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Voorwoord burgemeester 
Beste inwoners,

Het eerste Zedelgem magazine van het nieuwe jaar vindt alweer zijn weg 
naar jullie brievenbussen... Traditioneel het moment voor mij als burgemees-
ter om namens het Lokaal Bestuur nieuwjaarswensen over te maken en alle 
inwoners uit te nodigen naar de nieuwjaarsreceptie voor de inwoners op 
zondag 8 januari 2023. 

Wat vandaag misschien weer evident lijkt, was het nochtans de voorbije 2 
jaar helemaal niet: door de coronabarometers hebben we als gemeente, als 
verenigingen én in de privésfeer allemaal vele activiteiten en evenementen 
moeten annuleren, was in groep bijeen komen en zelfs met familie en naas-
ten samenkomen gedurende hele periodes niet mogelijk. Niets was nog 
vanzelfsprekend… Door nog even stil te staan bij de moeilijke en vaak ook 
verdrietige periode voor vele mensen die door corona hard en diep getroffen 
zijn geworden, kom ik bij mijn eerste en duurzame wens voor iedereen en 
deze is om jullie allemaal een goede en sterke GEZONDHEID toe te wensen, 
zowel fysiek als geestelijk want goed in je vel zitten draagt bij tot een sterke 
gezondheid en veerkracht.

Voorts wenst de gemeente verder in te zetten op haar KWALITEITSVOLLE 
TOEGANKELIJKE DIENSTVERLENING, op een aanbod activiteiten voor haar 
burgers waarmee we een hechte gemeenschap willen vormen en trekken 
we deze benadering ook door in het beleid dat we met het Lokaal Bestuur 
voeren en dat hoofdzakelijk BURGERNABIJ wil zijn in alle grote(re) en  
kleine(re) projecten… of het nu gaat om openbare werken en infrastructuur, 
burgerzaken, sociale zaken, het aanbod vrije tijd of de dagdagelijkse werking 
van de gemeentelijke loketten… Zedelgem kan rekenen op een personeels-
team dat zich ten dienste van de burger stelt en hiervoor snel schakelt, 
denken we maar aan de inzet voor het vaccinatiecentrum bijvoorbeeld. 
Daarom ook een dank je wel aan het personeelskorps van Zedelgem alsook 
aan onze vrijwilligers die samen ten dienste van de burger staan. Een dank 
je wel ook aan alle medewerkers van de veiligheids- en hulpdiensten zoals 
onze brandweer en politie waar we als gemeente steeds goed mee samen-
werken en altijd op kunnen rekenen. Laten we allen goed samenwerken 
verder voor onze gemeente en onze burgers.

Tenslotte is het ook mijn wens om jullie in dit nieuwe jaar vaak te mogen 
ontmoeten, zoals jullie weten ben ik er overal graag bij en zo houd ik vinger 
aan de pols in de gemeente. Tussen de mensen zijn is voor mij een onderdeel 
van het bestuur burgernabij.

GELUKKIG NIEUWJAAR!

Annick Vermeulen
Burgemeester

UITNODIGING: 
Welkom op de Nieuwjaarsreceptie voor 
de inwoners 

Wanneer? 
zondag 8 januari van 11u. tot 14u.

Waar? 
De Groene Meersen ingang sporthal 1, 
Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Programma:
11u  start nieuwjaarsreceptie met doorlopend  

aanbod drankjes en hapjes
12u nieuwjaarswensen burgemeester

Muzikaal optreden
Jan Wuytens en muzikanten
Speelplezier voor kinderen

Sfeerfoto’s worden genomen door een aanwezige 
fotograaf die nadien gepubliceerd kunnen worden op 
gemeentelijke communicatiedragers zoals Facebook 
of in dit magazine: in het kader van de GDPR-
privacywetgeving vragen wij om een seintje/teken  
te geven aan de fotograaf indien je niet wenst  
gefotografeerd te worden.
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Gratis kerstboomophaling 
Op dinsdag 17 januari 2023 is er een extra ophaling van kerstbomen en snoeihout op 
afroep:

• Enkel ‘echte’ kerstbomen aanbieden (geen kunststof of rieten bomen).
• Aanbieden zonder bloempot, kluit of versiering.
• Plaats of leg de kerstboom (en eventueel ander snoeihout) op maandagavond (van-

af 19 u.) of uiterlijk op dinsdagochtend (voor 7 u.) op het openbaar domein zonder 
voetgangers of fietsers te hinderen.

• Je kan je kerstboom ook zelf naar het recyclagepark brengen.

Verwittig IVBO voor deze ophaling ten laatste op maandag 2 januari 2023 via www.ivbo.be/mijn-ivbo of bel 050 456 311.

B I B L I O T H E E K

DE HOOFDBIBLIOTHEEK EN UITLEENPOSTEN ZIJN GESLOTEN OP ZATERDAG 31 DECEMBER.

Luisteroortjes 
Elke eerste zaterdag van de maand 

Zaterdag 7 januari 2023

Luister je graag naar een leuk verhaal? Elke eerste zaterdag van de 
maand verwelkomen we kinderen van 3 tot 6 jaar in onze bibliotheek 
voor onze ‘luisteroortjes’. Hierin laten we elke maand een ander 
thema aan bod komen. Op 7 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

De proefkampioen
Woensdag 25 januari 2023

Weten jullie dat je elke woensdagnamiddag gezelschapsspel-
letjes kan komen spelen in de hoofdbibliotheek van Zedelgem?
Op 25 januari spelen we doorlopend van 14.30u. tot 15.30u. 
nog een extra spel. 

Kinderen van 3 tot 8 jaar zijn welkom om samen met Winnie 
Wortel en zijn vrienden te komen ruiken, voelen en proeven. 
Aan de hand van het spel ‘de proefkampioen’ worden ze  
zintuiglijk geprikkeld en leren ze zo de vier smaken (zuur, zoet, 
bitter en zout) kennen. 

Speel- en proefplezier gegarandeerd!

Vooraf inschrijven is niet nodig.

Bibliotheek Zedelgem - 14.30u. tot 15.30u. - gratis - 050 208 
008 bibliotheek@zedelgem.be - van 3 tot 8 jaar



B I B L I O T H E E K

5

Lerarenkaarten 2023
Woon je in groot-Zedelgem en ben je leerkracht, dan kan je je lerarenkaart komen afhalen in de 
hoofdbibliotheek van gemeente Zedelgem en dit tijdens de openingsuren.

Wat breng je mee?

• Je identiteitskaart of lerarenkaart 2022.
• Indien je de lerarenkaart van iemand anders wil afhalen: de identiteitskaart of lerarenkaart 

2022 van die persoon.

Via www.klasse.be/waarismijnlerarenkaart kan je controleren waar jij je lerarenkaart kan afhalen.

K O O P  L O K A A L
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K I N D E R Z O R G

Het Lokaal Loket 
Kinderopvang 

is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt 
voor iedereen die vragen heeft in verband met kinderopvang.

Als ouder wil je voor je kindje(s) een opvang vinden die net zo warm 
en veilig is als thuis. Waar gewerkt wordt aan een stevige basis voor 
de verdere ontplooiing en ontwikkeling van je kindje(s). Daarom 
is de zoektocht naar een geschikte kinderopvang zo belangrijk.
In Zedelgem werken we ondertussen al een aantal jaar met een 
digitale aanmelding voor ouders die op zoek zijn naar een plekje 
in de kinderopvang.

De huidige software van het lokaal loket kinderopvang wordt vanaf 
1 januari 2023 vervangen door een nieuw platform. Alle opvang-
vragen zullen dan worden ingediend, geregistreerd en verwerkt 
via het platform van Opvang.Vlaanderen.

Nieuwe platform

Het nieuwe platform biedt tal van mogelijkheden! Als ouder kun 
je inloggen via Mijn Burgerprofiel of Itsme. Al je aanvragen worden 
op één plek bewaard. Zo hoef je niet steeds hetzelfde formulier in 
te vullen. Via Opvang.Vlaanderen doe je onbeperkt aanvragen bij 

opvanglocaties in je buurt in slechts enkele muisklikken. Via een 
handig overzichtsscherm volg je vlot al je aanvragen op.

Achter de schermen zijn we al een hele poos bezig om alles in 
goede banen te leiden. De lokale organisatoren van kinderopvang 
en de vaste toeleiders volgden een workshop om kennis te maken 
met het aanbod en de software.

De officiële eend van Opvang.Vlaanderen krijgt voortaan verster-
king van de Zedelgemse collega’s. Die zullen vanaf januari opduiken 
in het straatbeeld en zo de bekendmaking van de nieuwe software 
mee uitdragen.

Ben je op zoek naar kinderopvang in Zedelgem? 

Neem een kijkje op Opvang.Vlaanderen. Ervaar je moeilijkheden 
bij het aanmelden? Neem dan gerust contact op met het lokaal 
loket kinderopvang: e-mail loketkinderopvang@zedelgem.be of 
bel 050 250 139.
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Nominaties kunnen ingestuurd worden tot  
31 januari 2023: wie wil jij nomineren?

Net zoals vorig jaar doen we ook voor deze categorieën graag 
opnieuw beroep op de inwoners van Zedelgem die dus kandidaten 
kunnen nomineren! 

Voor beide categorieën gelden volgende criteria: 

• Men maakt(e) zich verdienstelijk binnen de brede culturele sector: 
zang, dans, toneel, poëzie, beeldende kunst, schilderkunst,  
muziek, erfgoed-gerelateerd, socio-cultureel verenigingsleven, … 

• Men maakt(e) zich verdienstelijk door culturele prestaties en/of 
inzet op vlak van creativiteit, vernieuwing, voor de gemeen-
schapsvorming of versterking van het maatschappelijk engage-
ment in en voor gemeente Zedelgem.

Voor de categorie ‘Carrièreprijs’ is een bijkomende voorwaarde 
dat er sprake moet zijn van een culturele inzet of verdienste in 
of voor Zedelgem van minimaal 10 jaar.

Voor de categorie ‘Prijs voor lokaal engagement’ moet het 
gaan over een persoon/organisatie/vereniging die, door zijn of 
haar of hun inzet, de gemeenschapsvorming, verbinding en 
ontmoeting in Zedelgem versterkt.

Ken je iemand of een vereniging/organisatie die 
hiervoor in aanmerking kan komen en wil je deze 
graag voor de cultuurprijzen nomineren? 

Stuur dan tegen uiterlijk 31 januari 2023 je nominatie door:
Mail naar cultuurprijzen@zedelgem.be met vermelding wie of welke 
organisatie je voor welke categorie wil nomineren en hoe hij/zij 
bijdraagt of bijdragen tot het brede culturele leven in onze gemeente 
en wat de betrokkene(n) reeds realiseerde(n). Stuur ook beeld-
materiaal zoals foto’s mee.

Laat ons dus zeker iets weten als jij iemand of een vereniging of 
organisatie kent die volgens jou deze erkenning verdient!

Het volledige reglement voor de cultuurprijzen vind je op 
www.zedelgem.be/cultuurprijzen

Zedelgem op zoek naar nominaties  
voor de gemeentelijke cultuurprijzen: 

categorieën ‘Carrièreprijs’ en 

‘Prijs voor lokaal engagement’ 
deze keer aan de beurt
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Dries Heyneman en Piet De Praitere ken 
je wellicht van Bevergem (Canvas). 
Samen met MC Stijn Verdegem komen ze 
Zedelgem onveilig maken.

Dries Heyneman maakte in 2007 de -voor 
hem- logische stap van psycholoog in de 
marketing van medische apparatuur naar 
het cabaret. Met het cabaretduo Ter 
Bescherming van de Jeugd won hij in 
2008 het Leids Cabaret Festival en tourde 
vijf seizoenen lang in Nederland en 
Vlaanderen. Vanaf 2012 werkte Dries 
Heyneman druk achter de schermen en 
regisseerde de voorstellingen van Han 
Solo, Piv Huvluv, Begijn Le Bleu, Freddy 
De Vadder, Piet De Praitere… Daarnaast 
stond hij als scenarist en acteur mee aan 
de basis van de fictiereeks Bevergem 
(Canvas). In 2016 was hij te zien in de fic-
tiereeks ‘De 16’ (Canvas).

Afgepeigerd, uitgeperst, leeggezogen, 
onderbetaald en dodelijk vermoeid keert 
Dries Heyneman terug naar zijn oorspron-
kelijke passie: het podium.

Piet De Praitere raakte redelijk wereld-
beroemd als Etienne met het open  
verhemelte en als Dikke Gilbert de la 
Tourette. Hij werkte samen met 
Kamagurka, Freddy De Vadder en Gunter 
Lamoot en was te zien en te horen op 
Studio Brussel, Radio 1, Canvas, VT4, 2BE 
en de VPRO. Ondertussen kennen we hem 
ook als Claude Delvoye uit Bevergem 
(Canvas) en maakte hij samen met Dries 
Heyneman zijn eigen programma 
Lookalikes (2BE).

20u. - GC De Groene Meersen - 13 euro 
- www.zedelgem.be/tickets - 050 288 
330 - tickets@zedelgem.be

COMEDY NIGHT

Dries Heyneman 
& Piet De Praitere 

o.l.v. Mc Stijn Verdegem 
Zaterdag 14 januari 2023 om 20u.

©
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GEDICHT

Zedelgem

Onder de oude molen werd ik groot

Die had geen wieken

Maar ik leerde er wel vliegen

Tussen de grenzeloze wolken

Ik leerde vragen tussen de blatende schapen

Werd geschapen door het graan en de gewassen

Uit de kluiten gewassen verrassingen

Stonden steeds te wachten in het dorp voor-

bij mijn tuin

Al kruipend kwam ik het huis uit en

Werd omarmd door de warmte van dit land

Tussen de gevels vol gekende gezichten

Leerde ik mij omhoog richten

Dromend tussen de sterren kon ik de weg 

verkennen naar verdere oorden

Ik zou naar overal kunnen verhuizen

Maar in het Westen van Vlaanderen

Zal er altijd een thuis zijn

Mijn weg begon in Zedelgem

En zal er altijd verweven zijn

Hier zal het altijd feest zijn

 
Bernt Sales Segarra

Gedicht van Bernt Sales Segarra, een 
creatieve duizendpoot, podiumbeest en 
moderne voordrachtkunstenaar.
Meer info: 
e-mail bernt.sales.segarra@hotmail.com 
of @bernt.sales.segarra op Instagram
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Geiten? De koe van de werkman! 

Meer dan 100 jaar geleden speelden geiten en het kweken ervan een niet te 
onderschatten rol voor het overleven en de levenskwaliteit van onze lokale 
werklieden. Tegen het einde van de 19e eeuw kwam de landbouw in Vlaanderen 
namelijk in een diepe crisis terecht, met alle gevolgen van dien voor arme land-
bouwers en landarbeiders. 

De katholieke Kerk (en elite) schoot te hulp – en wilde zo tegenwicht bieden aan 
de opkomst van de socialistische beweging. Ze stimuleerde lokale priesters en 
invloedrijke gelovigen om verzekeringskassen en coöperaties op te richten. Voor 
arme landarbeiders was het financieel niet haalbaar paarden of koeien te fokken, 
maar geiten… dat lukte! 

Rond 1900 doken er in West-Vlaanderen dan ook her en der geitenbonden op: 
georganiseerde verenigingen waarbij geiteneigenaars zich verzekerden tegen 
onverwachte verliezen en ondersteuning kregen bij het fokken voor een hoger 
rendement. Er werden volop prijskampen en tentoonstellingen georganiseerd. 
De geitenkweek nam in onze contreien een hoge vlucht. 

Verdwenen in de krochten van de geschiedenis… 

Ook in Aartrijke, Loppem, Veldegem en Zedelgem waren er heel wat geitenkwe-
kers actief. In Veldegem was zelfs al in 1899 sprake van een geitenbond, één van 
de eerste na het pionierswerk in Vladslo. Tijdens de Eerste Wereldoorlog be-
hoedde de geitenkweek heel wat landwerklieden van honger en armoede, en 
vanaf het interbellum pikten de bonden hun activiteiten weer ten volle op. Maar 
de groei stagneerde en tijdens de Tweede Wereldoorlog verdween de geiten-
beweging langzaam uit beeld… 

Hoewel er vandaag nog steeds interessante samenwerkingen zijn rond de  
geitenkweek, zijn de geitenbonden bijna volledig verdwenen uit ons collectief 
geheugen. 

Help jij mee opfrissen?

Tijdens Erfgoeddag 2023 – zondag 23 april – duikt de Gemeente Zedelgem samen 
met enkele erfgoedliefhebbers in het verleden van de geitenbonden. We brengen 
deze lokale geschiedenis weer tot leven met een boeiende expo in 
Dienstencentrum Veltershof in Veldegem (verdere praktische informatie volgt).

We zijn daarvoor nog op zoek naar oude foto’s, verhalen, objecten… die getuigen 
van de geitenkweek of de rol van geiten in onze gemeente. Weet jij meer of heb 
je interessant materiaal? Geef een seintje via archief@zedelgem.be of 050 81 44.

Heb jij nog gehoord van  
de geitenbond?

Springkaart van een geitenbok van Dhr. Rosseel, 1937-1938 - 
Gemeentearchief Zedelgem, Archief Gemeente Aartrijke

Foto van een geitenkeuring in Dranouter, 1900-1914 - Westhoek 
Verbeeldt, privécollectie

‘Bietje’ met haar Rodenbach en haar geit die ook graag een teugje 
meedrinkt tijdens een Kindermarkt op Kermisdinsdag in Veldegem 
- Collectie Gemeentearchief Zedelgem
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De populaire publicatie van auteurs 
Wilfried Hermy en Christian Deneve 
over de herbergen in Loppem, is op-
nieuw (in beperkte oplage) verkrijg-
baar. Wacht zeker niet te lang om een 
exemplaar te bemachtigen!

Via het verhaal van de herbergen, lei-
den de auteurs je naar het Loppem van 
voor de Eerste Wereldoorlog. Niet al-
leen het leven in en rond de herbergen 
komt aan bod. Dankzij passages over 
het wegennet van het oude Loppem, 

de vele (verdwenen) ontspanningsmo-
gelijkheden en de wijken zoals de 
Warande, de Heidelberg of de Sparre, 
krijg je een totaalbeeld van het 
Loppem rond de eeuwwisseling. 

Praktisch
De publicatie is verkrijgbaar aan het 
onthaal van het Gemeentehuis in 
Zedelgem of het Gemeentearchief in 
Aartrijke voor de democratische prijs 
van 5 euro. Zolang de voorraad strekt. 

Loppem dorp ten tijde van de Eerste Wereldoorlog - Collectie 
Gemeentearchief Zedelgem

Publicatie over de Loppemse herbergen rond 1900-1914 

opnieuw beschikbaar

Huwelijksjubilarissen
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In het voorjaar van 2023 start de aanleg van nieuwe, veilige en 
vrijliggende fietspaden langs de Loppemsestraat in Oostkamp en 
de Oostkampsebaan in Zedelgem. Om het fietspad aan alle veilig-
heidsvoorwaarden te laten voldoen, is er genoeg ruimte nodig. 
Momenteel staat er langs het traject een bomenrij. Deze bomen 
zullen moeten worden gekapt. Een deel van de bomen is ziek, ze 
bevinden zich soms boven leidingen en kabels die ze beschadigen 
en hun dikke wortels maken de verharding van het fietspad hier 
en daar kapot. Op sommige plaatsen belemmeren ze het zicht op 
het verkeer.

Op 1 maart start het broedseizoen en vanaf dat moment mogen 
er geen bomen meer worden gerooid. Om de aanleg van de fiets-
paden niet te vertragen, stellen we een afzonderlijke aannemer 
aan die de bomen zal kappen. De werken starten in januari en 
eindigen ten laatste op 28 februari.

Nieuwe bomen

Na dit werk zal het uitzicht van de baan er tijdelijk helemaal anders 
uitzien, maar Provincie West-Vlaanderen en de gemeenten 
Oostkamp en Zedelgem zullen in totaal 149 nieuwe bomen aan-
planten. Kwaliteit en veiligheid staan hierbij voorop. De nieuwe 
bomen zijn grote, hoofdzakelijk streekeigen soorten die bestand 

zijn tegen ziektes. Het gaat over valse christusdoorn (Gleditsia 
triacanthos), wintereik (Quercus petrea) en knotwilg (Salix alba). 
Waar de groenstrook te smal is, komt er een haag (Ligustrum  
ovalifolium) als extra veiligheidsbuffer voor de fietsers. De plant-
vakken waarin de nieuwe bomen zullen staan, zijn veel groter dan 
die van de bomen die verdwijnen. Dat zorgt voor een betere  
watertoevoer en verbetert dus ook de groeikansen van de bomen 
aanzienlijk. De wortelbescherming voor de nieuwe bomen zal 
schade aan de verharding van de nieuwe fietspaden voorkomen.

Verkeersveiligheid

De bomenrijen zullen geschrankt worden opgesteld en er komen 
ribbelstroken aan beide zijden van de weg. Zo wordt het huidige 
snelheidsremmende tunneleffect behouden en zelfs nog versterkt. 
De inplanting van de bomen houdt rekening met het zicht voor de 
uitrijdende landbouwvoertuigen. Er komt een veiligheidsstrook 
van 3 meter tussen de rijweg en het fietspad waarbij de bomen op 
2 meter van de rijweg worden aangeplant. De veiligheidsstrook 
dient ook als een wadi (opvang regenwater) voor een betere wa-
terafvoer en -infiltratie. Aan de andere kant van het fietspad komen 
er grachten met een natuurlijke langzame oever die alle kansen 
biedt aan spontane plantengroei.

Start vernieuwing bomenrij
Loppemsestraat in Oostkamp en Oostkampsebaan in 

Zedelgem
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De Lijn beweegt mee 
naar het nieuwe net

Vanaf 1 januari 2023 zet De Lijn concrete stappen om een heel nieuw 
net uit te bouwen, www.delijn.be/nl/content/mobiliteitsswitch/.

In verschillende fases voert De Lijn over heel Vlaanderen opti-
malisaties in. Sommige van deze wijzigingen zijn groot, andere 
weer klein.

Hoe zien deze eruit voor onze gemeente?
Vanaf 1 januari 2023 rijdt lijn 74 in Veldegem voortaan via de 
Rembertstraat en stopt niet meer aan de haltes Plaats en 
Korenbloemstraat

 Afgeschafte haltes:

•  Veldegem Plaats
• Veldegem Korenbloemstraat

Nieuwe haltes:
• Veldegem Steenovenstraat
• Veldegem Kerk

Raadpleeg de nieuwe dienstregeling via de routeplanner of app 
van De Lijn. Alle informatie rond onze gemeente vind je ook 
terug op delijn.be/zedelgem.

In december 2022 viel de nieuwe afvalka-
lender en bijhorende afvalkrant voor het 
nieuwe jaar 2023 in je brievenbus. Helaas 
laat IVBO weten dat er enkele fouten inge-
slopen zijn die tot verwarring kunnen lei-
den, daarom hierbij graag volgende recht-
zetting:  Op woensdag 8 maart 2023 is er 
wel degelijk een restafval en gft-ophaling. 
In de rondgedeelde kalender staat deze dag 
blanco, maar de ophaling gaat die dag wel 
gewoon door.
Op de achterzijde staan bij het blok 
‘Snoeihout’ nog verkeerdelijk de oude op-

haaldata van het snoeihout vermeld. De 
data op de afvalkalender (voorzijde) zijn 
correct: de ophaling van het snoeihout 
gaan in 2023 door op 17 januari, 28 februa-
ri, 28 april, 15 september en 24 november.
Via de website en app van Recycleapp.be vind 
je steeds de meest correcte en actuele info.
Je kan ook een digitale versie raadplegen 
op de gemeentelijke website www.zedel-
gem.be waar de correcte versie van de af-
haalkalender 2023 reeds online staat. 
Er is 4 keer per jaar een ophaling van snoei-
hout en van grofvuil, beide op afroep. 

M I L I E U

Afvalophaling 2023

Verwittig steeds IVBO ten laatste 14 dagen 
voor de geplande ophaaldatum (telefo-
nisch). De ophaling van snoeihout is gratis, 
de ophaling van grofvuil is betalend.
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Sluitingsdagen zwembad de Groene Meersen: het zwembad zal gesloten zijn van zaterdag 24 december 
2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023.

Overzicht Koersen 2023 
Contact: 050 200 913 of 0477 433 726 of e-mail Bjorn_misseeuw@hotmail.com

Wanneer Categorie Verzamelplaats Uur
9/04/2023 Nieuwelingen heren en dames 'T Strooyhof Veldegem 13u.
1/05/2023 Elite zonder contract 'T Strooyhof Veldegem 13u.
14 of 21/05/2023 Aspiranten - Miniemen 'T Strooyhof Veldegem VOLZET 9u.
10/06/2023 Nieuwelingen heren en dames De Boot-Erham Zedelgem 13u.
11/06/2023 Elite zonder contract De Boot-Erham Zedelgem 13.30u.
21/07/2023 Juniores 'T Strooyhof Veldegem 14u.
30/072023 Elite zonder contract Café Gemeentehuis Aartrijke (tegenover de kerk) 13.30u
15/08/2023 Nieuwelingen - Juniores Herbergé Loppem nabij de kerk 13u.
10/09/2023 Mindervalide personen 'T Strooyhof Veldegem VOLZET 13u.

Zwemlessen 2e trimester 2023
We starten met een nieuwe cursus beginners in de week van  
9 januari 2023, ofwel op dinsdag ofwel op donderdag en dit  
telkens van 16.45u. tot 17.30u.

Mochten de cursussen volzet zijn, raden we aan om je kind op 
de wachtlijst te plaatsen. Niet op beide lijsten aub! We trachten 

hiermee rekening te houden bij de organisatie van een nieuwe 
cursus. 

Let op: Inschrijven voor een cursus half-gevorderden/gevorderden 
kan je pas als er een cursus beginners/half-gevorderden bij de 
sportdienst is gevolgd.

De groepslessen ‘Dance Mix’ worden vervangen door ‘Pilates’ 
wekelijks op maandag van 19.15u. tot 20.15u. De lessen 
‘Figuurtraining’ worden verder georganiseerd om 20.15u.

Bij pilates worden spierversterkende oefeningen afgewisseld 
met oefeningen die de lenigheid en stabiliteit bevorderen om 
een sterk maar ook soepel lichaam te krijgen. De focus ligt hierbij 

op de ‘core’ van het lichaam, namelijk de rug-, buik-, bil- en heup-
spieren.

Pilates situeert zich tussen BBB en Yoga, doordat er niet enkel 
op kracht en conditie gewerkt wordt maar ook op lenigheid, 
evenwicht en ademhaling. Een ideale combinatie die voor  
iedereen toegankelijk is en steeds op eigen niveau kan worden 
uitgevoerd. Pilates voorkomt en verhelpt blessures.

De avondlessen op maandag starten pas op 16 januari.  
Alle andere gemeentelijke sport- en zwemlessen starten in 
de week van 9 januari.

Nieuw vanaf januari 2023:
Sportlessen op maandagavond
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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 groepswandeling 
tussen de 8 à 10 km. Alle wandelingen worden 
begeleid door medewerkers van de sport-
dienst, vrijwilligers en gediplomeerde sein-
gevers. Onze enthousiaste wandelbegeleiders 
hebben ook dit jaar terug de mooiste wan-
delwegen voor jullie uitgezocht!

Honden
We verwelkomen ook graag onze trouwe 
viervoeters op onze wandelingen. We reke-
nen er wel op dat zij steeds aan de leiband 
worden vastgemaakt.

Verzamelen
We verzamelen steeds om 13.15u. zodat we 
stipt om 13.30u. kunnen vertrekken. Bij 
ernstig regenweer schuilen we nog even 
binnen voor vertrek. We zijn terug  
omstreeks 16u.

Op iedere locatie is er parkeergelegenheid, 
zijn er toiletten voorzien en is er de moge-
lijkheid om iets te drinken.

Vergeet niet mee te nemen of aan te doen:
• Flesje water.
• Degelijke waterdichte wandelschoenen.
• Regenkledij indien nodig.

Programma
DATUM VERZAMELPLAATS ADRES

30/01 Kijkboerderij De Pierlapont Zeedijkweg 23, 8210 Loppem

27/02 LDC De Braambeier Loppemsestraat 14 A, 8210 Zedelgem

27/03 Sint-Adriesabdij Zevenkerken Zevenkerken 4, 8200 Sint-Andries

24/04 Kamphuis Vloethemveld Dikmuidse Heirweg 6, 8210 Zedelgem

22/05 Marktplein Loppem Dorp 1, 8210 Loppem

26/06 Jeugdverblijf Hopper Merkenveld Merkemveldweg 15, 8210 Zedelgem

25/09 IJsboerderij ’t Moereveld Moereveldstraat 6, 8820 Torhout

23/10 LDC Veltershof Koning Albertstraat 11, 8210 Veldegem

28/11 LDC Jonkhove Aartrijksestraat 9, 8211 Aartrijke

19/12 Sportcentrum De Groene Meersen* Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem

Gezellige afsluiter
Als afsluiter krijgen alle wandelaars na de laatste wandeltocht een kopje koffie en een 
stuk taart aangeboden.

Kostprijs en inschrijven
Deelname aan de Zedelgemse wandeltoer is gratis. Je hoeft hiervoor niet in te schrijven.
Alle deelnemers zijn verzekerd via de ISB-sportverzekering.

Info en contact: sportdienst gemeente Zedelgem - www.zedelgem.be/wandeltoer 
050 288 602 - sport@zedelgem.be

Zedelgemse wandeltoer 2023

Zedelgemse wandeltoer 
Wandeling januari

Op maandag 30 januari verzamelen we om 13.15u. aan Kijkboerderij De Pierlapont 
(Zeedijkweg 23, 8210 Loppem) voor de eerste wandeltocht van 2023 over een afstand 
van 8 à 10 km. We vertrekken stipt om 13.30u. en zijn omstreeks 16u. terug.
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WANT ELKE STAP TELT

 WANDELEN 
IS HET BESTE 

MEDICIJN

WWW.10000STAPPEN.BE

affiches 10 000 stappen intermediarspartners A3.indd   4affiches 10 000 stappen intermediarspartners A3.indd   4 2/09/21   17:132/09/21   17:13
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Gemeente Zedelgem wenst een ruimtelijk uitvoeringsplan  
(RUP Heidelberg) op te maken voor de omgeving Heidelberg langs 
de Torhoutsesteenweg tot aan het park Ter Loo. Met dit RUP wordt 
er gestreefd naar meer structuur en een ruimtelijk kader voor 
toekomstige ontwikkelingen voor de aanwezige bedrijven en  
woningen en ook voor het park Ter Loo waar het inrichten van een 
natuurbegraafplaats beoogd wordt.

Er werd voor het uitvoeringsplan een startnota over het gebied 
opgemaakt die de doelstelling omschrijft, onderbouwt en  
motiveert.

De startnota en procesnota voor dit Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
ligt ter inzage bij het onthaal van het gemeentehuis en kan door 
de bevolking geraadpleegd worden van 2 januari 2023 tot en 
met 3 maart 2023. De nota kan gedurende die periode ook ge-
raadpleegd worden op de gemeentelijke website.

Informatievergadering  
dinsdag 24 januari 2023 om 19u
Om jouw mening te weten te komen, organiseert de gemeente een 
infovergadering voor inwoners. De infovergadering vindt plaats in 
De Braambeier in de Loppemsestraat 14a in Zedelgem en dit op 
dinsdag 24 januari 2023 om 19u. 

Iedereen is van harte welkom op deze avond om samen na te  
denken over de toekomst van deze omgeving.

Reacties over de startnota moeten aangetekend verstuurd of 
tegen ontvangstbewijs afgegeven worden op het gemeentehuis 
bij het onthaal of digitaal overgemaakt worden, dit kan door te 
mailen naar ruimte@zedelgem.be en dit ten laatste op 3 maart 
2023.

Raadpleging startnota  
en participatiemoment 
over het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) 

‘Heidelberg’
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Wat met 

gevonden voorwerpen?
Nieuwe regeling van toepassing 
met ingang van 1 januari 2023

Stel dat je tijdens een wandeling een porte-
feuille of een ander kostbaar voorwerp 
vindt. Wat dan?

Als vinder doe je er alles aan om de eigenaar 
van het gevonden voorwerp terug te vinden. 
Vind je de eigenaar niet terug, dan moet je 
binnen de 7 dagen aangifte doen bij de  
gemeente waar de zaak/het voorwerp  
gevonden is, of een andere gemeente naar 
keuze.

De gemeente neemt het gevonden voor-
werp dan op in haar ‘register van gevonden 
voorwerpen’ en laat dit, indien nodig,  
weten aan de gemeente waar het voorwerp 
gevonden werd. Neemt de gemeente het 
voorwerp in bewaring, is zij daar dan ook 
aansprakelijk voor. Hou je ze als vinder het 
gevonden voorwerp zelf bij, ben jij dat.

Ondertussen doet de gemeente de nodige 
inspanningen om de eigenaar terug te vinden.

De gemeente of vinder is in elk geval verplicht 
de goederen 6 maanden te bewaren, tenzij 
het gaat om goederen die snel bederven of 

schadelijk zijn voor de openbare hygiëne, 
gezondheid of veiligheid. Is de termijn  
verstreken, kan de gemeente of de vinder 
op een economisch verantwoorde manier 
beschikken, dat wil zeggen:

• ofwel organiseert de gemeente een 
openbare verkoop;

• ofwel schenkt de gemeente het voorwerp 
aan een derde, zoals het overdragen van 
de goederen aan de kringloopwinkel;

• ofwel gebruikt de gemeente het voor-
werp zelf;

• ofwel vernietigt de gemeente het voorwerp.

Ingeval van verkoop moet de gemeente de 
opbrengst ter beschikking van de eigenaar 
of van zijn rechtverkrijgenden houden. Het 
voorwerp blijft toebehoren aan zijn oor-
spronkelijke eigenaar en de gemeente of 
vinder wordt pas eigenaar vijf jaar na de 
opname in het register voor zover de oor-
spronkelijke eigenaar zich niet kenbaar 
heeft gemaakt. 

Ben je iets verloren in Zedelgem? 

Neem dan zeker een kijkje op onze gemeen-
telijke website. Op de infopagina  
www.zedelgem.be/gevonden-voorwerpen 

staat een oplijsting van de gevonden voor-
werpen. 
Regelmatig worden gevonden voorwerpen 
bij de gemeente binnengebracht. Vaak gaat 
het om sleutels, brillen, kledij, portefeuilles… 
Heb je jouw verloren voorwerp gezien in de 
oplijsting op de gemeentelijke website, 
meld je dan aan bij het onthaal van het ge-
meentehuis in Zedelgem met je identiteits-
kaart en een bewijsstuk dat aantoont dat 
het om jouw voorwerp gaat. (Bij voor beeld 
een aankoopfactuur, een foto, een pincode, 
een gedetailleerde omschrijving…)

Heb je zelf iets gevonden? 

Aarzel niet om het binnen te brengen bij het 
onthaal van het gemeentehuis. Wij doen 
dan het nodige om de verloren voorwerpen 
aan de eigenaar terug te bezorgen.
 
We raden aan om persoonlijke spullen  
zoveel mogelijk te markeren.

Ben je slachtoffer van een diefstal?
 
Doe je aangifte online via de website van 
politiezone Het Houtsche www.hethoutsche.be 
of maak een afspraak bij de politie, bel naar 
050 820 800.
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Gemeente Zedelgem biedt haar inwoners 
al enige tijd Hoplr aan, het online sociaal 
buurtplatform dat buurtbewoners dichter 
bij elkaar brengt.

Is je kat verdwenen, ben je op zoek naar een 
babysit of een handige harry? Wil je voor 
eventjes een ladder gebruiken of iemand 
vragen om een boodschap voor je mee te 
brengen? Zedelgemnaren vinden een  
oplossing onder buurtbewoners via het 
buurtnetwerk Hoplr dat reeds goed inge-
burgerd is.

Hoplr is een sociaal platform voor en 
door de buurt, de gemeente mengt zich 
niet, maar maakt het mogelijk door  
het platform de bekostigen en wil op die 
manier mensen dichter bij elkaar  
brengen. 

Voordelen voor en door de buurt
Meer dan 250.000 huishoudens in België en 
Nederland gebruiken Hoplr. Via hoplr.com 
en/of de app sta je als inwoner op een heel 
eenvoudige manier in contact met de  
mensen van je straat of buurt.

Zit jij al op het online 

sociaal buurtplatform 
Hoplr?

Het platform geeft heel wat voordelen:

• Elke buurt is privé en alleen je buren en 
jij hebben toegang tot jouw buurt via een 
specifieke inlogcode.

• Je kan op een eenvoudige manier je buren 
leren kennen. Stel jezelf op het platform 
aan je buren voor: wie ben je, wat doe je 
en hoe kan je helpen? Begroet nieuwe 
buren en ontdek wie er in jouw straat of 
buurt woont.

• Lanceer er een oproep of stel een vraag. 
Nood aan een betrouwbare babysit? Wil 
je een initiatief lanceren? Of is je huisdier 
vermist? Post dan zeker een berichtje op 
het platform. Op die manier kan je op 
zoek gaan naar een oplossing die je ho-
pelijk in jouw buurt kan vinden.

• Lees meer info over je buurt. Van inbraak-
meldingen, tot buurtfeesten, het uitlenen 
van materiaal…

Hoplr in Zedelgem, sluit je aan
Welke buurten?

Hoplr bestaat uit kleine gemeenschappen, 
die geografisch afgebakend zijn per buurt. 
Enkel bewoners in de eigen buurt hebben 
toegang tot dit netwerk, op basis van hun 
adres en een specifieke inlogcode. Het plat-
form is vrij van reclame en je kan er niet 
anoniem aan deelnemen.

Volgende kernen zijn actief:
• Aartrijke
• De Leeuw/Zuidwege
• Loppem
• Veldegem
• Zedelgem dorp

Toegang tot Hoplr

Je krijgt toegang tot het platform Hoplr 
door je te registreren via de website  
www.hoplr.com/nl. Lukt het niet? 
Stuur dan eerst een e-mail naar 
support@hoplr.com.

S O C I A L E  Z A K E N
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In 2021 kwam er vanuit de Provincie een 
subsidie-oproep in het kader van ‘herstel-
maatregelen’ na de coronacrisis. Er is een 
‘Herstelfonds’ voorzien via het ‘Programma 
voor Plattelandsontwikkeling in Vlaanderen’ 
voor projecten die investeren in recreatieve 
infrastructuur en ontmoetingsplekken. 
Projecten krijgen 65% Europese steun met 
een maximum van 50.000 euro. De reste-
rende 35% wordt dan door de gemeente(n) 
gefinancierd. 

Hoe zit het met de centen?

In februari 2022 heeft het gemeentebestuur 
Zedelgem een projectaanvraag ingediend. 
Deze werd door de minister voor platte-
landsbeleid goedgekeurd op 22/04/2022. 
Het project loopt tot eind juni 2024. Er werd 
een maximale Europese cofinanciering van 
27.019,10 euro (65%) toegekend, op een 
totale projectkost van 41.567,84 euro (incl. 
BTW). De gemeente investeert dus zelf 
14.548,74 euro (35%). De realisatie van de 
projecten zijn dienstoverschrijdend (milieu, 
mobiliteit en toerisme). Vanuit de expertise 
van onze partner Regionaal Landschap 
Houtland en Polders zal de gemeente bij-
gestaan worden voor het bepalen van groene 
inkleding met focus op biodiversiteit.

Wat zal er concreet gebeuren?

Met het project ‘Zedelgem herademt’ zetten 
we in op de ontwikkeling of (her)aanleg van 
groene ontmoetingsplaatsen in de 4 
dorpskernen. Ook het opwaarderen van 
de recreatieve infrastructuur langs diverse 
wandelpaden en fietsroutes staat op de 
planning. Tijdens de lockdown-periode en 
de coronapandamie werd zeer duidelijk dat 
zowel lokale bewoners als nabije ‘buren’ 
en ‘dichtbij toeristen’ massaal de open-
lucht en recreatieve plaatsen opzochten.
Bovendien is een mooie, (overwegend) 
groene ontmoetingsruimte in de buitenlucht 
in elke dorpskern een meerwaarde. Er zal 
niet alleen gezorgd worden voor stevig ter-
reinmeubilair, maar er wordt ook aan-
dacht besteed aan biodiversiteit en veilige 
mobiliteit.

We hebben vastgesteld dat in tijden waar 
menselijk contact vaak veiliger is in open 
lucht men ook de juiste omkadering dient 
te voorzien.

Zelfs lang na de coronacrisis zullen de aan-
gepakte buitenruimtes blijvende, duurzame, 
positieve elementen vormen in de diverse 
dorpskernen en langsheen de toeris-
tisch-recreatieve paden/routes in groot- 
Zedelgem.

Waar komt er iets?

De precieze locaties van de groene ont-
moetingsplekken worden nog finaal afge-
toetst. Het is de bedoeling om in elke deel-
gemeente een ruimte te creëren waar men 
elkaar gezellig kan ontmoeten in het groen 
en even op adem komen: aan de Wilgen 

(westelijk pleintje) in Aartrijke, nog nader 
te bepalen in Loppem, aan het Ludovico 
Vandendriesscheplein in Veldegem en aan 
de Sprinkelhoevestraat (noordelijk pleintje) 
in Zedelgem.

We voorzien ook enkele rust- en picknick 
punten langs bepaalde wandelpaden en 
fietsroutes. Door de hogere materiaalkosten 
zullen we misschien moeten snoeien in het 
aantal locaties maar we zullen niet inleveren 
op kwalitatieve uitwerking.

Verder wordt geïnvesteerd in ingerichte 
(groene) fietspoolplaatsen in elk van de 
4 dorpskernen. Men zal er op een veilige 
manier kunnen afspreken en verzamelen 
om naar school of werk te rijden: ter hoogte 
van Zeeweg Noord - Steenstraat in Aartrijke, 
aan de kruising van de Albert van Caloenstraat 
en de Steenbrugsestraat in Loppem, aan 
de Boudewijn Hapkenstraat en de 
Rembertstraat in Veldegem en aan de over-
gang van de Vloethemveldzate en de 
Zaggebroekstraat in Zedelgem. De locaties 
sluiten nauw aan op de recreatieve fiets-
routes en liggen op een route die de verbinding 
maakt tussen de deelgemeenten en buur-
gemeenten.

De coronacrisis heeft ons geleerd dat men-
tale weerbaarheid en het terugvinden van 
veerkracht zeer belangrijk zijn, daarom 
willen we ook meer ‘ruimte’ voor rouwver-
werking en troost en grijpen we de kans om 
van de sterretjesweide op de parkbegraaf-
plaats van Sint-Laurentius een koestertuin 
te maken. In onze cultuur leent een  
begraafplaats zich (nog) niet tot het afwis-
selend rouwen en spelen. Nochtans  
verwerken kinderen intens verdriet op een 

T O E R I S M E

‘Zedelgem herademt’,
een project met Europese steun
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andere manier en moeten ze in staat gesteld 
worden om spelenderwijs hun rouw te  
beleven.

De koestertuin kan op termijn aangevuld 
worden met enkele speelse elementen 
(schommelmand, kinderhuisje, …). De ster-
renweide ligt reeds in een groene park-
omgeving maar kan zeker nog verder opge-
waardeerd worden met nog meer kleurrijke 
planten en bloemen die vlinders aantrekken.

Dezelfde redenering geldt voor de 
Troostplek in de buurt van het ecologisch 

volkstuinpark Den Doorn. Op deze speciale 
rustplek zal er maximaal ingezet worden 
op meer natuurelementen om tot een 
mooie groene oase te komen die eveneens 
troost kan bieden.

Met dit project wil het gemeentebestuur 
letterlijk en figuurlijk meer aantrekkelijke, 
uitnodigende plekjes creëren in het bui-
tengebied, toegankelijk voor IEDEREEN 
die op zoek is naar ‘zuurstof’ voor lichaam 
en geest. Zedelgem laten herademen na 
de jaren van coronacrisis…

Terugblik seniorenfeest 

T O E R I S M E

W E L Z I J N

Tijdens de jaarlijkse seniorenweek die in de maand november valt organiseert  
gemeente Zedelgem haar ‘Seniorenfeest’ in De Groene Meersen. De gemeente en 
haar senioren waren dan ook enorm blij dat het feest - na een lange corona-onder-
breking- terug kon doorgaan en het is intussen geweten dat de gemeente telkens 
een swingend programma aanbiedt. Dit jaar genoten meer dan 600 senioren op 
donderdag 24 november van Vlaamse topartiesten Garry Hagger, Margriet Hermans 
en Bart Kaëll ! 
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Wat moet je doen bij 
een ongeval met stoffelijke schade?

Ben je betrokken bij een ongeval met stof-
felijke schade? Blijf niet bij de pakken zitten 
maar vul samen met de tegenpartij een 
Europees Aanrijdingsformulier (EAF) in. Een 
juist en volledig ingevuld formulier kan veel 
problemen voorkomen en versnelt de scha-
deregeling.

Wanneer een Europees Aanrij-
dingsformulier (EAF) invullen?
• Zijn er gewonden? Of is er vermoeden dat 

de tegenpartij alcohol of drugs heeft ge-
bruikt? Of is er discussie? Bel de politie.

• Is er enkel stoffelijke schade? Vul een EAF 
in. Je moet slechts 1 aanrijdingsformulier 
invullen. Het aanrijdingsformulier bestaat 
uit doorschrijfpapier waardoor je auto-
matisch over 2 exemplaren beschikt: één 
voor de tegenpartij en één voor jezelf. Wie 
welk exemplaar houdt, speelt geen rol. 
Beide exemplaren mogen pas gescheiden 
worden wanneer alle gegevens ingevuld 
zijn, want na het losmaken mag niemand 
nog iets veranderen aan het document! 
Zoniet wordt het ongeldig.

• Is er geen ander voertuig in het ongeval 
betrokken, maar bijvoorbeeld een voor-
werp zoals een omheining? Ook hier 
moet je een EAF invullen.

Hoe vul je zo'n Europees Aanrij-
dingsformulier in? 
Hieronder vind je een volledig stappenplan 
om een dergelijk formulier correct in te 
vullen. We raden je aan om dit af te drukken 
en bij je boorddocumenten te bewaren. 

De achterkant van het Europees 
Aanrijdingsformulier kan ieder voor zich 
later invullen, thuis of in het verzekerings-
kantoor.

Wat als de andere bestuurder een buiten-
lander is? Vul het EAF samen in. Vermits de 
rubrieken dezelfde betekenis hebben in 
alle landen waar het formulier erkend is, is 
er voor jou geen belet om een vaststelling 
in een vreemde taal in te vullen.

Enkele aandachtspunten:
• Vul het aanrijdingsformulier onmiddellijk in.
• Controleer de door de andere partij in-

gevulde gegevens:

• Naam, polisnummer van de verzeke-
ringsmaatschappij op de groene kaart

• Geldigheidsdatum verzekering op de 
groene kaart.

• Identiteitsgegevens op de groene kaart.
• Merk, model en kenteken van het voertuig.

Bezorg het Europees Aanrijdingsformulier 
zo snel mogelijk aan jouw verzekerings-
maatschappij. 
Of je kan de app ‘Crashform’ gebruiken.
Bij een verkeersongeval wordt doorgaans 
gebruik gemaakt van het Europees 
Aanrijdingsformulier. De Belgische verzeke-
ringssector heeft een app ontwikkeld waar-
door je een verkeersongeval meteen elek-
tronisch kan aangeven bij je verzekeraar. Het 
gebruik van de gegevens van het Europees 
Aanrijdingsformulier in deze app is erkend 
door Insurance Europe die de copyright hier-
over bezit. Met Crashform wordt veel nood-
zakelijke informatie automatisch ingevoerd. 
De app helpt de gebruiker om de aangifte zo 
correct mogelijk op te stellen. Het gebruik 
van de app leidt tot een snellere behande-
ling van het schadegeval door de verzeke-
raar. Crashform levert ook voor de betrok-
ken partijen tijdswinst op in vergelijking met 
de aangifte op papier.
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Noodplanning - Subsidiereglement voor EHBO lessen op school 
De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed om het 
geven van EHBO lessen op school te ondersteunen. Het subsidie-
reglement is van toepassing op alle scholen in gemeente Zedelgem 
die EHBO lessen organiseren.

LOKALE ECONOMIE
Samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en de  
strategische economische raad Zedelgem
Naar aanleiding van de oprichting van ‘een strategische economische 
raad Zedelgem’ keurde de gemeenteraad een samenwerkings-
overeenkomst goed tussen deze nieuwe strategische economische 
raad en de gemeente.

Subsidiereglement voor stimulering en ondersteuning van de 
lokale economie
De gemeenteraad keurde een subsidiereglement goed om de  
lokale economie te ondersteunen en te stimuleren.

Een uitgebreide versie van de notulen kun je nalezen op de  
gemeentelijke website www.zedelgem.be/gemeenteraad. Ben je 
niet digitaal actief? Je kan de uitgebreide notulen telefonisch  
opvragen bij het bestuurssecretariaat, bel naar 050 288 335.

De gemeenteraad is openbaar en gaat door in het gemeentehuis: 
pers en publiek zijn welkom.
De gemeenteraad van de maand december ging door op  
15 december. Bij het op druk gaan van dit Zedelgem magazine had 
deze gemeenteraad in december nog niet plaatsgevonden.

In de rand van de raad
 Vergadering van de gemeenteraad van 24 november 2022

I N  D E  R A N D  V A N  D E  R A A D

Een uitgebreide versie van de notulen kun je nalezen op de gemeentelijke website www.zedelgem.be/gemeenteraad. Ben je niet digitaal 
actief? Je kan de uitgebreide notulen telefonisch opvragen bij het bestuurssecretariaat, bel naar 050 288 335.
De gemeenteraad is openbaar en gaat door in het gemeentehuis: pers en publiek zijn welkom.
De gemeenteraad van de maand december ging door op 14 december. Bij het op druk gaan van dit Zedelgem magazine had deze  
gemeenteraad in december nog niet plaatsgevonden.

Dubbele beglazing 
in elke woning

De norm ‘dubbel glas’ is sinds 1/01/2020 reeds in werking getreden: 
dubbele beglazing is verplicht voor alle (huur)woningen in 
Vlaanderen en dit voor zowel woningen, appartementen als kamers.

Het ontbreken van hoogrendementsbeglazing zal vanaf 1 januari 
2023 zwaarder doorwegen in de beoordeling van de woonkwaliteit 
in huurhuizen, appartementen en kamers. Dit kan leiden tot een 
ongeschikt verklaring van de woning.
Eigenaars die het enkel glas laten vervangen door hoogrende-
mentsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een 
energiepremie krijgen.

Je leest er meer over op de website www.vlaanderen.be/premies-
voor-ramen-glas-en-schrijnwerk of informeer je bij De Woonwinkel: 
mail naar info@dewoonwinkel.be of bel 050 250 138.
Wist je dat het niet altijd nodig is om het volledig raam te vervan-
gen? In sommige gevallen kan er nieuw dubbel glas geplaatst wor-
den in de bestaande ramen.

Je kan ook een beroep doen op de energiecoach van De 
Woonwinkel. Hij komt bij je langs met advies, vraagt offertes voor 
je op, controleert de werken en vraagt nadien de eventuele premies 
aan, tussenkomst van de energiecoach is volledig GRATIS je  
aangeboden als dienstverlening van gemeente Zedelgem en De 
Woonwinkel (Groenestraat 20, 8210 Zedelgem).

Je kan energiecoach William Werbrouck bereiken op het nummer 
0477 985 602 of mail naar energiecoach@dewoonwinkel.be

HEB JE EEN ACTIEVE EXCLUSIEF NACHTMETER? 
Weet dat je dan tijdelijk recht hebt op extra hoge premies bij 
energiebesparende investeringen.
Om deze werken uit te voeren kan je mogelijks ook beroep doen 
op een renteloze energielening.
Voor meer info kan je terecht bij De Woonwinkel of raadpleeg 
de website www.energiesparen.be/steunmaatregelen-uitslui-
tend-nachttarief
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Wil je besparen op je energiefactuur? En 
wil je daarbij ook je steentje bijdragen aan 
het milieu? Dat kan! 
De Provincie West-Vlaanderen organiseert 
voor de twaalfde keer al een groepsaan-
koop groene stroom en gas. Inschrijven 
is gratis en vrijblijvend.

Je energiefactuur zorgt elk jaar voor hoge 
kosten en het afgelopen jaar namen deze 
kosten fors toe. Ondanks de stijging en prijs-
schommeling van de energieprijzen, is het 
nog steeds interessant om een zo voordelig 
mogelijk energiecontract af te sluiten. 

De Provincie doet er alles aan om een zo 
voordelig mogelijk contract voor 100% 
groene stroom en/of gas te bekomen. Jij 
hoeft je alleen in te schrijven via de web-
site www.west-vlaanderen.be/besparen.

Hoe werkt zo'n’ groepsaankoop 
en wie kan meedoen?
Iedereen met een leveringsadres in 
Vlaanderen kan deelnemen. Je kiest zelf 
of je voor elektriciteit en/of gas inschrijft. 
Ook ondernemers en verenigingen met 
een professioneel contract en een jaarlijks 

gemeten meter kunnen meedoen. Hou er 
wel rekening mee dat je verbruik maximum 
50.000 kWh mag zijn voor elektriciteit en 
100.000 kWh voor gas. 

Op 8 februari 2023 organiseert de 
Provincie West-Vlaanderen een veiling 
waarop energieleveranciers hun beste 
bod kunnen uitbrengen voor een 1-jarig 
energiecontract voor 100% groene 
stroom en/of gas. De leverancier die het 
meest voordelige bod doet, mag de deel-
nemers van de groepsaankoop een 
energie contract aanbieden. 

Op 24 februari 2023 krijg je een persoonlijk 
voorstel van de winnende leverancier. Je 
ziet meteen hoeveel je kan besparen. 
Aanvaard je het aanbod? Dan zorgt de 
Provincie voor een vlotte overstap. Jij 
hoeft hier zelf niets voor te doen!

Begeleiding en inschrijvingen
De Provincie zorgt voor begeleiding vanaf 
de inschrijving tot en met de overstap 
naar het groepsaankoop-contract. Ook 
het opzeggen van je huidige energiecon-
tract wordt volledig voor jou geregeld.

Vrijblijvend inschrijven kan tot en met  
7 februari 2023 via de website  
www.west-vlaanderen.be/besparen. 

Neem je jaarlijkse afrekening voor elektri-
citeit en/of gas bij de hand en schrijf je 
online in of bel 0800 18 711 (maandag tot 
en met vrijdag van 8.30u. tot 18u.). 

Heb je geen toegang tot internet of lukt het 
niet om je in te schrijven? Dan helpt De 
Woonwinkel je graag verder: mail naar 
info@dewoonwinkel.be of bel 050 250 138.

Zitdagen voor de groepsaankoop
Na het maken van een afspraak via  
De Woonwinkel kan je ook op een van  
volgende zitdagen terecht: 
• Loket Beernem: dinsdag 24 januari 2023 

van 13.30u. tot 17u.
• Loket Damme: dinsdag 24 januari 2023 

van 9u. tot 12u.
• Loket Oostkamp: donderdag 26 januari 

2023 van 9u. tot 12u.
• Loket Zedelgem: vrijdag 27 januari 2023 

van 9u. tot 12u.

Kies voor een 
zo voordelig mogelijk energiecontract

Volgtip Facebook: 
De Woonwinkel communiceert nu ook op haar eigen Facebook-pagina 
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Nieuwe bladzuigwagen 

Trilo M4
De nieuwe bladzuigwagen werd geleverd door Agrotechniek Van 
Massenhove uit Loppem.

Deze machine werd aangekocht ter vervanging van onze vorige 
bladzuiger, die reeds sedert 2009 dienst deed en onherstelbaar 
kapot was. 

In tegenstelling tot onze oude machine, die op een aanhangwagen 
gemonteerd stond en de bladeren in de laadbak van een bestel-
wagen blies, slaat de Trilo M4 de bladeren zelf op en kan deze 
geledigd worden in een container. 

Het toestel wordt gekoppeld aan een tractor die zorgt voor de 
aandrijving van de machine.

Het nieuwe toestel kost 58.745.50 euro en kan ook multifunctioneel 
ingezet worden (bijvoorbeeld vegen van een wielerparcours, vegen 
van straten en pleinen na festiviteiten (batjes, Loppem zingt, rom-
melmarkten, kermissen,...), opruimen van bepaalde materies bij 
verlies van lading,...)

Vanaf januari 2023 neemt het buitenpersoneel van de gemeente-
lijke technische dienst nieuwe werkkledij in gebruik.

De producent levert de ‘Green’-collectie aan gemeente Zedelgem. 
Deze collectie is gemaakt van biologisch katoen en polyester van 
gerecyclede PET-flessen, de jassen zijn gemaakt van gerecycled 
polyester en zijn geverfd met de kleurtechniek e-dye® die het wa-
terverbruik met 75% vermindert ten opzichte van traditioneel 
verven.

In totaal werd er voor ongeveer 62.000 euro nieuwe kledij aange-
kocht.

Aanbod 2023  
CVO Scala 

(Centrum voor Volwassenenonderwijs) 

Bij cvoscala.be kan je inschrijven voor cursussen of opleidingen 
in de volgende vakgebieden die je vanaf januari 2023 kan volgen:
• Culinair (bakken, koken en zuivel),
• Chemische procesoperator,
• Informatica,
• Mode en creatie (Fantasiejuwelen maken initiatie),
• Nederlands tweede taal,
• Talen (Deens, Duits, Engels, Frans, Italiaans, Spaans),
• Techniek,
• Zorg (FTA Apotheekassistent, Kinderbegeleider baby's en 

peuters, Kinderbegeleider schoolgaande kinderen),
• Tweedekansonderwijs (TKO).
 
Op campus Eureka in Torhout kan je terecht voor cursussen 
Informatica, Nederlands tweede taal, Talen (Italiaans) en 
Tweedekansonderwijs (TKO). 
 
Op cvoscala.be vind je nog veel meer cursussen op andere 
lesplaatsen of online thuis te volgen.

Nieuwe duurzame werkkledij Technische Dienst 
gemeente Zedelgem
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NSB Aartrijke met leerlingen 
De Fonkel naar Flanders Fields

Aansluitend op de Herdenkingen Wapenstilstand in onze gemeente, is het in Aartrijke traditie dat 
leerlingen van basisschool De Fonkel samen met vaderlandslievende vereniging NSB Aartrijke op 
educatieve uitstap naar Flanders Field gaan.

Tijdens deze educatieve uitstap werd ook deelgenomen aan de ‘Last Post’ die al sinds 1928 elke avond 
om 20u. geblazen wordt onder de gewelven van de Menenpoort in Ieper.

De herinnering levendig houden en de brug maken naar de jeugd zijn doelstellingen die door de 
werking van NSB-afdelingen nagestreefd worden.

www.inflandersfields.be/ 

Ere-schepen 

Albert Dhont
overleden

Op 9 november 2022 is ere-schepen de heer Albert Dhont over-
leden.

Het college van burgemeester en schepenen, het lokaal bestuur 
van gemeente Zedelgem bieden familie, vrienden, kennissen en 
de bevolking hun oprechte deelneming aan. 

Een overzicht van de politieke ambtstermijnen van de heer Albert 
Dhont:
• 23/01/1965 - 06/01/1971 schepen van Loppem;
• 07/01/1971 - 31/121976 raadslid van Loppem;
• 01/01/1977 - 16/05/1983 schepen Zedelgem;
• 17/05/1983 - 01/01/2001 raadslid;
• 01/08/1989 - 02/04/1995 OCMW-raadslid.
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11 januari

Geef bloed of plasma  
in Zedelgem

Jij kan zomaar het leven van iemand red-
den! Gewoon door bloed, plasma of bloed-
plaatjes te geven. Of je nu A, B, AB of O bent, 
het Rode Kruis kan je gift altijd goed gebruiken! 
En het vraagt bovendien amper een klein 
uurtje van je tijd. Zit mensen helpen jou in 
het bloed? Aarzel niet en kom naar één van 
de inzamelingsmomenten in onze gemeente: 
www.zedelgem.be/geef-bloed-zedelgem. 

De eerstvolgende collecte gaat door:
• op woensdag 11 januari 2023 
• van 16u30 tot 20u00
• in PC ’t Lokaal, Lokaalstraat 7 te 

Veldegem
Afspraak maken: www.rodekruis.be of bel 
0800 777 00 (gratis)
Meer info: www.rodekruis.be

12 januari

Infoavond cybercrime 

Ben je al eens opgelicht via Whatsapp-
berichtjes? Of krijg je soms verdachte  
berichten of e-mails en weet je niet wat te 
doen? Bestelde je goederen via het internet 
en kreeg je niks of stelt men plots veel per-
soonlijke vragen? Belde de bank je op om 
een beveiligingsprobleem op te lossen en 
was er vervolgens geld van uw rekening 
verdwenen?
Cybercrime of computercriminaliteit zijn 
steeds meer voorkomende misdrijven ge-
pleegd met- en gericht op ICT. Hacking, 
vriendschapsfraude, ransomware, malware 
en phishing... Het enige doel: uw geld  
bemachtigen, al dan niet met uw eigen  
(onbewuste) hulp. Je hoeft echter geen 
computer of internetaansluiting te hebben 
om het slachtoffer te worden van cybercri-
minelen. Ook telefoons en bankproducten 
kunnen bijvoorbeeld gemanipuleerd worden.
Tijdens deze toelichting door politiemensen 
van de politiezone Het Houtsche krijg je 
inzicht in het fenomeen cybercrime, alsook 
heel wat tips en tricks om feiten van cyber-
crime te herkennen en zo de cybercriminelen 
een stapje voor te zijn. Uw centen blijven 
zo waar ze horen: bij u! 

Wanneer? Donderdag 12 januari 2023 om 
19u30
Waar? LDC De Braambeier,  
Loppemsestraat 14a, Zedelgem
Kostprijs? Gratis
Inschrijven? Uiterlijk tegen 6 januari 
De Braambeier: 050 25 22 40
de.braambeier@zedelgem.be

21, 22, 28 en 29 januari

Iris Digishow 
Foto-club "Iris-Aartrijke" brengt ieder jaar 
een digishow op groot scherm in full High 
definition - kwaliteit in breedbeeld. Ze zorgen 
telkens voor een gevarieerd programma, 
met dit jaar o.a. de beste werken uit 2021 en 
2022, unieke reportages over Ijsland, Laos 
en Cambodja en nog veel meer.

Wanneer? Zaterdag 21 en 28 januari om 
20u00 – Zondag 22 en 29 januari om 17u00
Waar? De Groene Meersen, Stadionlaan 48, 
Zedelgem

Kostprijs? VVK: 5 euro – ADD: 6 euro 
gratis voor kinderen jonger dan 12
Tickets? Bertrand.vansteelandt@telenet.be 
– 050 20 01 08
van.coillie@telenet.be – 050 20 81 44

4 februari

Winter Magic

Zin in wat winterse gezelligheid? De 
Kunstacademie zorgt op 4 februari voor een 
wintermagische namiddag! De leerlingen van 
de academie bestijgen het podium en to-
nen het beste van zichzelf. Met warme 
woorden, prachtige muziek, feeërieke dan-
sen en klinkende glazen zwaaien we met 
Winter Magic de winter uit. Er zijn 2 voor-
stellingen van telkens ±90 min.

Wanneer? Zaterdag 4 februari 2023 om 
14u30 en om 17u00
Waar? Domein De Groene Meersen, 
Stadionlaan 48, Zedelgem
Kostprijs? Volwassenen 4 euro - Kinderen 
gratis toegang
Tickets? www.zedelgem.be/wintermagic 
- kaartenverkoop start op 
maandag 19 december 2022
Meer info? Secretariaat kunstacademie: 
050 21 56 55
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Telefonische bereikbaarheid onthaal gemeentehuis
Het gemeentehuis is telefonisch bereikbaar op het 
nr. 050 288 330 en dit elke werkdag van 9u00 tot 12u00 en van 
13u30 tot 17u00, op vrijdag tot 15u00. Door de drukte aan de 
loketten is het aanbevolen om buiten de openingsuren van de 
loketten telefonisch contact op te nemen.
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Technische dienst - uitleendienst
 Schatting 71, 8210 Zedelgem
 050 28 83 30
 technische.dienst@zedelgem.be

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

Zwembad De Groene Meersen
 Stadionlaan 48, 8210 Zedelgem
 050 288 602
 sport@zedelgem.be

Voor de meest recente openingsuren,  

raadpleeg: www.zedelgem.be/contact-openingsuren

Komen zwemmen is op reservatie.

Reserveer via inschrijvingen.zedelgem.be

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

Voormiddag Namiddag
Maandag Gesloten 14.00 - 19.00 u.
Dinsdag Gesloten 14.00 - 19.00 u.
Woensdag Gesloten 14.00 - 19.00 u.
Donderdag Gesloten Gesloten
Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.
Zaterdag 09.30 - 12.30 u. Gesloten

Openingsuren uitleenposten Loppem - Veldegem - Aartrijke:  

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

Deelgemeenten
Loppem - Dorp 1, 8210 Loppem 
050 84 21 30 - burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u. 
Veldegem - Koning Albertstraat 11 (Veltershof), 8210 Veldegem 
050 27 81 01 - burgerzaken@zedelgem.be 
Dinsdag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u. 
Aartrijke - Aartrijksestraat 9 (Jonkhove), 8211 Aartrijke  
050 81 34 99 - burgerzaken@zedelgem.be 
Maandag: 8.30 - 12.00 u. / woensdag: 13.30 - 16.00 u.

Gemeentehuis
Sociale dienst & OCMW

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

Voormiddag Namiddag
Maandag Gesloten 13.30 - 19.00 u.
Dinsdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten
Woensdag 09.00 - 13.00 u. Gesloten
Donderdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten
Vrijdag 09.00 - 12.00 u. Gesloten
Zaterdag 09.30 - 11.30 u.* Gesloten

*elke 2de en 4de zaterdag van de maand.

Recyclagepark
 Remi Claeystraat 15, 8210 Zedelgem
 050 20 03 32
 recyclagepark@zedelgem.be

Voormiddag Namiddag
Dinsdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.
Woensdag 08.30 - 13.00 u. 14.00 - 18.00 u.
Vrijdag 10.00 - 12.00 u. 14.00 - 18.00 u.
Zaterdag 09.00 - 12.00 u. 13.00 - 16.00 u.

Het recyclagepark is enkel op afspraak toegankelijk. Boek je afspraak 

via de gemeentelijke website of bel naar 050 288 330. Hou je identiteits-

kaart bij de hand om een afspraak te boeken. 

Afspraak maken 
Voor een vlotte dienstverlening werken alle loketten in het 
gemeentehuis in Zedelgem op afspraak.  
Je kan die online maken via www.zedelgem.be, aan het 
onthaal in het gemeentehuis of via 050 288 330.

Archief
 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 www.zedelgem.be of telefonisch.


