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IN WETTEREN

In de kalender UIT in Wetteren verzamelen 
we vrijetijdsactiviteiten van Wetteren.  
Hier vind je slechts een greep uit de vele 
activiteiten in Wetteren. 

Voor het volledige aanbod kan je terecht 
op www.uitinwetteren.be. Wil je zelf een 
plaatsje voor je activiteit in de Uitkalender, 
voer dan minimaal 3 weken op voorhand alle 
informatie in op www.uitdatabank.be 

cc Nova en De Poort 09 365 20 20 -  
www.ccnovawetteren.be

Sporthal De Warande 09 369 84 70  -  
onthaal.sporthal@wetteren.be 

Zwembad De Warande 09 369 01 86 -  
onthaal.zwembad@wetteren.be   

Dienst Toerisme en Cultuur 09 366 31 04 - 
www.facebook.com/wegvanwetteren

Openbare Bibliotheek 09 369 26 78 -  
www.bibliotheekwetteren.be 

LDC De Koffiebranderij 09 366 02 42 -  
dienstencentrum@sociaalhuis.wetteren.be 

Jeugddienst Gemeentehuis 09 369 00 50 - 
jeugddienst@wetteren.be 

Aanbod van 30 maart tot en met 12 april 2019

DE SLECHTVALKEN ZITTEN 
OP EIEREN

Zondagochtend 10 maart was het zover:  
er lag een kersvers ei te blinken in  
de slechtvalkennestkast op de  
St Gertrudiskerk. In de loop van de week 
daarna werden nog drie eieren gelegd. 

Het legsel is nu compleet! Vanaf 16 maart 
(vierde ei) zal ongeveer een maand  
klokrond gebroed worden. Moeder valk 
zal het grootste deel van het werk voor 
haar rekening nemen, vader lost af als zij 
even de vleugels wil strekken. Zolang ze 
broedt zal hij haar ook prooien op het nest 
brengen, zodat ze niks tekort komt. 

We duimen voor vier gezonde kuikens,  
te verwachten rond half april. Geniet mee 
van deze unieke livebeelden via  
https://webcam.wetteren.be

27 MAART 2019

PRIJS PUBLIEKE RUIMTE 2019

Jammer maar helaas, we haalden deze prijs 
niet binnen. De Stad Kortrijk ging met de  
prijzen lopen voor hun herinrichting van de 
Oude Leieboorden in het centrum. Bedankt 
aan alle Wetterse stemmers! 

Meer info: http://publiekeruimte.info

DOE HET LICHT ÉÉN UUR UIT 

Op zaterdag 30 maart, net voor de zomertijd 
ingaat, doet Wetteren weer mee met Earth 
Hour. Doof tussen 20.30 en 21.30 uur de  
lichten en vermijd elektrische apparaten.  
Zo bespaar je niet enkel energie, maar vraag 
je vooral ook aandacht voor de effecten van 
klimaatverandering. Sinds vorig jaar heeft 
Fluvius een dovingsplan voor onze  
gemeente. Tijdens Earth Hour dooft  
automatisch de openbare verlichting op heel 
het grondgebied van Wetteren (dat gebeurt 
ook tijdens de Nacht van de Duisternis in 
oktober). 

Doe ook mee en doof het licht in en om jouw 
huis. Maak er een sfeervolle avond van  
omringd door kaarsen en lampions.

GEEN VALS GELD OP FUIVEN 

Jeugdraad Wetteren heeft de fuifkoffer verder 
uitgebreid. Naast walkie-talkies, fluovesten, 
kapstokken, personentellers en polsbandjes 
kan je nu ook valsgelddetectoren  
uitlenen. Deze detectoren zijn uitgerust met 
een UV-lamp om geldbiljetten beter te kunnen 
controleren. Zo verminder je het risico op vals 
geld tijdens fuiven. Wil je een valsgelddetector 
uitlenen? Dat kan via het aanvraagformulier 
van de Uitleendienst. 

Meer info op www.wetteren.be/uitleendienst-3

SPREEKUUR OUDERS & CO

Opvoeden… dat doe je elke dag, Het is leuk en 
uitdagend. Elke ouder heeft weleens twijfels, 
onzekerheden en vragen bij het opvoeden van 
kinderen en jongeren. 

Wij bieden een luisterend oor, maar ook gratis 
advies: 
- Informatie over opvoeden  
- Wegwijs in het opvoedingsaanbod  
 Laarne - Wetteren - Wichelen  
- Advies op maat 
 
Elke donderdag kan je in het Huis van het 
Kind terecht bij Yenthe of Lieneke. Spring 
gewoon even bij ons binnen tussen 9 en 12 uur 
op Scheldedreef 52. Je hoeft hiervoor geen 
afspraak te maken.  

Je kan een afspraak maken voor een ander 
moment: via de website, via e-mail  
info@huisvanhetkindlww.be of telefonisch via 
09 365 73 65.

PAND KOPEN?  
VERGUNNINGENREGISTER 
CHECKEN!

Heb je interesse om een bepaald pand aan  
te kopen? Bekijk dan zeker even het  
vergunningenregister op www.wetteren.be.  
 
Per perceel vind je de bouwaanvragen en  
de beslissingen van het college van  
burgemeester en schepenen. Het register 
bevat nog andere handige informatie zoals 
de kadastrale oppervlakte en ligging van het 
perceel en de bestemming waarin het perceel 
volgens het gewestplan gelegen is.

Heb je bijkomende informatie nodig over  
jouw droomproject, bijvoorbeeld  
verkavelingsvoorschriften, bouwvoor- 
schriften? Aarzel dan niet om een afspraak 
te maken via de gemeentelijke website, via 
mail naar vergunningen@wetteren.be of op 
het nummer 09 365 00 50. De medewerkers 
kunnen heel wat vragen over je project  
beantwoorden.

Meer info:  
www.wetteren.be/vergunningenregister

CIRCUS

27, 30 en 31 maart 
CIRCUS PEPINO
Peperstraat 
circuspepino@hotmail.com

VOLKSSPORTEN  
30 maart - 14.30 u
SCHIETING OP STAANDE 
WIP
St. Sebastiaansgilde
Schuttersveld 42
0499 76 47 56

DANSVOORSTELLING  
30 maart - 20 u 
INVISIBLE - KABINET K &  
HET PALEIS
cc Nova  

JAZZ

30 maart - 20 u 
SAX CONNECTION
vzw kultuurschuur
Kapel Scheppersinstituut
Cooppallaan 128
kultuurschuur@telenet.be

CONCERT

31 maart - 14.30 u
EEN NACHT IN VENETIË - 
VLAAMS MUZIEK THEATER 
cc Nova 

SPEL  
2 april - 9 u
BELOTTING
LDC De Koffiebranderij 

WORKSHOP

2 en 9 april - 13.30 u 
BAKLES MET EDWIN
LDC De Koffiebranderij 

WORKSHOP

4 april - 10 u
SMEER NIETS OP JE HUID 
WAT JE NIET KUNT ETEN
LDC De Koffiebranderij 

THEATERVOORSTELLING  
4 april - 20 u 
KWIJT - KOEN DEWULF 
cc Nova

CONCERT

5 april - 20 u 
TALES BY THE MOONLIGHT - 
TUTU PUOANE 
cc Nova

INFONAMIDDAG  
6 april – 14.30 u
BRAND- EN 
DIEFSTALPREVENTIE
met preventieadviseurs 
brandweer en politie
LDC De Koffiebranderij
gratis, wel vooraf inschrijven
www.woonplus-lww.be  

SPORT

van 8 tot 12 april 
KLEUTERSPORTKAMP 
“KNUFFELKAMP” 
Sporthal De Warande

SPORT

van 8 tot 12 april 
SPORTKAMP 
“SLAG EN SLINGER” 
Sporthal De Warande 

KAMP  
van 8 tot 12 april 
SURVIVALKAMP/
SP(R)OOKJES
Wildtree en JOETZ vzw 
Prullenbos 
Groenstraat 8
0468 32 65 52
www.wildtree.be 

TENTOONSTELLING  
Van 8 april tot 20 mei - op 
zaterdag en zondag
VINCENT DE RODER - A 
LONG WALK ON THE MOON 
WITH ALBERT EINSTEIN
Loods12
Koophandelstraat 12 
www.loods12.be

CURSUS

vanaf 10 april -  
meerdere dagen en uren
ZUMBA CLASS
Sporthal De Warande
Kellybuyle1@gmail.com
0485 82 52 60

MARKT

van 12 tot 14 april 
FIESTA EUROPA
Markt 
www.fiestaeuropa.eu



Wat doe jij in de vakanties? Wil je je  
acteertalenten tonen in het theater?  
Samen met anderen uitdagingen overwinnen 
en samen sterk zijn? Je dromen werkelijkheid 
laten worden? Of sportend de wereld rond 
reizen? Dan hebben wij een kamp voor jou! 
De sport- en jeugddienst hebben namelijk 
een helemaal ‘Knetter’ aanbod voor jou 
samengesteld. 

De eerste kampen zijn al voorbij en  
langzamerhand komt de zomer dichterbij.  
Wil jij weten wat we in de andere vakanties 
voor jou in petto hebben? In de  
Knetterbrochure vind je alle kampen voor de 
paas-, zomer- en herfstvakantie.  
De brochures zijn bedeeld in alle Wetterse 
basisscholen. Je kan ze ook vinden aan het 
onthaal van de gemeentediensten, en op de 
website www.wetteren.be.

Knetterkampen  
op tijd  
plannen

Sommige kampen zijn al volzet.  
Welke dit zijn, kun je vinden op de website  
reservaties.wetteren.be. Op deze website kun 
je ook inschrijven voor de kampen en speel-
pleinwerking. Lukt dat niet? Kom dan naar de 
balie van de sporthal, Warandelaan 14B of bel 
09 369 84 70. 

De nieuwe gemeentelijke legislatuur is 
gestart : de raadsleden hebben hun eed 
afgelegd en werden voorgesteld in een vorige 
nieuwsbrief. De nieuwe bestuursploeg heeft 
“participatie” als een belangrijk speerpunt 
gekozen voor de komende jaren.

Eén van de belangrijkste doelstellingen  
van 2019 is de opmaak van een nieuw  
meerjarenplan, dat als basis zal dienen voor 
alle beleidskeuzes voor de komende zes jaar 
(2020-2025). Tijdens deze opmaak steken 
niet enkel de raadsleden en ambtenaren van 
gemeente en OCMW de koppen samen om te 
werken aan de keuze van nieuwe  
(strategische) doelstellingen, actieplannen en 
concrete acties. We willen ook vérder gaan en 
jou, als inwoner of organisatie van Wetteren, 
betrekken in dit verhaal.  
Dit zal op verschillende momenten en  
manieren gebeuren.

Na de Paasvakantie zal aan een ruime selectie 
Wetteraars een bevraging uitgestuurd worden 
over de beleidskeuzes die jij als inwoner 
belangrijk vindt. Antwoorden zal kunnen op 
papier of digitaal.  Iedere Wetteraar zal kunnen 
deelnemen als hij/zij dat wil. 
Daarnaast schakelen we ook de gemeentelijke 
adviesraden in om hun expertise en ervaring 
in te brengen.

In de loop van 2019 houden we je  verder  
op de hoogte over de keuzes in het nieuwe  
meerjarenplan, die de raad voor  
maatschappelijk welzijn en de gemeenteraad 
eind 2019 zullen goedkeuren.

Samenwerking 
en  
betrokkenheid 
in Wetteren

Gezocht:  
kandidaten 
voor GECORO

De gemeente zoekt kandidaten voor  
GECORO (de GEmeentelijke COmmissie 
voor Ruimtelijke Ordening). Deze commissie 
geeft advies bij de opmaak of herziening 
van gemeentelijke ruimtelijke structuur- of 
uitvoeringsplannen, gemeentelijke steden-
bouwkundige verordeningen en planologische 
attesten. Op vraag van het schepencollege of 
de omgevingsambtenaar kan GECORO ook 
advies geven over grootschalige stedenbouw-
kundige aanvragen. Op eigen initiatief kan  
zij ook advies geven over ruimtelijke  
ontwikkelingen in de gemeente.

Deze commissie is samengesteld uit  
twaalf stemgerechtigde leden (+ elf plaats- 
vervangers), zeven deskundigen (waarvan één 
voorzitter), en vijf vertegenwoordigers van de  
maatschappelijke geledingen (natuur en milieu, 
werkgevers of zelfstandigen, landbouw  
(incl. tuinbouw), handelaars en werknemers). 

Deskundigen kunnen zich individueel  
kandidaat stellen. Kandidaat-leden die één 
van bovenvermelde groepen willen  
vertegenwoordigen, worden voorgedragen 
door één of meer verenigingen van die  
geleding. Om rechtsgeldige adviezen te  
kunnen geven moet de commissie  
samengesteld zijn uit mannen en vrouwen.  
Daarom heeft de gemeenteraad beslist dat de 
maatschappelijke geledingen een man en een 
vrouw moeten voordragen.

Dien je gemotiveerde kandidatuur in t.a.v. 
het college van burgemeester en schepenen, 
Rode Heuvel 1 te Wetteren vóór 30 april 2019.

Meer info bij omgevingsambtenaar  
Els Van Gyseghem: 
els.vangyseghem@wetteren.be

 

DE GESCHIEDENIS  
VAN MASSEMEN

Op 31 maart sluit het Davidsfonds de  
veertiendaagse van de geschiedenis af in 
Massemen. Die zondag is er om 15 uur een 
extra voorstelling over “Het verhaal van 
Masmine”. Historische figuren vertellen in de 
kerk op het dorpsplein over mijlpalen van de 
Massemse geschiedenis. Laatste kaartjes te 
bestellen via de Vrije Basisschool.

Diezelfde dag is ook je laatste kans om de 
historische tentoonstelling te bezoeken in 
de kerk. Foto’s, landkaarten, schilderijen en 
andere voorwerpen schetsen het dorp dat nu 
zijn 1000-jarig bestaan viert. Gratis toegang 
van 14 tot 19 uur.

OUDEJAARSFUIF  
ORGANISEREN?

De gemeente verhuurt elk jaar de  
Gemeentelijk Feestzaal tijdens de  
jaarwisseling voor de Oudejaarsfuif.  
Wil jij in 2019 de Oudejaarsfuif organiseren in 
de Feestzaal? Dien dan voor 1 mei een dossier 
in bij het College van Burgemeester en  
Schepenen. Na advies van de jeugdraad wijst 
het College de fuif toe aan een organisator, 
die dit jaar de fuif mag organiseren. Je vindt 
het aanvraagformulier, de voorwaarden en 
richtlijnen voor het dossier in het reglement 
op www.wetteren.be/evenementenloket. 

Meer info? jeugddienst@wetteren.be of 
09 369 00 50

SUBSIDIE VOOR RENOVATIE HANDELSPANDEN

Ben je handelaar of eigenaar van een handelspand in Wetteren? Dan kan je een subsidie  
aanvragen voor gevelrenovatie en renovatie van de functionele inrichting. De periode voor  
nieuwe subsidieaanvragen loopt t.e.m. 15 januari 2021.  

Met de hulp van deze subsidie kan je de kwaliteit van je handelspand verbeteren en het  
straatbeeld tegelijk attractiever maken. Dit is een stimulans om leegstaande handelspanden 
opnieuw in gebruik te nemen, om kleinere handelspanden samen te voegen tot mooie  
grotere handelspanden en om woningen om te vormen naar handelspanden.  
Ook voor nieuwbouwprojecten is een subsidie mogelijk. 

De maximale premie per handelspand is € 10.000. Uiteraard zijn hier specifieke voorwaarden en 
regels aan verbonden. Welke centrumstraten in aanmerking komen en over welk type  
renovatiewerken het gaat vind je op www.wetteren.be/premie-renovatie-handelspand.  
Hou er rekening mee dat de subsidie slechts eenmaal per pand bekomen kan worden en dat 
nog samen te voegen panden worden beschouwd als aparte panden. Alle andere info over de 
voorwaarden en het aanvraagdossier vind je op de website. Je kan ook een afspraak maken bij 
het team Grondgebiedszaken op het Gemeentehuis via www.wetteren.be of 09 369 00 50.


