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Zedelgem ondersteunt fair trade.

in Loppem
AGENDA

volg ons op

Dit onder deskundige begeleiding van

25 januari

Koken voor mannen +

Annick Dely.
Facebook

Wanneer: dinsdag 25 januari, 22 februari

Gemeente: @zedelgem

en 22 maart. Je kan voor 1 les of de 3 lessen

Jeugd:

@jeugdsportzedelgem

inschrijven.

Sport:

@zedelgemsportraad

Waar: LDC Jonkhove, Aartrijksestraat 9,
Aartrijke
Kostprijs: €10 per les + de kostprijs van de
ingrediënten worden per les onder de deelnemers verdeeld.
Inschrijven: Contacteer Marleen Carbonez:

2

Gezinsbond Aartrijke organiseert opnieuw

0479 68 10 07 - 050 20 03 17

een reeks van 3 kookavonden voor mannen.

marleen.carbonez@skynet.be

@jeugdsportzedelgem
Cultuur:

@cultuurzedelgem

Instagram: @Uit in Zedelgem
@jeugdensportdienst_zedelgem
Twitter:

@infozedelgem

www.zedelgem.be

VOORWOORD VAN DE BURGEMEESTER

Beste burgers,
Traditioneel richt ik me in deze periode van het jaar tot iedereen om jullie uit te nodigen
naar de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners in De Groene Meersen. Een traditie om
samen, Lokaal Bestuur en Zedelgemnaren groot en klein, nieuwjaarswensen uit te
wisselen en gezellig samen te zijn met een drankje, een hapje en animatie. Dat ik dit
jaar deze traditie noodgedwongen moet doorbreken, valt me moeilijker dan ik had
gedacht. Inderdaad, we hoopten er toch op om na al die tijd van uitstel van grote
evenementen in de gemeente, bij de start van 2022 te kunnen samenkomen zoals
gewoonlijk, maar de corona-wintermaatregelen laten het ons niet toe. Ik denk dat
iedereen ook wel begrijpt dat samenkomen met een duizendtal mensen binnen, het
risico op besmetting veel te hoog legt en dit haaks zou staan op de verantwoordelijkheid
van een bestuur om een goede volksgezondheid en veiligheid van mensen te garanderen.
We moeten blijven onze kwetsbaarste mensen beschermen, blijven nastreven dat
onze economie maximaal kan draaien, blijven nastreven dat iedereen zijn job kan
uitvoeren, blijven nastreven dat onze kinderen op school les kunnen volgen, dat de
vrije tijdssector actief verder kan doen en blijven nastreven dat alle instellingen en
medewerkers uit de zorg, sociale -en welzijnssector respectvol aangemoedigd worden
om wie het nodig heeft te kunnen opvangen, te helpen en te verzorgen. Daarom is
volhouden, de maatregelen volgen en positief trachten te zijn, de beste weg om
hieruit te komen. En we komen hier uit, dit blijft niet duren. Intussen blijven ook onze
gemeentelijke diensten kwaliteitsvolle dienstverlening aanbieden en de brug slaan
naar de burger. We kunnen zeker uitkijken naar betere tijden waar we terug met meer
mensen samen kunnen komen en ondanks het geduld dat bij vele mensen op de proef
wordt gesteld… toch zullen de inspanningen niet voor niets zijn geweest.
“De nieuwjaarsreceptie 2022 binnen is geannuleerd, maar als Covid het toelaat, zetten
we in op een buitenfeest voor de inwoners en dit op zondag 24 april op site De Groene
Meersen. Stip deze datum aan in je agenda, save the date!”
In Zedelgem is het gemeenschapsvormende een belangrijke peiler van het beleid.
Toen we wisten dat we de nieuwjaarsreceptie binnen moesten annuleren, heeft
het bestuur meteen een nieuwe datum vastgelegd waarop een buitenfeest voor de
inwoners georganiseerd zal worden. Het buitenfeest zal doorgaan met hetzelfde aanbod
aan eet -en drankstanden, (kinder)animatie en live zang en muziek-optreden als op
de nieuwjaarsreceptie. Ik hoop jullie daar met zoveel mogelijk te mogen ontmoeten
en hopelijk is dan ook een heerlijke lentezon van de partij!
Het is niet makkelijk geweest, daarom ook bijzondere dank aan alle gemeentelijke
personeelsleden, veiligheids- , hulp- en ordediensten voor de fijne samenwerking in
deze bijzondere tijden en ook hartelijke dank aan alle medewerkers en vrijwilligers
van ons vaccinatiecentrum.

Nieuwjaarsreceptie in Groene Meersen
op zondag 9/01/2022 GEANNULEERD

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor alle geleverde inspanningen en om dit vol te
houden. Mijn allerbeste wensen aan elk van jullie: zet door, draag zorg voor jezelf en

Nieuwe datum lentefeest voor de inwo-

voor elkaar. Fijne feestdagen en een gezond en Gelukkig Nieuwjaar.

ners in openlucht: zondag 24/04/2022
op site de Groene Meersen (onder voor-

Burgemeester Annick Vermeulen

behoud van de coronamaatregelen)
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Vaccinatiecentrum De Groene Meersen

nog tot eind april open
Nu de vaccinatiecampagne volop verder gezet wordt met het toedienen van de
zogenaamde ‘booster-prik’ en het vaccineren van mensen die zich nog niet tegen COVID
lieten inenten, blijft vaccinatiecentrum De Groene Meersen open tot eind april. Zo wordt
de organisatie van de vaccinatiecampagne verder burgernabij gehouden. In De Groene
Meersen worden inwoners van Zedelgem en Jabbeke gevaccineerd.
We blijven vaccineren in zaal Wilgenmeers zodat de meeste zalen verder ter beschikking
kunnen gesteld worden voor de diensten vrije tijd en de verenigingen, dit onder voor
behoud van actuele corona-maatregelen wel te verstaan.

Contact VC De Groene Meersen:
• adres: Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Breng mee als je naar
het vaccinatiecentrum komt:

• e-mail: vaccinatiecentrum@zedelgem.be

• je identiteitskaart

• callcenter: 050 288 330

• je mondmasker

Ga in op je uitnodiging

Opgelet voor valse uitnodigingen
voor je COVID-vaccinatie!

Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de
COVID-pandemie achter ons te laten.

Er doen opnieuw phishing-mails de ronde

Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig

met valse uitnodigingen voor je vaccinatie.

ziek wordt en levens redden. Heel belangrijk

Klik geen links aan als dit je gevraagd wordt

dus om je te laten inenten én in te gaan op

en geef zeker geen bankgegevens door. Een

je uitnodiging voor je volgende prik. Niet

officiële overheid vraagt nooit bankgege-

Meer info over COVID-vaccinatie vind je

alleen voor jezelf, maar ook voor elkaar.

vens in verband met je vaccinatie-afspraak.

op: www.laatjevaccineren.be

Koop Lokaal

741494K1 - A01 Ed : 999/DZ CMYK 24-11-21 15u29 DRE VTW: BRUGGE KANTOOR

Hopelijk heeft iedereen al goed kunnen genieten van het lokaal shoppen en de
kortingen die door de lokale handelaars aangeboden worden in de Zedelgemse
Bonnenkrant. Deze lokale Bonnenkrant werd in elke Zedelgemse brievenbus verdeeld
en is een gezamenlijke eindejaarsactie van de handelsverenigingen Loppemse
commercianten, Unizo Aartrijke, Ondernemend Veldegem, Zedelgemse dorpscommerçanten en Leeuwse commerçanten, ondersteund door het gemeentebestuur.

BONNENKRANT

Veel bonnen die aangeboden worden zijn in 2022 nog een hele tijd geldig.
Vind je jouw Bonnenkrant niet meer of gooide je die per ongeluk weg? Geen nood,
ga langs bij een van de deelnemende handelaars en je kunt vast nog wel een lokale

DB741494K1

Koop Lokaal
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Ga op ontdekking
bij je lokale handelaar…

Bonnenkrant op de kop te tikken!

IN DE KIJKER

BIBLIOTHEEK

Wintertips:

bescherm jouw waterleiding
en watermeter!

De hoofdbibliotheek is gesloten op
vrijdag 31 december
en zaterdag 1 januari.
De uitleenposten zijn gesloten op
zaterdag 1 januari.

We bevinden ons in de koudste periode van het jaar. Winterse temperaturen
kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit
is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te
vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen
steeds boven het vriespunt blijft. Is het niet mogelijk een vorstgevoelig
lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel
met de leiding en de watermeter. Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe
een beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen
koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het
water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom
alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best
regelmatig de stand van jouw watermeter. Stel je plots een hoog verbruik
vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor het
slapengaan de stand van de watermeter. noteren. Indien je ’s nachts geen
water verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik
vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan
goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed
werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.
Zijn je leidingen toch bevroren? Surf naar de website van De Watergroep om
te vernemen hoe je best tewerk gaat: www.dewatergroep.be/nl-BE

Luisteroortjes
Zaterdag 8 januari 20221

Luister je graag naar een leuk verhaal? Elke eerste
zaterdag van de maand verwelkomen we kleuters
van 3 tot 6 jaar heel graag in onze bibliotheek voor
onze ‘luisteroortjes’. Hierin laten we elke maand een
ander thema aan bod komen. Op 8 januari is het
thema ‘Families groot en klein’. Vooraf inschrijven is
niet nodig.
Bibliotheek Zedelgem - 11u. tot 12u.
gratis - 050 208 008 - bibliotheek@zedelgem.be
van 3 tot 6 jaar

Lerarenkaarten 2022
Woon je in Zedelgem (of in een deelgemeente) en ben je leerkracht? Dan kan je je lerarenkaart komen
afhalen in de hoofdbibliotheek van Zedelgem en dit tijdens de openingsuren.
Wat breng je mee?
• Je identiteitskaart of lerarenkaart 2021.
• Indien je de lerarenkaart van iemand anders wil afhalen: de identiteitskaart of lerarenkaart 2021 van
die persoon.
Via www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart kan je controleren waar jij je lerarenkaart kan afhalen.
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Lezing

Siel Verhanneman in het kader
van de Poëzieweek
i.s.m. Ginter
Woensdag 2 februari 2022
Siel Verhanneman (°1989) is schrijver en

In 2020 werd Siel Verhanneman opgenomen

dichter. In januari 2022 publiceert ze haar

in 'Nu' als één van de tien meest interessante

derde dichtbundel ‘Wat nu met het licht dat

jonge dichters van het moment. Werk van

binnenvalt’ bij de Arbeiderspers. Met haar

haar verscheen in Deus Ex Machina, De

instinctieve poëziedebuut ‘Als ik stil ben

afstand en Watou 2020, een bloemlezing

heb ik een bos in mijn hoofd’ (2016) maakte

samengesteld door Peter Verhelst.

ze angst, verdriet en rouw wijd bespreekbaar. In 2019 verscheen haar debuutroman

Bibliotheek Zedelgem - 20u. - 2,50€

‘Of iedereen gaat dood’ bij uitgeverij

Inschrijven tot 26 januari - 050 208 008

Angèle. De roman kreeg 3 sterren in Focus

bibliotheek@zedelgem.be

Knack en 4 bollen in NRC.

BURGERZAKEN

Op reis?

Kids-ID niet vergeten!
Vertrek je binnenkort op reis met je kinderen of gaan ze mee met een organisatie? Vergeet dan niet op tijd te checken of hun Kids-ID
nog geldig is, zo vermijd je een dure spoedaanvraag.

Met een Kids-ID kunnen kinderen jonger

deze zonder zorgen meenemen op reis.

dan 12 jaar binnen de Europese Unie en

Een achttal weken voor de vervaldatum

enkele andere landen reizen.

van de Kids-ID krijgen de betrokken
kinderen automatisch een uitnodiging

De aanvraag van een nieuwe kaart gebeurt

voor de aanvraag van een elektronische

door één van de ouders, vergezeld door

identiteitskaart (eID). Spontaan een eID

het kind. De leveringstermijn bedraagt

komen aanvragen als je 12 wordt, is ook

2 à 3 weken. Breng ook een recente pasfoto

toegelaten.

mee. Je kan hiervoor een afspraak maken
op www.zedelgem.be/afspraken (in de

Alle wettelijke bepalingen rond de Kids-ID

deelgemeenten zonder afspraak).

vind je op www.ibz.rrn.fgov.be/nl

12 jaar: Kids-ID of eID?

Voor meer info:

Is je kind ondertussen 12 jaar en nog in het
bezit van een geldige Kids-ID? Dan kan je
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contacteer de dienst burgerzaken
050 288 330 - burgerzaken@zedelgem.be

C U LT U U R

Zedelgemse Cultuurprijzen
Gemeente Zedelgem is op zoek naar nominaties voor volgende

nog tot uiterlijk 31 januari 2022 ingestuurd worden.

categorieën:

Mail naar cultuurprijzen@zedelgem.be.

• categorie Jonge Belofte
• categorie Zedelgemnaar buiten Zedelgem

Lees het volledige reglement voor de cultuurprijzen op
www.zedelgem.be/cultuurprijzen

Ken jij iemand of een vereniging die in aanmerking komt volgens
jou en aan onderstaande criteria voldoet? Nominaties kunnen

Lees hieronder meer over de cultuurprijzen.

Cultuurprijzen 2022 worden volgens
het nieuwe reglement uitgereikt
Gemeente Zedelgem zal in 2022 de cultuur-

engagement in en voor Zedelgem.

materiaal, foto’s, …) wat hij/zij reeds

prijzen uitreiken aan de categorieën ‘Jonge

• Voor de categorie ‘Jonge Belofte’ geldt

Belofte’ en ‘Zedelgemnaar buiten

bijkomend dat dit een persoon moet zijn

Zedelgem’.

van maximaal 35 jaar oud. Voor de

Toonkansen

categorie ‘Zedelgemnaar buiten Zedelgem’

Uit alle nominaties kiest het college van

Voor beide categorieën gelden volgende

geldt bijkomend dat dit een persoon,

burgemeester en schepenen, op advies van

criteria:

groep, organisatie of vereniging moet

de cultuurraad, voor elke categorie de uit-

zijn die niet langer in de gemeente woon-

eindelijke laureaat. Tijdens de uitreiking,

achtig is of er haar zetel heeft, maar wel

die georganiseerd zal worden in de tweede

een band heeft met onze gemeente.

helft van april 2022, ontvangt elke laureaat

• Men maakt(e) zich verdienstelijk binnen
de brede culturele sector: zang, dans,
toneel, poëzie, beeldende kunst, schilder-

heeft of hebben verwezenlijkt.

een kunstwerk uit handen van de burge-

kunst, muziek, erfgoed-gerelateerd,

Volgende info geef je door bij insturen van

meester en schepen van cultuur en, voor

socio-cultureel verenigingsleven, …;

een nominatie:

de ‘Jonge Belofte’, garandeert de gemeente

• Men zorgt/zorgde, door de culturele

• Je geeft kort aan over wie het gaat, hoe

ook toonkansen tijdens evenementen of

prestaties en inzet, voor creativiteit,

hij/zij bijdraagt of bijdragen tot het brede

activiteiten in en door de gemeentelijke

vernieuwing, gemeenschapsvorming of

culturele leven in onze gemeente en (met

diensten georganiseerd.

versterking van het maatschappelijk

eventueel en graag ook wat beeld
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LOKALE ECONOMIE

Gemeente Zedelgem ondersteunt

coachingstrajecten op maat
van haar lokale ondernemers
Het hoeft niet meer gezegd dat corona een enorme impact heeft gehad op de zelfstandige ondernemers, handelaars, horeca, vrije beroepers en dienstverleners. “De overgrote
meerderheid van de ondernemingen moest hun fysieke zaak sluiten tijdens de eerste lockdown-periode. Maar de impact van het coronavirus bleef verder duren en voor velen kwam
een tweede sluiting of sterk beperkende maatregelen.” zegt schepen van lokale economie
Ann Devriendt.
Ondertussen kennen we voortdurend nieuwe corona-golven. “Ondernemers moeten zich
continu her-uitvinden. Met nieuwe veerkracht hebben veel ondernemers zich opnieuw georiënteerd, maar vragen zich af of ze wel een goede weg ingeslagen zijn en goed bezig zijn.”
aldus de bevoegde schepen
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De individuele trajecten op maat kunnen
gevolgd worden bij UNIZO en kosten 230 à
250 euro. Men hoeft hiervoor geen UNIZOlid te zijn.
Ieder coachingstraject komt eenmalig in
aanmerking voor de toelage.
“De gemeente neemt 50% van het inschrijvingsrecht ten laste met een maximum van

Met toelage motiveert Zedelgem
haar ondernemers tot professionele coaching op maat

Het gaat om volgende coachingstrajecten:

Gemeente Zedelgem wil daarom een mo-

over je onderneming en ontvang

tivator zijn om de ondernemers aan te spo-

verschillende quick-wins waarmee je

ren om zich te laten bijstaan door profes-

meteen aan de slag kan.

sionele coaches.

Individuele trajecten op maat

• Quickwin: neem een helikoptervlucht

• Financieel klankbord: krijg antwoord op

Als lokale steunmaatregel voor Zedelgemse

je financiële vraagstukken, stippel een

handelaars, KMO-zaakvoerders, free

financieel traject uit of ga je op zoek naar

lancers, HORECA-uitbaters, vrije beroepen,

(alternatieve?) financieringsbronnen

enz… keurde de gemeenteraad op

voor je onderneming.

28 oktober 2021 een toelagereglement

• Leiding geven: ontwikkel jouw persoon-

goed, die ondernemers toelaat om een

lijk leiderschap en leer omgaan met

PERSOONLIJK coachingstraject te volgen.

personeelsuitdagingen.

250 euro per onderneming. Dit voor een
periode met ingang op 1 december 2021 en
eindigend op 31 december 2022.” zeggen
schepen Ann Devriendt en burgemeester
Annick Vermeulen.

Ondernemersloket Zedelgem
Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met het ondernemersloket
van de gemeente: mail naar ondernemersloket@zedelgem.be of bel 050 288 330.
Het volledige reglement vind je op
www.zedelgem.be/toelage-coachings
trajecten-lokale-handelaars

MILIEU

Geboortebos
Onze kinderen, onze toekomst

Ga mee met
de stroom
De klimaatverandering wordt steeds
zichtbaarder en de gevolgen drastischer. Hevige overstromingen en periodes van droogte wisselen elkaar af.
Stap voor stap proberen we ons aan te
passen en meer ruimte te maken voor
water en natuur.
Maar we moeten tegelijk het probleem
aan de bron aanpakken: onze uitstoot
van broeikasgassen sterk verminderen.
CO2-uitstoot komt vooral door de verbranding van fossiele brandstoffen. Als
we toekomstgericht met energie omgaan
- dat noemen we de energietransitie beperken we de opwarming van de
aarde, en voorkomen we nog grotere
problemen.

® Erwin Derous

‘Elke zet telt, voor een groots effect’.
Dat geldt voor de energietransitie als
geheel, maar zeker ook voor elk Vlaams
gezin op zich. Er zijn immers heel wat
Het aanplanten van geboortebossen of

natuurdomein. Dit keer konden alle kindjes

-dreven is een traditie die de gemeente

die geboren zijn tussen 1 september 2018

Zedelgem wil verderzetten. Onze kinderen,

en 31 augustus 2020 hun boompje planten

onze toekomst. We willen voor hen dan ook

samen met mama, papa, oma, opa... Ook

een groene omgeving garanderen.

ouders van sterrenkindjes waren meer dan

Bovendien zal het leuk zijn om later terug

welkom om een boom te planten ter nage-

te kunnen komen naar ‘hun’ bos!

dachtenis van hun overleden kindje.

Net zoals een kind deel uitmaakt van een
hun boom, samen met andere bomen,

In totaal werden er 650 bomen
aangeplant door ruim 160
gezinnen. Naast wintereik en zwarte

struiken en planten bijdragen tot ons welzijn

els, die op termijn zullen uitgroeien tot

en dat van komende generaties. Bossen

kanjers van 20 meter of meer, worden ook

bieden verkoeling tijdens warme zomers,

kleinere bomen van bij ons aangeplant:

dragen bij tot het vasthouden van over-

vuilboom, rode kornoelje, fladderiep,

vloedige neerslag in de winters, herbergen

Europese vogelkers, Gelderse roos, een

een diversiteit aan leven, en zijn een uit

stijlige meidoorn en lijsterbes.

gezin, een familie, een gemeenschap zal

gesproken plaats tot ontspanning van wandelaar, jogger, fietser…

Het bos werd aangeplant op een perceel

grote en kleine dingen die u kunt doen
om mee te gaan met de stroom. Deze
dingen kunnen perfect vervat worden
in de drie sleutelwoorden:
• Zuiniger: spring zo spaarzaam mogelijk om met energie
• Slimmer: vervang fossiele brandstoffen
stap voor stap door efficiënte elektrische alternatieven
• Groener: Kies zo vaak mogelijk voor
groene energie
Concrete tips vind je op www.meemetdestroom.be
Ook gemeente Zedelgem engageert
zich om inspanningen voor het klimaat
te doen. Wist je bijvoorbeeld dat er bijna 300 zonnepanelen op gemeentelijke
gebouwen werden geplaatst in 2021.

van Natuurpunt Zedelgem die ook zal
Op zaterdag 4 december 2021 werd het

instaan voor het verder beheer. Naast

natuurgebied Hoogveld met een halve hec-

Natuurpunt waren de 4 afdelingen van

tare extra bos uitgebreid. Voor de 5 keer

De Gezinsbond en gemeente Zedelgem

werd er een geboortebos aangeplant in dit

mede-organisator.

de
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GFT

SORTEERWIJZER

Schillen en resten van fruit,
groenten en aardappelen

Vaste zuivelproducten
(kaasresten)

Dierlijk en plantaardig
keukenafval en etensresten

Eieren, eierschalen
Fijn tuin- en snoeiafval (bladeren,
gras, onkruid, haagscheersel,
versnipperd snoeihout, ...)

Broodresten
Koffiedik, papieren koffiefilter

Kamer en
tuinplanten

Papier van keukenrol
Noten, pitten
Vlees- en visresten
(uitgezonderd mosselschelpen,
oesterschelpen,...)

Vloeistoffen (bv. soep, melk, olie,...)
Sauzen, vet en olieën
(uitgezonderd gerechten waar een
klein aandeel saus in zit)
Theezakjes en koffiepads
Behandeld hout
(met verf, vernis of
impregneermiddelen)
Beenderen en dierlijk (slacht)afval
Schelpen (van mosselen, oesters,...)
Dierenkrengen

WEL
NIET

Schaafkrullen en zaagmeel
van onbehandeld hout
Mest van kleine huisdieren
(cavia, konijn,...)

Mest van grote huisdieren of
in grote hoeveelheden
Stof uit de stofzuiger
Wegwerpluier en ander hygiëneafval
Asresten en houtskool
Plastiek, glas, metalen
Grof ongesnipperd snoeihout,
dikke takken
Aarde en zand
Kurk

Kattenbakvulling en vogelkooizand

www.ivbo.be
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Wijzigingen
bij De Lijn
Vanaf januari 2022 zijn er een aantal wijzigingen met
betrekking tot woon-schoolverplaatsingen.
Voor Zedelgem zijn onderstaande aanpassingen van
belang:
• Op schooldagen komt er een extra rit bij van
Brugge naar Torhout (lijn 74). Deze zal om 14.57u.
MILIEU

Nieuwe GFT-zak
vanaf 2022
Na de invoering van de nieuwe blauwe zak is het nu de beurt aan
de GFT-zak.
Tot nu toe konden resten van groenten-, fruit- en etensresten meegegeven worden met het restafval (niettemin werd composteren gepromoot) Maar vanaf
januari 2022 worden deze apart ingezameld. Op die manier kan je tot maar liefst
35% besparen op je hoeveelheid restafval. Ook kleine hoeveelheden tuinafval
mogen mee in de zakjes. Wat er allemaal precies in de nieuwe zakken mag vind
je op de pagina hiernaast.
De ingezamelde GFT wordt gecomposteerd of vergist waarbij biogas vrijkomt.
Met dit biogas wordt dan verwarmd en/of elektriciteit opgewekt.

vertrekken aan het station van Brugge. Deze rit
zorgt er enerzijds voor dat scholieren die vroeger
gedaan hebben niet moeten wachten op een latere
rit.
• De ontdubbelingsrit van lijn 72 die momenteel
start aan Zedelgem Groene Meersen zal vertrekken
in Veldegem (onder lijnnummer 74). Vanaf
Zedelgem rijdt deze rit verder (onder lijnnummer 72)
naar Brugge.
• De rit op lijn 74 die momenteel start aan Veldegem
Steenovenstraat (7.13 u.) richting Brugge, zal
vertrekken vanaf Torhout Station.
• Op basis van evaluatie van bezetting zullen ook
aanpassingen gebeuren aan het type voertuig
(op de drukste ritten probeert vervoersmaatschappij De Lijn zo maximaal mogelijk gelede bussen
of anders gezegd harmonicabussen of accordeonbussen in te zetten).
Informatie over deze wijzigingen vind je ook op:
• https://www.delijn.be/nl/routeplanner/
• https://www.delijn.be/nl/

Praktische zaken
• De GFT-zakken worden vanaf januari 2022 wekelijks opgehaald op woensdag
tegelijk met het restafval. Ze worden opgehaald door een wagen met 2 compartimenten zodat restafval en GFT niet gemengd geraken
• De zakken hebben een formaat van 30 liter en kosten 3 euro/rol van 10 zakken
• Je kan de zakken aankopen op de bestaande verkooppunten voor restafvalzakken en PMD-zakken.
• Voor grotere hoeveelheden tuinafval MOET nog altijd beroep gedaan worden
op het gebruik van groencontainers. Meer info hierover vind je via www.ivbo.
be. In deze containers is geen GFT-afval toegelaten.
Opgelet: De nieuwe GFT-zakken worden mee vergist en zijn dus biologisch
afbreekbaar. Dit betekent dat ze een houdbaarheidsdatum hebben van een
jaar. Je slaat dus best geen al te grote voorraad in een keer in en gebruikt best
de oudste zakken eerst.
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Een stuk van de Ieperweg in Loppem wordt

vanaf 10 januari 2022
een tijdelijke schoolstraat
De schoolstraat: van theorie
naar praktijk

Hoe gaat het in zijn werk?

Een schoolstraat is een straat waarin de

de Ieperweg met de Kattestraat en aan

ingang van een school gevestigd is en die

de uitrit van de parking in de Ieperweg

bij het begin en het einde van de schooldag

verplaatsbare nadars geplaatst. Deze ge-

gedurende een half uur wordt afgezet voor

ven aan dat dit gedeelte van de Ieperweg

het gemotoriseerd verkeer. Er is dan enkel

is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer.

De tijdelijke schoolstraat start na de kerst-

doorgaand verkeer mogelijk te voet of met

Fietsers en wandelaars hebben natuurlijk

vakantie op 10 januari 2022. We hopen ui-

de fiets. Bewoners uit de straat mogen de

wel toegang tot de schoolstraat. De school-

teraard dat het voor jou en je kind(eren) een

straat tijdens die periode wel uitrijden,

straat wordt enkel voorzien tijdens school-

extra stimulans is om te voet of met de fiets

maar niet inrijden. Vanzelfsprekend mogen

dagen en dit op de onderstaande momenten:

naar school te komen.

Concreet worden er aan het kruispunt van

De schoolstraat wordt tijdelijk ingericht
voor de rest van het schooljaar 2021-2022.
Tegen het einde van het schooljaar is er een
evaluatie voorzien.

Doe je mee?

hulpdiensten wel op elk moment de straat
inrijden.

• maandag, dinsdag en donderdag
van 8u. tot en met 8.30u. en
van 15.25u. en 15.55u.
• woensdag
van 8u. tot en met 8.30u. en
van 11.15u. en 11.45u.
• vrijdag tussen
van 8u. tot en met 8.30u. en
van 14.35u. en 15.05u.

Schoolstraat

Eénrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer

Parking
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OPENBARE WERKEN

Inhuldiging fietspad
langs de Diksmuidse Heirweg

De Provincie West-Vlaanderen en gemeente Zedelgem hebben op

ook het comfort van de gebruikers langs de Diksmuidse Heirweg

maandag 22 november 2021 het nieuwe fietspad langs de

en Brugse Heirweg.

Diksmuidse Heirweg officieel ingehuldigd. Het fietspad maakt

Het traject wordt zowel recreatief als functioneel vaak gebruikt.

onderdeel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk.

De nieuwe fietspaden vormen een verbinding tussen het natuur-

Fietspaden
Langs de Diksmuidse Heirweg werd een vrijliggend fietspad aangelegd. Ter hoogte van het kruispunt van de Zabekestraat en de

gebied Vloethemveld, het Provinciaal Opleidingscentrum voor
Veiligheidsdiensten (POV) en enkele recreatieve fietsroutes.

Termijn en kostprijs

Kronestraat zijn de fietspaden aanliggend. Het totale traject is 3,5 km

De kosten werden geraamd op 2.496.733,46 euro excl. btw waarvan

lang. Een nieuwe inrichting van de kruispunten met de Zabekestraat

1.213.481,29 euro gedragen wordt door de Provincie West-

en de Kronestraat verhoogt de fietsveiligheid.

Vlaanderen. De Provincie ontvangt 50% subsidie van het Fietsfonds

Zowel aan kant Aartrijke als aan kant Zedelgem is een veilige fiets-

voor de realisatie van deze voorzieningen.

oversteek aangelegd om het vrijliggend dubbelrichtingsfietspad

De Provincie stond in voor ondermeer de aanleg van de grachten,

op of af te rijden.

de aanleg van de funderingen en de fietspaden en het inzaaien

In dit project werd binnen de bebouwde kom van Aartrijke en

van bermen en planten van hagen. De gemeente Zedelgem nam

tussen grens van de bebouwde kom van Zedelgem en de

de wegenwerken op zich en RioPact maakte gebruik van de werken

Kronestraat een enkelrichtingspad van 1,75 m breed aangelegd.

om over een gedeelte van het traject het rioleringsstelsel te v

Tussen de bebouwde kom van Aartrijke en de bebouwde kom van

ernieuwen.

Zedelgem werd een dubbelrichtingsfietspad aangelegd van 2,5 m
breed. Het fietspad is deels gescheiden van de rijweg door een

De werken namen 220 werkdagen in beslag.

schrikstrook met haag of door de bestaande langsgracht.

Ontbrekende schakel
In de Diksmuidse Heirweg waren er geen fietspaden voorzien.
Daardoor is het project een belangrijke schakel in het voorzien van
fietsveilige infrastructuur voor de verbinding van de hoofdgemeente
Zedelgem met de deelgemeente Aartrijke. De fietspaden verhogen

Wielrenster Julie Van de Velde kwam het fietspad mee inhuldigen en goedkeuren: “Het ligt er supergoed bij. Vroeger moest
ik op de baan fietsen, dat rolde niet goed en het was luidruchtig. Het fietspad is in asfalt en rijdt heel goed. Het ligt bovendien een eindje van de baan waar de auto’s rijden. Kortom heel
veilig en aangenaam.”
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SPORT

Participatiewandeling
Lac van
Loppem

Zedelgemse Wandeltoer
- Wandeling januari
Op maandag 24 januari verzamelen we om 13.15u. aan
Kijkboerderij De Pierlapont (Zeedijkweg 23, 8210 Loppem)
voor de eerste wandeltocht van 2022 over een afstand van
8 à 10 km. We vertrekken stipt om 13.30u. en zijn omstreeks
16u. terug.

Op zaterdag 4 december heeft gemeente Zedelgem een participatie-wandeling op site 'de Lac van Loppem' georganiseerd.
Alle inwoners van Loppem werden aangeschreven en konden
hieraan deelnemen. Tijdens de wandeling werd meer duiding
gegeven rond de herbestemming van de Lac. Diverse thema's

Zwemlessen 2de trimester
2022

zoals mobiliteit, wonen in een dorpspark en uitzicht van de
woon- en parkzone werden in kaart gebracht en verduidelijkt.
De deelnemers konden ook ideeën, aanbevelingen of opmerkingen noteren en aan de gemeente bezorgen via de ideeënbus.
Alle info in deze fase van het dossier vind je op de gemeentelijke website: www.zedelgem.be/lac-van-loppem.

We hebben een plaatsje kunnen geven in de zwemcursus
beginners 2de trimester op dinsdag en donderdag aan alle
kinderen die ingeschreven waren op de wachtlijsten 1ste trimester.
Bijgevolg zijn beide cursussen 2de trimester volzet.
Inschrijven op de wachtlijsten 2de trimester kan online via
inschrijvingen.zedelgem.be, ofwel de cursus op dinsdag ofwel
op donderdag, niet op beide lijsten aub. Wij trachten hiermee
rekening te houden bij de inschrijvingen in het 3de trimester.
Inschrijven voor een cursus half-gevorderden/gevorderden
kan pas als er respectievelijk een cursus beginners/half-gevorderden bij de sportdienst is gevolgd.

Sluitingsdagen zwembad
De Groene Meersen januari
Het zwembad is gesloten
van zondag 24 december 2021
t.e.m. zondag 9 januari 2022.
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SPORT

Zedelgemse wandeltoer 2022
Heb je zin om te wandelen maar je wandelt niet graag alleen?
Wandel dan met ons mee!
Elke maand, behalve in juli en augustus, kun je deelnemen aan een

Programma
DATUM
24 /01

groepswandeling tussen de 8 à 10 km. Alle wandelingen worden
begeleid door medewerkers van de sportdienst, vrijwilligers en

14/02

gediplomeerde seingevers. Onze enthousiaste wandelbegeleiders
Nicky, Annita, Walter en Ann hebben ook dit jaar terug de mooiste

28/03

wandelwegen voor jullie uitgezocht.
25/04
Om alles veilig te laten verlopen, houden we ons steeds aan
corona-veiligheidsmaatregelen. Zorg ervoor dat je steeds een

30/05

mondmasker bij je hebt. Ook bij het betreden van de horeca,
zul je jouw Covid Safe Ticket moeten kunnen voorleggen.

27/06

Honden

26/09
24/10
28/11
19/12

VERZAMELPLAATS

ADRES

Kijkboerderij

Zeedijkweg 23,

De Pierlapont

8210 Loppem

LDC De Braambeier

Loppemsestraat 14a,
8210 Zedelgem

Sint-Andriesabdij

Zevenkerken 4,

Zevenkerken

8200 Sint-Andries

Vloethemveld

Dikmuidse Heirweg 6,

(parking campus POV)

8210 Zedelgem

Marktplein Loppem

Dorp 1,
8210 Loppem

Jeugdverblijf

Merkemveldweg 15,

Hopper Merkenveld

8210 Zedelgem

IJsboerderij ’t Moereveld

Moereveldstraat 6,
8820 Torhout

Sportcentrum

Acaciastraat 31a,

De Bosserij

8210 Veldegem

LDC Jonkhove

Aartrijksestraat 9,
8211 Aartrijke

Sportcentrum

Stadionlaan 48,

De Groene Meersen*

8210 Zedelgem

*Als afsluiter bieden we alle wandelaars na de laatste wandeltocht een kopje koffie en een stukje taart aan.

Kostprijs & inschrijven
Deelname is gratis, maar door de komst van het coronavirus is
We verwelkomen ook graag onze trouwe viervoeters op onze wan-

vooraf online inschrijven vanaf dit jaar verplicht! Inschrijven kan

delingen. We rekenen er wel op dat zij steeds aan de leiband wor-

telkens t.e.m. de zondag vooraf.

den vastgemaakt.

• Surf naar inschrijvingen.zedelgem.be, ga naar het tabblad

Verzamelen
We verzamelen steeds om 13.15u. op de parking zodat we stipt
om 13.30u. kunnen vertrekken. Bij ernstig regenweer schuilen we
nog even binnen voor vertrek. Gelieve je bij aankomst eerst aan te
melden bij een medewerker van de sportdienst. We zijn terug
omstreeks 16u.
Op iedere locatie is er parkeergelegenheid, zijn er toiletten voorzien en is er de mogelijkheid om iets te drinken (dit onder voor
behoud van de geldende corona-maatregelen).

Mee te nemen:
• Degelijke waterdichte wandelschoenen;
• Flesje water;
• Regenkledij indien nodig;
• Covid Safe Ticket (bij het betreden van de horeca);
• Zorg er ook voor dat je steeds een mondmasker bij je hebt!

‘tickets’, klik op ‘Zedelgemse Wandeltoer’ en schrijf je in.
• Je ontvangt daarna een e-mail met de bevestiging van jouw
inschrijving. Dit bewijs hoef je niet mee te brengen naar
de wandeltoer. De sportdienst heeft steeds een aanwezigheidslijst bij zich.
Inschrijven kan vanaf maandag 10 januari 2022 om 13.30u.
Heb je hulp nodig? Kom in de week van 10 januari even langs op
de sportdienst en wij helpen je verder op weg!
Alle deelnemers zijn verzekerd via de ISB-sportverzekering.

Meer info via:
• www.zedelgem.be/wandeltoer
• www.facebook.com/jeugdsportzedelgem

Contact: Sportdienst Zedelgem
050 288 602 - sport@zedelgem.be
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In de rand van de raad
Zitting gemeenteraad van 25 november 2021
Een uitgebreide versie van de notulen van de gemeenteraad 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.

SOCIALE ZAKEN
De gemeenteraad keurde de regionale samenwerkingsovereenkomst goed, alsook de voorgedragen leden, tussen Werkkracht10
en VDAB West-Vlaanderen en dit voor de periode van 01/01/2022

ARCHIEF

tot en met 31/12/2025.

De gemeenteraad besliste principieel om de plaatsnaam

Werkkracht 10 heeft als missie het versterken van lokale besturen

‘Brivibaplein’ te wijzigen in ‘Peerdenbilk’.

in hun activerings- en tewerkstellingsbeleid en te verbinden
met regionale actoren om samen een inclusieve arbeidsmarkt te

JURIDISCHE ZAKEN

realiseren.

De heer Bart Haesaert, raadslid van de fractie CD&V-Nieuw, heeft
ontslag genomen uit de gemeenteraad.
Opvolger voor dezelfde fractie is de heer Jochen Bruneel, die de

RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
De OCMW-raad heeft de gebruiksovereenkomsten met de Blauwe

eed als gemeenteraadslid heeft afgelegd en voortaan zetelt in de

Lelie voor de uitbating van de kinderkribben in het Lijsternestje

gemeenteraad.

en ’t Kaboutertje goedgekeurd.

FINANCIËN

Volgende zitting gemeenteraad: 25 november om 19.30 u.

De gemeenteraad keurde de oprichting van een dienstgebouw
voor op de begraafplaats van Loppem goed.
De gemeenteraadszittingen gaan normaal gezien door in de Raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Pers en publiek zijn dus
welkom. Er is mondmaskerplicht in alle openbare gebouwen.In de strijd tegen de verspreiding van COVID kan het zijn dat de gemeenteraad doorgaat in dienstencentrum De Braambeier (Loppemsestraat 14a) of dat de gemeenteraad digitaal vergadert. Digitale zittingen
van de gemeenteraad kunnen via livestream gevolgd worden via de gemeentelijke website: www.zedelgem.be/gemeenteraad.

WELZIJN

Januari,

maand van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker
Vroegtijdige opsporing
is de beste bescherming
tegen baarmoederhalskanker

je een uitstrijkje hebt laten nemen. Je maakt dan zelf een afspraak met

Laat van je 25ste tot en met je 64ste

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160

elke drie jaar een uitstrijkje

tussen 9 en 12 u. en 13 en 16 u.

nemen.

Stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be of surf naar

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Met een uitstrijkje is baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen.

https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be/.

Ook de voorstadia ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt of nog

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact

niet ontwikkeld is, worden via deze test opgespoord. Je hebt dan

op met je huisarts of gynaecoloog.

nog geen kanker en een eenvoudige behandeling is vaak al genoeg
om te voorkomen dat je wel baarmoederhalskanker krijgt.

De tijd vliegt: drie jaar is zo voorbij…
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de doelgroep behoort en het te lang geleden is dat
16

je huisarts of gynaecoloog op een dag waarop je niet ongesteld bent.

VEILIGHEID

Veelgestelde vragen over GAS
(Gemeentelijke Administratieve Sancties)

1. Wat zijn gemeentelijke administratieve
sancties?

7. Tot hoe laat mag ik ’s avonds muziek spelen
als ik thuis een feestje organiseer?

GAS staat voor gemeentelijke administratieve sancties. Maar

Muziek mag na 22u. slechts op een zodanig gedempte wijze

eigenlijk gaat het om afspraken die we maken om het in je buurt

gespeeld worden zodat de rust van de omwonenden niet in

zo aangenaam mogelijk te maken. Het GAS-reglement bevat

het gedrang wordt gebracht. Lawaai maken kan daarom niet

bepalingen rond geluidsoverlast, evenementen, vuur en rook,

tussen 22 en 6 u. Ook overdag gelden er duidelijke regels.

onderhoud van voetpaden, dieren,… Overtredingen van deze

Rijdende discotheken, de zogenaamde boomcars, kunnen niet

bepalingen kunnen aanleiding geven tot het opleggen van een

door de beugel. Ook storend geluid van dieren, zoals het on-

GAS-boete.

ophoudelijk geblaf van een hond, kan beboet worden.

Met de drie gemeenten binnen de politiezone Het Houtsche
(Beernem, Oostkamp en Zedelgem) streven we naar een zo
uniform mogelijk reglement.

2. Mag ik op zondag en feestdagen het gras
maaien?

8. Moet ik zelf het voetpad voor mijn deur
onderhouden?
Woekerend onkruid op voetpaden en gronden geeft een onverzorgde aanblik, trekt ongedierte aan en kan gevaarlijk zijn
voor voorbijgangers. Je moet daarom het voetpad en de straatgoot voor je woning steeds proper houden. Dit geldt ook voor

Op zon- of feestdagen mag je het gras afrijden maar niet na

onbebouwde terreinen. In de winter maak je het voetpad

22u. ’s avonds en niet voor 7u. ’s morgens.

sneeuw- en ijsvrij. Je hoopt de sneeuw op aan de rand van het

3. Mag ik vogels voederen?
Je mag vogels voederen in jouw tuin, maar niet op de openbare weg of in parken uitgezonderd bij vriesweer. Het voederen

voetpad zodat voorbijgangers veilig kunnen passeren.
Voor meer info kan je op volgende website terecht:
www.zedelgem.be/algemeen-politiereglement

van meeuwen is daarentegen altijd en overal verboden.

4. Mag ik mijn auto op straat poetsen en/of
herstellen?
Je auto herstellen op straat mag enkel in geval van overmacht.
Het poetsen van je auto op straat is af te raden gezien je geen
vloeistoffen met giftige, corrosieve of ontvlambare eigenschappen
op het openbaar domein en/of in riolen of grachten mag laten
vloeien.

5. Tot hoe laat mag ik glas in de glasbak werpen?
Het is verboden glas in de glasbak te gooien na 22u. ’s avonds.

6. Mag ik een reclamebord plaatsen op de stoep
voor mijn woning?
Het plaatsen van een reclamebord, is een vorm van inname
van de openbare ruimte, je moet dit steeds vooraf aanvragen
bij de bevoegde overheid (gemeente / gewest) en waarbij je
dus over een toelating moet beschikken.
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WONEN - ENERGIE

KORTE BERICHTEN

Bespaar op je energiefactuur
dankzij de groepsaankoop van
de provincie West-Vlaanderen
Inschrijven kan nog t.e.m 8 februari

Leren
doe je
niet alleen!

zoekt voor jou een voordelig contract voor

Op 25 februari 2022 krijg je een persoonlijk

100% Belgische groene stroom en/of gas.

voorstel, dan zie je meteen hoeveel je kan

Inschrijven kan via www.west-vlaanderen.

besparen. Het voorstel aanvaarden kan tot

be/besparen of bel 0800/18711 (ma. t.e.m.

en met eind maart 2022.

Vanaf eind januari kan je in
Brugge (Sint-Andries of
A ssebroek)
cursussen
Administratie,
Horeca,
Informatica, Nederlands
tweede taal, Personenzorg,
Talen (Portugees en Spaans),
Techniek en Tweede
kans
onderwijs (TKO) volgen.

Hulp nodig bij de inschrijving?

Op campus Eureka in Torhout kan je

Hoe?

Wanneer?

Schrijf je vrijblijvend in voor de 11de groeps-

Inschrijven kan nog tot en met 8 februari

aankoop groene stroom en gas van de

2022.

Provincie West-Vlaanderen. De Provincie

vr. van 8.30 tot 18u.).

Waarom?

Het team van De

Inschrijven is gratis en vrijblijvend. Bij vorige

Woonwinkel helpt je

groepsaankopen bespaarden de deelnemers

graag verder. Je kan

gemiddeld 200 euro op hun energiefactuur.

De Woonwinkel berei-

Bovendien kies je bewust voor groene

ken tijdens de kantooruren op 050 250 138.

stroom die wordt opgewekt in België.
Indien je telefonisch niet verder geholpen
Hoe meer deelnemers, hoe groter de bespa-

kan worden dan maken medewerkers van

ring kan zijn! Al meer dan 386 000 gezinnen

De Woonwinkel graag een afspraak. Dit op

en bedrijven gingen jou voor.

vrijdagvoormiddag 14 of 21 januari in het
loket in het gemeentehuis van Zedelgem.

Stapte je eerder al over naar een voordelig
(groepsaankoop)contract? Hou er dan reke-

Zorg alvast dat je jouw laatste jaarlijkse af-

ning mee dat je energieleverancier je con-

rekening bij de hand hebt.

tract kan verlengen aan dure prijzen. Denk
eraan: je kan op elk moment kosteloos van
energieleverancier en van energiecontract
veranderen.
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cursussen Horeca, Informatica,
Nederlands tweede taal, Talen
(Engels) en Tweedekansonderwijs
(TKO) volgen.

Meer info
en inschrijvingen op
cvoscala.be

Of ga langs op volgende
secretariaten:
CVO Scala Brugge - Sint-Andries,
Manitobalaan 48, 050 38 67 63,
sintandries@cvoscala.be
CVO Scala Torhout - Campus Eureka,
Rijselstraat 110, 050 21 73 40,
torhout@cvoscala.be

KORTE BERICHTEN

KORTE BERICHTEN

Word rijbuddy in de regio Brugge!
Vrijwilligerswerk in en rond Brugge vanaf 01/01/2022.

Veel openstaande functies in de Brugse regio vereisen een rijbewijs

• en rijd je al acht jaar zonder zware overtredingen?

voor de job zelf of om gewoonweg op het werk te geraken. Om
mensen in vervoersarmoede een eerlijke kans op een duurzame

Dan ben jij de rijbuddy waar men op zoek naar is!

tewerkstelling te geven, starten Avansa regio Brugge en

Ben je ook nog eens administratief aangelegd, digitaal vaardig en

Werkkracht10 het project "Stuur je toekomst". Met dit project

organisatorisch ingesteld? Dan is de functie coördinator van de

worden de deelnemers in het behalen van het rijbewijs B onder-

rijbuddies misschien iets voor jou!

steund en worden er extra oefenkansen geboden wanneer de
20u. rijles bij een rijschool zijn afgelopen.
Veel oefenen in de (minstens) drie maanden tijd tussen de rijlessen
en het praktijkexamen verhoogt de slaagkansen enorm en dus ook
de kansen op werk.
Daarom zijn Werkkracht10 en Avansa samen op zoek naar:
1. enthousiaste rijbuddies die de deelnemers aan “stuur je toekomst” tijdens oefenritjes in de Brugse regio willen begeleiden
met een aangereikte oefenwagen;
2. een vrijwilliger die eerder een coördinerende rol wil opnemen
en de rijbuddies ondersteunt en aanstuurt.

Gewenst profiel
Heb jij:
• een rijbewijs?
• een goede kennis van de wegcode?
• een beetje tijd?
• veel geduld?
• een positieve ingesteldheid?

Aanbod
• Tijdens een startmoment wordt de wegcode opgefrist en krijg
je tips & tricks aangeboden.
• Binnen Avansa maak je deel uit van een warm team van vrijwilligers en professionals.
• Vrijwilligers krijgen een vrijwilligersovereenkomst, –verzekering
en een fijne attentie.
• Voor de coördinerende functie voorzien we een vrijwilligers
vergoeding volgens de geldende regels en tarieven voor vrijwilligerswerk.

Contact
Voor meer info en je kandidaatstelling kan je contact opnemen
met Baraa Khadra, educatief medewerker bij Avansa Brugge:
baraa.khadra@avansa-brugge.be
Werkkracht10 is een intergemeentelijk samenwerkingsverband
tussen de 10 lokale besturen uit de Brugse regio. Avansa regio Brugge
is een sociaal-culturele actor, een netwerkorganisatie en een dienstverlener.
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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 - 17.00 u.

Woensdag

08.30 - 13.00 u.

14.00 - 17.00 u.

Vrijdag

10.00 - 12.00 u.

14.00 - 17.00 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

Van oktober t.e.m. februari gesloten om 17.00 u.

050 81 44 14

Vanaf maart terug open tot 18.00 u.

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

