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 Wandelen langs Wortegem-Petegemse wegen – © Christine Van Thuyne
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Stookoliecheque

20 DOSSIER

Wortegem-Petegem op weg naar 
een kind- en jeugdvriendelijke gemeente



JOUW THUIS BEVINDT ZICH OP DE 
GRENS VAN WAREGEM/WORTE-
GEM-PETEGEM. WAT DEED JE  
BESLUITEN OM JE TOCH IN  
WORTEGEM-PETEGEM TE VESTIGEN?

We hebben rondgekeken naar een 
mooi stuk bouwgrond en hebben 
dat hier in Wortegem-Petegem 
gevonden. We zijn hier nadien dan 
ook getrouwd en hebben ons gezin 
gesticht.

JE MOEDER, CHRISTINE VAN THYNE, 
KOMT REGELMATIG THUISWACH-
TEN IN WORTEGEM-PETEGEM EN 
MAAKT ZELF GRAAG MOOIE FOTO’S 
VAN ONZE GEMEENTE, ZOALS TE 
ZIEN IS OP HAAR INSTAGRAM MET 
VERMELDING #360PRACHT. WE 
LATEN CHRISTINE EVEN ZELF AAN 
HET WOORD:

Tijdens het thuiswachten bij mijn 
zoon heb ik het infoblad gezien en 
zag ik de oproep om de hashtag 
#360pracht te gebruiken bij foto’s 
van Wortegem-Petegem. We gaan 
regelmatig wandelen met de hond, 
met de kinderen, maken fietstoch-
ten, … en de mooie landschappen in-
trigeren mij. Ik ben zelf kunstenares 
en als iets mij intrigeert of aanzet 
tot inspiratie, dan kan ik daar maar 
niet genoeg van krijgen. 

BEN JE REEDS LANG  
MET KUNST BEZIG?

Zo’n 20 jaar geleden ben ik aan de 
academie begonnen. Veel mensen 
gaan wandelen en vergeten soms 
rond te kijken. Door de lessen aan 
de academie bekijk ik de natuur en 
kunst op een ‘andere’ manier. De 
natuur is een onuitputtelijke bron 
van inspiratie. Ik mag dan ook wel 
zeggen dat ik gefascineerd ben door 
landschappen en in het bijzonder in 
deze van Wortegem-Petegem.

Een tiental jaar geleden besloot Arne Van Damme om zich in Wortegem-Petegem 
te vestigen. Samen met zijn vrouw Lieselotte Van Hie, zijn kinderen Cyriel en Jules 
en zijn mama maken ze graag mooie wandelingen en fietstochten in onze  
gemeente.

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. 

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) 
17 september 2022 en 15 oktober 2022 
open 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 september-oktober 2022 
Administratieve diensten en OCMW: 31 oktober 2022,  
1 november 2022, 2 november 2022
Recyclagepark: 1 november 2022, 2 november 2022
Sporthal: 1 november 2022, 2 november 2022
Bibliotheek: 31 oktober 2022, 2 november 2022

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 november en december 2022 dienen binnen te zijn vóór 7 oktober 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 7 oktober 2022 geregistreerd te zijn  
via www.uitdatabank.be.

Het volgende infoblad verschijnt op 2 november 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.
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“De warmte in 
het kleurenpalet 
wordt aangevuld 
met oude  
materialen”

Wie Christine wil volgen op instagram: tinatuine

“Hoe een landschap 
mij kan motiveren om 
te schilderen”

“Schoonheid  
verbonden met 
de natuur”



GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 31 MEI 2022

Aanvullend verkeersreglement kortparkeren  
Oudenaardseweg
De gemeenteraad neemt met algemeenheid van stem-
men een aanvullend verkeersreglement aan waarmee het 
parkeren ter hoogte van de handelszaak Oudenaardseweg 
8 beperkt wordt tot 15 minuten.

Bezwaar ontwerp Programmatische Aanpak Stikstof 
(PAS) en ontwerp plan-MER
De gemeenteraad gaat met algemeenheid van stemmen 
principieel akkoord om een gemotiveerd bezwaar in te 
dienen tegen het ontwerp Programmatorische Aanpak 
Stikstof (PAS) en het ontwerp plan-MER.

Kindvriendelijke gemeente
De gemeenteraad gaat akkoord met de visie op kind- en 
jeugdvriendelijk beleid in Wortegem-Petegem, keurt met 
16 stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) 
bij 1 onthouding (onafhankelijk) de strategie kindvrien-
delijke gemeente goed en voorziet de nodige budgetten 
voor de uitwerking ervan.

Personeelsbehoeftenplan
Het aangepaste personeelsbehoeftenplan wordt met 16 
stemmen voor (Open VLD, N-VA, CD&V en Vooruit) bij 1 
stem tegen (onafhankelijk) goedgekeurd.

Track & trace
De gemeente- en OCMW-raad keuren met 13 stemmen 
voor (Open VLD, CD&V en Vooruit) bij 1 stem tegen 
(onafhankelijk) en 3 onthoudingen (N-VA) het reglement 
track & trace goed.

Uitstap naar pretpark door jeugdraad voor de jeugdver-
enigingen
Het voorstel om de datum van de uitstap naar een  
pretpark, georganiseerd door de jeugdraad voor de 

jeugdverenigingen, niet te laten doorgaan op Moederdag 
en Vaderdag, noch op de data van de communies van 
onze gemeente, wordt met 2 stemmen voor (Gert Van 
Driessche en Willy Dhondt) en 15 stemmen tegen (Luc 
Vander Meeren, Veerle Nachtegaele, Maarten Van Tieg-
hem, Isabelle Van den Dorpe, Kurt Fonteyne, Olivier 
van Cauwenberghe, Sandy Vermeulen, Marcel Steen-
mans, Rosette Maes, Marleen Van De Populiere, Nicole 
Ghistelinck, Dirk Lelieur, Leen Baert en Nico De Wulf) 
geweigerd.

Pensioenaanvraag financieel directeur
De gemeenteraad neemt kennis van en gaat met  
algemeenheid van stemmen akkoord met het ontslag 
ingevolge oppensioenstelling van de financieel directeur, 
met ingang van 1 mei 2023.

Samenwerkingsovereenkomst Grijkoort
De OCMW-raad keurt met algemeenheid van stemmen 
de samenwerkingsovereenkomst tussen het OCMW Wor-
tegem-Petegem en Grijkoort Begeleid Werk vzw voor het 
onderhoud van particuliere tuinen van cliënten  
klusjesdienst goed.

Kennisgeving opdrachten werken, leveringen en dien-
sten
• De aankoop van een mobiele verkeersteller werd 

bij wijze van aanvaarde factuur (overheidsopdracht 
van beperkte waarde) gegund aan de firma Krycer 
bvba uit Ternat voor een bedrag van € 2.904 (incl. 
btw).

• Het leveren van schoolmaaltijden in de gemeente-
lijke basisschool De Kouter tijdens het schooljaar 
2022-2023 wordt, via een onderhandelingsproce-
dure zonder voorafgaande bekendmaking, gegund 
aan de economisch meest voordelige bieder, zijnde 
Delimeal nv uit Boechout voor een bedrag van 
€ 49.343 (incl. btw).

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 SEPTEMBER EN OKTOBER 2022
 Donderdag 29 september en donderdag 27 oktober 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.  
Eventuele livestreams kan je volgen op www.facebook.be/Wortegem.Petegem.

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD 31 JUNI 2022

Rapportering klachtenbehandeling
De gemeente- en OCMW-raad nemen akte van de  
rapportering klachtenbehandeling.

Rapportering organisatiebeheersing
De gemeente- en OCMW-raad nemen akte van de  
rapportering organisatiebeheersing

Intergemeentelijke samenwerkingen – uitlenen van 
een personeelsleid van Solva aan de gemeente
De gemeenteraad duidt met algemeenheid van stem-
men een bijkomende gemeentelijke omgevingsambte-
naar aan voor de behandeling van de aspecten ruimtelijke 
ordening in de dossiers omgevingsvergunning.

Aanpassing schoolreglement schooljaar 2022-2023
Het aangepast schoolreglement voor GBS De Kouter 
wordt met algemeenheid van stemmen goedgekeurd.

Jaarrekening 2021 gemeente
De gemeenteraad stelt met 10 stemmen voor (Open 
VLD), 3 stemmen tegen (N-VA en onafhankelijk) en  
2 onthoudingen (CD&V en Vooruit) het deel van de  
gemeente over de jaarrekening 2021 vast.

Jaarrekening 2021 OCMW
De gemeente- en OCMW-raad keuren met 13 stemmen 
voor (Open VLD, N-VA en CD&V), 1 stem tegen  
(onafhankelijk) bij 1 onthouding (Vooruit) de  
jaarrekening van het OCMW, zoals vastgesteld door de 
raad voor maatschappelijk welzijn op 30 juni 2021, goed.

Goedkeuring toelage aan Sparta Wortegem
De gemeenteraad gaat met 14 stemmen voor  
(Open VLD, N-VA, CD&V en onafhankelijk)  

bij 1 stem tegen (Vooruit) akkoord om een uitzonderlijke  
investeringstoelage van € 10.000 te verlenen aan Sparta 
Wortegem voor noodzakelijke instandhoudingswerken 
aan de huidige accommodatie.

Goedkeuring gemeentelijke retributie op de afgifte van 
evenementenafvalzakken
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van  
stemmen om met ingang van heden tot en met het  
aanslagjaar 2025 ten behoeve van de gemeente een retri-
butie te vorderen van € 5,00 per evementenafvalzak van 
60 liter die ter beschikking gesteld wordt voor het opha-
len en verwerken van restafval afkomstig van  
publieke evenementen.

Aanpassing gemeentelijke retributie op de afgifte van 
zakken voor luierafval
De gemeenteraad beslist met algemeenheid van  
stemmen om het gemeenteraadsbesluit van 19 december 
2019 betreffende de gemeentelijke retributie op de afgifte 
van PMD-zakken en zakken voor luierafval aan te vullen 
met een bepaling waardoor ze ook door lokale handelaars 
verkocht kunnen worden.

Open verklaren functie financieel directeur
De statutaire voltijdse functie van financieel directeur  
(decretale graad) wordt met algemeenheid van  
stemmen open verklaard bij wijze van bevordering. Er 
wordt een bevorderingsreserve aangelegd met een loop-
tijd van 2 jaar.

Kennisgeving opdrachten werken, leveringen en dien-
sten
• Er werd beroep gedaan op de aankoopcentrale Creat 

voor de opdracht ‘leasing en onderhoud van werkkledij 
van 2022 tot 2026’. Deze opdracht werd door Creat 
toegewezen aan de firma Cleanlease. De raming  
bedraagt € 1.340,67 (incl. btw) per maand.

4 | GEMEENTE- EN OCMW-RAADSBESLISSINGEN
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Stookoliecheque: 
hoe krijg ik de toelage van 225 euro?

Houd jij je stoep proper?

Wie kan de toelage aanvragen?

Elk gezin aan wie een leverancier tussen 15 november 
2021 en 31 december 2022 huisbrandolie (stookolie) of 
propaan in bulk heeft geleverd voor de verwarming van 
het hoofdverblijf, kan de toelage van 225 euro netto aan-
vragen. Die toelage kan slechts eenmaal per gezin worden 
aangevraagd en wordt zowel toegekend aan gezinnen die 
in een eengezinswoning wonen als aan gezinnen die in 
een flatgebouw zijn gehuisvest.

De toelage van 225 euro wordt enkel toegekend als je een 
formulier invult. Dat kan zowel online als op papier. Het 
papieren formulier kan je downloaden van de website 
van de FOD Economie of aanvragen bij je leverancier van 
stookolie of propaan.

Tot wanneer kan ik de toelage aanvragen?

Je kan tot 10 januari 2023 een aanvraag indienen. Lukt het 
niet om dit zelf aan te vragen, contacteer dan de  
sociale dienst van het OCMW (Lisa Van D’huynslager) voor 
hulp bij het aanvragen van de mazoutcheque. Maak  
hiervoor een afspraak op 056 68 00 50 of mail naar  
socialedienst@wortegem-petegem.be. 

Niet vergeten meebrengen: 

• Identiteitskaart 
• Bankkaart 
• Factuur 
• Betaalbewijs

Meer info op: https://news.economie.fgov.be/216192-
stookoliecheque-hoe-krijg-ik-de-toelage-van-225-euro

Uitschietende takken langs het openbaar domein  
(wegen, voetpaden, buurtwegen of voetwegen) zorgen 
in veel gevallen voor onveilige situaties. Ze belemmeren 
het zicht op de weg, maken de wegen smaller, vergroei-
en in elektriciteitskabels van de openbare verlichting of 
overwoekeren nutskasten. Een jaarlijkse snoei- en onder-
houdsbeurt is hier absoluut nodig en kan heel wat mel-
dingen of klachten vermijden. In het slechtste geval kan 
de schade veroorzaakt door een gebrek aan onderhoud 
zelfs verhaald worden op de eigenaar van de bomen of 
struiken. Dit is te vermijden!

Ook jij hebt een belangrijke taak in het onderhoud van 
een deel van het openbaar domein, met name de voet-
paden en de bermen. Als inwoner ben je verplicht zelf de 
openbare weg vrij te houden van overhangende takken 
en het onkruid op de stoep voor je woning te verwijde-
ren (art. 30 en art. 39 algemeen politiereglement). Maar 
let op: het openbaar domein, en dus ook de stoep, mag 
enkel PESTICIDENVRIJ onderhouden worden. 

Enkele tips:

• Door af en toe te vegen met een harde borstel zorg je 
ervoor dat het voetpad en de goot of greppel on-
kruidvrij blijft.

• Steek het onkruid uit met een mesje of voegenkrab-
ber en trek regelmatig jonge plantjes uit.

• Vul de voegen opnieuw met zand, in een volle voeg 
groeit er minder onkruid dan in een open voeg.

• Je kan het onkruid bestrijden door het een tempera-
tuurshock te geven met een onkruidbrander (werkt 
enkel bij droog weer).

• Ook zout, azijn, bleekwater, soda en alle andere 
keukenmiddeltjes zijn pesticiden als je ze gebruikt 
om onkruid en plagen te bestrijden. Ze veroorzaken 
verzilting of verzuring van de bodem. Deze zijn dus 
eveneens verboden en geen goed alternatief.

Bedankt om mee te werken aan een proper  
Wortegem-Petegem!

A B

of

Hoe ontvang ik de verwarmingstoelage van 225 euro?

• een kopie van de leveringsfactuur,       
• een bewijs van betaling, 
• uw Rijksregisternummer,
• het ondernemingsnummer (KBO-nummer)
   van uw leverancier, 
• in het geval van mede-eigendom, het 
   KBO-nummer van de mede-eigendom

Let op! Er zijn 2 soorten formulieren:  

   A - individuele woning 
   B - woning in mede-
         eigendom

         Download het van de site   
of vraag het aan uw leverancier 

Aanvraag in te dienen tot en met 10.01.2023, 
voor leveringen gedaan tussen 15.11.2021 
en 31.12.2022

Online Via het papieren formulier

Gelieve te bezorgen:

Formulier 
terug te sturen per 
aangetekende zending 

    0800 120 33 (gratis nummer)
stookoliecheque@economie.fgov.be 

stookoliecheque.economie.fgov.be 

De federale regering kent aan de gezinnen een toelage van 225 euro netto toe bij de aankoop 
van huisbrandolie of propaan in bulk bestemd voor het verwarmen van hun hoofdwoning.

Door de sterke stijging van de energieprijzen heeft de regering een reeks  
maatregelen genomen om de koopkracht van gezinnen te ondersteunen.
Daarbij besliste de regering om gezinnen die verwarmen met huisbrandolie of 
propaan in bulk een eenmalige forfaitaire toelage van 225 euro toe te kennen.

Een propere gemeente zijn, dat betekent veel voor Wortegem-Petegem. Dagelijks 
zijn onze medewerkers in de weer: gras afrijden, bloemvakken en -perken  
onderhouden, goten en straten vegen … maar dit kunnen ze niet alleen!
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Nieuwe projectoproep 
#Streekmotor23 
(Vlaamse Ardennen – Denderstreek)

Boomplantactie
bestel plantgoed 
aan een voordelige prijs! 

Kan jouw project, of dat van je vzw, je (jeugd)vereniging, 
je school, een hefboom gebruiken? Geselecteerde pro-
jecten zamelen via crowdfunding minimum de helft van 
de middelen in. Zo verzamelen ze ook een groep suppor-
ters rond hun projectidee. Het opgehaalde budget wordt 
verdubbeld door #Streekmotor23 met maximum € 5.000. 
Dit is mogelijk door de steun van onze partners. Wellicht 
is dat een hefboom die ook jouw lokaal initiatief goed kan 
gebruiken.

Projecten die mens en omgeving verbinden

Tot en met 8 november 2022 gaan we op zoek naar projec-
ten die MENS en OMGEVING met elkaar verbinden. Wil 
je ook een maatschappelijke nood aanpakken die MENS 
en OMGEVING linkt? Dan is deze projectoproep iets voor 
jou.

Voor #Streekmotor23 komen alle projecten in aanmer-
king in Aalst, Brakel, Denderleeuw, Erpe-Mere, Gavere, 
Geraardsbergen, Haaltert, Herzele, Horebeke, Kluisbergen, 
Kruisem, Lede, Lierde, Maarkedal, Ninove, Oosterzele, 
Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-Houtem, Wortegem-Pe-
tegem, Zottegem, Zwalm.

Scan de QR-code voor meer informatie

Samen met achttien gemeenten in de Vlaamse Ardennen 
organiseert Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen 
opnieuw een groepsaankoop van streekeigen plant-
goed. Streekeigen bomen en struiken passen niet alleen 
landschappelijk goed in onze streek, ze zijn ook perfect 
aangepast aan de plaatselijke groeiomstandigheden en 
doen het hier dus van nature goed. 

Bij de jaarlijkse boomplantactie heb je de keuze uit 
inheemse haagplanten, struiken en boompjes,  
fruitbomen, kleinfruit en klimplanten. Bestellen kan van-
af eind september tot eind oktober 2022 via de bestel-
bon op www.rlva.be. 

Je vindt de bestelbon ook in de landschapskrant van het 
RLVA die eind september in de brievenbus valt. Je kan de 
bestelde planten dan afhalen op het door jou gekozen 
verdeelpunt op zaterdag 3 december 2022. 

Meer info:  
Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw,  
Veemarkt 27 
9600 Ronse 
T 055 20 72 65 
www.rlva.be 
boomplantactie@rlva.be  

Een warme provincie waar het goed is om te wonen, te werken en te ontspannen,  
te leven en op te groeien, daar gaan we voor! Samen met onze partners, lokale  
besturen en onder de vleugels van de Koning Boudewijnstichting slaan we de 
handen in elkaar. #Streekmotor23 brengt individuen en organisaties samen die 
daar middelen voor willen bieden, en steunt met hen initiatieven die mens 
en omgeving ten goede komen.
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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. 

10 | BURGERZAKEN

Deze info wordt gepubliceerd 
met toestemming van de betrokkenen.

Oscar Matton en Marie Soetens
05/07/2022 – briljanten bruiloft

Hartelijke
gelukwensen!

nieuws  
berichten
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Het Rode Kruis organiseert een combinatiecursus Eerste Hulp & Helper
Het deel “Eerste Hulp” concentreert zich voornamelijk  
op de levensbedreigende situaties, en gaat door op 
dinsdagen: 6/9, 13/9, 20/9, 27/9, 4/10 en 11/10/2022 van 20u tot 22u15.

Het deel “Helper” focust op de meer praktische zaken en de handelingen 
voor kleine ongevalletjes thuis.  
Deze 12 uren gaan door op 18/10, 25/10, 8/11, 15/11, 22/11 en 29/11/2022  
van 20u tot 22u15.

Wie slaagt op het examen op 6 december 2022 ontvangt een brevet dat 5 jaar 
geldig blijft.

De cursus is gratis, indien gewenst kan je een bijhorend handboek kopen 
tegen cursistenprijs: 26 euro.

De lessen gaan door in het Auditorium van het Hoevegebouw,  
Domein de Ghellinck, Kortrijkstraat 110C, 9790 Wortegem-Petegem.

Voor meer info of inschrijving: magda.opsomer@vrijwilliger.rodekruis.be

Schoolpakket
Het leven is duur en voor sommige gezinnen is de aankoop van schoolmateriaal  
een fikse hap uit hun beperkt budget. 

Omdat ieder kind een goede start verdient op school, verraste het OCMW,  
in samenwerking met de gemeentelijke dienst Welzijn, verschillende kinderen met een schoolpakket.

Marc De Coninck en Lydie Maes
22/06/2022 – diamanten bruiloft



Toelagen ontwikkelingssamenwerkinG
 
Inwoners van Wortegem-Petegem die als vrijwilliger 
actief zijn in ontwikkelingssamenwerking kunnen één-
malig een projectsubsidie van 500 euro aanvragen. 

Dit bedrag moet besteed worden aan het project waar-
voor men als vrijwilliger gaat werken en niet voor het 
dekken van persoonlijke kosten (verblijf, reiskosten,…). 

Voor het verkrijgen van de subsidie dient men een schrij-
ven te richten aan het schepencollege, dat zal beslissen 
of de aanvraag ontvankelijk is. 

In ruil voor de projectsubsidie zal de vrijwilliger er zich 
toe verbinden om het project voor te stellen aan de 
bevolking van Wortegem-Petegem (door middel van een 
artikel in het infoblad).  

Er kunnen jaarlijks 4 projecten gesubsidieerd worden.

Aanvragen kunnen ingediend worden tot 1 november 
2022.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij de dienst 
Welzijn (Stefanie Dhaenens).

056/68.81.14 of stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.
be

SAMEN VOOR MEER VEERKRACHT
 
Met de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid

Elk jaar, van 1 tot 10 oktober, zetten we in Wortegem- 
Petegem als Gezonde Gemeente het belang van een goe-
de geestelijke gezondheid in de kijker. 

Het doel? Mentaal welbevinden en psychische kwets-
baarheid bespreekbaar maken.   

Heb je ook al gemerkt dat we meestal pas over mentale 
gezondheid spreken als het niet goed gaat? Daarom is 
het belangrijk én nodig om te werken aan geestelij-
ke gezondheid nog vóór er zich problemen stellen. En 
dat doen we tijdens deze 10-daagse van de Geestelijke 
Gezondheid. Door positieve geestelijke gezondheid 
aandacht te geven, creëren we tegelijkertijd meer begrip 
voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn.  

Tijdens de 10-daagse van de Geestelijke Gezondheid 
tellen we af naar 10 oktober: de internationale dag van 
de geestelijke gezondheid of ‘World Mental Health Day’. 
Op die dag willen we bij het brede publiek bewustzijn 
creëren rond geestelijke gezondheid in het algemeen en 
rond problemen op het vlak van geestelijke gezondheid 
in het bijzonder.   

JAARTHEMA 2022 #SAMENVEERKRACHTIG, MET DE 
NADRUK OP ‘KRACHT’  

Dit jaar staat de 10-daagse van de Geestelijke Gezond-
heid in het teken van ‘kracht’. We hebben allemaal sterk-
tes waar we trots op mogen zijn. Alleen … soms zien we 
ze niet of lijken ze vanzelfsprekend.  

Onder het motto ‘samen veerKRACHTig’ nodigen we 
mensen uit om hun kracht te ontdekken, roepen we hen 
op om samen trots te zijn op deze krachten - groot en 
klein - en om ze ook in te zetten om anderen te helpen. 
Als we die gewoontes inbouwen in ons dagdagelijks 
leven krijgt ons geluksgevoel een enorme boost volgens 
de geluksdriehoek.  

TIJD VOOR ACTIE

Wij gaan reeds enkele jaren als gemeente aan de slag 
met ‘Spreuken in het straatbeeld’. Van 1 tot 10 oktober 
2022 vind je op de ramen van onze gemeentelijke  
gebouwen krachtige spreuken om veerkracht letterlijk in 
de kijker te zetten.

Wij nodigen jullie als burger, vereniging of onderne-
mer graag uit om mee te doen aan deze actie. Kom je 
raamstift vanaf 26 september 2022 gratis halen op het 
gemeentehuis (dienst welzijn), versier je raam met een 
krachtige spreuk en verspreid samen met ons veerkracht 
in onze gemeente!

Deel je spreuk op Facebook via de hashtags #samenveer-
krachtig en #360pracht
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Het bestuur van de gemeente 
Wortegem-Petegem reikt jaarlijks 
een premie uit voor personen die 
instaan voor de zorg voor een 
persoon met een geestelijke of 
lichamelijke beperking.

Om recht te hebben op deze pre-
mie, moet er aan volgende voor-
waarden worden voldaan:

• De persoon met een beperking 
moet een inwoner zijn van onze 
gemeente

• De rechtverkrijgende persoon en 
de persoon met een beperking, 
moeten deel uitmaken van het-
zelfde gezin en als dusdanig zijn 
ingeschreven in het bevolkings-
register

• De persoon met een beperking 
moet volledig thuis verzorgd 
worden OF de weekends en va-
kantieperiodes in het gezin door-
brengen indien hij/zij geplaatst 
is in een internaat

• De persoon met een beperking 
mag de leeftijd van 65 jaar niet 
overschrijden in het jaar waarin 
de premie wordt toegekend

• De persoon met een beperking 
of zijn verzorger legt één van de 
volgende bewijsstukken voor:

  -  een attest, afgeleverd door de 
instelling die de kinderbijslag 
uitbetaalt, met het oog op de 
toekenning van de bijkomende 
of verlengde kinderbijslag

 

 -  een attest, afgeleverd door de 
FOD Sociale Zekerheid of door 
het R.I.Z.I.V, waarin bevestigd 
wordt dat de persoon in kwes-
tie voor ten minste 12 punten 
op de schaal van zelfredzaam-
heid werd erkend

Voldoe je aan bovenstaande  
voorwaarden?

Bezorg dan het ingevulde  
aanvraagformulier  
(www.wortegem-petegem.be/ 
inwoner/welzijn) met bijhorend 
attest aan de gemeente, ter atten-
tie van Stefanie Dhaenens, dienst 
welzijn, vóór 1 november 2022.
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Gemeentelijke premie voor personen die instaan voor de zorg  
voor een persoon met een beperking

Starterspremie 
voor startende ondernemers
 
Ben je recent gestart als ondernemer  
in onze gemeente?

Dan willen wij jou als gemeentebestuur  
graag een duwtje in de rug geven.

Wij bieden een starterspremie aan voor ondernemin-
gen die hun enige of eerste vestigingszetel zoals ver-
meld in de KBO op het grondgebied van de gemeente 
Wortegem-Petegem vestigen. 

De premie bestaat uit de terugbetaling van de in-
schrijvingskost in de KBO en een forfaitaire premie 
van € 250. 

De aanvraag moet, binnen de zes maanden nadat de 
vestiging actief en geopend is, aangevraagd worden via 
het formulier op www.wortegem-petegem.be/onderne-
ming/subsidies.
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Ik doe het straks wel. Eerst nog wat lezen.

BLA
BLA
BLA

VROEGTIJDIGE OPSPORING IS DE BESTE BESCHERMING  
TEGEN BORSTKANKER 
Laat van je 50ste tot en met je 69ste elke twee jaar een screeningsmammografie nemen. 

Een screeningsmammografie kan afwijkingen in je borsten vroegtijdig opsporen, lang voordat 
je er zelf iets van merkt. Borstkanker kan al in een vroeg stadium worden opgespoord. Tijdig 
opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of 
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 als je tot de leeftijdsgroep behoort en 
het twee jaar geleden is dat je een mammografie liet nemen. 

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://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/ 

GEEN EXCUSES. LAAT EEN SCREENINGSMAMMOGRAFIE NEMEN.

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

OKTOBER 2022: MAAND VAN HET BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER.

Awel, de luisterlijn voor kinderen 
en jongeren, zoekt vrijwillige be-
antwoorders.

Onzeker of het wel bij je past? Awel, 
‘t is een match! 

Of je nu een echte huismus bent, 
een lange slaper, gekke unicorn, 
klusser of professor. 

Awel, dat is luisteren naar kinderen 
en jongeren van thuis uit, wanneer 
jij wil. Diploma maakt niks uit, luis-
teren wel.

Word beantwoorder.  
Surf naar awel.be voor alle info.

awel
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Bericht aan lokale handelaars:  
doe mee aan weekend van de klant

Gemeente Wortegem-Petegem ondersteunt de cam-
pagne van UNIZO, Comeos en UCM en roept haar 
handelaars en ondernemers op om mee te doen aan 
Weekend van de Klant op zaterdag 1 en zondag 2 okto-
ber 2022.

Met een grootschalige mediacampagne promoot 
Weekend van de Klant de (fysieke) handel in ons land. 
Het is het ideale moment om jouw klanten te  
bedanken en te verrassen met een lekkere attentie of 
een leuke actie.

Inschrijven kan via www.weekendvandeklant.be en is 
gratis, of je nu lid bent van UNIZO/Comeos/UCM of 
niet. Doe je dat voor 11 september 2022, ontvang je 
bovendien een pakketje met promotiemateriaal.

Het is niet verplicht om het hele weekend te openen, 
bij inschrijving geef je aan wanneer je meedoet.

Heb je nog vragen? 
Stel deze via info@weekendvandeklant.be.

Lokale handelaars kunnen ook steeds terecht bij de 
dienst lokale economie van het gemeentebestuur via 
het nummer 056 68 81 14 of via e-mail naar stefanie.
dhaenens@wortegem-petegem.be
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Vacature schoonma(a)k(st)er
m/v/x - halftijds (19/38u) of VOLTIJDS (38/38u) - onmiddellijke indiensttreding

tot en met 31 december 2022 (verlengbaar)

@Wortegem.Petegem
gemeentewortegempetegem

Functie
• Onderhouden en poetsen van de woningen van bejaarden en gezinnen in Wortegem-Petegem.
• De arbeidsuren bedragen minimum 19u en maximum 38u per week, te presteren over 5 dagen (te bespreken volgens eigen voorkeur).

INTERESSE?
Richt uw kandidatuur met motivatiebrief en curriculum vitae aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan OCMW Wortegem-Petegem, 
t.a.v. de voorzitter dhr. Kurt Fonteyne, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. Solliciteren kan tot uiterlijk 15 september 2022.  
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij het OCMW:
Mail: ocmw@wortegem-petegem.be
Telefoon: 056 68 00 50
Vraag naar de verantwoordelijke van de poetsdienst, Mia Vandebuerie.

wat mag jij van ons verwachten
• loon volgens salarisschaal E1-E3
• haard- of standplaatsvergoeding
• fietsvergoeding
• maaltijdcheques (€ 8,00)
• tussenkomst openbaar vervoer
• aanvullende pensioenverzekering

wat verwachten wij van jou
• diploma is geen vereiste
• communicatief en sociaal vaardig
• ervaring is een pluspunt

Vacature schoonma(a)k(st)er
m/v/x - halftijds (19/38u) of VOLTIJDS (38/38u) - onmiddellijke indiensttreding

tot en met 31 december 2022 (verlengbaar)

@Wortegem.Petegem
gemeentewortegempetegem

Functie
• Onderhouden en poetsen van de woningen van bejaarden en gezinnen in Wortegem-Petegem.
• De arbeidsuren bedragen minimum 19u en maximum 38u per week, te presteren over 5 dagen (te bespreken volgens eigen voorkeur).

INTERESSE?
Richt uw kandidatuur met motivatiebrief en curriculum vitae aangetekend of tegen ontvangstbewijs aan OCMW Wortegem-Petegem, 
t.a.v. de voorzitter dhr. Kurt Fonteyne, Waregemseweg 35, 9790 Wortegem-Petegem. Solliciteren kan tot uiterlijk 15 september 2022.  
Voor meer informatie kan je steeds terecht bij het OCMW:
Mail: ocmw@wortegem-petegem.be
Telefoon: 056 68 00 50
Vraag naar de verantwoordelijke van de poetsdienst, Mia Vandebuerie.

wat mag jij van ons verwachten
• loon volgens salarisschaal E1-E3
• haard- of standplaatsvergoeding
• fietsvergoeding
• maaltijdcheques (€ 8,00)
• tussenkomst openbaar vervoer
• aanvullende pensioenverzekering

wat verwachten wij van jou
• diploma is geen vereiste
• communicatief en sociaal vaardig
• ervaring is een pluspunt

Meer info en inschrijven - Dienst welzijn - Stefanie Dhaenens - T 056 68 81 14 - stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem

‘Jij en je puber’  -  Woensdag 28 september 2022 - 20u 
Ze turen uren naar hun smartphone. Lopen stampend de trap op. Slaan met een knal de kamerdeur 
dicht. Hun helden zitten op YouTube, hun lief op Snapchat. Ze vinden jou gênant. En je mag je vooral 
niet moeien ... Met de pubertijd van je kroost breekt een pittige periode aan. Propvol uitdagingen, 
online en offline. Sarah helpt je met grappige anekdotes en praktische tips op weg om die turbulente 
tienertijd gezond, leuk en luchtig te houden.

Door Sarah Van Gysegem, mama van drie en al 20 jaar redacteur opvoedingsondersteuning bij de  
Gezinsbond. Sarah is de auteur van Typisch tieners (Borgerhoff & Lemberigts, 2016) en  
Digitaal ontmaagd (Van Halewyck, 2018).

Auditorium Hoevegebouw Domein de Ghellinck  - (Kortrijkstraat 110C, 9790 Wortegem-Petegem) 
gratis, maar inschrijven verplicht vóór 22 september 2022

Verdriet en verlies - Maandag 17 oktober 2022 - 20u 
Vroeg of laat krijg je te maken met het verlies van een persoon die je dierbaar is. Een grootouder, een 
ouder, je partner, een broer of zus, een (ongeboren) kind, neefje of nichtje, een vriend, een klasgenoot ... 
De relatie en de omstandigheden van het verlies maken het verdriet anders. Het gemis draag je je hele 
leven mee. Het vraagt (h)erkenning van het verdriet om verder te gaan.

Manu Keirse, raakt ons met concrete verhalen die herkenbaar zijn en helend.  Zijn verhaal maakt  
duidelijk dat verlies verwerken tijd vraagt.

Auditorium Hoevegebouw Domein de Ghellinck  - (Kortrijkstraat 110C, 9790 Wortegem-Petegem) 
gratis, maar inschrijven verplicht vóór 11 oktober 2022

Meer info en inschrijven - Dienst welzijn - Stefanie Dhaenens
T 056 68 81 14 - stefanie.dhaenens@wortegem-petegem.be

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem

OCMW Wortegem-Petegem

‘Jij en je puber’  
Ze turen uren naar hun smartphone. Lopen stampend de trap op. Slaan met een knal de kamerdeur dicht. Hun helden zitten 
op YouTube, hun lief op Snapchat. Ze vinden jou gênant. En je mag je vooral niet moeien ... Met de pubertijd van je kroost 
breekt een pittige periode aan. Propvol uitdagingen, online en offline. Sarah helpt je met grappige anekdotes en praktische tips 
op weg om die turbulente tienertijd gezond, leuk en luchtig te houden.

Door Sarah Van Gysegem, mama van drie en al 20 jaar redacteur opvoedingsondersteuning bij de Gezinsbond. Sarah is de 
auteur van Typisch tieners (Borgerhoff & Lemberigts, 2016) en Digitaal ontmaagd (Van Halewyck, 2018).

Woensdag 28 september 2022 - 20u 
Auditorium Hoevegebouw Domein de Ghellinck  - (Kortrijkstraat 110C, 9790 Wortegem-Petegem) 

gratis, maar inschrijven verplicht vóór 22 september 2022

Verdriet en verlies 
Vroeg of laat krijg je te maken met het verlies van een persoon die je dierbaar is. Een grootouder, een ouder, je partner, een 
broer of zus, een (ongeboren) kind, neefje of nichtje, een vriend, een klasgenoot ... De relatie en de omstandigheden van het 
verlies maken het verdriet anders. Het gemis draag je je hele leven mee. Het vraagt (h)erkenning van het verdriet om verder 
te gaan.

Manu Keirse, raakt ons met concrete verhalen die herkenbaar zijn en helend.  Zijn verhaal maakt duidelijk dat verlies verwer-
ken tijd vraagt.

Maandag 17 oktober 2022 - 20u 
Auditorium Hoevegebouw Domein de Ghellinck  - (Kortrijkstraat 110C, 9790 Wortegem-Petegem) 

gratis, maar inschrijven verplicht vóór 11 oktober 2022
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Seniorenturnen Herfstvakantie: 
Kadee AteljeeWat? Ben je 55+ en wil je meer bewegen? Heb 

je zin in 1 wekelijks sportief uurtje? Dan 
hebben wij dé oplossing om je conditie te 
verbeteren of op peil te houden. De ge-
meente Wortegem-Petegem biedt senio-
ren de gelegenheid om kennis te maken 
met allerlei sporten die worden aangepast 
naar eigen niveau en mogelijkheden. Onze 
enthousiaste lesgever zorgt voor een boei-
ende mix van conditieoefeningen, bewegen 
op muziek, balsporten,... Dit allemaal onder 
leeftijdsgenoten!

Wanneer? Elke dinsdag van 15u00 tot 16u00  (niet 
tijdens schoolvakanties)

Waar? Grote sportzaal sporthal ‘De Ruffel’, Nelle-
kensweg 1

Kostprijs? Een tienbeurtenkaart kost 20 euro (inclusief 
een consumptie na elke les). 

 U kan uw beurtenkaart aanvragen via sport-
dienst@wortegem-petegem.be

Lesdata 2022-2023

     2022 4, 11, 18, 25 oktober / 8, 22, 29 november /  
6, 13, 20 december

     2023 10, 17, 24, 31 januari / 7, 14, 28 februari /  
7, 14, 21, 28 maart / 18, 25 april /  
2, 9, 16, 23, 30 mei / 6, 13, 20, 27 juni

Van woensdag 2 tot vrijdag 4 november 2022  
organiseren we drie dagen circusplezier voor lagere 
schoolkinderen in samenwerking met Circus Tico. Aan 
de kinderen worden circustechnieken aangeboden in 
verschillende groepen.

De volgende technieken komen uitgebreid en intensief 
aan bod: jongleertechnieken (diabolo, balletje, flower-
stick, ringen, kegels,…) evenwicht (ballopen, tonlopen, 
touwlopen, minifiets, éénwieler,…), chinese bordjes, 
acrobatie,…

Inschrijven voor het Kadee Ateljee kan enkel voor alle 
drie de dagen. Deelname aan het kamp kost € 36 euro, 
niet-inwoners betalen 45 euro. Vanaf het 2de kind voor-
zien we een kortingstarief van 20%. 

Je kan gebruikmaken van voor- en na-opvang van 8.00 
tot 9.00 uur en van 16.00 tot 17.00 uur, daarvoor betaal 
je 5 euro per dag. 

Opgelet: de plaatsen zijn beperkt. Schrijf dus tijdig in. In-
schrijven kan vanaf maandag 5 september 2022 om 9.00 
uur via https://wortegem-petegem.i-active.be. 

• Wanneer?  woensdag 2 november tot  
 vrijdag 4 november 2022  
 van 9.00 tot 16.00 uur 

• Waar?   Domein de Ghellinck 

• Voor wie?  Kinderen van 6 tot 12 jaar
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Bodyworks & fatburning
Wat? Gedurende een uurtje zullen we de ideale 

combinatie van kracht- en cardiotraining 
toepassen om de ‘probleemgebieden’ van 
het lichaam aan te pakken of verder te on-
derhouden.

Wie? Bodyworks & fatburning is de perfecte les 
voor volwassenen die willen afvallen en aan 
hun algemene conditie willen werken en/of 
deze willen behouden.

Wanneer? Elke dinsdag van 19u00 tot 20u00 of van 
20u00 tot 21u00 (niet tijdens schoolvakan-
ties)

Waar? Kleine sportzaal sporthal ‘De Ruffel’,  
Nellekensweg 1

Kostprijs? Voor het seizoen september 2022 – juni 
2023 betaal je als inwoner van Worte-
gem-Petegem 75 euro 

Opgelet! Slechts 15 beschikbare plaatsen per sessie.

Lesdata 2022-2023

    2022 27 september / 4, 11, 18, 25 oktober /  
8, 22, 29 november / 6, 13, 20 december

    2023 10, 17, 24, 31 januari / 7, 14, 28 februari /  
7, 14, 21, 28 maart / 18, 25 april /  
2, 9, 16, 23, 30 mei / 6, 13, 20, 27 juni

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

De inschrijvingen voor de lessenreeks  
starten op vrijdag 2 september 2022. 

Proficiat aan de sportlaureaten 2022
1/ Thibo De Baeremaeker  
 (wielrennen)

2/ Anneleen Ongenae  
 (zwemmen)

3/ Jana Neri  
 (judo)

4/ Tim Merlier (wielrennen)  
 (ontbreekt op de foto)

Techniekacademie
 
Zit je in het 5de of 6de leerjaar? Ben je graag creatief 
bezig? Schrijf je dan nu in voor de Tiener Techniekaca-
demie op woensdagnamiddag van 13u30 tot 15u30.

Meer informatie en inschrijven via www.techniekaca-
demie-wortegem-petegem.be.

Kunstendag voor kinderen
Op zondag 20 november 2022 kunnen kinderen  
hun creatieve ei kwijt op de Kunstendag voor kinderen.

We ontdekken de wereld van Picasso, we experimenteren 
met kleuren en vormen en maken ons eigen kunstwerk.

We verdelen ons in twee groepen. De kleutertjes tussen 
4 en 6 jaar halen de kunstenaar in zichzelf naar boven in 
de bibliotheek, de kinderen van 6 tot 9 jaar verzamelen 
in OC Rozenhof. 

De workshops worden begeleid door Creafant vzw en 
Bel’Lumière.

Om 16u00 tonen we graag wat de kinderen gemaakt 
hebben, met een hapje en een drankje voor de kinderen 
en de ouders.

Schrijf jouw kleine kunstenaar in via Wortegem-pete-
gem.i-active.be.

• Wanneer?  Zondag 20 november 2022  
 van 14u tot 16u.

• Waar?   OC Rozenhof en Bibliotheek

• Voor wie?  Kinderen van 4 tot 9 jaar
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WORTEGEM-PETEGEM OP WEG NAAR EEN 
KIND- EN JEUGDVRIENDELIJKE GEMEENTE

Hallo! Ik ben Danny de kikker.  
Normaal vind je mij in de vakantie bij Speelkriebels maar nu zet 
ik ook een ander zwart en hoog hoedje op. 

Samen met de burgemeester wil ik de gemeente leuker, aange-
namer en beter maken voor de kinderen en jongeren  
in Wortegem-Petegem. En wij hebben een plan!   

Kinderen en jongeren zijn volwaar-
dige medeburgers, ze zijn niet enkel 
de toekomst, ze zijn vooral ook het 
nu. We willen hen dan ook een stem 
geven in het beleid: wie is er name-
lijk meer expert in hun leefwereld 
dan zij zelf? 

De gemeente doorliep de voorbije 
twee jaar een traject rond kind- en 
jeugdvriendelijkheid, onder begelei-
ding van Bataljong vzw. In essentie 
gaat kindvriendelijkheid over het 
verbeteren van de leefkwaliteit van 
kinderen en jongeren in de gemeen-
te. Een kindvriendelijke gemeente 
verbindt zich ertoe de rechten van 
het kind te realiseren en te imple-
menteren doorheen alle beleids-
domeinen. Meer informatie kan je 
vinden op www.kindvriendelijkeste-
denengemeenten.be.

Dat klinkt allemaal heel inte-
ressant, maar ook een beetje 
ingewikkeld. Wat hebben jullie 
dan eigenlijk gedaan in die 
twee jaar?

In 2020 onderzochten we de staat 
van kindvriendelijkheid. De resulta-
ten van dit onderzoek zijn gebundeld 
in het rapport ‘Staat van kindvrien-
delijkheid 2020’ dat je kan vinden op 
de website van de gemeente. Uit dat 
onderzoek kwamen vier prioriteiten 
naar voren: 

• Kinderen en jongeren moeten 
zich veilig te voet, met de fiets of 
met de bus kunnen verplaatsen.

• Het aanbod op vlak van welzijn 
moet gekend zijn bij kinderen, 
jongeren en hun netwerk.

• Jongeren willen in Wortegem-Pe-
tegem plekken vinden in de 
openbare ruimte waar ze graag 
vertoeven.

• De gemeente moet kinderen en 
jongeren structureel betrekken 
bij het beleid. 

In 2021 werden deze prioriteiten 
verder onderzocht tijdens een be-
levingsonderzoek. In totaal werden 
er 229 kinderen en jongeren tussen 
3 en 24 jaar bevraagd en werden 
er twee enquêtes uitgestuurd naar 
jongeren met in totaal 135 deelne-
mers. De resultaten van dit bele-
vingsonderzoek worden samengevat 
per prioritair thema in het rapport 
‘Belevingsonderzoek 2021’.

 

Dat zijn heel veel kinderen die 
we hebben bevraagd! Wat was 
het leuk om te horen wat zij 
vinden van de gemeente en 
hoe zij opgroeien in Worte-
gem-Petegem. Maar wat gaan 
we nu doen met al die  
informatie die we kregen van 
de kinderen en jongeren? 

Samen met collega’s van alle ver-
schillende diensten hebben we de 
resultaten grondig geanalyseerd en 
hebben we een visie uitgewerkt op 
wat een kind- en jeugdvriendelijke 
gemeente betekent voor Worte-
gem-Petegem: 

Wortegem-Petegem wil dat de ge-
meente een plaats is waar kinderen 
en jongeren zichzelf kunnen zijn, zich 
veilig voelen en zich kunnen ont-
plooien. Ze zijn volwaardige inwo-
ners die we structureel betrekken 
in het beleid. Op basis van grondige 
analyse en gesprekken met kinderen, 
jongeren en mensen uit hun omge-
ving, werken we 360° voor kinderen 
en jongeren. 

360° Goed in je vel: We willen dat 
kinderen en jongeren zichzelf kun-
nen zijn en veilig en gezond kunnen 
opgroeien. 

360° Ruimte: We bouwen aan veilige 
en kwalitatieve openbare ruimte 
waar kinderen en jongeren graag 
vertoeven. 

360° Participatie: We luisteren naar 
kinderen en jongeren en geven hen 
een plaats in het gemeentelijke 
beleid.

Dat ziet er goed uit! Maar ik 
begrijp nog niet zo goed wat 
we daar nu echt mee gaan 
doen? Wat gaan kinderen en 
jongeren zien veranderen in de 
gemeente? 

De verschillende gemeentedien-
sten hebben samen een actieplan 
uitgewerkt om de komende jaren 

te werken aan een kind- en jeugd-
vriendelijker beleid.  In dat actieplan 
formuleren we negen doelstellingen 
en de nodige acties om die te reali-
seren:

Doelstelling 1: Alle gemeentedien-
sten werken mee aan een kind- en 
jeugdvriendelijk beleid

Alle gemeentediensten worden 
gestimuleerd en geïnspireerd om bij 
elke beslissing rekening te houden 
met de belangen van kinderen en 
jongeren, om hen te betrekken bij 
het beleid en om de kinderrechten 
in de praktijk om te zetten. De acties 

worden uitgevoerd door de verschil-
lende diensten. Minstens tweemaal 
per jaar komen we samen om het ac-
tieplan op te volgen en te evalueren. 

Doelstelling 2: We betrekken kinde-
ren en jongeren structureel bij het 
beleid

We willen blijven luisteren naar 
kinderen en jongeren in de gemeen-
te.  We willen hen leren kennen, en 
ervoor zorgen dat ook zij hun weg 
vinden naar het gemeentehuis. We 
willen dat doen op een laagdrempe-
lige manier en extra inzetten op wie 
we moeilijker bereiken. We willen de 
jeugdraad versterken in zijn rol als 
adviesorgaan en ook andere kinde-
ren en jongeren op een structurele 
manier betrekken bij het beleid.

#360kids

“Ik denk dat die ver-
gaderen over alles wat 
er moet gebeuren met 
corona en zij kiezen 
wat ze allemaal moe-
ten doen. Ik heb die nog 
niet veel gezien, maar 
ik wil die wel leren 
kennen.”

“Ik vind het goed dat 
iedereen gehoord kan 
worden maar ik zou 
niet vlug met een idee 
zelf naar de gemeente 
gaan.”



Doelstelling 3: We communiceren 
met kinderen en jongeren via de 
gepaste kanalen en op maat van de 
doelgroep

We willen inzetten op de communi-
catiekanalen die kinderen en jon-
geren gebruiken zodat we hen vlot 
kunnen bereiken. We maken een 
communicatieplan voor kinderen en 
jongeren en ontwikkelen een digitale 
ruimte waar we hen kunnen infor-
meren en bevragen op een laag-
drempelige manier. 

Doelstelling 4: We hebben inzicht 
in de digitale leefwereld van kinde-
ren en jongeren en we zetten in op 
veilig mediagebruik

We willen op de hoogte blijven van 
het digitaal mediagebruik bij kinde-
ren en jongeren en we willen inzet-
ten op mediawijsheid bij kinderen, 
jongeren en hun ouders.

Doelstelling 5: We informeren 
kinderen, jongeren en hun netwerk 
over het aanbod op vlak van  
(mentaal) welzijn

We willen de welzijnspartners waar 
kinderen en jongeren uit Worte-
gem-Petegem terecht kunnen leren 
kennen en onderzoeken hoe we 
elkaar kunnen versterken. We willen 
kinderen en jongeren informeren 
over waar zij terecht kunnen en hen 
de weg wijzen naar de juiste hulp.

Doelstelling 6: We verhogen de  
veiligheid en comfort van de 
schoolroutes

We blijven inzetten op veilige school-
routes en motiveren kinderen en hun 
ouders om met de fiets, te voet of 
al carpoolend naar school te komen. 
Samen met de basisscholen zetten 
we in op verkeerslessen, werken we 
de schoolroutekaart verder uit en 
zetten we in op de gevaarlijk over-
steekplaatsen rond de scholen.

Doelstelling 7: We verhogen de 
veiligheid en aantrekkelijkheid van 
het openbaar vervoer

We zetten in op veilige en toeganke-
lijke bushaltes en informeren kinde-
ren en jongeren over het gebruik van 
het openbaar vervoer. Gezien het 
beperkt aantal bussen ’s avonds en 
in het weekend, starten we met taxi-
cheques waarmee jongeren korting 
krijgen op een taxirit in de regio. 

Doelstelling 8: We werken aan  
veilige routes voor kinderen en 
jongeren in hun vrije tijd

We breiden de digitale schoolrou-
tekaart uit zodat ook de routes 
naar hobby’s en speelterreinen mee 
opgenomen worden. We verbeteren 
de trage wegverbindingen en on-
derzoeken de mogelijkheden om de 
verkeersveiligheid voor de zwakke 
weggebruiker te verbeteren op de 
drukke verbindingswegen. 

Doelstelling 9: We creëren samen 
met tieners en jongeren plaatsen 
in de openbare ruimte waar ze 
graag vertoeven

We richten ruimte die niet gebruikt 
wordt tijdelijk in als ruimte voor tie-
ners en jongeren. In de zomermaan-
den huren we een mobiel skatepark 
dat verplaatst wordt in de verschil-
lende deelgemeenten, en we onder-
zoeken de mogelijkheden voor een 
legale graffitimuur. We reserveren 
de kerk van Wortegem één dag in de 
week voor jongeren die iets willen 
organiseren en creëren uitdagende 
speelruimte voor tieners. 

 

Dat zijn heel wat acties waar 
we de komende jaren mee 
aan de slag gaan. Door samen 
te werken met alle diensten, 
helpt iedereen mee aan een 
kindvriendelijke gemeente. 
Benieuwd naar onze volledige 
strategie? Neem een kijkje op 
de website voor de resultaten 
van ons onderzoek en het 
volledige actieplan. Heb je nog 
vragen, suggesties, ideeën of 
opmerkingen? Kom eens langs 
op de jeugddienst, of geef 
een seintje via jeugddienst@
wortegem-petegem.be of 056 
68 81 14. 

“Ik ga via Snapchat 
spreken met mijn 
vriendin en dan luister 
ik bij mijn mama zodat 
zij kan sturen naar haar 
mama zodat we samen 
kunnen spelen.”
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“Ik zit op Snapchat, 
Netflix, Whatsapp en 
TikTok. Facebook is 
saai en voor oude men-
sen.”

“Een chat is niet het-
zelfde als praten met 
je psycholoog. Ze gaan 
vooral zeggen waar je 
naartoe kan gaan. Het 
is raar om dat van op 
afstand te doen, het is 
gemakkelijker om met 
iemand te praten als 
die bij jou is.”

“We moeten de straat 
oversteken, er is wel 
een zebrapad maar het 
is daar nog steeds eng 
omdat de auto’s heel 
vlug rijden en overal 
vlug moeten zijn.  
Er zijn ook veel  
vrachtwagens.”

“Als ze soms alleen 
zitten dan zetten ze 
expres hun boeken-
tas daar zodat je niet 
daar kan zitten, en er is 
al weinig plaats op de 
bus. Of je plaats afstaan 
voor iemand, niemand 
doet dat nog.” “Op de Heerbaan is er 

ook geen fietspad, en-
kel zo een fietsje op de 
baan waar niemand op 
let. Dat fietsje is bela-
chelijk en niet duide-
lijk. Het is zeer gevaar-
lijk om daar te fietsen.”

“Het is gemakkelij-
ker als je echt een vast 
plekje hebt waar je kan 
afspreken, een locatie 
of iets overdekt.”



quizvraag
Proficiat Griet, jij wist dat we Danny de Kikker zochten  
en wint een 360° Bon.

Aan welk gebouw werd deze foto genomen? 

Stuur jouw antwoord door en maak kans op een 360° Bon 
en een toeristisch prijzenpakket! 

Stuur je antwoord voor 30 september 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. 

Voorleesmoment en creatieve verwerking  
 
 21.09.2022   18.01.2023 
 19.10.2022   15.02.2023 
 23.11.2022   22.03.2023 
 21.12.2022   19.04.2023 
      24.05.2023  
      21.06.2023 
Meer info op 
wortegem-petegem.bibliotheek.be/agenda 

In de bibliotheek 
Rozenhof 128 
15.30 - 16.30 uur 
 
Gratis 
 
Inschrijven niet nodig 

Al meer dan 85 jaar is het Davidsfonds actief in Wor-
tegem-Petegem. Nu de Covidperikelen hopelijk tot 
het verleden behoren, gaan we er in september weer 
volop tegenaan!

Ben jij iemand met interesse in cultuur, in de ruime zin? 
Wil jij meer weten over onze rijke Vlaamse geschiede-
nis, onze taal, onze wereldberoemde kunst? Over onze 
prachtige steden en gebouwen? Of over onze culinaire 
tradities of podiumkunsten? Wil je dit liever niet op jouw 
eentje beleven maar wel samen met wie ook deze inte-
resses deelt? 

Dan ben je bij het Davidsfonds aan het perfecte adres! 
Want dit is de kern van al wat wij doen:  
meerwaarde creëren voor geïnteresseerden zoals jij, 

door boeiende activiteiten te organiseren en mensen bij-
een te brengen om op een aangename en ontspannende 
manier samen cultuur te ontdekken. Volledig vrijblijvend, 
want al onze activiteiten staan open voor iedereen die 
samen met ons cultuur wil beleven. 

Aarzel niet om meer informatie te vragen  
bij Patrick Desmarets.

 
Bel naar 0473/21.22.30 of  
mail naar patrickdesmarets@yahoo.com. 
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De Strijkwinkel
 

STRIJKEN -  NIEUWKUIS

GRIJKOORT - 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

Bibliotheek



ACTIVITEITEN I 27

jouw activiteit in de uit-kalender?
Wil je als vereniging van Wortegem-Petegem jouw 

activiteiten van november of december publiceren in 
het volgende infoblad?

Voer ze dan in vóór 1 oktober 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.

  in wortegem-petegem

SEPTEMBER

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

FOTOZOEKTOCHT - GEZINSBOND VZW
Wanneer: van 1 juli 2022 tot 15 september 2022
Kruispunt ‘De Sneppe’
Zonnestraat 38 - Elsegem
wortegempetegem.gezinsbond.be 

PETANQUE OP HET DORPSPLEIN - Ferm OOIKE
Vrijdag 2 september 2022 om 19u
Ooikeplein 1

OMMEGANG VOOR RUITERS EN KOETSEN - St.-Rochusruiters
4 september 2022
Wortegemplein

KOOKWORKSHOP ALLEMAAL FRUIT - Ferm OOIKE
Dinsdag 13 september 2022 om 19u
Zaal Amandel in Oud Schooltje
Ooikeplein 17
Prijs: € 5

WOENSDAG = VOORLEESDAG
Woensdag 21 september 2022 
van 15u30 tot 16u30
Rozenhof 128
gratis

LUISTEREN MET JE OGEN, KIJKEN MET JE OREN – Gemeente-
lijke Adviesraad Cultuur Wortegem-Petegem
Donderdag 22 september 2022 om 19u30
Interactieve lezing door Ludwig Van Mechelen  
Hoevegebouw domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110C
Prijs: € 5

OKTOBER

10-jarig bestaan Sporthal de Ruffel
Op zaterdag 1 oktober 2022 vieren we het 10-jarig
bestaan van sporthal de Ruffel.  
Er wordt voor de inwoners een rondleiding 
voorzien om 14u en om 15u30.
Sporthal de Ruffel
Nellekensweg 1

GROOT EETFESTIJN CD&V WORTEGEM-PETEGEM
Zondag 2 oktober 2022
Feesttent domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110C
Prijs: volwassenen: € 18,00; 
Kind: € 9,00; Kind <6 jaar: € 0,00

BEAT THE TRAIL WALK & RUN – Beat the Trail vzw
Vrijdag 7 oktober 2022 om 23u
Domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110C
Aankomst op zondag 9 oktober 2022. 
Prijs: basistarief: € 115,00; 
Inschrijfgeld leden: € 110,00

SCHELDEDORPENWANDELING - Beat the Trail vzw
Zaterdag 8 oktober 2022 - Vrij vertrek  
tussen 07u en 15u.
Domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110C
Wandelingen van 7 km, 
15 km, 19 km, 24 km en 28 km. 
Prijs: leden WSVL € 1,5, niet-leden € 3 euro.

 

BEAT THE TRAIL WALK & RUN - Beat the Trail vzw
Zaterdag 8 oktober 2022 van 8u tot 14u
Domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110C
Start 120 km om 08u. 
Aankomst op zondag 9 oktober 2022
Prijs: basistarief: € 65,00; inschrijfgeld leden: € 60,00

BOEKENVERKOOP -
Bibliotheek en Cultuur Wortegem-Petegem
Zaterdag 8 oktober 2022 van 9u30 tot 12u30
Rozenhof 128 - gratis

CENT PUR CENT – Ferm OOIKE
Donderdag 13 oktober 2022 om 19u
Workshop make-up 
Zaal Amandel in Oud Schooltje
Ooikeplein 17

WOENSDAG = VOORLEESDAG
Woensdag 19 oktober 2022 
van 15u30 tot 16u30
Rozenhof 128
gratis

 

STIKKEDONKERWANDELING – Ferm Elsegem
Zaterdag 22 oktober 2022 om 19u
Peeshoek 25 - Gratis

GEZELLIGE BABBELNAMIDDAG – Ferm Ooike
Donderdag 27 oktober 2022 om 14u
Zaal Amandel in Oud Schooltje
Ooikeplein 17

BLOEMSTUK HERFST – Ferm Elsegem
Donderdag 27 oktober 2022 om 19u30
Schooltje Elsegem
Elsegemplein 17
Prijs: € 25

KINDERNAMIDDAG – Ferm Elsegem
Zaterdag 29 oktober 2022 van 14u tot 16u
Schooltje Elsegem
Elsegemplein 17
 

FOTO EXPO MEWOP WORDT 40 – Fotoclub Mewop
Zaterdag 29 oktober 2022 van 14u tot 18u
Zondag 30 oktober 2022 van 14u tot1 8u
Dinsdag 1 november 2022 van 14u tot 18u
Vrijdag 4 november 2022 van 18u tot 22u
Zaterdag 5 november 2022 van 14u tot 18u
Zondag 6 november 2022 van 14u tot1 8u

Hoevegebouw domein de Ghellinck
Kortrijkstraat 110C
gratis

HERFSTCONCERT 
Harmonie St-Cecilia Wortegem-Petegem
Zaterdag 29 oktober 2022 om 20u
Gemeentelijke feestzaal
Waregemseweg 35
Prijs: € 10 (voorverkoop) - € 12 (ter plaatse)
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ONTMOETING TUSSEN BURGERS, BOEREN EN BESTUURDERS

30 NOVEMBER 2022

'OPEN DE RUIMTE'
IN DE VLAAMSE ARDENNEN

Cc De ververij, Ronse

KOM ONTDEKKEN HOE WE SAMEN INZETTEN 
OP EEN KWALITATIEF LANDSCHAP


