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IN WETTEREN NB 314: aanbod van 19 oktober tot en met 8 november 2019 

 
 

16 OKTOBER 2019

REVEIL

Op zondag 1 november staan we opnieuw stil 
bij het gemis en het verdriet dat we voelen 
door het overlijden van een goede vriend, 
familielid of kortom iemand die ons nauw aan 
het hart ligt. Op de begraafplaats van  
Wetteren doorbreken we om 17u de stilte.  
Daar brengen lokale artiesten en vertellers 
een persoonlijk eerbetoon aan de gestorven 
helden van alledag.

In 2012 stierven in Deerlijk 4 jonge mensen uit 
dezelfde vriendenkring in verschillende  
omstandigheden tijdens een bizar korte 
periode van 6 maanden tijd. Dit was de aanzet 
van de reveil in Vlaanderen. Ondertussen kan 
je al in 1 op 3 gemeentes op deze alternatieve 
manier denken aan iedereen die je niet meer 
kan omringen.

Kom langs, breng een lichtje mee en draag bij 
aan een warm, ingetogen samenzijn op jouw 
lokale begraafplaats. 

Zo is reveil een eerbetoon aan de wortels van 
elke gemeente, met het diepste respect voor 
elke overtuiging.

Afspraak: 1 november – 17u 
Achttien Augustuslaan, Wetteren 
Meer info: Infopunt Wetteren,  
Markt 1, Wetteren  
www.facebook.com/wegvanwetteren   

ALLERHEILIGEN 
 
Op 1 november legt het college van  
burgemeester en schepenen in  
samenwerking met de Vaderlandslievende 
Verenigingen op vijf Wetterse  
begraafplaatsen een bloemenkrans neer. 

Wij starten om 10.00 uur aan de ingang van de 
Parkbegraafplaats Wetteren-Centrum en gaan 
vervolgens naar:
- Parkbegraafplaats Wetteren-Centrum 
- Begraafplaats Kwatrecht
- Kerkhof Westrem
- Kerkhof Massemen

- Begraafplaats Ten Ede

VERWARMINGSTOELAGE

Mensen met een laag inkomen kunnen via het 
Sociaal Huis nog steeds een beroep doen op 
de verwarmingstoelage. Hierdoor kunnen ze 
een deel van de hoge energiekosten  
opvangen.

Heb je een laag inkomen en maak je gebruik 
van huisbrandolie, verwarmingspetroleum 
(type c) of bulkpropaangas? Dan zou het 
kunnen dat je in aanmerking komt voor de 
verwarmingstoelage.  
Deze moet aangevraagd worden binnen de  
60 dagen na levering van de brandstof.

Het bedrag van de toelage hangt af van de 
brandstofsoort, de prijs per liter en de  
categorie waartoe je behoort.

Indien je denkt recht te hebben op de toelage, 
neem dan contact op via  
verwarmingstoelage@sociaalhuis.wetteren.be 
of met het OCMW Wetteren, binnen de 60 
dagen na de levering.

Voor meer informatie kan je terecht op  
www.verwarmingsfonds.be.

HERSTELLINGSWERKEN  
ZUIDLAAN

Het Agentschap Wegen en Verkeer voert 
vanaf 7 oktober herstellingswerken uit op 
de Zuidlaan. Twee zones worden aangepakt 
om het rijcomfort te verbeteren. Het verkeer 
wordt geregeld met tijdelijke verkeerslichten. 
In een volgende fase, vanaf 4 november,  
is enkel verkeer in één richting toegelaten 
en geldt een omleiding. De werken duren tot 
midden november.

THEATER
19 oktober- 20u 
ZAKMAN – VERNIEUWD GENTS 
VOLKSTONEEL
cc Nova 

NATUUR
20 oktober – 13u
CONTROLE VAN DE 
VLEERMUISKASTEN IN DEN BLAKKEN
Den Blakken, Lange Wegel 2

LEZING 
20 oktober – 11u
JOHAN DECROOS:  
MYTHES – MASKERS EN MORAAL 
cc De Corridor, Olmenlaan 1

THEATER
20 oktober 
DE MAAN IN HET ZAND -  
SPROOKJES EN ZO
cc Nova

CURSUS
22 oktober – 14u
BLOEMSCHIKKEN – HERFSTSTUK
LDC De Koffiebranderij

CONCERT
22 oktober – 20u 
NORDMANN – TRY OUT
Posthotel, Stationsplein 11

RONDLEIDING
23 oktober – 14u
RONDLEIDING IN HET NIEUWE 
GEMEENTEHUIS
Gemeentehuis Wetteren,  
Rode Heuvel 1
LDC De Koffiebranderij

LEZING
23 oktober – 20u 
UIT DE PLATENKAST VAN ROBRECHT 
VANDEN THOREN
Bib centrum

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 
Dienst Toerisme en Cultuur 09 366 31 04 -  
www.facebook.com/wegvanwetteren 
Jeugddienst 09 369 00 50 -  
jeugddienst@wetteren.be 
LDC De Koffiebranderij 09 366 02 42 -  
dienstencentrum@sociaalhuis.wetteren.be  
Openbare Bibliotheek 09 369 26 78 -  
www.bibliotheekwetteren.be  
Sporthal De Warande 09 369 84 70  -  
onthaal.sporthal@wetteren.be  
Zwembad De Warande 09 369 01 86 -  
onthaal.zwembad@wetteren.be   

FILM
24 oktober – 20u 
THE FAVOURITE –  
NOVA @ THE MOVIES
cc Nova

THEATER
25 oktober – 20u 
HET HUWELIJK –  
TIBALDUS/TONEELHUIS
cc Nova

THEATER
25 oktober – 19u
ZUINIGE MARIA HOUDT VAN 
SPAGHETTI
Zaal De Korenbloem, 
Molenstraat 1C

LEZING
25 oktober – 14:30
VERKEERS(ON)VEILIGHEID MET 
POLITIERECHTER PETER D’HONDT
De Poort, Markt 27

CURSUS
26 oktober – 10u
MEDIAWIJSHEID IN TIJDEN VAN FAKE 
NEWS
cc Corridor

THEATER
27 oktober- 14:30u 
REVERENCE – CHRIS LOMME & 
MICHAEL DE COCK / KVS
cc Nova

CONCERT
30 oktober – 20u
PEDDLIN’ PETE
cc Corridor

FILM
31 oktober – 14:30 
GORDON & PADDY : DE ZAAK VAN DE 
GESTOLEN NOOTJES
cc Nova

CONCERT
3 november – 11u 
APERITIEFCONCERT : DUO ANDALUZA
Intermezzo 2, Kattestraat 2

CONCERT
3 november – 20u
DELTA CRASH
Lemon Bar

LEZING
7 november – 14u
OPNAME HOORCOLLEGE: WAAROM DE 
WERELD NIET NAAR DE KNOPPEN GAAT –  
DR MAARTEN BOUDRY
cc Corridor

CURSUS
8 november – 9:30u
JOHAN BRAECKMAN OVER HET  
GEDACHTENGOED VAN  
ETIENNE VERMEERSCH
cc Corridor

KORTJES

Afval op straat vindt niemand fijn. 
Lokaal Bestuur Wetteren doet een 
aanvraag voor een coachingtraject bij  
Mooimakers, het Vlaams initiatief tegen 
zwerfvuil en sluikstort van OVAM,  
Fost Plus en VVSG. Het doel is een zo 
effectief en efficiënt mogelijk  
zwerfvuil- en sluikstortbeleid uitbouwen 
en invoeren. Midden oktober  
verdedigen onze administratieve  
medewerkers onze aanvraag.  
Tegen eind oktober weten we of we 
geselecteerd zijn voor dit begeleidings-
traject van 3 jaar.

In september vierde kleuterschool  
’t Kleuterboompje haar 60-jarig  
bestaan. Tijdens de zomervakantie 
waren er renovatiewerken nodig binnen 
en buiten. Nu is het gebouw klaar voor 
de toekomst.

Het energieactieplan wil de  
CO2-uitstoot op Wetters grondgebied 
met 40% verminderen tegen 2030,   
in vergelijking met 2011.  
Voor meer info over het volledige 
klimaatplan en Wetteren Klimaatgezond 
hou deze nieuwsbrief en onze website 
www.wwetteren.be in de gaten.



Kom ook naar de inspraakavond over het 
meerjarenplan van de gemeente op  
6 november 2019.

Het voorbije jaar werkte Lokaal Bestuur  
Wetteren hard aan het Meerjarenplan 2020-
2025. Op 6 november presenteren we de 
nieuwe acties die we de komende jaren in 
onze gemeente willen realiseren. We luisteren 
ook graag naar jouw reacties en bieden jou de 
kans om zelf nog ideeën aan te reiken,  
accenten te leggen en prioriteiten aan te 
duiden. 

De komende jaren willen we de Wetteraars 
heel hard betrekken bij het beleid. We vinden 
de mening van de Wetteraar belangrijk en we 
zijn ervan overtuigd dat we met de inbreng 
van zoveel mogelijk inwoners onze gemeente 
nog beter en mooier kunnen maken. 

Resultaten  
Bevolkings- 
bevraging 2019 Wil je meer te weten komen over het  

meerjarenplan? Wens je jouw ideeën met ons 
te delen? Of wil je de volgende jaren op één 
of andere manier betrokken worden bij wat er 
in onze gemeente gebeurt?  
Kom dan op woensdag 6 november, vanaf 
19 uur naar ‘Maak mee Plan W!’ in het nieuw 
gemeentehuis op de Rode Heuvel.

 
Meer info: www.wetteren.be/planw

Iedereen kent ze wel: brokkenpiloten,  
zondagsrijders, de Johnny’s… Chauffeurs die 
onze straten onveilig maken door hun  
overdreven snelheid. Maar wat met mensen 
die zich wél aan de snelheidslimiet houden? 
Zij krijgen nu een eigen titel: control cruiser. 

De nieuwe, positieve term kwam er na een 
onderzoek van de VSV, de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde. Hun bevraging leerde dat de 
grote meerderheid van de chauffeurs bereid 
is om zich aan de snelheidslimiet te houden, 
maar dat ze soms een geheugensteuntje nodig 
hebben.

Daarom is er nu dus de control cruiser: een 
positieve term voor chauffeurs die zich aan 
de snelheidslimiet houden. De VSV verdeelt 
samen met de Vlaamse gemeenten 10.000 
borden die mensen aan hun raam kunnen 
hangen. Zo kan iedereen de control cruisers 
in hun straat bedanken voor hun voorbeeldige 
rijgedrag.  
 

Op basis van een wetenschappelijke steek-
proef selecteerden we een kwart van de 
Wetteraars (16 jaar of ouder).  
Jullie reageerden enthousiast:  
2.230 Wetteraars vulden de enquête digitaal 
of op papier in. Ontdek zelf alle resultaten 
van deze bevolkingsenquête op  
www.wetteren.be/resultaten- 
bevolkingsbevraging-2019. 

We merken dat er regelmatig duidelijke  
verschillen tussen bewoners uit bv.  
verschillende deelgemeenten of  
leeftijdsgroepen zijn. Het thema mobiliteit 
blijft een aandachtspunt o.a. (veilig) fietsen en 
overdreven snelheid. Cijfers over sociale  
eenzaamheid, discriminatie en armoede vallen 
op. Anderzijds is er in het algemeen  
tevredenheid over de eigen buurt en woning. 
Alle resultaten worden meegenomen in de 
opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. 

In het verlengde daarvan organiseren we op 
woensdag 6 november, vanaf 19 uur in het 
nieuwe gemeentehuis op Rode Heuvel een  
participatiemoment voor alle Wetteraars  
(zie ook artikel ‘Maak mee Plan W!’).

Aanvullend bij deze bevraging was er ook een 
enquête onder kinderen en jongeren.  
Deze resultaten kan je vinden op   
www.wetteren.be/geef-je-mening.

Bedankt  
Control Cruiser
In onze gemeente konden de borden eind 
september/begin oktober opgehaald worden 
op het gemeentehuis, na vooraf inschrijving. 
De campagne is gelanceerd op 5 oktober 
2019. 

Om de campagne zo visueel mogelijk te 
houden, werd de verdeling van de borden 
beperkt tot een aantal straten. Dit jaar komen 
volgende straten in aanmerking: Gentsesteen-
weg; Massemsesteenweg tussen Zuidlaan 
en Diepenbroekstraat; Wegvoeringstraat 
tussen Achttien Augustuslaan en Markt; 
Laarnesteenweg tussen Kapellendries en 
Zavelstraat; Oordegemsesteenweg tussen 
Zuidlaan en Diepenbroekstraat; Schooldreef; 
Van Cromphoutstraat - Libbrechtstraat - 
Vilain XIIII-straat; Moerstraat; Kapellendries; 
Serskampsteenweg tussen Serskampstraat en 
Smetledesteenweg.

FILM TEN VOORDELE VAN 
11.11.11

Op maandag 21 oktober 2019 om 20u  
presenteert 11.11.11 de film ‘ La Jaula De Oro – 
The Golden Dream’ in cc Nova.

Een film over drie jongeren uit Guatemala op 
zoek naar een menswaardig leven voorbij de 
muur.

Meer dan een terechte winnaar van de ‘Un 
Certain Talent’ op het filmfestival van Cannes.

Bestel je tickets via  
11.11.11wetteren@gmail.com.

LOKAAL BESTUUR  
WETTEREN IS OP ZOEK 
NAAR TALENT OM  
VOLGENDE VACATURES 
IN TE VULLEN:

Verzorgende/ zorgkundige thuis-
zorg, verpleegkundige, deskundige in 
animatie.

De volledige functiebeschrijving vind je 
op de website 
www.wetteren.be/vacatures- 
gemeente-ocmw

Meer weten? Contacteer Els De Winter 
op 09 365 67 07 of via mail naar  
els.dewinter@wetteren.be

Solliciteren kan tot 23 oktober 2019 via 
e-mail naar vacature@wetteren.be of 
per post naar Lokaal Bestuur  
Wetteren, HR dienst, Rode Heuvel 1, 
9230 Wetteren.

VEEL GESTELDE VRAGEN 
OVER DE PMD  
SORTEERREGELS

Is het nodig om plastic potjes of bakjes  
eerst uit te wassen? Nee. Verpakkingen 
bestemd voor de PMD-zak dienen wel leeg te 
zijn. 

Zijn plastic dozen van roomijs en waspods 
toegelaten in de blauwe zak? Absoluut.  
Alle plastic dozen met een inhoud kleiner dan 
8 liter zijn toegelaten.

Zijn plastic bloempotjes toegelaten in de 
blauwe zak? Ja. Lege plastic potjes van 
bloemen en plantjes zijn toegelaten bij het 
PMD, maar je mag ze niet in elkaar steken. De 
automatische sorteerlijn detecteert in elkaar 
gestoken potjes als een vreemd voorwerp, dat 
belandt bij het te verbranden afval.

Mogen harde, voorgevormde stukken plastic 
in de blauwe zak? Ja. Met uitzondering van 
blisterverpakkingen van medicijnen mogen 
alle andere blisterverpakkingen  
(bv. van lampen) in de PMD-zak.

Meer info op www.dds-verko.be/verko

SLUITINGSDAGEN  
GEMEENTEDIENSTEN 

Tijdens Allerheiligen op 1 november en 
Allerzielen op 2 november zijn al onze 
gemeentediensten gesloten.


