

worst of hamburger, met soep, een pannenkoek of een stukje taart

heel wat te beleven is: je maakt er kennis met natuurgebieden en

met koffie, water, frisdrank of een biertje. En misschien kom je nu

hun bewoners, je leert de natuur beter kennen, je bekijkt de om-

en dan wel een bosnimf tegen!

geving door een professionele telescoop en je prikkelt je zintuigen
op het blotevoetenpad. Natuurpunt Zedelgem viert dit samen met
het tweejaarlijkse Feest in 't Bos, dat dit jaar doorgaat in Doeveren.
Er is heel wat te doen. Er is doorlopend een zoektocht voor kinderen, er zijn vertelmomenten voor kinderen, je kan deelnemen aan
volksspelen, er zijn verschillende infostanden over o.a. dierensporen en over de vogelwerkgroep, er is een demostand pottenbakken
en er zijn een aantal themawandelingen van 1 uur.

Op zaterdagnamiddag is er kindergrime.

Ontbijt in het bos
Op zondagmorgen kan je deelnemen aan een ontbijt in het bos
voor 10 euro per persoon (6 euro voor kinderen tussen 4 en 12 jaar).
Om hiervoor in te schrijven is het voldoende de som te storten op
rekeningnummer BE44 5230 8045 8545 van Natuurpunt Zedelgem
met vermelding:
ontbijt FIB – Naam – aantal personen die 10 euro betalen – aantal
kinderen die 6 euro betalen.

Het volledige programma kan je raadplegen op
www.natuurpuntzedelgem.be.
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INTEGRAAL WATERBELEID

MOBILITEIT

Zedelgem lanceert
als eerste in België
een Zangfietspad

Openbaar onderzoek

digitale atlas
Van 1 september 2021 tot en met 28 februari 2022 kan je het ontwerp van de digitale atlas
van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten inkijken en
becommentariëren op www.integraalwaterbeleid.be.
De oude, analoge atlassen van de onbevaarbare waterlopen die het juridisch statuut van
de waterlopen vastleggen, worden vervangen door een digitale atlas van de gerangschikte onbevaarbare waterlopen en de publieke grachten.
De informatie in het ontwerp voor de digitale atlas is afkomstig uit de oude analoge

Veel fietsers willen graag luidop zingen,
maar voelen enige schroom om dat ook
daadwerkelijk te doen. Fietsersbondcolumniste en kunstenares Mapije De Wit
bedacht daarom in 2013 een oplossing: een
zangfietspad. In Nederland zijn zang-fietspaden al goed ingeburgerd, maar in België
bestonden ze nog niet. Tot het gemeentebestuur van Zedelgem er mee voor de dag
kwam!

Langs de Vloethemveldzate

atlassen, de Vlaamse Hydrografische Atlas (VHA), bijkomende opmetingen van waterlopen

Het zangfietspad in Zedelgem is ingericht

of grachten door de waterloopbeheerders, ... Waterloopbeheerders hebben grote inspan-

langs de Vloethemveldzate tussen de

ningen gedaan om die informatie zo volledig en correct mogelijk op te nemen.

Loppemsestraat en de Torhoutsesteenweg
en werd in juli 2021 ingehuldigd. Met zijn

Maar mogelijks komt de informatie in het ontwerp van de digitale atlas niet volledig

totale lengte van 1.4 km en zijn groene en

overeen met de situatie op het terrein, bijvoorbeeld omdat de waterloop of publieke

rustige ligging leent dit stuk van de

gracht plaatselijk verlegd is of omdat de oever ingericht werd. Daarom wordt het ontwerp

Vloethemveldzate zich hier perfect voor.

voorgelegd via een openbaar onderzoek.

De provincie West-Vlaanderen gaf de goedkeuring om deze zang-fietsstraat minstens

Wanneer je vaststelt dat de loop, de breedte of de diepte van een waterloop of publieke

tot en met de maand september in te richten.

gracht in jouw buurt niet overeenkomt met de weergave in de digitale atlas, dan horen
wij dat graag. Op die manier kunnen wij samen de kwaliteit van de atlas verbeteren.

Langs dit zangfietspad staan borden met
een QR-code op, als je deze scant kom je

Alle informatie is te raadplegen op

op het Youtube-kanaal van de gemeente

www.integraalwaterbeleid.be/nl/beleidsinstrumenten/digitale-atlas

terecht op een Playlist waar meezingers
van lokale artiesten zoals Louis Flion en de

Opmerkingen kunnen via dezelfde website
ingediend worden of aan het gemeente
bestuur overgemaakt worden via de dienst
Openbare Werken, mail naar
openbarewerken@zedelgem.be.
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Cappaert Sisters voorgesteld worden.

VEILIGHEID - MOBILITEIT

Fietsen op een trottoir
of zebrapad,
mag dat?

Op een trottoir

fiets aan de hand over te steken op een zebrapad als er geen over-

Kinderen jonger dan 10 jaar mogen in alle omstandigheden de

steekplaats voor fietsers is.

trottoirs en verhoogde bermen gebruiken om op te fietsen.

Met de fiets aan de hand stappen

Bestuurders
Bestuurders die een zebrapad naderen, moeten voorrang verlenen

Als je met de fiets aan de hand stapt, moet je de regels voor voet-

aan voetgangers die er willen oversteken of al aan het oversteken

gangers volgen en op het trottoir stappen. Op voorwaarde dat je

zijn (en ook aan fietsers met hun fiets aan de hand).

de voetgangers niet hindert. Als dat wel het geval is, of als er geen

Fietsers, maar ook steppers en skaters bijvoorbeeld, zijn ook

trottoir, berm of fietspad is, dan stap je rechts op de rijbaan, aan

bestuurders (als ze zo snel als een fietser rijden). Ze moeten dus

de rechterkant van je fiets.

ook op dezelfde manier voorrang verlenen wanneer ze een zebra-

Een zebrapad/oversteekplaats voor voetgangers
Een zebrapad, wordt officieel een ‘oversteekplaats voor voetgangers’ genoemd in de wegcode. Het spreekt voor zich, het is een

pad dwarsen waar voetgangers aanstalten maken om te beginnen
oversteken of al aan het oversteken zijn.
©VSV

plaats voor voetgangers.

Fietsers
Fietsers mogen in principe wel over een zebrapad rijden of op die
plaats oversteken. Maar het is niet de bedoeling. Als je toch over
een zebrapad fiets, weet dan dat andere bestuurders jou geen
voorrang hoeven te verlenen.
Dat verandert wanneer je afstapt en met je fiets aan de hand op
het zebrapad oversteekt of wil oversteken. Want dan word je gelijkgesteld met een voetganger en moeten andere bestuurders je
wél voorrang verlenen. Het is een goede en veilige keuze om in
drukkere straten of op gevaarlijke plaatsen ook als fietser, met je
11

VEILIGHEID

De veiligheidsmonitor vraagt jouw mening
Vanaf halfweg september ontvang je

verzamelde gegevens bevatten waardevolle

mogelijks een enquête van de Veiligheids

informatie voor de uitwerking van het

monitor. Dit is een vragenlijst die peilt naar

veiligheidsbeleid van jouw gemeente.

jouw onveiligheidsgevoel, buurtproble-

Ontvang je deze vragenlijst, neem dan de

men, mogelijks slachtofferschap en de

nodige tijd om de vragen te beantwoorden,

kwaliteit van het politieoptreden. Een

want jouw medewerking is van groot

steekproef van 400.000 personen werd op

belang. Deelnemen kan eenvoudig, online

toevallige wijze geselecteerd en zal deze

via internet of via de vragenlijst op papier.

vragenlijst ontvangen. Dit is een initiatief

De antwoorden worden volledig anoniem

van de politie, in samenwerking met de

verwerkt. We verwachten de resultaten in

Federale Overheidsdienst (FOD) Binnen

het eerste semester van 2022.

landse Zaken en de lokale besturen. De

Alvast bedankt voor jouw deelname!

OPENBARE WERKEN

De Dikmuidse- en Brugse Heirweg
opnieuw volledig open voor gebruik!

Tijdens de voorbije 1,5 jaar werden riolerings- en vernieuwings-

Er is ook aan de waterhuishouding gewerkt: aan de kant van

werken uitgevoerd langs de Brugse- en Diksmuidse Heirweg. De

Aartrijke werd er een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd. Aan

werken zijn uitgevoerd door de firma Marc Verhegge bv uit

de kant van Zedelgem werden alle voorbereidingen getroffen voor

Zedelgem. De totale werfzone bedroeg 3,5 km. De aannemer heeft

het aankomend rioleringsproject in de Faliestraat, Clabouterie,

ondanks de corona-crisis, een minimale vertraging kunnen aan-

Kronestraat en de Diksmuidse Heirweg.

houden.
Tussen de rijweg en het dubbelrichtingsfietspad is er (waar mogelijk)
Het dubbelrichtingsfietspad tussen Aartrijke en Zedelgem is een

gewerkt met open grachten om het hemelwater maximaal op te vangen,

traject dat zowel recreatief als voor woon-werkverkeer wordt

plaatselijk te laten infiltreren om daarna vertraagd af te voeren.

gebruikt. Het natuurgebied van Vloethemveld en het provinciaal
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Opleidingscentrum voor Veiligheidsdiensten (POV) worden op deze

De aanleg van het groen wordt pas voorzien in het najaar van 2021

manier op een veilige en duurzame manier ontsloten.

omdat dit een gunstiger periode is voor de aanplant.

Er werd voor gekozen om de fietspaden zo breed mogelijk uit te

Dit project is een samenwerking tussen Provincie West-Vlaanderen,

voeren en te voorzien in asfalt. Dit geeft doorgaans minder weer-

Aquafin, gemeentelijke rioolbeheerder Riopact en de gemeente

stand en geeft een hoger fietscomfort dan betonnen fietspaden.

Zedelgem.

Lang leve onze

huwelijksjubilarissen!
In niet-coronatijd organiseert de gemeente twee keer per jaar een feest voor huwelijksjubilarissen die 50, 60, 65,
70 of 75 jaar gehuwd zijn. Om ze toch nog zoveel als mogelijk persoonlijk te feliciteren (want niet iedereen kon
langskomen omdat er periodes waren van volledige lockdown) en de geschenken van de gemeente te kunnen
bieden, organiseerde de gemeente coronaproof afspraken in het gemeentehuis en dit in aanwezigheid van de
burgemeester. Zo werd het toch nog een plechtig moment voor de jubilarissen die we hartelijk feliciteren!
We publiceren een aantal willekeurig gekozen foto’s om de sfeer weer te geven en dit met toestemming van de jubilarissen. Niet alle
genomen foto’s worden hier (wegens plaatsgebrek) gepubliceerd. We vermelden geen namen.
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SPORT

Maand van de Sportclub
Van 1 tot 30 september vindt de Maand van de Sportclub plaats. Met deze actie wil Sport Vlaanderen de clubs
en hun werking in de kijker plaatsen en de bevolking in contact brengen met het lokale sportclubaanbod.
De sportclubs die aan deze actie deelnemen, openen heel de maand hun deuren voor het publiek. Onder meer
door middel van gratis initiaties en opendeurdagen laten ze zien hoe goed hun sportclub bezig is en vooral hoe
leuk het er wel is.
Maak gratis kennis met de verschillende sporten van Zedelgem in september! Hieronder vind je alvast een overzicht
van de deelnemende clubs en hun activiteiten.

Badminton Loppem

Badminton

Jan De Greave, voorzitter

Opendeurdag 18/09 tussen 14u. en 17u.

Sporthal

Kinderen zijn welkom vanaf 10 jaar.

Strooien Hane

Info ook op Facebookpagina van de club

Sportcentrum

jaan.degraeve@telenet.be
0473 41 90 74
www.badmintonloppem.be

FOBIS

Badminton

Stefaan Keirsebilck

De Groene Meersen

stefaankeirsebilck@hotmail.com

Sportzaal 2

0494 503 982

Judoclub Marodi

Judo

6 gratis lessen

Sportcentrum

Guy Depovere

De Groene Meersen,

guy.depovere@skynet.be

mattenzaal

0470 966 426
judozedelgem.jimdofree.com/

Royal Golden Wings

Modelluchtvaart

Open deurdag:

Claude Laporte

Zondag 12/09: 14u.-17u.

c.delaporte@telenet.be

Zaterdag 25/09: 14u.-17u.

0474 318 741

• Demo’s indoorvliegen

www.goldenwings.be

• Simulatorvliegen op PC
• Zelfbouwvliegtuigen
• Leuke babbel met modelvliegtuigpiloten
in de kantine
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Sportzaal Jonkhove
Aartrijke

SPORT

FC Veldegem

Voetbal

De eerste 3 trainingen zijn gratis.

Joachim Verplancke

Trainingsdagen en trainingsuren vind je op

Joachim@fcveldegem.be

fcveldegem.be/ploegen/

0496 404 433

Fight CLub Masakatsu
Zedelgem

Karate-Jitsu

www.masakatsu.be

Gratis trainingen in september

Sportcentrum

Jeugd:

dinsdag 19u.–20u.

De Groene Meersen,

zaterdag 13u.-14u.

mattenzaal

Volwassenen: donderdag 20u.-21.30u.

Jan De Laere

zaterdag 14u.-15.30u.

Jandelaere1@gmail.com
0474 299 066

Zedelgem Lions

Basketbal

Maand van de sportclub / Evenementen | Zedelgem Sportcentrum

Ricardo Naeyaert

Lions

www.zedelgemlions.be

Gratis proeflessen basketbal,

info@zedelgemlions.be

Multimove en rolstoelbasketba

0472 75 77 48

Inschrijven via info@zedelgemlions.be

KVV Aartrijke

Voetbal

De Bosserij

Trainingen maandag en woensdag.
Iedereen vanaf 4 jaar welkom.

Bjorn Decock
stefaniecaelenberghe@hotmail.be

TC Veldegem

2 uur initiatie op vrijdag 3 en/of 10 september

Sportcentrum

Annemie Denecker

Zondag 5 september:

De Bosserij

0472 444235

Jeugdvoormiddag (3,5 tot 14 jaar)

info@tcveldegem.be

Inschrijven via info@tcveldegem.be

Den Heirweg Fun
Denheirweg.fun@gmail.com

Tennis

Fietsen met gewone

Info ook op Facebookpagina van de club

en elektrische fiets

0485 452 671
Om het aanbod van sporten in Zedelgem te kennen kan je ook terecht op de website van Sportraad Zedelgem
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Sportlessen 2021-2022
Vanaf maandag 6 september gaat de sportdienst terug van start met verschillende cursussen voor volwassenen.
Van figuurtraining en dance mix tot seniorensport en aquarobics. Iedereen vanaf 18 jaar is welkom! Er is geen
les tijdens vakantieperiodes en op officiële feestdagen.

AANBOD
Dagsporten
Maandag:

Conditiegym van 9.30u. tot 10.30u.

Dinsdag:

Fitheidsturnen 55+(Jonkhove) van 14u. tot 15u.

Fitheidsturnen 55+(De Bosserij) van 16u. tot 17u.

Donderdag:

Fitnastiek van 9.30u. tot 10.30u.

Fitheidsturnen 55+ van 14.15u. tot 15.15u.

Avondsporten
Maandag:

Dance Mix van 19.15u. tot 20.15u.

Woensdag:

Stretching voor dames van 20u. tot 21u.

Donderdag:

Aquajogging van 19u. tot 20u.

KOSTPRIJS
Dagsporten

15 euro voor het 1ste trimester;
11 euro voor het 2de trimester;
11 euro voor het 3de trimester.

Figuurtraining van 20.15u. tot 21.15u.
Aquarobics van 20u. tot 21u.

Avondsporten

45 euro voor het 1ste trimester;
30 euro voor het 2de trimester;
30 euro voor het 3de trimester.

Aqua

55 euro voor het 1ste trimester;
40 euro voor het 2de trimester;
40 euro voor het 3de trimester.

INSCHRIJVEN en BETALEN

LOCATIE

Online via inschrijvingen.zedelgem.be. Maak via inschrijvingen.

De sportlessen vinden plaats in sportcentrum De Groene Meersen

zedelgem.be een gezinsaccount aan. Houd je gebruikersnaam en

in Zedelgem, tenzij anders vermeld.

wachtwoord goed bij. Heb je al een account, dan log je gewoon in.
Meld je aan, kies je activiteit en schrijf je in. Let erop dat je binnen
de 2 dagen online betaalt, anders word je inschrijving automatisch
geannuleerd.

INFO
Voor alle inlichtingen of vragen kan je terecht bij de gemeentelijke
sportdienst.
Sportdienst Zedelgem | Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
Tel. 050 288 602 | e-mail: sport@zedelgem.be

Ook de dienstencentra organiseren beweegsessies
De lessen starten op woensdag 1 september en vinden plaats in de Braambeier in Zedelgem,
tenzij anders vermeld.
2 euro/les, ter plaatse te betalen.
Inschrijven doe je via het onthaal in de Braambeier of via e-mail:
de.braambeier@zedelgem.be
jonkhove@zedelgem.be
Dag

Sporten

Uur

Woensdag

Line Dance

14.00 - 16.00 u.

2e en 4e van de maand Fitheid 50+

09.15 - 10.30 u.

Vrijdag
Stoeldans

10.30 - 11.30 u.

Line Dance (LDC Jonkhove) 13.30 - 15.30 u.
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Zwemlessen & zwemschool
2020-2021

Wil je graag schoolslag leren zwemmen? De gemeente organiseert wekelijks verschillende zwemlessen voor
kinderen vanaf het 1ste leerjaar. De lessen starten in de week van 6 september.

AANBOD

KOSTPRIJS

• BEGINNERS

• 35 euro voor het 1ste trimester;

Voor kinderen vanaf het 1ste leerjaar die willen leren zwemmen

• 30 euro voor het 2de trimester;

organiseert de sportdienst twee cursussen.

• 25 euro voor het 3de trimester.

• Op dinsdag van 16.45u. tot 17.30u.
• Op donderdag van 16.45u. tot 17.30u.

INSCHRIJVEN

• HALF-GEVORDERDEN

Inschrijven kan online met een gezinsaccount via inschrijvingen.

Voor kinderen die al een paar slagen kunnen zwemmen én de

zedelgem.be

cursus beginners hebben gevolgd.

Let erop dat je binnen de 2 dagen online betaalt, anders word je

• Op maandag van 16.45u. tot 17.30u.

inschrijving automatisch geannuleerd.

• GEVORDERDEN

INFO

Voor kinderen die al een paar lengtes kunnen zwemmen én de
cursus beginners en half-gevorderden hebben gevolgd.
• Op dinsdag van 17.45u. tot 18.30u.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met de sportdienst van
Zedelgem.
Sportdienst Zedelgem
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem | Tel: 050 209 901
e-mail: sport@zedelgem.be
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Zwemschool
Na de basiszwemlessen kunnen kinderen, na een geslaagde zwemtest, toetreden tot de zwemschool en zich vervolmaken in de
verschillende stijlen van de zwemsport. Naast schoolslag worden
nu ook de zwemstijlen rug- en borstcrawl aangeleerd en werken

AANBOD
Dag

Uur

Wie

Maandag

17u30-18u30

Zwemschool 1
Alle nieuwkomers uit het

we verder aan de conditie.

1ste, 2de, 3de leerjaar
18u30-19u30

De zwemschool start in de week van 6 september. Op vrijdag

3de en 4de leerjaar

3 september om 17.15u. wordt de zwemtest georganiseerd. De test

19u30-20u30

wordt afgelegd in diep water en bestaat uit: inspringen, pijlen op
de buik, drijven op de rug en minstens drie lengtes (50 m.) rustig
schoolslag zwemmen met een correcte coördinatie. Zwemmen

Zwemschool 2
Zwemschool 4
Middelbaar onderwijs

Dinsdag

18u30-19u30

Zwemschool 3
5de en 6de leerjaar

met de aquatische ademhaling is een pluspunt!
Inschrijven voor de zwemtest is verplicht via

INSCHRIJVEN

inschrijvingen.zedelgem.be

Online inschrijven kan jaarlijks in september met een gezins

Nieuwe leden kunnen pas online inschrijven voor de zwemschool

account via inschrijvingen.zedelgem.be

als ze geslaagd zijn voor de zwemtest.

Let erop dat je binnen de 2 dagen online betaalt, anders word je
inschrijving automatisch geannuleerd.

KOSTPRIJS

INFO

• 100 euro voor een volledig schooljaar.

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

Nieuwe openingsuren zwembad
vanaf 1 september

De openingsuren van het zwembad wijzigen vanaf 1 september.

De kostprijs blijft 1,50 euro. Je kan cash betalen aan de kassa of

Er worden extra openingsmomenten voorzien in de ochtend en

met je bankkaart bij de redder.

over de middag. We voorzien ook specifieke zwemuren voor
baantjeszwemmers.

Vanaf september kun je ook terug het zwembad afhuren voor een
verjaardagsfeestje. Je betaalt dan 30 euro per uur voor een groep

We blijven werken met het reservatiestysteem. Je kan je zwem-

van maximaal 15 personen. Voor meer informatie kun je de sport-

beurt reserveren via inschrijvingen.zedelgem.be. Om de meest

dienst contacteren.

recente openingsuren te kennen raadpleeg je best de gemeentelijke website of bel naar het sportcentrum op 050 288 602.
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SOCIALE ZAKEN

Coronasteun

voor jongeren en studenten via OCMW
Geen studentenjob meer? Stijgend aantal facturen? Moeilijkheden
op het einde van de maand? Sociaal isolement? ... De coronacrisis
treft ook de generatie van 18- tot 25-jarigen. Bewust van de
moeilijkheden die jongeren het voorbije jaar hebben ervaren, heeft

Heb je hulp nodig?

de federale regering 24 miljoen euro vrijgemaakt om hen te ondersteunen.

Heb je hulp nodig? Aarzel niet en vraag meteen
om raad bij het OCMW!
Voor wie?
Deze maatregel 'Zoom 18/25' is er voor:
• Alle jongeren tussen 18 en 25 jaar.
• Alle studenten jonger dan 25 jaar die een voltijdse studie aanvangen, hernemen of voortzetten.
• Alle studenten ouder dan 25 jaar die met hun studies voor hun
25ste startten.
Ook wie een beurs of kinderbijslag ontvangt, kan deze steun krij-

Neem contact op met je OCMW
Meer info in de brochure

gen van het OCMW.

Tot eind 2021, in verschillende vormen
Zoom 18/25 is beschikbaar tot eind 2021. Je kan er vanaf nu of bij
de start van het schooljaar 2021-2022 gebruik van maken. De steun
is niet altijd financieel, maar kan verschillende vormen aannemen
(voedselpakketten, verwarming, huurwaarborg, studiebegeleiding,
psychologische steun, internetabonnement, medicatie, sport
materiaal, enz.). Om die reden voert het OCMW een persoonlijke
behoefteanalyse uit.

Aarzel zeker niet om contact op te nemen met het loket
sociale dienst van het OCMW Zedelgem, bel naar 050 25 07 74
of mail naar sociale.dienst@zedelgem.be .
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SWAP tienerwerking op woensdag
gaat door op woensdagnamiddag
29/09, 27/10, 29/11 en 22/12/2021.
Meer info over het programma zal je binnenkort
kunnen raadplegen op
www.zedelgem.be/speelpleinwerking-kriebels-en-swap
Contact opnemen met Jeugddienst Zedelgem
kan door te mailen naar
jeugd@zedelgem.be of
bel 050 288 602.

LOKALE ECONOMIE

Week van de Markt
Op donderdag 1 juli nam Zedelgem deel aan de Week van de Markt.

Niets dan blije gezichten onder die mondmaskers… Bedankt

Een mooi initiatief om ook eens onze marktkramers in de kijker te

aan alle deelnemers voor de steun, en een dikke proficiat aan de

zetten. Per aankoop kregen de klanten een tombolaticket waarmee

winnaars!

men kans maakte op mooie prijzen.
Nog nooit op het gezellig marktje geweest? Ontdek het op donderdag
Burgemeester Annick Vermeulen en schepen van lokale economie
Ann Devriendt reikten 6 mooie prijzen uit, geschonken door de
marktkramers. Ook de gemeente Zedelgem deed een duit in het
zakje en zorgde voor 17 prijzen. De 3 hoofdwinnaars kregen elk een
vakantiecheque ‘Logeren in Vlaanderen’ ter waarde van 100 euro.
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voormiddag op het plein aan de kerk van Sint-Elooi.

WONEN

Veltershof
Het OCMW van gemeente Zedelgem bouwt een gebouwencomplex met 18 appartementen voor 55-plussers
en mindervalide personen. In hetzelfde gebouwencomplex wordt ook een dienstencentrum gebouwd waar
openbare dienstverlening aangeboden zal worden en komt er een gemeenschapscentrum met infrastructuur
die o.a. door verenigingen zal kunnen gebruikt worden. Het complex bevindt zich langs de Koning Albertstraat.

Verkoop appartementen

Geïnteresseerd?

Het gebouwencomplex bevat ook een ondergrondse parking.

De verkoop en meer specifieke informatie over de aankoop
voorwaarden, de afwerking van de appartementen en de prijs-

De 18 appartementen op een eerste en een tweede verdieping

modaliteiten verlopen via het notariskantoor. Daar kan je terecht

zijn dus gelegen in de Koning Albertstraat 9 boven het te reali-

met al je specifieke vragen, contacteer:

seren dienstencentrum. Bij elk appartement hoort een berging
en parkeerplaats in de ondergrondse parking.

Voorzieningen in de appartementen:
• De aanpasbare appartementen worden enkel verkocht aan de
doelgroep 55 plussers en mindervalide personen. De centrale
locatie en directe nabijheid van een dienstencentrum en openbare dienstverlening vormen hier de basis voor, samen met
de beleidsuitvoering van het gemeentebestuur om in elke
deelgemeente een lokaal dienstencentrum te realiseren met
inbegrip van dienstverlening burgernabij voor kwetsbare doelgroepen in het bijzonder.
Er worden 2 soorten appartementen te koop gesteld: appartement met 1 slaapkamer of 2 slaapkamers:
• Elk appartement is voorzien van een afgewerkte keuken en
badkamer in een standaard uitvoering en afwerking in witte
kleur (meer specifieke informatie hierover kan bekomen worden
bij notariskantoor Lommée & Daems ) ;
• Elk appartement is afgewerkt met parket als vloerbekleding,
behalve in de keuken en in de badkamer waar tegels als vloerbedekking aangebracht worden. Standaard afwerking.
(Stalen van deze standaard vloerbekledingen en meer informatie kunnen bekomen worden via het notariskantoor

Notariskantoor Lommée & Daems
Torhoutsesteenweg 80
8210 Zedelgem
050 201 000
Bij de notaris worden volgende zaken ook besproken en geregeld:
• een basisakte;
• het reglement van inwendige orde;
• de verkoopakte en compromis;
• de specifieke informatie met betrekking tot de aankoopprijs,
andere kosten en gemeenschappelijke lasten, de btw,
de syndicus bij overheidsopdracht aangesteld, …
Plannen van het gebouw en de appartementen kunnen geraadpleegd worden op afspraak bij het notariskantoor.

Verkoop start op 1 september 2021.
Informatievergaderingen
Notariskantoor Lommée & Daems voorzien twee informatie
vergaderingen voor het publiek. Deze infovergaderingen gaan
door in het gemeentehuis (Pater Amaat Vynckeplein 1,
8210 Zedelgem) op maandag 13 en 20 september 2021 telkens
om 10u.

Lommée & Daems).
• De aankoop van een parkeerplaats en berging gelegen in de
ondergrondse parking van het gebouwencomplex i s verplicht
bij de aankoop van een appartement: de prijs van een
parkeerplaats en berging per appartement zit vervat in de
totaalprijs van de te koop aangeboden appartementen.
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IN DE RAND VAN DE RAAD

In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 24 juni 2021
De digitale opname van de zitting die op 24/06/2021 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.

MOBILITEIT
Twee parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen op het
dorpsplein in Loppem

JURIDISCHE ZAKEN
Voordracht nieuwe schepen en aanstelling
De gemeenteraad besliste om het vrijgekomen schepenambt na
het ontslag van eerste schepen Dirk Verhaeghe in te vullen. De
voorgedragen nieuwe kandidaat schepen Geert Verhegge werd
verkozen verklaard en legde in openbare zitting de eed af.
Invullen vrijgekomen mandaat gemeenteraadslid

De gemeenteraad besliste om twee parkeerplaatsen voor elektrische
voertuigen te voorzien op de parking van het Dorpsplein in Loppem.

Het vrijgekomen mandaat van gemeenteraadslid dient ingevuld
te worden: Martine Vanhollebeke legde de eed als gemeenteraads-

Volgende zitting gemeenteraad: 26/08/2021 om 19.30 u.

lid af.
Vanaf augustus gaan de gemeenteraden terug fysiek door. De geldende coronamaatregelen worden nageleefd.
De gemeenteraden worden niet langer gelivestreamd.

KORTE BERICHTEN

Word vrijwilliger bij Tele-Onthaal
en help mee een uitweg te bieden
Elke dag contacteren meer dan 300 mensen
de telefoon-en chathulpijn van Tele-Onthaal,
op zoek naar een luisterend oor in deze
bijzondere tijden. En daarom is Tele-Onthaal
op zoek naar extra luisterende oren.
Word jij de volgende vrijwilliger? Dan zorgt
Tele-Onthaal voor een grondige opleiding
en zinvol vrijwilligerswerk in een gedreven
team.
Stel je kandidaat via www.tele-onthaal.be/word-vrijwilliger
Na de zomer start Tele-Onthaal met een opleidingsreeks voor nieuwe vrijwilligers. Want
nieuwe vrijwilligers zijn broodnodig om deze stijgende vraag naar het hulpaanbod van
Tele-Onthaal te beantwoorden en het hulpaanbod nog te versterken. Elke nieuwe
Tele-Onthaal vrijwilliger kan immers op jaarbasis zo’n 200 extra oproepen beantwoorden.
22

Awel luistert naar alle
kinderen en jongeren
met een vraag,
een verhaal,
een probleem.
Awel, luisterlijn voor kinderen en
jongeren, zoekt beantwoorders.
Iets voor jou? Surf naar
awel.be/word-beantwoorder
voor meer informatie.

KORTE BERICHTEN

Welke papieren laat ik best registreren op

9 september

22 september

de gemeente? Antwoorden op deze en andere vragen krijg je op deze avond!
Wanneer: Woensdag 29 september 2021
om 19.00 u.
Waar: Bistro WZC Klaverveld
Spreker: Britt Finaut van Het Huis van de
Mens
Organisator: Infopunt Dementie GrootZedelgem
Kostprijs: 5 euro

© Erwin Derous

Inschrijven: jelle.demilde@zwz.be

Lezing door
prof. Pieter Lagrou

of 050 82 66 36

5 oktober

De wereld, mijn dorp, 1945 – 2021.
Vloethemveld, het krijgsgevangenenkamp, de herinnering.
Professor Pieter Lagrou (ULB) komt een
lezing geven waarin hij zal pogen de huidige controverse rond « de Letse bijenkorf »
in Zedelgem in een historisch en Europees
perspectief te plaatsen. Kunnen we de passage in 1945-46 van tienduizenden soldaten die aan de zijde van het verslagen NaziDuitsland streden herdenken zonder het te

Word onthaalouder
- jobdag
Heb je een groot hart voor de allerkleinsten? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? En doe je dat het liefst

verheerlijken of goed te praten?

in jouw (t)huis? Dan is onthaalouder zijn

Professor Pieter Lagrou (ULB) is gespecia-

Interesse? Kom dan zeker naar de jobdag

liseerd in de Tweede Wereldoorlog. Hij
werkte onder andere mee aan ‘Publiek

vast iets voor jou!
van Ferm Kinderopvang op woensdag 22
september. Ook digitaal te volgen!

Geheim’ en de Canvasreeksen 'Kinderen
van de Collaboratie' en 'Kinderen van het
verzet'.

Lezing door
prof. Marc Van Ranst
Infectieziekten, terug van (nooit)
weggeweest

29 september

Professor Marc Van Ranst neemt je mee in
de wereld van de infectieziekten doorheen
de tijd. Het thema van deze lezing kan niet

Wanneer: Donderdag 9 september

actueler zijn. Schrijf je zeker in als je meer

om 19.30 u.

wilt weten over het ontstaan en de gevolgen

Waar: Polyvalente zaal 'De Braambeier',

van infectieziekten!

Loppemsestraat 14a, 8210 Zedelgem
Kostprijs: 5 euro

Marc Van Ranst is hoogleraar aan de KU

Inschrijven: vooraf inschrijven via de website

Leuven, faculteit geneeskunde. Hij is even-

www.vloethemveldvzw.be (plaatsen beperkt)

eens het hoofd van het Laboratorium

Coronamaatregelen: geldende corona-

Klinische en Epidemiologische Virologie

maatregelen op het ogenblik van de activiteit

(Rega instituut) en lid van de Divisie Leuven
Universitair Vaccinologie Centrum.

Voordracht vroegtijdige
zorgplanning

Wanneer: Dinsdag 5 oktober 2021

Over de wilsverklaringen die je vooraf kan

Waar: Polyvalente zaal Jonkhove,

invullen, bestaan nogal wat misverstanden.

Aartrijksestraat 9, Aartrijke

Wat kan je nu al vastleggen voor wanneer

Kostprijs: 5 euro

je zelf niet meer kan beslissen? Hoe maak

Inschrijven: vooraf inschrijven via de website

je duidelijk welke behandelingen je niet

www.vloethemveldvzw.be (plaatsen beperkt)

meer wil? Wanneer is euthanasie toegelaten?

Coronamaatregelen: geldende corona-

En hoe zit dat nu met euthanasie bij dementie?

maatregelen op het ogenblik van de activiteit

om 19.30 u.
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OPENINGSUREN

Gemeentehuis
Sociale dienst & OCMW
Pater Amaat Vynckeplein 1, 8210 Zedelgem
050 28 83 30

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

info@zedelgem.be

050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be

Voormiddag

Namiddag

Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

Maandag

Gesloten

13.30 - 19.00 u.

Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke

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.

050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be
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

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.

Het recyclagepark is enkel op afspraak toegankelijk. Boek je afspraak
via de gemeentelijke website of bel naar 050 288 330. Hou je identiteits

Archief

kaart bij de hand om een afspraak te boeken.

Engelstraat 7, 8211 Aartrijke
050 81 44 14
archief@zedelgem.be
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

