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11 MAART 2020

 
AANGIFTE  
BEWAKINGS- 
CAMERA’S

Sinds 25 mei 2018 is er een 
nieuwe camerawet. Vroeger 
moesten de camera’s 
geregistreerd worden bij de 
privacy commissie.  
Dit wordt nu vervangen 
door een gratis registratie bij 
binnenlandse zaken via  
www.aangiftecamera.be.

Het doel van de aangifte is 
om alle camera’s in kaart te 
brengen zodat de politie deze 
kan raadplegen om bv. daders 
van misdrijven op te sporen.

Wie nieuwe bewakingscamera’s 
installeert, moet de aangifte 
onmiddellijk doen bij de 
ingebruikname. Wie al camera’s 
had hangen voor de nieuwe 
wetgeving en reeds een 
aangifte had gedaan bij de 
privacy commissie heeft tijd 
tot 25 mei om een aangifte te 
doen via het nieuwe systeem. 
Wie zijn of haar camera’s niet 
registreert, riskeert een boete. 

Meer info op de website 
www.besafe.be, op het 
nummer 02 739 42 80 of via 
helpdeskcamera@eranova.
fgov.be.

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 - 
wetteren.bibliotheek.be 

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

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

CURSUS   
Vanaf 14 maart – 10 u  
HOE & WAAROM VAN 
CANONVORMING -  
JORIS CAPENBERGHS  
De Corridor,  
Olmenlaan1  
info@decorridor.be 
 

LEZING  
14 maart – 20 u  
THE CRAZY WORLD OF RANDY 
NEWMAN IN 25 SONGS - 
MARC VAN RENNE 
De Corridor 
info@decorridor.be   
 

LEZING  
20 maart – 9.30 u  
BIODIVERSITEIT IN TIJDEN VAN 
KLIMAATVERANDERING 
Vormingplus Waas-en-Dender 
De Corridor 
info@decorridor.be   
   

FEESTELIJKHEID    
20 maart – 11.30 u  
LENTEFEEST 
LDC De Koffiebranderij 
   

THEATERVOORSTELLING   
20 maart – 20 u  
MIA KERMIS - STEFANIE CLAES 
De Corridor 
info@decorridor.be  
 

CONCERT  
21 maart - 20 u 
ISTANBUL CROSSROADS - 
SOOLMAAN TRIO 
Kapel Scheppersinstituut 
Cooppallaan 128 
kultuurschuur@telenet.be 

TENTOONSTELLING   
21 maart  - 15 u 
FOTOTENTOONSTELLING 
GWENNY COOMAN -  
STEDEN SCHUILEN NIET 
WANNEER HET REGENT 
De Corridor 
info@decorridor.be  
 

CONCERT  
21 maart – 20 u  
DAEMS, DRIESSENS, KIECKENS 
‘THE ARABIC WAY’  
vzw kultuurschuur  
Kapel Scheppersinstituut 
Cooppallaan 128  
kultuurschuur@telenet.be  
 

BEGELEIDE UITSTAP    
22 maart – 14 u  
OP STAP IN ONZE NATUUR:  
DE HAM 
Natuurpunt Scheldeland  
Start 14 u Scheppersinstituut 
Koenraad Bracke  
kobra22@telenet.be  
09 369 99 34 
ww.natuurpunt.be 
 

CURSUS  
24 maart – 19.30 u  
BASISCURSUS BIOLOGISCH 
MOESTUINIEREN  
Velt Wetteren  
De Poort 
0486 30 03 49  
 

LEZING  
24 maart – 20 u 
18de NACHT VAN DE 
GESCHIEDENIS  
De Groote Bende van  
Jan De Lichte 
cc Nova   

LEZING  
26 maart – 14 u  
DOODGEWOON, EEN ANDERE 
UITVAART  
Vormingplus Waas-en-Dender 
LDC De Koffiebranderij
  

WORKSHOP    
26 maart – 19.30 u  
CREA TOUWMANDEN 
Parochiezaal Christus Koning  
Oude Aardeweg 39a  
  

THEATERVOORSTELLING   
26 maart – 20 u  
TRY-OUT LOVE IS IN THE AIR  
De Corridor 
info@decorridor.be   
 

LEZING  
27 maart – 14.30 u  
MARIAGAARD EN WO 2  
FRANS - JOS VERDOODT 
OKRA Academie  
De Poort   
 

JUBILEA  
 
BRILJANTEN BRUILOFT (65 jaar) 
Gustaaf D’Hondt - Marie Van Der Stichel   18/02/1955 
 
DIAMANTEN BRUILOFT (60 jaar) 
Georges De Groeve - Godelieve Van Rysselberghe   6/02/1960 
Alfred Van Cauter- Sidonie De Meyer   18/02/1960 
Lucien Vagenende - Magdalena Van Malderen   21/04/1960 
Prosper Beyens - Agnes Van der Sypt   26/04/1960 
Paul De Bruycker - Diane Mathieu   21/05/1960 
Paul De Sutter - Jeannine Grillaert   25/05/1960 
Andre D’Hauwe - Marie Mertens   31/05/1960 
 
GOUDEN BRUILOFT (50 jaar) 
Daniel De Kestelier - Marie De Buck   6/02/1970 
Gustaaf De Saedeleer - Marie-Louise De Meester   21/03/1970 
Karel David - Rita Vandenberghe   25/04/1970 
Willy Lemeire - Lea Van Caelenberg   30/04/1970 
Roger Coenraets - Nadine Aelterman   5/05/1970 
Paul De Schrijver - Jeannine Rasschaert   8/05/1970 
Leon De Corte - Elvira Van Damme   15/05/1970 
Michel De Wilde - Yvette Clinckspoor   16/05/1970 
Norbert Bontinck - Jenny Van Wesemael   22/05/1970 
Mohamed El Mabrouk - Nadine Claeyssens   30/05/1970 
Rudy Van Haute - Christine Haderman   30/05/1970

MELD JE KIND OP TIJD AAN!

Eerst aanmelden, dan inschrijven. Om je kind in 
te schrijven in het schooljaar 2020-2021 zullen de 
Wetterse basisscholen werken met een digitaal 
aanmeldingssysteem.

Aanmelden betekent dat je via een website een 
school voor je kind kiest. Na de aanmelding krijg je 
een brief toegestuurd met hierin de bevestiging aan 
welke school je kind toegewezen is. De uitgebreide 
informatie hierover vind je op deze website:  
laarne-wetteren.aanmelden.in. Aanmelden kan nog 
tot en met dinsdag 31 maart - 21 uur.

Vragen?  
Naarschool@huisvanhetkindlww.be  
of 0474 56 67 18

JEUGDBOEKENMAAND IN DE BIB

Maart is jeugdboekenmaand in de bib. Het thema dit 
jaar: kunst. Een maand lang zet de bib haar boeken 
over kleine en grote kunstenaars extra in de kijker. 
Maar we steken ook zelf de handen uit de mouwen. 
Was Keith Haring een vrolijke kwast? Wat draagt 
Mona Lisa als ze gaat paardrijden?

Op woensdag 25 maart ontdekken jonge 
digiwijsneuzen in de bib van Overbeke of kunst 
maken met polarisatie een koud kunstje is.

Heb je de kunst van het lezen nog niet onder de 
knie? Kom dan op woensdag 18 maart luisteren in 
de bib van Massemen. Op vrijdag 27 maart brengt 
actrice Christine Verheyden tijdens ‘Van bib naar 
bed’ enkele verhaaltjes kunstig tot leven.

Meer info: 09 369 26 78,  
bibliotheek@wetteren.be,  
wetteren.bibliotheek.be

GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN – OOK IN WETTEREN!

Energiehuis vzw BEA organiseert samen met onze gemeente voor de zesde keer een 
groepsaankoop zonnepanelen. Meer inlichtingen en vrijblijvend inschrijven voor de 
groepsaankoop kan via www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen of kom naar de 
infosessie op dinsdag 14 april: Jeugd- en cultuurcentrum ’t Ankerpunt, Pruytenshof 53  
te Serskamp. Deuren open om 19u – start infosessie 19u30.

Deze infosessie is gratis maar inschrijven is verplicht via  
www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen/infosessies 
Een drankje en een hapje zijn inbegrepen.

Kan je niet aanwezig zijn?  
Op de site www.energiegroepsaankoop.be/bea-zonnepanelen  
vind je de infosessies in andere deelnemende gemeenten. 



Cambio  
onderweg naar 
Wetteren

Weg met  
wegwerp-
bekers

Wetteren 
breekt uit!

Ben je de parkeerproblemen in je buurt beu? 
Bezit je een eigen wagen, maar gebruik je 
die weinig? Of je hebt momenteel nog geen 
wagen, maar af en toe zou het wel handig 
zijn om een auto ter beschikking te hebben? 
Dan is Cambio de ideale oplossing voor jou!

Met Cambio reserveer je een auto op het 
moment dat je hem nodig hebt. Het comfort 
van een eigen wagen, zonder de bijhorende 
kopzorgen van onderhoud en verzekering. Jij 
rijdt, cambio doet de rest. 

Binnenkort is Cambio ook in Wetteren 
te vinden! Er zullen twee Cambio 
autodeelwagens (waarvan één elektrisch) aan 
het station staan en een derde wagen aan de 
Zeshoek.

Hoe werkt het? 
- Registreer online via cambio.be en vraag  
 jouw cambio-kaart aan 
- Reserveer een rit via de cambioApp,  
 telefonisch via 02 505 40 40 of via  
 www.cambio.be 
- Haal je auto af op de standplaats

Voordelen: 
✓ Stap nu in bij Cambio en krijg de   
 instapkost van €35 cadeau! (Actie is  
 geldig voor Wetteraars tijdens de eerste  
 drie maanden na de lancering van Cambio  
 in Wetteren) 
✓ Gebruik je één van de Cambio   
 wagens van Wetteren, dan parkeer  
 je gratis binnen het grondgebied  
 van Wetteren!

Infosessie:  
Ben je geïnteresseerd in Cambio of zit je nog 
met vragen? Kom dan naar de infosessie 
op donderdag 26 maart om 20 uur in de 
refter van het Lokaal Dienstencentrum De 
Koffiebranderij, Molenstraat 50. De infosessie 
is gratis maar inschrijven is verplicht.  
 
Schrijf je snel in via de website op  
www.wetteren.be/infosessie-cambio  
of bel naar 09 369 00 50.

Om de doestelling ‘Wetteren aan de 
Schelde: een hechte band’ te realiseren, 
werd in 2018 een nieuw gemeentehuis 
geopend. Er werd ook een nieuw stadsdeel 
ontwikkeld tussen de Schelde en de Markt 
met fiets- en voetgangersverbinding over de 
Schelde. 

Om de verbondenheid tussen de Markt, via 
het nieuwe plein Rode Heuvel en de Schelde 
te verhogen, werden een aantal gebouwen 
aan de Markt en de Marktdreef die erg dicht 
bij de kerk stonden, afgebroken. Deze zullen 
samen met de omliggende ruimte worden 
onthard. Zo ontstaat er meer publieke 
ruimte die een cruciale en groene verbinding 
vormt tussen de Markt en de Schelde. De 
architectuur van de kerk komt beter tot haar 
recht en er wordt een groene stapsteen 
gelegd in de verstedelijkte doortocht van de 
Schelde door Wetteren. Door ca. 1750m² te 
ontharden zal de biodiversiteit in het centrum 
verhogen.

Het afstromend regenwater kan beter 
infiltreren in de bodem waardoor er 
minder wateroverlast zal zijn. Door de 
aanwezigheid van meer water en planten 
zal de luchtkwaliteit verbeteren. Er wordt 
een microklimaat gecreëerd waardoor 
de temperatuur in het centrum daalt. 
Bij dit proces worden materialen uit de 
afbraak opnieuw gebruikt om verspilling 
tegen te gaan. Dit project past binnen de 
doelstellingen van het klimaatplan en bindt 
de strijd aan met het verminderen van de 
CO2. De gemeente krijgt van Vlaanderen  
€ 250.000 aan subsidies voor het project en 
is daarmee één van de quick-winprojecten 
van ‘Vlaanderen breekt uit!’.  

De gemeenteraad heeft op 18 februari 2020 
het bestek goedgekeurd om een aannemer 
aan te stellen. De werken worden uitgevoerd 
in de loop van het najaar.

Sinds 1 januari 2020 mag er op alle publieke 
evenementen (zowel groot als klein) geen 
drank meer geserveerd worden in éénmalige 
verpakkingen zoals wegwerpbekers, blikken 
of petflesjes. 

Het verbod geldt voor periodieke of 
eenmalige evenementen, zoals een 
kermis, buurtfeest, (muziek)festival, 
sportmanifestatie, fuif, ... Het maakt niet uit 
of het evenement op een publiek of privaat 
terrein plaatsvindt, of het in een gebouw is of 
in open lucht.

De organisator mag drank wel nog aankopen 
in éénmalige grote verpakkingen, maar moet 
de drank aan de consument serveren in 
herbruikbare bekers of glazen. 

Deze maatregel zorgt er voor dat er minder 
plastic via het restafval verbrand wordt, dat 
blikjes en plastic flesjes niet als zwerfvuil 
achterblijven en niet in onze zeeën en 
oceanen terecht komen. 

Meer info over wetgeving, tips en een aantal 
handige hulpmiddelen vind je terug op de 
OVAM website: www.ovam.be/degroenevent. 
Je vindt er onder meer een handleiding 
en vragenlijst om het aantal en de soort 
herbruikbare bekers voor jouw evenement 
te bepalen. Via de online toepassing 
‘Groeneventscan’ krijg je heel wat tips om je 
evenement verder te verduurzamen.

Onze afvalintercommunale Verko onderzoekt 
de mogelijkheid om herbruikbare bekers aan 
te kopen en werkt een uitleensysteem uit.  
Je verneemt hier later meer over. 

LAUREATENCONCERT

KunstAcademie Wetteren Afdeling Muziek en 
Woord organiseert op donderdag 19 maart 
om 20.00 uur in CC Nova opnieuw een 
Laureatenconcert. 

Een concert door enkele afgestudeerden van 
het schooljaar 2018-2019 met piano, viool en 
voordracht. 

Ze worden hierin begeleid door een klein 
orkest o.l.v. voormalig directeur Dirk Lippens. 

Na afloop van het concert worden alle 
aanwezige afgestudeerden gehuldigd. 

Gratis toegang, voor reservaties: 
gamwwetteren@skynet.be of 09 369 24 90. 

EEN NIEUW BROEDSEIZOEN 
VOOR DE SLECHTVALKEN

Vorig jaar volgden we een koppeltje 
slechtvalken dat zich vestigde in de toren van 
de St- Gertrudiskerk. Het koppel broedde er 
4 eieren uit.

Hoeveel eieren legt moeder slechtvalk dit 
jaar? Zullen alle eieren uitkomen? 
Verlaten alle kuikens gezond en wel het nest?

Volg het allemaal live via de webcam op 
www.wetteren.be/slechtvalk

CORONAVIRUS (COVID-19)

De uitbraak van het nieuwe coronavirus (Covid-19) in China beheerst al enkele weken 
de actualiteit. Het probleem heeft zich ondertussen ook naar ons land verplaatst.

Op de website www.info-coronavirus.be vind je alle info en de laatste updates omtrent 
het virus. Je kan als burger via een link op de website per mail je vragen kwijt of je kan 
bellen naar het gratis info-nummer 0800 14 689.

Was regelmatig je handen, blijf thuis wanneer je koorts hebt, vermijd nauw contact 
met personen met symptomen van luchtwegaandoeningen. Ons land beschikt over 
twee referentieziekenhuizen die patiënten kunnen opvangen en verzorgen in veilige 
omstandigheden.


