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gemeentehuis - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00(*) 
donderdagnamiddag: 13u00 - 18u30
(*) in de namiddag zijn onze diensten telefonisch bereikbaar,   
uitgezonderd op vrijdagnamiddag.
Zaterdagopening burgerzaken (op afspraak) 
19 maart en 16 april 2022 van 09u00 - 11u00

Waregemseweg 35 
T 056 68 81 14 
gemeente@wortegem-petegem.be

recyclagepark
Inwoners 
woensdag en zaterdag:  09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00 
donderdag:  12u30 - 18u30
 
Kom minstens een kwartier voor sluitingstijd.  
 
KMO’s en zelfstandigen  
(op afspraak) 
dinsdag:   09u30 - 12u00 
woensdag en zaterdag: 09u30 - 12u00 en 12u30 - 17u00 
donderdag:  09u30 - 12u00 en 12u30 - 18u30 

Boomzagerijstraat 
T 056 68 81 14 
milieudienst@wortegem-petegem.be

bibliotheek
maandag: 16u00 - 18u00
woensdag: 10u00 - 12u00 en 14u00 - 18u00
vrijdag:  15u00 - 19u00
zaterdag: 10u00 - 12u00

Rozenhof 128
T 055 30 99 84
bibliotheek@wortegem-petegem.be 
wortegem-petegem.bibliotheek.be

ocmw - op afspraak
maandag - vrijdag: 08u30 - 12u00 
donderdagnamiddag: 13u30 - 18u30 
Buiten deze uren is het OCMW niet bereikbaar. 
Aanvragen verwarmingstoelage: enkel op afspraak. 
 
Waregemseweg 35 
T 056 68 00 50 
F 056 68 97 55 
socialedienst@wortegem-petegem.be

sluitingsdagen maart - april 2022 
Administratieve diensten en OCMW: 18 april 
Recyclagepark: 2 april in de namiddag gesloten
Sporthal: 18 april
Bibliotheek: 18 april

vzw buitenschoolse kinderopvang knipoog
maandag: 07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
dinsdag:  07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
woensdag: 07u00 - 08u15 en 11u40 - 18u30
donderdag: 07u00 - 08u15 en 16u15 - 18u30
vrijdag:  07u00 - 08u15 en 15u15 - 18u30

Op vakantiedagen doorlopend open van 07u00 tot 18u30. 
Op aanvraag open vanaf 06u15.

Gotstraat 1 
T 056 75 85 25 
info@vzw-knipoog.be

lokale politie vlaamse ardennen - op afspraak
maandag: 09u00 - 12u00
woensdag: 09u00 - 12u00
donderdag: 09u00 - 12u00 en 13u00 - 18u30

Wortegemplein 4
T 056 65 35 50
pz.vlaamseardennen.wijk.wortegempetegem@police.
belgium.eu

Bij afwezigheid kan je contact opnemen met het hoofd-
bureau te Oudenaarde, Minderbroedersplein 1,  
T 055 33 88 88. Voor dringende gevallen: bel 101 of 112.

Mededelingen en activiteiten
Mededelingen voor mei en juni 2022 dienen binnen te zijn vóór 1 april 2022 via:

• afgifte op het gemeentehuis,
• zending met de post Waregemseweg 35,
• e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be.

Publieke evenementen voor de UiT in Wortegem-Petegem-kalender dienen vóór 1 april 2022 geregistreerd te zijn via 
www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 28 april 2022.

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem.
Niets uit deze uitgave mag noch geheel noch gedeeltelijk overgenomen worden zonder toelating van de uitgever.



Jullie waren geweldig! 
Het voorbije jaar liep Corona op-
nieuw als een rode draad door het 
leven van eenieder. 

Ik wil hier uitdrukkelijk alle mensen 
uit de zorg in de bloemetjes zetten 
en hen danken voor hun tomeloze 
inzet in vaak bijzonder moeilijke 
omstandigheden.  

Meer dan 80 intergemeentelijke 
veiligheidscellen hebben we intus-
sen digitaal georganiseerd met onze 
gemeentelijke diensten  
noodplanning, met de veiligheids-
diensten van de Gouverneur, met 
de lokale politie, met de brandweer, 
met het pre-triagecentrum en het 
ziekenhuis in Oudenaarde en met 
experten uit de medische sector. 

Telkens stond de gezondheid en de 
veiligheid van iedere burger priori-
tair op de agenda.

Vaak was het, toegegeven, geen 
makkelijke oefening om de diverse 
federale, Vlaamse en provinciale 
regelgeving te vertalen, op mekaar 
af te stemmen en om te zetten in 
praktisch uitvoerbare maatregelen 
voor onze inwoners. 

Het binnen deze veiligheidscel  
opgerichte vaccinatiecentrum in 
Oudenaarde levert schitterend werk. 

Dank in het bijzonder aan onze 
inwoners die hieraan als vrijwilliger 
belangeloos meewerken. Een bewijs 
van het warme gemeenschapsgevoel 
dat onze mooie gemeente zo  
kenmerkt.  

Laat 2022 hopelijk het jaar wor-
den dat we opnieuw onze grenzen 
mogen verleggen. Dat we opnieuw 
zonder veel paperassen en quaran-

taineverplichtingen op reis  
kunnen maar ook en vooral dat we 
straks opnieuw mekaar mogen ont-
moeten op gemeentelijke  
socio-culturele, sportieve en feeste-
lijke momenten. 

Onze oproep, tot slot, om opnieuw 
op 1 januari tussen 11.00 en 12.00u 
even naar buiten te komen en op 
afstand het glas te heffen met jullie 
buren, leverde mooie foto’s op. U 
vindt deze foto’s op de cover van dit 
infoblad.  

Bedankt! 

 
Luc Vander Meeren  
Burgervader Wortegem-Petegem 

Traditiegetrouw bied ik jullie graag, namens het schepencollege, namens alle  
mandatarissen en het personeel van de gemeente, onze Beste Wensen aan voor een 
voorspoedig maar vooral gezond 2022. 

Jouw foto en verhaal in het infoblad? Dat kan! 
Stuur jouw foto (in hoge resolutie) en verhaal (maximum 400 woorden) door naar  

gemeente@wortegem-petegem.be of deel het op sociale media met de hashtag #360pracht. 
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“Er komt een dag dat 
we dit alles achter ons 
kunnen laten. “
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Kennisgeving opdrachten werken,  
leveringen en diensten

• de opdracht “aankoop van twee snelheidsinforma-
tieborden voor mobiel gebruik” wordt gegund aan 
de economisch meest voordelige bieder, zijnde  
Krycer bvba uit Ternat, tegen het nagerekende 
offertebedrag van 4.290,00 euro exclusief btw of 
5.190,90 euro inclusief 21% btw. 

• de opdracht ‘opmeting van de omgeving van de 
kerk van Wortegem in kader van de herbestem-
ming’ wordt gegund aan METAE BV uit Oosterzele, 
tegen het nagerekende offertebedrag van 1.285,00 
euro exclusief btw of 1.554,85 euro inclusief 21% 
btw 

• de opdracht “aankoop en onderhoud waardebon-
nensysteem” wordt gegund aan Kivalo, uit Berchem, 
tegen het nagerekende offertebedrag van 2.450 
euro exclusief btw als instapkost, 2.964,5 euro inclu-
sief 21% btw en 249 euro exclusief btw als maande-
lijkse kost, 301,29 euro inclusief 21 % btw

 
Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties aan 
de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen 
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
de vaststelling en toekenning van de gemeentelijke dota-
ties aan de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen goed. 
 
Vaststelling en toekenning gemeentelijke dotaties aan 
de politiezone Vlaamse Ardennen 
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
de vaststelling en toekenning van de gemeentelijke  
dotaties aan de politiezone Vlaamse Ardennen goed. 
 
Principebesluit aanvraag acties op gewestwegen
De gemeenteraad gaat met 14 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 onthouding (onafhankelijk)  
akkoord met het voorleggen van een aantal vragen tot 
het aanpakken van de knelpunten op gewestwegen aan 
het Agentschap Wegen en Verkeer).
 
Zaak van de wegen m.b.t. de aanvraag tot omgevings-
vergunning voor het verkavelen van gronden in de 
Biesvijverstraat
De gemeenteraad weigert met algemeenheid van stem-
men de zaak van de wegen in de aanvraag tot omgevings-
vergunning voor het verkavelen van gronden in de Biesvij-
verstraat. 

Reglement geschenkbonnen  
gemeente Wortegem-Petegem
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
het reglement betreffende de geschenkbonnen van de 
gemeente Wortegem-Petegem goed. 
 
Aanpassing rechtspositieregeling 
De gemeente- en OCMW-raad keurt met algemeenheid 
van stemmen de aanpassing van de rechtspositieregeling 
voor het personeel van de gemeente Wortegem-Petegem 
en de bijhorende bijlagen goed. 
 
Kader inzake interimarbeid
De gemeente- en OCMW-raad stelt met 14 stemmen voor 
(Open VLD, N-VA, CD&V en onafhankelijk) bij 1 onthouding 
(Vooruit) het kader vast inzake interimarbeid. 
 
Intergemeentelijke samenwerkingen - uitlenen  
van een personeelslid van SOLVA aan de gemeente
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
de aanduiding van dhr. Stijn Monsaert als bijkomende 
gemeentelijke omgevingsambtenaar voor de behandeling 
van de aspecten ruimtelijke ordening in de dossiers omge-
vingsvergunning.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 21 DECEMBER 2021
 
Kennisgeving opdrachten werken,  
leveringen en diensten

•  de opdracht “haalbaarheidsstudie met het oog op 
een mogelijke fusie of andere vorm van samen-
werking met de gemeente tussen Wortegem-Pete-
gem, Kruisem, Kluisbergen en Oudenaarde” wordt 
gegund aan Poolstok uit Leuven.

•  de opdracht “schoonmaak van de gemeentege-
bouwen tijdens 2022” wordt gegund aan de econo-
misch meest voordelige aanbieder, zijnde ITZU nv 
voor een bedrag van 78.767,12 euro exclusief BTW of 
95.308.21 euro inclusief BTW.

•  de opdracht “schoonmaak van de ramen van de 
gemeentegebouwen tijdens het jaar 2022” wordt 
gegund aan de economisch meest voordelige aan-
bieder, zijnde Jonas Schiettecatte-JS Service tegen 
de prijs van 7.901,54 euro, incl. 21% BTW.

•  de opdracht “drukken van het gemeentelijk infor-
matieblad in 2022” met inbegrip van de vereiste 
optie “opmaak van het gemeentelijk informatieblad 
in 2022” wordt gegund aan de economisch meest 

Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste gemeente- en  
OCMW-raadsbeslissingen. De volledige verslagen kan je raadplegen op  
www.wortegem-petegem.be onder de rubriek Bestuur/Bekendmakingen/ 
Besluitenlijsten. Je kan de verslagen ook opvragen bij de dienst secretariaat.

Gemeente- en  
OCMW-raadsbeslissingen
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RAADSZITTINGEN MAART EN APRIL
31 maart 2022 en 28 april 2022 om 19u30 stipt

Afhankelijk van de epidemiologische situatie, zal de gemeente- en OCMW-raad digitaal of fysiek doorgaan. 
De juiste informatie vind je in de agenda van de betreffende raadszitting. 

Audio-opnames van de gemeente- en OCMW-raad kan je via onze website beluisteren.  
De livestreams kan je volgen op www.facebook.be/Wortegem.Petegem.

voordelige aanbieder, zijnde de firma Botteldoorn 
Graphics tegen volgende nagerekende offertebe-
dragen:

 • 20 blz.: € 1.287,00 exclusief btw of € 1.364,22 
inclusief 6% btw per editie*

 • 24 blz.: € 1.446,00 exclusief btw of € 1.532,76 
inclusief 6% btw per editie*

 • 28 blz.: € 1.686,00 exclusief btw of € 1.787,16 
inclusief 6% btw per editie*

 • 32 blz.: € 1.783,00 exclusief btw of € 1.889,98 
inclusief 6% btw per editie*

 • 36 blz.: € 2.092,00 exclusief btw of € 2.217,52 
inclusief 6% btw per editie*

 • 40 blz.: € 2.230,00 exclusief btw of € 2.363,80 
inclusief 6% btw per editie*.

 *opmaak + druk
•  op grond van art. 30, § 3 Overheidsopdrachtenwet 

2016 wordt er een inhouse-opdracht geplaatst bij 
Solva voor het verlenen van stedenbouwkundige 
ondersteuning in 2022 a rato van gemiddeld één 
werkdag per week. Het uurloontarief bedraagt 86 
euro (prestaties vrijgesteld van btw).

•  de opdracht “strooien van dooizout en het ruimen 
van sneeuw tijdens de maanden januari, februari, 
maart, april, mei, oktober, november en decem-
ber in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 
december 2022”, wordt gegund aan Jodegro BV, 
Karmstraat 27 te 9790 Wortegem-Petegem, waarbij 
de vergoeding per prestatie-uur vastgesteld is op 
75,00 euro.

 
Aktename ontslag lid Bijzonder Comité  
voor de Sociale Dienst
De raad voor maatschappelijk welzijn neemt kennis van 
het ontslag van mevr. Vicky Roman als lid van het bijzon-
der comité voor de sociale dienst.
 
Kennisname voordrachtakte, onderzoek geloofsbrieven 
en verkozen verklaring vervangend lid
De raad voor maatschappelijk welzijn onderzoekt en keurt 
de geloofsbrieven goed van dhr. Filip De Moor, opvolgend 
lid voor het bijzonder comité voor de sociale dienst. Hier-
mee wordt hij verkozen verklaard als lid van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst.
 
Eedaflegging en aanstelling lid
Dhr. Filip De Moor legt de eed af in handen van de voor-
zitter van de raad voor maatschappelijk welzijn en wordt 
aangesteld als lid van het bijzonder comité voor de sociale 
dienst.

Vaststelling meerjarenplanaanpassing 3  
2020-2025 deel OCMW
De OCMW-raad stelt met 10 stemmen voor (Open VLD), 4 
stemmen tegen (N-VA en onafhankelijk) bij 2 onthoudingen 
(CD&V en Vooruit) het OCMW-deel van de meerjaren-
planaanpassing 3 2020-2025 vast.
 
Goedkeuring meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025
De gemeenteraad keurt met 10 stemmen voor (Open VLD), 
4 stemmen tegen (N-VA en onafhankelijk) bij 2 onthou-
dingen (CD&V en Vooruit) het gemeentelijk deel van de 
meerjarenplanaanpassing 3 2020-2025 goed.
De gemeenteraad keurt met 10 stemmen voor (Open VLD), 
4 stemmen tegen (NV-A en onafhankelijk) bij 2 onthoudin-
gen (CD&V en Vooruit) het OCMW-deel van de meerjaren-
planaanpassing 3 2020-2025 goed.
 
Lijst nominatieve subsidies
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
de lijst van nominatieve subsidies en de lijst van gedele-
geerde nominatieve overheidsopdrachten goed.
 
Intergemeentelijke inning IVLA
De gemeenteraad beslist met 15 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) om 
de IVLA te machtigen om de belasting op het ophalen en 
verwijderen van restafval via huis-aan-huis inzameling, op 
de inzameling, recyclage en verwijdering van huishoude-
lijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen op 
het gemeentelijk recyclagepark en op de huis-aan-huisop-
halingen op afroep met ingang van 1 januari 2022 te innen 
voor het werkingsjaar 2021 en volgende.
 
Diftar belasting
De gemeenteraad stelt met 15 stemmen voor (Open VLD, 
N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 stem tegen (onafhankelijk) de 
belasting op het ophalen en verwijderen van restafval via 
huis-aan-huisinzameling, op de inzameling, recyclage en 
verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen en vergelijk-
bare bedrijfsafvalstoffen op het gemeentelijk recyclage-
park en op de huis-aan-huisophalingen van grof vuil en/
of oude metalen en van snoeihout – DIFTAR – voor het 
aanslagjaar 2022 vast.
 
Belasting administratieve stukken
De gemeenteraad stelt met algemeenheid van stemmen 
de gemeentebelasting op de afgifte van administratieve 
stukken voor het aanslagjaar 2022 vast.
 
Reglement opportuniteitsadvies kinderopvang
De gemeenteraad keurt met algemeenheid van stemmen 
het reglement opportuniteitsadvies kinderopvang goed.
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We kunnen er niet omheen. Het aantal  
gelovigen dat wekelijks de kerk bezoekt daalt elk jaar, 
er zijn steeds minder priesters, en kerkgebouwen 
staan vaker leeg. 
Om onze eigen vijf kerken voor te bereiden op de  
toekomst, werd daarom in 2017 een kerken-
beleidsplan opgemaakt. Het resultaat van een 
constructieve samenwerking tussen het gemeente-
bestuur, de kerkelijke en burgerlijke werkgroep, en 
het Centrum voor Religieuze Kunst en Cultuur 
(nu Parcum).

Sint-Mauruskerk klaar 
voor de toekomst

Na de voltooiing van de haalbaar-
heidsstudie en de beslissing tot her-
bestemming wordt de O.L.V.-Geboor-
te en Sint-Rochuskerk van Wortegem 
dit jaar ontwijd. Aansluitend vangen 
de herbestemmingswerken aan. Zo 
blijft dit voormalig kerkgebouw een 
centraal ontmoetingspunt voor jong 
en oud. 



Daar houdt het echter niet op. In-
middels is er ook een haalbaarheids-
studie klaar met een gedragen visie 
voor de toekomst van de Sint-Mau-
ruskerk in Elsegem. We lichten  
een tipje van de sluier op.

Een nieuwe bladzijde
In de 17e eeuw waren kerken in 
Vlaanderen bescheiden, vaak meu-
belloze ruimtes. Mensen liepen er 
in en uit, ontmoetten er elkaar en 
deelden er lief en leed. Vandaag wil-
len we een nieuwe bladzijde toevoe-
gen aan de geschiedenis van de als 

monument beschermde Sint-Mau-
ruskerk en terugkeren naar datzelfde 
uitgangspunt: de kerk als ontmoe-
tingsruimte, daar waar geloof, kunst 
en cultuur, bedrijvigheid, toerisme 
en vrije tijd elkaar kruisen. 

Haalbaarheidsstudie
Een eerste stap in de realisatie van 
die visie was het opmaken van een 
haalbaarheidsstudie.  Daarvoor deed 
het gemeentebestuur, in overleg 
met de kerkfabriek, beroep op het 
Projectbureau Herbestemming Ker-
ken. Dit bureau begeleidt gemeente- 

en kerkbesturen bij haalbaarheids-
onderzoeken, waarbij gezocht wordt 
naar toekomstmogelijkheden voor 
parochiekerken. Het bureau is een 
initiatief van onder meer de Vlaamse 
regering en de Vlaamse Bouwmees-
ter. 

Het Projectbureau stelde het ont-
werpbureau aan, in dit geval een 
vereniging van drie partners: archi-

tectenbureau Origin Architecture 
& Engineering, architectenbureau 
Collectief Noord en de Universiteit 
Antwerpen. Zij maakten een budget-
tair becijferde toekomstvisie voor de 
kerk. De studie omvat niet enkel het 
kerkgebouw, maar ook haar interieur 
en de nabije omgeving. Zowel de 
kerk, als haar omgeving zijn onder-
deel van het beschermd dorpsge-
zicht in Elsegem. 

Geloof ontmoet het wereldse
Er wordt voorgesteld om binnen 
twee zones te vormen: een religieu-
ze zone met daarbinnen een kleine-
re, intieme belevingszone. De mo-
gelijkheden in de belevingszone zijn 
talrijk: tentoonstellingen, repetities 
of concertjes, vergaderingen, work-
shops, … De zone wordt gecreëerd 
door een opstelling van flexibele, 
modulaire kasten en interieurmeu-
belen, die naargelang de noden kun-
nen verplaatst worden. Het sanitair 
wordt in de bijgebouwen voorzien.

Aan de religieuze essentie van de 
kerk wordt niet geraakt. De vaak 
bezochte Lourdesgrot, het altaar en 
het beschermde imposante orgel 
blijven focuspunten in het kerkge-
bouw. 

Realistatie
De realisatie van dit alles is nog niet 
voor meteen. De haalbaarheidsstu-
die is een leidraad waar het gemeen-
tebestuur in de volgende legislatu-
ren mee aan de slag kan gaan.
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“De kerk wordt een 
ontmoetingsruim-
te, daar waar geloof, 
kunst en cultuur, be-
drijvigheid, toerisme 
en vrije tijd elkaar 
kruisen.



burgerzaken

Wil jij een huwelijk, jubileum, geboorte of
overlijden in het infoblad melden? 

Sinds de nieuwe GDPR-wetgeving mogen geboortes, 
overlijdens, huwelijken en jubilea niet zonder 

toestemming gepubliceerd worden. 

Wil jij dit nieuws wel graag delen via het infoblad? 
Neem dan contact op met de dienst burgerzaken via 

het nummer 056 68 81 14 of via e-mail naar
bevolking@wortegem-petegem.be. 
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Deze info wordt gepubliceerd 
met toestemming van de betrokkenen.

André Berth en Anna-Maria Delaere
02.02.2022 – Diamanten bruiloft

Hartelijke 
gelukwensen!

Eleanor Elvire Odette Fonteyne
Dochtertje van Jessie Martens en 
Gerrit Fonteyne
1 januari 2022



NIEUWSBERICHTEN | 9

Speelkriebels Paasvakantie

Van maandag 4 april t.e.m. vrijdag 
8 april 2022 opent de gemeentelij-
ke speelpleinwerking opnieuw zijn 
deuren! ‘Speelkriebels’ richt zich tot 
kinderen van 3 jaar tot en met het 
zesde studiejaar. Meer info vind je 
in de brochure #360KIDS met een 
overzicht van de vrijetijdsactiviteiten 
voor kinderen en jongeren in 2022. 

Geen brochure ontvangen? Geef 
gerust een seintje aan Silke van de 
jeugddienst en we sturen er eentje 
op. 

Inschrijven kan via  
wortegem-petegem.i-active.be.

Tienerwerking
Weet jij na twee dagen zomer- 
vakantie al niet meer wat te doen? 
Lijkt het alsof de muren van jouw 
kamer op je afkomen? 
Heb je goesting om naar buiten te 
gaan, maar weet je niet waar naar-
toe? Dan hebben wij fantastisch 
nieuws voor jou, want vanaf dit jaar 
start Speelkriebels met een werking 
voor tieners van 12 tot 15 jaar!  

Benieuwd en nieuwsgierig naar 
meer? 

Kom dan op woensdag 6 april 2022 
van 13u30 tot 16u30 naar het do-
mein de Ghellinck voor een eerste  
kennismaking. We zorgen voor een  
spetterende activiteit, we  
brainstormen samen over hoe deze 
nieuwe werking eruit moet zien en 
luisteren naar jullie zotste ideeën 
voor de zomervakantie.  

Schrijf je vanaf 7 maart 2022 in via 
wortegem-petegem.i-active.be. 

Woensdag 20 april:  
Buitenspeeldag
Op de jaarlijkse buitenspeeldag 
organiseren we een namiddag vol 
speelplezier in het domein de  
Ghellinck! 

De kinderen zullen vrij kunnen kiezen 
uit heel wat activiteiten. Vooral bij 
de jongere kinderen willen we  
vragen aan de ouders om hen te 
begeleiden. Alle ouders zijn welkom 
om mee te spelen! 

De activiteiten gaan door van 13u30 
tot 17u00 tussen de vier muren  
(ingang aan de parking).  

Om de wachtrij aan de  
inschrijvingstafel te beperken, kan je 
je op voorhand inschrijven via het  
inschrijvingsprogramma.   

nieuws  
berichten

Middaghulp gezocht
Tijdens onze vakantiewerking op 
het domein de Ghellinck wordt er 
een warme maaltijd aangeboden 
aan de kinderen.  
We zijn op zoek naar vrijwilligers 
die ’s middags een handje willen 
helpen zodat de animatoren zich 
kunnen voorbereiden op de namid-
dagactiviteiten.

Wat houdt dit precies in?

•  Borden, bestek en bekers  
 afwassen 
•  Voedselbakjes afwassen 
•  Toiletten poetsen 
•  Eenmaal per week  
 de kantine poetsen

Wanneer? 
Paasvakantie 
•  4 tot 8 april: Speelkriebels 
•  11 tot 15 april: Sportkamp 
Zomervakantie  
•  1 juli: Speelkriebels 
•  4 tot 8 juli: Speelkriebels 
•  11 tot 15 juli: Speelkriebels 
•  18 juli tot 22 juli: Speelkriebels  
 (gesloten op 21/7) 
•  25 juli tot 29 juli: Speelkriebels 
•  1 augustus tot 5 augustus:  
 Speelkriebels 
•  8 tot 12 augustus: Sportkamp  
•  16 tot 19 augustus: Sportkamp

Dit telkens van 12u00 tot 14u00 en 
op donderdag tot 15u00. Je hoeft 
niet alle weken beschikbaar te zijn, 
samen met de vrijwilligers maken 
we een planning op. 

Wat bieden wij jou aan 
•  Een forfaitaire  
 vrijwilligersvergoeding van  
 € 15 op maandag, dinsdag,  
 woensdag en vrijdag en € 22,5  
 op donderdag.  
•  Een kilometervergoeding indien 
 je meer dan 3 kilometer van het  
 domein de Ghellinck woont.  
•   Een warme maaltijd. 
•  Heel wat lachende  
 kindersnoetjes en dankbare  
 animatoren.



Inschrijvings- en reservatieprogramma

In 2021 zijn we geleidelijk aan gestart met een nieuw 
inschrijvingsprogramma waarbij ouders met één account 
zowel kunnen inschrijven voor de buitenschoolse kinder-
opvang Knipoog, als voor de gemeentelijke activiteiten. 
Ook de verhuur van gemeentelijke zalen en materiaal uit 
de uitleendienst kan je via dit programma aanvragen.   

Hoe kan ik inschrijven voor activiteiten? 

1.  Surf naar https://wortegem-petegem.i-active.be  

2.  Eerste keer? Klik op ‘Nog niet geregistreerd? Klik hier 
om een account aan te maken’ en volg de stappen. 
Voeg zeker ook jouw kind(eren) toe aan jouw profiel. 

3.  Account aangemaakt? Vanaf nu kan je inloggen met 
jouw eID kaartlezer, of met Itsme.  

4.  Ingelogd? Klik op ‘Activiteiten’ en vervolgens op 
‘Algemene Kalender’. Je krijgt een overzicht van alle 
gemeentelijke activiteiten. Klik op de activiteit waar 
je voor wil inschrijven. Indien een gezinslid de juiste 
leeftijd heeft voor de activiteit, dan kan je de inschrij-
ving voltooien.  

5.  Inschrijven voor de gemeentelijke speelpleinwerking? 
Klik op ‘Persoonlijke kalender’, ga naar de gewenste 
periode en klik de dagen aan waarop je graag wil 
inschrijven voor Speelkriebels. Je kan inschrijven voor 
een volledige dag, of voor een halve dag.

6.  Wil je nakijken waarvoor een gezinslid is ingeschre-
ven? Klik op ‘Activiteiten’ en vervolgens op ‘Reserva-
ties’. Hier kan je een overzicht per week, of per maand 
raadplegen.  

Hoe kan ik een zaal reserveren?

1.  Surf naar https://wortegem-petegem.i-active.be   

2.  Eerste keer? Klik op ‘Nog niet geregistreerd? Klik hier 
om een account aan te maken’ en volg de stappen. 
Ben je al geregistreerd voor inschrijvingen, dan kan je 
deze stap overslaan.

3.  Account aangemaakt? Vanaf nu kan je inloggen met 
jouw eID kaartlezer, of met Itsme. Zorg jij voor de 
reservaties van een vereniging of organisatie? Zie dan 
verder hieronder hoe je gekoppeld kan worden.  

4.  Ingelogd? Klik op ‘Zaalverhuur’ en vervolgens op 
‘Kalender’. Vul de begin- en einddatum in en kies een 
optie bij ‘Zoek een accommodatie geschikt voor’. Klik 
op het gewenste tijdslot, vul het formulier in en klik 
op ‘Bevestig’.

5.  Wil je jouw reservaties nakijken? Klik op ‘Zaalverhuur’ 
en vervolgens op ‘Reservaties’. Hier krijg je een over-
zicht van jouw reservaties in een bepaalde periode.  

 
Wil je graag als vereniging een zaal  
of materiaal reserveren? 

1.  Maak een account aan voor de contactpersoon van de 
vereniging via https://wortegem-petegem.i-active.be. 

2.  Stuur de contactpersoon en vereniging(en) door via 
mail naar gemeente@wortegem-petegem.be, wij 
koppelen de contactpersoon aan de vereniging.

3.  Volg dezelfde stappen als hierboven, maar klik in de 
kalender bovenaan op jouw naam en wijzig die naar 
jouw vereniging. 

 

10 | NIEUWSBERICHTEN

Vragen over het nieuw inschrijvingsprogramma, of geraak je niet goed op weg?  
Geef een seintje, en wij helpen jou graag verder.



quizvraag
Proficiat Freddy, jij wist dat we Kasteel Ter Beck zochten en 
wint een cadeaubon voor restaurant TRKZK.

Deze foto werd genomen op een hoek waar twee straten 
elkaar kruisen, welke straten zijn dat? 

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een cadeaubon 
van Ayuryoga en een toeristisch prijzenpakket! 

Stuur je antwoord voor 31 maart 2022 naar  
toerisme@wortegem-petegem.be of dienst toerisme,  
Waregemseweg 35,  9790 Wortegem-Petegem.  
Vermeld daarbij zeker je adresgegevens. 

Veel succes!

Zelf een idee voor een leuke quizvraag?  
Geef het door aan de dienst toerisme. 

De Strijkwinkel

 

 
 

STRIJKEN -  NIEUWKUIS

 
OCMW WORTEGEM PETEGEM 

LINDESTRAAT 21 - 9790 WORTEGEM PETEGEM

Openingsuren: 
Ma  16u30 - 18u30 
Wo 08u30 - 12u00 
Do 08u30 - 12u00 
Vrij 07u30 - 09u30

Verantwoordelijke: 
Annik Leytens 

0472 63 68 46 of 055 42 06 04 
Annik.leytens@grijkoort.be 

www.grijkoort.be

De strijkwinkel is 
gesloten op  

Maandag 18/04 Paasmaandag
Donderdag 26/05 en vrijdag 27/05
Maandag 6/06 Pinkstermaandag

NIEUWSBERICHTEN | 11
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Haal jouw Lerarenkaart af
Voor de verdeling van de Lerarenkaarten werkt Klasse 
opnieuw samen met de bibliotheek. Ben je gedomici-
lieerd in Wortegem-Petegem en werk je in het onder-
wijs? 
Op vertoon van je identiteitskaart of je Lerarenkaart 
van 2021 kan je aan de balie je nieuwe Lerarenkaart af-
halen. 

Meer info over de Lerarenkaart vind je op de website 
van Klasse: https://www.klasse.be/lerarenkaart/ 

Wortegem-Petegem

Paassportkamp Amazing Race 
Alles staat in het thema van racen en opdrachten tegen 
de tijd. Via een dagelijkse ranking kan iedereen stijgen of 
dalen. Bij dit sportkamp leren we fi etsen met minifi etsjes 
en moeten we ons houden aan de verkeersregels. 

Voor wie? 
Voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. 

Waar?
Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 110C, 9790 Worte-
gem-Petegem 

Wanneer? 
Maandag 11 tot en met vrijdag 15 april 2022.
(5 dagen) 

Elke dag van 9u tot 16u. 

Er is mogelijkheid tot vooropvang vanaf 8u tot 9u en 
na-opvang van 16u tot 17u. Wie gebruik maakt van de 
opvang betaalt 25 euro extra. 

Prijs?
Voor 5 dagen sportplezier betaal je als inwoner van 
Wortegem-Petegem 50 euro. Niet-inwoners betalen 60 
euro. Het 2de kind uit het gezin krijgt een reductie van 
20%. Wie een sociaal tarief geniet, krijgt 75% korting. 

Maaltijden?
Er is mogelijkheid om een warme maaltijd te nuttigen. 
De warme maaltijd bestaat uit soep, hoofdgerecht en 
dessert. Voor dit alles betaal je 20 euro extra. Natuurlijk 
kan je ook je boterhammen meebrengen van thuis. 

We voorzien elke dag in een drankje per deelnemer. 

Inschrijven? 
Inschrijven kan via wortegem-petegem.i-active.be. 

De inschrijvingen voor dit sportkamp startten op maan-
dag 31 januari 2022.

@bibliotheekcultuurwortegempetegem
gemeentewortegempetegem

30 APRIL TOT EN MET 8 MEI 2022

Tentoonstelling vrijetijdskunstenaars

Verantwoordelijke uitgever: Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
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asbestinzameling aan huis: eerste afroep 
gratis vanaf 1 maart 2022 
Wist je dat de Vlaamse Regering onze leefomgeving 
tegen 2040 asbestveilig wil maken?

Om deze ambitie kracht bij te zetten, biedt afvalinter-
communale IVLA vanaf 1 maart 2022 een eerste afroep 
voor asbestinzameling aan huis gratis aan voor inwoners 
van Wortegem-Petegem. De eerste ophalingen worden 
midden maart voorzien. 

Het project zal een jaar lopen, maar kan na een tussen-
tijdse evaluatie verlengd worden.

Hoe aanvragen?

• Bel de IVLA-infolijn op het gratis nummer 
0800 90 270 om een asbestplatenzak of kuubzak en 
asbestpreventiekits te bestellen. De eerste afroep is 
gratis. Vanaf een tweede afroep betaal je 30 euro per 
afroep. Bij een afroep ontvang je standaard 1 zak en 
2 preventiekits. 

• Wens je extra zakken of preventiekits? Dan betaal 
je 30 euro per bijkomende zak en 10 euro per extra 
preventiekit, ook bij een eerste afroep. De plaatzak of 
kuubzak en preventiekits worden aan huis geleverd. 

• De IVLA-infolijn deelt mee wanneer de zak zal worden 
opgehaald.
Enkel hechtgebonden asbesttoepassingen worden 
aan huis opgehaald.

• Is een ophaling niet haalbaar in jouw straat? 
Dan zoeken we een oplossing. 
De IVLA-infolijn koppelt hierover terug naar de aan-
vrager. 

Hoe aanbieden?

In het pakket zit een folder met instructies om 
asbestcement veilig te kunnen verwijderen. Volg deze 
instructies nauwgezet op en zorg ervoor dat de plaat- of 
kuubzak correct gevuld en afgesloten klaarligt op de dag 
van de ophaling. Vergeet ook je beschermingskledij niet 
in de zak te gooien.

Een platenzak kan je enkel voor golfplaten gebruiken. 
In een kuubzak kan je ander hechtgebonden asbestpuin 
kwijt, zoals dakleien, bloembakken, vloertegels, … 
Gooi geen ander afval in de zakken.

Let op: breek of bewerk het asbesthoudend materiaal 
niet!

Heb je ongebonden asbest? Dan moet je beroep doen op 
een professionele asbestverwijderaar.

Meer info
Meer info over asbestinzameling aan huis: 
www.ivla.be 
Meer info over asbest en asbest veilig verwijderen: 
www.asbestinfo.be en www.alertvoorasbest.be
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07u00: Vertrek vanuit Wortegem-Petegem  op de par-
king van het domein de Ghellinck. Onderweg geniet je op 
de bus van een lekkere koffie met boterkoek.

09u00: Bezoek Museum Nationale bank. In het museum, 
dat is ondergebracht in het prachtige gerestaureerde ge-
bouw van een commerciële bank uit de 19de eeuw, ga je 
op ontdekking langs de geschiedenis van het geld, vanaf 
de Mesopotamische kleitabletten tot de euro. Je leert de 
opdrachten van een moderne centrale bank kennen en 
tot slot wandel je langs de kluizenwand met documen-
ten, voorwerpen en kunstwerken die elk een bijzonder 
verhaal vertellen.

10u30: De gids neemt je mee op ontdekking in hartje 
Brussel – wandeling in de buurt van de Grote Markt en 
tijd voor een aperitiefje. 

12u00: Middageten in de Rue des Bouchers – het culinai-
re ‘Mekka’ van Brussel – je geniet van een lekker 3-gan-
genmenu – drankje inbegrepen. 

14u00: Rondrit met de hoogtepunten van Brussel. Vanaf 
de Kunstberg, voorbij het parlement, het Koninklijk Kas-
teel, het Warande-park, de Cinquantenaire, de Wetstraat, 
Europese wijk zo tot de buurt van de Hallepoort en de 
Marollen. Wandeling doorheen de Marollen en vrije tijd 
op het Vossenplein om iets te drinken.

17u00: Vertrek vanuit centrum Brussel 

18u30/19u00: Terug in Wortegem-Petegem waar wij nog 
kunnen genieten van een lekkere broodmaaltijd.

Prijs: per persoon 65 euro

Inschrijven: voor 15 april 2022 bij Kathlijn De Preester via 
mail kathlijndepreester@hotmail.com 

Je inschrijving is pas geldig na ontvangst van het bedrag 
op rekening van de ouderenraad BE77 6528 3293 5042 
met vermelding van de juiste naam.

DAGUITSTAP OUDERENRAAD: vrijdag 29 april 2022 
Brussel - Nationale Bank - rondrit en wandeling Marollen

WAT MOET JE DOEN BIJ EEN INCIDENT 
AAN EEN OVERWEG?

Vorig jaar waren er 46 ongevallen aan overwegen waarbij er 
helaas 9 dodelijke slachtoffers en 5 gewonden vielen. Dit is 
een verdubbeling van het aantal ongevallen ten opzichte van 
2020 (coronasituatie waarbij het verplaatsen met de auto 
enkel was toegelaten in specifieke gevallen), maar stabiel ten 
opzichte van 2019 en de jaren voordien die beter vergelijk-
baar zijn. 

In 2021 heeft Infrabel een aantal vermijdbare ongevallen vast-
gesteld zoals dat in Lede op 10 december. Het verwittigen 
van de hulpdiensten (112) had toen een aanrijding met een 
geblokkeerde auto op de overweg kunnen vermijden.

Hiernaast geven we je nog eens een overzichtje van wat je 
moet doen als je een incident hebt of ziet aan een overweg.

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website 
van Infrabel: www.infrabel.be/veiligheid
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Maak de contactgegevens op de chip
van je huisdier publiek

Verplichte chip
Sinds 1998 moet elke hond in België verplicht gechipt 
worden. Deze verplichting is sedert 2017 ook in voege 
gegaan voor katten. 

De chip, geplaatst door een dierenarts, zorgt ervoor 
dat de hond of kat  toegewezen wordt aan een eigenaar 
waarbij de gegevens worden opgeslagen in een databa-
se. Elke eigenaar is verantwoordelijk om zijn/haar gege-
vens aan te passen wanneer men bijv. verhuist. Wist je 
dat één op vijf gevonden huisdieren op zoek moet naar 
een nieuw baasje omdat de gegevens van de chip niet 
kloppen?

Contactgegevens geanonimiseerd sedert 1 mei 2021
Door de verstrengde privacywetgeving zijn alle contact-
gegevens op de chip van de huisdieren automatisch ano-
niem geworden sedert 1 mei 2021. Hierdoor wordt het 
veel moeilijker om het baasje terug te vinden wanneer 
de hond of kat gevonden wordt door de politiediensten. 
Jaarlijks wordt de Politiezone Vlaamse Ardennen meer-
dere keren gecontacteerd met de vraag een verloren 
gelopen hond of kat op te halen. Bij het uitlezen van de 
chip stellen we heel vaak vast dat de gegevens van de 
eigenaar ‘anoniem’ zijn waardoor we de eigenaar niet 
kunnen contacteren.  

Hoe maak je de gegevens van je huisdier openbaar?
Dat kan eenvoudig via de website van DogID of CatID. 
Geef het chipnummer van je huisdier in (dat vind je in 
het paspoort onder de barcode die op de sticker bij ‘iden-
tifi catie’ staat) en druk ‘zoek jouw hond’ of ‘zoek jouw 

kat’. Hierna kan je via je elektronische identiteitskaart, 
je pincode en eID-kaartlezer je rijksregisternummer 
koppelen aan de chip van je hond/kat. Heb je de gege-
vens gekoppeld? Vergeet zeker niet het vakje ‘publiek’ 
aan te vinken zodat iedereen die een chiplezer heeft je 
gegevens kan raadplegen. Lukt dit niet of heb je geen 
eID-lezer? Vraag je dierenarts om de registratie in orde 
te brengen.

Kan iedereen nu zomaar mijn adres online vinden?
Neen, je gegevens zitten in een database die enkel kan 
geconsulteerd worden door personen die het chipnum-
mer van je hond/kat kan inlezen. Ook de politiediensten 
kunnen deze gegevens zien wanneer jouw hond/kat ge-
vonden wordt. Hierdoor kunnen wij jou snel contacteren 
en wordt je geliefde huisdier niet overgebracht naar het 
dierenasiel. 

Bedanking brandweer 

Beste inwoner,
Zoals jullie kunnen vaststellen hebben is er in 2021 
terug geen huis aan huis verkoop geweest van onze 
jaarlijkse brandweerkalender 2022.

De huis aan huis verkoop werd evenwel vervangen 
door een bedeling via de brievenbussen.

In een begeleidende brief werd gevraagd om een 
vrijblijvende bijdrage te storten op rekening van “VZW 
Brandweervrienden Oudenaarde”.

Heel wat inwoners gingen op onze vraag in, waaruit 
blijkt dat onze inzet voor de bevolking sterk gewaar-
deerd wordt.

De vriendenkring en het brandweerteam van post 
Oudenaarde wenst alle inwoners te bedanken voor hun 
steun !   

Namens “VZW Brandweervrienden Oudenaarde”

Majoor Frank Verplanken
Voorzitter      
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ALLE ACTIVITEITEN VERMELD IN DIT INFOBLAD GAAN DOOR ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN 
IN DE MAATREGELEN TEGEN DE VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS.

MEER INFORMATIE OP WWW.WORTEGEM-PETEGEM.BE/CORONAVIRUS OF VIA 056 68 81 14.

DE ADMINISTRATIEVE DIENSTEN EN HET OCMW BLIJVEN OP AFSPRAAK WERKEN.

HONDEN AAN DE LEIBAND

De natuur is voor veel wandelaars de ideale plek om de 
hond mee uit wandelen te nemen. Niets leukers dan een 
stevige wandeling met de trouwe viervoeter. Dit houdt 
zowel baasje als hond in een optimale conditie. Denk er 
wel aan dat het verboden is om je hond zonder leiband 
te laten lopen op het openbaar domein.

Enkel waar een uitzondering het expliciet toelaat, mag 
je je viervoeter de vrije loop laten. In onze gemeente kan 
dat in de hondenloopzone in het gemeentelijk domein de 
Ghellinck.

Waarom aan de leiband?
Het is niet altijd even duidelijk waarom jouw hond nu 
precies aan de leiband moet. Hiervoor zijn enkele rede-
nen:

    • Om de natuur te beschermen

De natuur is kwetsbaar. Jonge vogeltjes die net uit het ei 
zijn gekomen, jonge konijnen en hazen die hun omgeving 
verkennen, nieuwe bloemen en bomen die uitkomen … 
Loslopende honden kunnen dit proces verstoren door 
hun geur, door jonge dieren of hun ouders weg te jagen 
of hen zelfs te doden, door planten te vertrappelen. Elk 
jaar sterven er verschillende dieren, doordat ze gebeten 
worden door loslopende honden of doordat ze achterge-
laten worden door het geurspoor van een hond.

    • Om andere bezoekers te beschermen

Iedereen wil van de natuur rondom zich genieten. Niet 
iedereen vindt het even aangenaam om gevolgd te 
worden door een loslopende hond tijdens het wandelen, 
lopen of fi etsen. Een hond is ook niet altijd even voor-
spelbaar. Hondeneigenaars gaan er vaak van uit dat hun 
viervoeter lief en betrouwbaar is en dat hij dus geen ge-
vaar vormt voor anderen. Maar jaarlijks gebeuren er nog 
steeds tientallen bijtincidenten bij joggers, wandelaars 
of fi etsers door loslopende honden.

    • Om je hond te beschermen

Niet alleen mensen en de natuur lopen gevaar, maar ook 
je hond loopt gevaar. Wilde dieren of op hol geslagen 
paarden zouden je hond kunnen verwonden.

Ook autowegen die dicht bij de wandelroute liggen 
vormen een gevaar voor je viervoeter. Je hond zou op 
de weg kunnen aangereden worden en levensgevaarlijk 
gewond raken. In het slechtste geval zou je hond zelfs 
dood kunnen zijn.

Een loslopende hond is ook veel vatbaarder voor ziekten 
en vreemde beestjes, zoals teken.

Je denkt misschien dat je hond enkel voldoende 
lichaamsbeweging en stimulans krijgt als hij kan 
loslopen? Niets is minder waar. Door actief met je hond 
bezig te zijn tijdens de wandeling, krijgt hij veel meer vol-
doening. Laat hem eens wat snuff elen en volg zijn ritme, 
zit niet op je gsm te tokkelen maar doe actief een paar 
oefeningen samen: je hond zal er mentaal en fysiek beter 
van worden.

Overtreding
Laat je je hond toch vrij rondlopen in een bos of natuur-
gebied, dan kan een natuurinspecteur een verslag of 
proces-verbaal opstellen en je een boete geven van 70 
euro tot wel 350 euro.

Voor andere gebieden is het verbod op loslopende hon-
den opgenomen in het algemeen politiereglement van 
de politiezone Vlaamse Ardennen (artikel 59). Inbreuken 
op dit reglement worden bestraft met een gemeentelijke 
administratieve geldboete van maximaal 175 euro voor 
minderjarigen vanaf 14 jaar en van maximaal 350 euro 
voor meerderjarigen, overeenkomstig de in de wet van 
24 juni 2013 betreff ende de gemeentelijke administratie-
ve sancties voorziene procedure.

hond aan de lijn
da’s voor iedereen fijn

@Wortegem.Petegem
gemeentewortegempetegem

Wil je je hond vrij laten rondlopen?
Dan kan je gebruik maken van de hondenloopzone in het gemeentelijk domein de Ghellinck.

Veiliger voor kinderen en andere dieren - Aangenamer voor mensen
die bang zijn van honden - Minder kans op verwondingen door een

gevecht met andere honden - Minder kans op tekenbeten
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ÉÉN PLAN, TWEE DELEN

Mitigatie 
Het Klimaatplan bestaat uit twee delen: mitigatie en 
adaptatie. Maar wat betekent dat juist?

Mitigatie bevat de maatregelen die we willen nemen om 
de klimaat-verandering te beperken. Hoe kunnen we dus 
onze CO2-uitstoot gaan verminderen? Een daling van 
40% van de totale uitstoot ten opzichte van 2011 komt 
overeen met een besparing van 10.884 ton CO2.

Adaptatie 
We ondervinden reeds gevolgen van de klimaatverande-
ring, zoals langere periodes van droogte, hittestress en 
intense regenbuien.

In het adaptatiegedeelte wordt vastgelegd hoe we ons 
kunnen wapenen tegen de gevolgen van de klimaatver-
andering. Ontharden en de verdere vergroening van de 
gemeente maakt hier een groot deel van uit.

Niet over één nacht ijs 
Een duurzame langetermijnvisie vormt de rode draad. 
Het rapport is het eindresultaat van een participatief 
traject dat de gemeente doorliep in samenwerking 
met de dienst milieubeleidsplanning van de provincie 
Oost-Vlaanderen, de gemeentediensten, de inwoners en 
een aantal lokale en regionale experten.

Zo werd een klimaatteam in het leven geroepen waaraan 
de verschillende gemeentelijke diensten en beleidsma-
kers deelnamen.

Er werden thematische werkgroepen georganiseerd rond 
de thema’s ‘gebouwen’, ‘industrie’, ‘mobiliteit’ en ‘adap-
tatie’. Hierop werden ook externe partners en experten 
verwelkomd.

Het onderwerp kwam aan bod op de verschillende ad-
viesraden. Uit de gemeentelijke milieu- en natuurraad 
vloeide een nieuw opgerichte Klimaatwerkgroep.

In februari 2020 werd een klimaattafel georganiseerd 
waarop de hele gemeente werd uitgenodigd (inwoners, 
bedrijven, organisaties, ...). Binnen verschillende klimaat-
thema’s werden door de meer dan 50 deelnemers heel 
wat ideeën aangebracht.

Klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen 
Onze gemeente tekende ook in op het project Klimaatge-
zond Zuid-Oost-Vlaanderen. Met de instap in het project 
wordt ingespeeld op de opportuniteiten die een regiona-
le klimaataanpak biedt. Zo kunnen de 21 lokale besturen 
deel uitmaken van een netwerk waarin expertise gedeeld 
kan worden en de uitvoering van maatregelen voorbe-
reid en uitgetest.

Wortegem-Petegem zal alvast drie maatregelen uit het 
regionale klimaatplan mee trekken en toepassen op het 
eigen grondgebied: het invoeren van een klimaattoets 
voor alle relevante beslissingen binnen de gemeente, 
adviseren en ondersteunen bij energetische renovaties 
en ten  slotte het bestrijden van erosie in samenwerking 
met de landbouwers.

In 2019 keurde de gemeenteraad de ondertekening van het Europese Burgemeesters-
convenant goed. De gemeente engageert zich daarmee tot een vermindering van de 
CO2-uitstoot op haar grondgebied met minstens 40% tegen 2030 en het uitvoeren van een 
adaptatiebeleid. Hoe willen we die doelstelling bereiken? Daarvoor werd het Klimaatplan 
2021-2030 opgesteld.

Klimaatplan 
2021-2030
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“Om het gebruik van het openbaar vervoer te 
stimuleren wordt een financiële tussenkomst 
voorzien voor de aankoop van een Buzzy Pazz 
of Omnipas bij De Lijn.”

Actieplan 
Het Klimaatplan omvat een heel aantal concrete maat-
regelen die Wortegem-Petegem zal nemen. Er wordt 
bijvoorbeeld volop werk gemaakt van het verLEDden van 
de openbare verlichting. Het lokaal bestuur wil het goe-
de voorbeeld geven door in openbare gebouwen meer in 
te zetten op hernieuwbare energie. Om het gebruik van 
het openbaar vervoer te stimuleren wordt een financiële 
tussenkomst voorzien voor de aankoop van een Buzzy 
Pazz of Omnipas bij De Lijn. 

Inwoners die plannen hebben om hun woning te renove-
ren kunnen gratis beroep doen op de renovatieadviseur 
van het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen. Tijdens 
een bezoek aan huis wordt een objectief advies op maat 
voorzien om de woning klaar te maken voor de toe-
komst.

Op het gemeentehuis kan je terecht voor informatie, 
advies en begeleiding bij alle vragen over energiebe-
sparing, renovatiewerken, hernieuwbare energie en de 
beschikbare premies. Ook als je van energieleverancier 
wil veranderen kan je hiervoor raad vragen.

Lokaal Energie- en Klimaatpact 
Eind 2021 ondertekende onze gemeente het Lokaal 
Energie- en Klimaatpact. Dit initiatief van de Vlaamse 
overheid biedt bijkomende ondersteuning aan de lokale 
besturen om hun klimaat-doelstellingen te bereiken. Het 
pact focust op vier werven: vergroening, energie, mobili-
teit en regenwater. Ook hier hangen een aantal doelstel-
lingen aan vast. Onder meer de ambitie tot het aanplan-
ten van 1 boom en 0,5 meter haag per inwoner, 
1 m² ontharding per inwoner en het plaatsen van 1 laad-
punt voor elektrische voertuigen per 100 inwoners. Dit 
zijn doelstellingen die alle Vlaamse steden en gemeenten 
samen willen behalen. Ook particuliere initiatieven wor-
den hierbij in rekening gebracht.

De klimaatverandering is een mondiaal probleem dat 
ook vraagt om actie op lokaal niveau. Mits een gezamen-
lijke inspanning kan er veel bereikt worden tegen 2030.
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Bereid je voor op 
mobiliteitsswitch.be * Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Hoe pakken we dit aan in 
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Vlaamse 
Ardennen bestaat uit 15 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.

In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:

Een netwerk met een hogere frequentie van bussen, en bussen die vroeger en later rijden dan vandaag.

Zo worden belangrijke assen om het (half)uur bediend, ook op zondag.

(Laat)avondvervoer tijdens het weekend in de regio Oudenaarde in aansluiting op de treinen uit Gent en Brussel.

Op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn, zetten we in op flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Op een 20-tal locaties

in de regio zullen ook deelfietsen en -wagens worden aangeboden.

Het slim combineren van trein, bus en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar. 

Met trein naar
station Oudenaarde

Met nachtbus
naar station Ronse

uit Ronse neemt na een 
avondje uit in Gent de 
trein naar huis.

Station
Gent Sint-Pieters ThuisMarco

uit Huise gaat op 
bezoek bij haar man in 
het OLV van Lourdes 
Ziekenhuis in Waregem.

OLV van Lourdes 
Ziekenhuis

Halte Kruishoutem 
Nieuw Plein

Station
Oudenaarde

Station
Ronse

Met bus naar 
OLV van Lourdes Ziekenhuis

Station
Hillegem Zwembad

Met trein naar
station Zottegem

Met deelfiets
naar zwembad

Odette

uit Ophasselt in 
Geraardsbergen 
heeft een 
mobiliteitsbeperking 
en zit in een rolstoel. 
Ze gaat maandelijks 
op bezoek bij haar 
vriendin in Brakel.

Thuis in 
Ophasselt Brakel

Met Hoppinflex+ (bus of taxi) 
naar vriendin

Farah

Halte Huise
Home Vijvens

Met bus of taxi naar halte 
Kruishoutem Nieuw Plein

uit Hillegem 
gaat zwemmen
in Zottegem en
neemt de fiets
naar het station.

Bart

Station
Zottegem

Samen maken we 
de mobiliteitsswitch

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle 
openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, 

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je 

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende 

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen 

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken 

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het 

callcenter van de Hoppincentrale.  

Op naar de mobiliteitsswitch 
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de 
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie 

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale 

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het 

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet 

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s. 

Lees meer 
over de nieuwe 

mobiliteitsvisie op 
mobiliteitsswitch.be 

Efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer  
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram 

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten 

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen 

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in 

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een 

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.  

 maakt
combimobiliteit eenvoudig  
Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. 

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert 

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je 

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.  
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Bereid je voor op 
mobiliteitsswitch.be * Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Hoe pakken we dit aan in 
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Vlaamse 
Ardennen bestaat uit 15 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.

In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:

Een netwerk met een hogere frequentie van bussen, en bussen die vroeger en later rijden dan vandaag.

Zo worden belangrijke assen om het (half)uur bediend, ook op zondag.

(Laat)avondvervoer tijdens het weekend in de regio Oudenaarde in aansluiting op de treinen uit Gent en Brussel.

Op locaties waar er weinig verplaatsingen zijn, zetten we in op flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Op een 20-tal locaties

in de regio zullen ook deelfietsen en -wagens worden aangeboden.

Het slim combineren van trein, bus en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar. 

Met trein naar
station Oudenaarde

Met nachtbus
naar station Ronse

uit Ronse neemt na een 
avondje uit in Gent de 
trein naar huis.

Station
Gent Sint-Pieters ThuisMarco

uit Huise gaat op 
bezoek bij haar man in 
het OLV van Lourdes 
Ziekenhuis in Waregem.

OLV van Lourdes 
Ziekenhuis

Halte Kruishoutem 
Nieuw Plein

Station
Oudenaarde

Station
Ronse

Met bus naar 
OLV van Lourdes Ziekenhuis

Station
Hillegem Zwembad

Met trein naar
station Zottegem

Met deelfiets
naar zwembad

Odette

uit Ophasselt in 
Geraardsbergen 
heeft een 
mobiliteitsbeperking 
en zit in een rolstoel. 
Ze gaat maandelijks 
op bezoek bij haar 
vriendin in Brakel.

Thuis in 
Ophasselt Brakel

Met Hoppinflex+ (bus of taxi) 
naar vriendin

Farah

Halte Huise
Home Vijvens

Met bus of taxi naar halte 
Kruishoutem Nieuw Plein

uit Hillegem 
gaat zwemmen
in Zottegem en
neemt de fiets
naar het station.

Bart

Station
Zottegem

Samen maken we 
de mobiliteitsswitch

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle 
openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, 

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je 

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende 

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen 

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken 

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het 

callcenter van de Hoppincentrale.  

Op naar de mobiliteitsswitch 
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de 
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie 

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale 

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het 

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet 

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s. 

Lees meer 
over de nieuwe 

mobiliteitsvisie op 
mobiliteitsswitch.be 

Efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer  
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram 

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten 

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen 

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in 

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een 

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.  

 maakt
combimobiliteit eenvoudig  
Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit. 

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert 

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je 

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.  
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Met de start van het nieuwe jaar roepen we een nieuwe rubriek in het leven. In de 
erfgoedrubriek worden we ondergedompeld in het verleden van onze gemeente.
Frans Vandenhende gaat van start en vertelt over hoe de Heemkundige Kring 15 
jaar geleden het levenslicht zag.
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Het verleden blijft ons boeien! 
15 jaar Heemkundige Kring Bouveloo

Wanneer we op reis gaan, bezoeken 
we graag het plaatselijke patrimo-
nium: een oude kathedraal, een 
vervallen abdij, de restanten van een 
middeleeuwse burcht of het streek-
museum. Thuisgekomen kunnen we 
dan leuke herinneringen ophalen aan 
onze vakantie. Dichter bij huis, wan-
neer de herhaling van het alledaagse 
ons in zijn draaimolen meeneemt 
is de herinnering vaak dé ontsnap-
pingsroute. Weet je nog toen …… . 

Als je jong bent heb je minder last 
van het steeds terugkerende dage-
lijkse ritme. Je kijkt vooral naar de 
toekomst, wat je kan en wil bereiken, 
welke mogelijkheden zich voordoen. 
Pas als je met vrienden samenzit en 
de weet je nog vraag gesteld wordt, 
dan pas moet je je zorgen beginnen 
te maken. De tijd haalt je in, meer 
nog, de tijd snelt je voorbij. Dan zoek 
je houvast bij je herinneringen en 
hoe ouder je wordt, hoe groter het 

arsenaal herinneringen waarover 
je beschikt. Je wil ze vasthouden en 
vroeger - daar gaan we - nam je fo-
to’s. Je bracht het fi lmrolletje naar de 
fotograaf, je wachtte ongeduldig een 
aantal dagen en dan de beelden vast-
houden door ze in een fotoalbum te 
kleven. Je kon er dan nog eens rustig 
naar kijken op winterse avonden. Nu 
is alles digitaal, er worden veel meer 
beelden gemaakt, al dan niet opge-
slagen in the cloud om er dan nog 
zelden naar om te zien. 

Het is echter ook belangrijk col-
lectief herinneringen te bewaren. 
Daarbij moet er aandacht zijn voor 
het gewone, niet enkel het grote 
en het spectaculaire, het publieke 
uit het verleden moet gekoesterd 
worden. De gebeurtenissen uit het 
leven van de gewone man verdienen 
eveneens een plaats in het collectief 
geheugen. Ook het lokale erfgoed 
verdient aandacht, het kunnen en 

moeten niet alleen topstukken zijn 
die behoed worden voor de vergetel-
heid.

Vijftien jaar geleden werd het Schel-
devalleiwandelpad ingehuldigd. Er 
was een offi  cieel moment op het 
terrein van de abdij van Beaulieu, 
een fotosessie met de pers en een 
receptie. Van het geplande inwande-
len van het pad kwam niets in huis. 
Vier mensen hadden het blijkbaar 
niet goed begrepen en begonnen 
te wandelen. Zo kwamen zij aan de 
achterzijde van het oude kasteel van 
Petegem terecht en zagen een, op 
dat ogenblik, verwaarloosde grot 
van Peetje Knikkers. Wie was Peetje 
Knikkers? Waarom lag deze grot in 
de buurt van de Schelde? Waarom 
sprak men van het oude kasteel van 
Petegem? 

Dat was reden genoeg om een op-
roep te plaatsen in het gemeentelijk 
infoblad. Waren er in onze gemeente 
mensen bereid zich in te zetten om 
ons lokaal erfgoed te onderzoeken, 
te bewaren en vast te leggen voor 
de toekomst? Op een eerste bijeen-



Het verleden blijft ons boeien! 
15 jaar Heemkundige Kring Bouveloo

komst waren tien enthousiaste erf-
goedfanaten aanwezig die het vlug 
eens waren dat er een duurzaam 
initiatief moest komen om er voor 
te zorgen dat waardevol erfgoed ver-
dween. Kon het niet bewaard wor-
den dan moest het op zijn minst op 
een of andere manier gearchiveerd 
worden. Een heemkundige kring 
kon de oplossing zijn. Het was 7 juni 
2007 en de Heemkundige Kring 
Bouveloo wordt boven de doopvont 
gehouden. 

We zijn nu vijftien jaar en vele acti-
viteiten verder. De heemkring heeft 
zijn plaats in ons verenigingsleven en 
onze gemeente gevonden. U zal bij 
het lezen van deze lijnen misschien 
terugdenken aan activiteiten waar 
u bij was: Open Monumentendag 
in Bouvelobos, het Schoolke van 
Moregem en Kapel O.-L.-Vrouw ten 
Doorn of op de site van de Abdij 
van Beaulieu, Erfgoeddag met Het 

rariteitenkabinet en De vijf kerken 
van Wortegem-Petegem, tentoon-
stellingen Rust in vrede rond begra-
fenisrituelen, Het oorlogsdagboek 
van Ernest de Ghellinck en de Eerste 
Wereldoorlog in ons dorp, Dieren in 
de Eerste Wereldoorlog. U zal ons 
wellicht reeds ontmoet hebben op 
activiteiten in samenwerking met 
andere verenigingen of de gemeen-
te: inhuldiging Hoevegebouw in 2011, 
herdenking 100 jaar Eerste Wereld-
oorlog en de jaarlijkse 11-november-
vieringen. 

Als onderdeel van de heemkundige 
kring werd in 2011 het gidsencollec-
tief de Ghellinck opgericht dat jaar-
lijks ongeveer 800 bezoekers kennis 
laat maken met ons prachtig domein 
de Ghellinck, het koetshuis en de 
Bibliotheca, die wij met de hulp van 
gulle boekenschenkers haar oude 
glorie hebben kunnen teruggeven. 

In ons lokaal, Ooikeplein 1, kan u 
elke eerste zondag terecht met al 
uw vragen rond onroerend, roerend, 
immaterieel erfgoed evenals advies 
rond genealogie. 

Via ons tijdschrift dat driemaal per 
jaar verschijnt, blijft u op de hoogte 
van onze activiteiten, maar kan u 
ook kennis maken met de boeiende 
geschiedenis van onze verschillende 
deelgemeenten. Zowel voor jonge-
ren, geboren en getogen Worte-
gem-Petegemnaars als nieuwe inwo-
ners, is ons blad de ideale manier om 
informatie en kennis te verzamelen 
over uw gemeente, uw thuis. 

U KAN ZICH OP DE VOLGENDE 
MANIER AANSLUITEN:

Gewoon lid (abonnee): 15 euro
Steunabonnement
postabonnement:  20 euro
Erelid:   30 euro
Beschermend lid:  65 euro

Bankrekeningnummer: 
BE31 7370 2198 1455
van de heemkundige kring Bouveloo

Wij hopen u graag op een 
van onze volgende activiteiten te 
ontmoeten.

Frans Vandenhende
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  in wortegem-petegem

MAART

op zoek naar onze #groeihelden
Doorlopend tot 1 januari 2023
Ooikeplein
www.wortegem-petegem.be/groeihelden
056 68 81 14 

Bakdemo met Peter Balcaen - Ferm Elsegem
15 maart 2022 van 19u30 tot 21u30
Schooltje Elsegem Elsegemplein 17
fermelsegem@gmail.com   

Reisreportage : Met een solar bamboefiets
naar Azië. - Pasar Wortegem-Petegem
19 maart 2022 om 20u
Schoolke Moregem - Moregemplein 28
leden: € 3 / niet leden: € 5
0499 59 08 07 (enkel op 19 maart)
marc.van.ghelue@gmail.com

Openklasdag met ontbijt - ‘t Hinkelpad
20 maart 2022 van 8u30 tot 11u30
‘t Hinkelpad Lindestraat 
055 31 79 90 
info@thinkelpad.be

woensdag = voorleesdag
30 maart 2022 van 15u30 - 16u30
Bibliotheek, Rozenhof 128 
055 30 99 84
wortegem-petegem.bibliotheek.be

APRIL

Vijfkerkenloop - Vijfkerkenloop
23 april 2022
Gemeentelijk domein de Ghellinck Kortrijkstraat 110
Fun- & recreatierun (voorinschrijving):  € 8 
Fun- & recreatierun (daginschrijving):  € 12
Halve marathon (voorinschrijving):  € 12 
Halve marathon (daginschrijving):  € 18 
Bike & Run (voorinschrijving) (per duo):  € 24
info@vijfkerkenloop.be  

ERFGOEDDAG MAAKT SCHOOL: Over schoolbanken, 
telramen en ezelsoren! - Heemkundige Kring Bouveloo
23 april t.e.m. 1 mei 2022
weekend: 10u - 18u
weekdagen: 13u30 - 18u
Sint-Amanduskerk, Ooikeplein
Reserveren hoeft niet
www.bouveloo.be

Gezinswandeling, fietstocht en picknick - ‘t Hinkelpad
24 april 2022 van 09u30 tot 14u
‘t Hinkelpad Lindestraat 16 
055 31 79 90
info@thinkelpad.be 

woensdag = voorleesdag
27 april 2022 van 15u30 - 16u30
Bibliotheek, Rozenhof 128 
055 30 99 84
wortegem-petegem.bibliotheek.be

20
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23
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WIELERWEDSTRIJDEN
CYCLING VLAANDEREN 2022 
in Wortegem-Petegem
20 MAART - OOIKE 
 Dames Elite (vanaf 23 jaar) en Dames Beloften 
(vanaf 19 jaar)
2 APRIL - WORTEGEM  
 Elite zonder contract (heren, vanaf 23 jaar) en 
Beloften (heren, vanaf 19 jaar)
24 APRIL - PETEGEM
 Dames Elite en Dames Beloften 
10 JULI - WORTEGEM
 Aspiranten (12, 13 en 14 jaar)
21 AUGUSTUS - OOIKE
 Aspiranten

Dank aan het gemeentebestuur, 
politie en vrijwilligers voor hun medewerking.

Supporters, allen op post!

jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw 
activiteiten van mei of juni 2022 publiceren in het 

volgende infoblad? 

Voer ze dan in vóór 1 april 2022 in de databank van  
Uit in Vlaanderen via www.uitdatabank.be. 

Enkel activiteiten die tijdig ingevoerd zijn, kunnen 
opgenomen worden in het infoblad. 

opgelet
Ledenactiviteiten worden niet 
 gepubliceerd in het infoblad.

Voor meer informatie kan je contact opnemen met 
het secretariaat via 056 68 81 14 of via 
gemeente@wortegem-petegem.be.
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Ik doe het straks wel. Eerst nog wat lezen.

BLA
BLA
BLA

VROEGTIJDIGE OPSPORING IS DE BESTE BESCHERMING
TEGEN DIKKEDARMKANKER
Doe van je 50ste tot en met je 74ste elke twee jaar de stoelgangtest.

Met de stoelgangtest onderzoekt een labo of je stoelgangstaal bloedsporen bevat. Te veel bloed in de 
stoelgang kan wijzen op dikkedarmkanker of op poliepen, dit zijn voorlopers van dikkedarmkanker. Tijdig 
opsporen is belangrijk. Bij een snelle vaststelling kan een (zwaardere) behandeling worden vermeden en 
is de kans op volledige genezing groter.

DE TIJD VLIEGT: TWEE JAAR IS ZO VOORBIJ…
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief met de stoelgangtest als je tot de 
doelgroep behoort.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 
13 en 16 uur, stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar 
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

GEEN EXCUSES. DOE DE STOELGANGTEST.

Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, contacteer je huisarts.

MAART 2022: MAAND VAN DIKKEDARMKANKER
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Waarom een kerkuilenwerkgroep?
WERKGROEP: “Een Kerkuilenwerkgroep 
heeft tot doel de in het wild levende 
kerkuil (Tyto alba) te beschermen. In 1998 
werd vastgesteld dat de kerkuilenpopula-
tie in Vlaanderen sterk verzwakt was. Een 
van de hoofdredenen was het gebrek aan 
nestgelegenheid. Dit gold ook voor Wor-
tegem-Petegem. Ondertussen gaat het 
steeds beter met de kerkuil in Vlaanderen 
en broedt ongeveer 90% van de koppels 
in een nestkast.” 

Wat doet zo’n werkgroep?
WERKGROEP:”De werkgroep plaatst 
nieuwe kasten en onderhoudt en herstelt 
de bestaande nestkasten. Kerkuilen 
zijn van nature holbroeders en een kast 
beantwoordt aan hun natuurlijke gedrag. 
Ze maken geen nest, maar leggen hun 
eieren gewoon op de ondergrond. In 
de nestkasten stapelen de braakballen, 
uitwerpselen en voedselresten zich op 
en een regelmatige schoonmaakbeurt 
is geen overbodige luxe. In juni volgt de 
controle op het al of niet aanwezig zijn 
van jongen of pulli. De pulli worden ver-
volgens geringd, gewogen en onderzocht 
door een erkend ringer. Zo wordt de voor-
uitgang van de kerkuil in Vlaanderen goed 
opgevolgd. Verder vangt de werkgroep 
gewonde kerkuilen op en brengt ze over 
naar een opvangcentrum voor vogels en 
wilde dieren. Bij overlijden wordt dat ge-
rapporteerd en de ring (indien aanwezig) 
opgestuurd naar het Koninklijk Belgisch 
Instituut voor Natuurwetenschappen te 
Brussel.

Wat komen we te weten uit 
ringonderzoek?
WERKGROEP:” Uit ringonderzoek blijkt 
dat 70% van de kerkuilen hun eerste 
levensjaar niet haalt. Vooral de eerste 4 
maanden zijn cruciaal. Onervarenheid 
bij het zoeken naar voedsel en moeite 
hebben met het ontwijken van allerlei 
obstakels, zoals ramen en prikkeldraad, 
vormen de belangrijkste doodsoorzaken. 
Daarnaast komen schrikbarend veel ker-
kuilen om in het verkeer. Gelukkig vindt 
de prachtige “witte dame van de nacht”, 
zoals de kerkuil soms wordt omschreven, 
nog genoeg jachtgelegenheid in onze 
landelijke gemeente. Op het menu staan 
muizen, muizen en nog eens muizen. Hij 
lust ze allemaal. Zelfs de zwarte en bruine 
rat ontkomen er niet aan. Een doorsnee 
kerkuilengezin moet gemiddeld 20 prooi-
en per nacht vangen om hun kroost groot 
te brengen en dit gedurende 3 maanden 
(4 à 5 muizen per jong).” In Oost-Vlaan-
deren sloten we 2021 af met 224 broed-
gevallen op 526 controles. Het hoogste 
aantal broedsels ooit in Oost-Vlaanderen. 
Op 9 jaar tijd is het aantal broedkoppels 
verdubbeld. Deze uitbreiding doet zich 
voornamelijk voor in 3 kernregio’s (Vlaam-
se Ardennen, Meetjesland, Waasland).

Hoe is het gesteld met de kerkuil in 
Wortegem-Petegem
WERKGROEP:”Ondertussen staan er 13 
kerkuilennestkasten verspreid over de 
5 deelgemeenten. Niet alle kasten zijn 
bewoond. Soms wordt de kast ingenomen 
door kraaiachtigen, soms wordt ze verla-
ten om later terug ingenomen te worden. 
In 2021 mochten we 13 pulli ringen. Mooi 
om te vermelden: er werden ook pulli in 
niet-nestkasten geringd.

Wie maakt deel uit van de werkgroep?
WERKGROEP:”De huidige werkgroep 
werd gevormd in 2016 en bestaat uit 4 
vrijwilligers. Er wordt gewerkt in 2 teams. 
Elk team is verantwoordelijk voor zijn 
nestplaatsen. De nestplaatsen worden 
niet vrijgegeven uit veiligheidsoverwe-
gingen. Enkel de aangestelde vrijwilligers 
hebben de toestemming de kasten te 
openen op aansturen van de Kerkui-
lenwerkgroep Vlaanderen en het RLVA 
Ronse. Kerkuilen zijn wettelijk beschermd 
in België (categorie 2 van het Soortenbe-
sluit).”

Kunnen de inwoners van Worte-
gem-Petegem meehelpen aan het 
instandhouden van deze prachtige 
uilensoort?
WERKGROEP: ”Ja, zeker! Heb je informa-
tie over kerkuilen-populaties in het wild, 
heb je een verkeerslachtoff er gevonden, 
of weet je van een ideale plek voor een 
kerkuilenkast, contacteer ons via e-mail: 
kerkuilenwp@gmail.com of op volgende 
gsm-en: 0486 83 60 47 - 0476 718 733. 

Wil je meer te weten komen over de 
kerkuil en onze werking, ga eens een 
kijkje nemen op onze facebookpagina: 
kerkuilenwerkgroep
Wortegem-Petegem.”

Tenslotte willen we de dorpsgenoten die 
thuis een kerkuilenkast hebben staan, 
van harte danken voor hun enthousiaste 
medewerking!

Wil jij graag een unieke inwoner in de kijker zetten of jouw eigen talenten delen?
Laat het ons weten via  e-mail naar gemeente@wortegem-petegem.be of per post naar
Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem ter attentie van de dienst communicatie. 

Vermeld de naam en een telefoonnummer of e-mailadres van de persoon, met een korte uitleg 
over zijn/haar talent, hobby, initiatief, ...

In 1998 startte het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen, gevestigd in Ronse, met het 
plaatsen van kerkuilennestkasten omdat er op de verspreidingskaart van de Kerkuilen-
werkgroep Vlaanderen (Afdeling van de vogelbescherming Vlaanderen v.z.w.) één grote 
witte vlek aanwezig was. Dit betekende dat er ofwel geen kerkuilen zaten in de Vlaamse 
Ardennen, of dat er geen vrijwilligers gericht op zoek gingen naar deze gouden uil.

EIGEN KWEEK
De kerkuilenwerkgroep
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HOE JOUW CADEAUBON TE GEBRUIKEN?
Shoppen in Wortegem-Petegem, dat zorgt voor verrassende ervaringen. Culinaire verwennerij, een mooie bos bloemen,

een fotosessie of een wellness moment? Het is allemaal mogelijk!

 Ontdek waar jij je bon kan gebruiken op wortegem-petegem.be/geschenkbon.

Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem
056 68 81 14  www.wortegem-petegem.be

BON TER WAARDE VAN € 50

Verrassing!
Jij kan met deze geschenkbon terecht
bij verschillende handelaars in het
mooie Wortegem-Petegem.
Het aanbod zal je ongetwijfeld 
bekoren!
Veel plezier en bedankt om lokaal
te kopen.

VOOR
Hilbert

VAN
Elise

Gelukkige verjaardag!

BONNUMMER:
665043394e6f4e51
VERVALDATUM: 02-03-2023
UITGIFTEDATUM: 02-03-2022

Powered by Geeft lokale ondernemers digitale vleugels.

Op zoek naar een geschenk?
Zoek het niet te ver!

Met de 360°bon heb je een brede waaier aan
mogelijkheden én steun je onze lokale handelaars!

binnenkort beschikbaar via
www.wortegem-petegem.be/geschenkbon


