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VOORWOORD 

Tussen de drukte van de dag door even stilstaan en terugblikken op het vorige jaar. Het jaarverslag 2017 

van de gemeente Wetteren geeft je die kans. Wat gebeurde er binnen de gemeentediensten? Welke 

stappen vooruit hebben we gezet? Waar bouwen we in 2018 op voort?  

 

2017 was een opmerkelijk jaar. We verwelkomden twee kleine, maar heel bijzondere gasten in het 

gemeentehuis: een pasgeboren tweeling, die de bevolkingsteller van Wetteren voor het eerst de kaap 

van 25.000 inwoners deed overschrijden. Dit is een symbolische mijlpaal, die aantoont dat het aantal 

Wetteraars geleidelijk aan blijft stijgen: van 1880 tot 2017 is het totale inwonersaantal van Wetteren 

(inclusief de huidige deelgemeenten) exact verdubbeld. Wetteren is dus een gemeente in groei, en dit 

op allerlei vlakken. 

 

Bij die groei horen veranderingen. Zo legden we in 2017 de laatste hand aan het gloednieuwe 

gemeentehuis, dat we begin 2018 in gebruik genomen hebben. Het neemt de functie over van het oude 

‘stadhuis’, dat vanaf nu de diensten toerisme en archief huisvest. Het nieuwe gemeentehuis is ontworpen 

om elke inwoner en organisatie op ons grondgebied te helpen, zo vlot en vriendelijk mogelijk én met 

respect voor het milieu. Vóór de opening van het gemeentehuis mochten we al de nieuwe parking 

Scheldekaai en het nieuwe plein ‘Rode Heuvel’ inwijden, en de nieuwe gemeentelijke huisstijl met het 

bijhorende logo voorstellen. Ook de spectaculaire plaatsing van de fietsers- en voetgangersbrug naar 

deze nieuwe site staat intussen in het geheugen en in de annalen van 2017 gegrift. 

 

Niet alles in 2017 stond echter in het teken van het nieuwe gemeentehuis. Het was ook het jaar waarin 

we de traditionele kerstmarkt vernieuwden; waarin je een prachtig bloementapijt, geïnspireerd door de 

Rechtvaardige Rechters, kon bewonderen; en waarin we het volkstuintje in de Olmenlaan feestelijk 

openden. Tot slot kreeg de Massemse dorpslinde – de boom van het jaar in 2016 – een kleiner broertje 

om deze oude reus gezelschap te houden.  

 

In dit jaarverslag brengen we je graag een overzicht van de diensten en de organisatie die de drijvende 

kracht waren achter deze veranderingen. Veel snuister- en leesgenot! 

 

Met mijmerende groeten, 

 

Pieter Orbie 

Algemeen directeur Wetteren 
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1 GEGEVENS I.V.M. HET BESTUUR 

 



 GEMEENTELIJKE ORGANEN 

 Politieke organen 

Ingevolge de samenvoeging van gemeenten sinds 1 januari 1977 bestaat de gemeente Wetteren uit 

volgende gefusioneerde gemeenten: 

- Wetteren 

- Massemen 

- Westrem 

De gemeenteraad bestaat uit de burgemeester, zeven schepenen (waaronder de OCMW-voorzitter) en  

twintig raadsleden. 

 

Ingevolge de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd er een coalitie gevormd tussen 

CD&V, Open Vld en N-VA. De installatie van de gemeenteraad gebeurde op 2 januari 2013.  

 Gemeenteraad 

Naam en voornaam Ambt  Partij Curriculum als gemeentemandataris 

Bracke Wouter raadslid Vlaams 

Belang 

 van 2 jan 2007 tot 1 jan 2013 

 van 2 jan 2013  

Claus Katharine raadslid CD&V  van 27 aug 2009 t/m 10 dec 2009  

(ingevolge ouderschapsverlof + verlenging 

ouderschapsverlof Leentje Grillaert) 

 vanaf 14 jan 2010 (ingevolge ontslag M. 

Gybels) tot 1 jan 2013 

 van 2 jan 2013  

schepen  CD&V  van 1 okt 2015 (t.v.v. Karine Fack)  

De Gelder Lieve raadslid CD&V  van 4 jan 2001 tot 29 jun 2003 

 30 sept 2014 kennisname ontslag  

(ingevolge aanstelling O.C.M.W.-

voorzitter) 

schepen CD&V  van 30 jun 2003  

De Geyter Albert 

Voorzitter 

schepen CD&V  van 2 jan 2007 tot 8 nov 2011  

(ingevolge zijn ontslag) 

raadslid CD&V  van 2 jan 2013  

De Graeve Hilde raadslid CD&V  van 1 okt 2015 (ingevolge ontslag K. Fack) 

De Wilde Robbe raadslid Groen& Co  van 2 jan 2013  

De Winne Bram raadslid CD&V  van 2 okt 2014 (ingevolge ontslag De Gelder als 

raadslid)  

De Wulf Herman raadslid Open VLD  van 5 jan 1989 tot 1 jan 1995 

 van 4 jan 2001 tot 13 jan 2010 

schepen Open VLD  vanaf 14 jan 2010 (na ontslag M. Gybels en 

benoeming A. Pardaen als burgemeester) tot 1 jan 
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Naam en voornaam Ambt  Partij Curriculum als gemeentemandataris 

2013 

 van 2 jan 2013  

D’Hauwe André raadslid RESPECT  van 9 jan 1971 (tot 31 dec 1976 in Massemen) 

tot 1 jan 2013 

 van 2 jan 2013 

Govaert Walter raadslid RESPECT  van 2 jan 1995 tot 3 jan 2001 

 van 2 jan 2007 tot 1 jan 2013 

 van 2 jan 2013 

Grillaert Leentje raadslid CD&V  van 5 sept 2008 tot 26 aug 2009 

(ouderschapsverlof + verlenging van 27 aug 2009 t/m 

10 dec 2009  

 vanaf 11 dec 2009 tot 13 jan 2010 

schepen CD&V  van 14 jan 2010 (ingevolge ontslag  

E. Braeckman) tot 1 jan 2013 

 van 2 jan 2013 

Lostrie Christophe raadslid Open VLD  van 1 okt 2015 (ingevolge ontslag Dominique 

Dimmock) 

Oyen Tony raadslid CD&V  van 2 jan 2013 

Pardaen Alain raadslid CD&V  van 2 jan 1995 tot 29 jun 2003 

schepen CD&V  van 30 jun 2003 tot 31 dec 2009 

burge-

meester 

CD&V  van 1 jan 2010 tot 31 dec 2012 

 van 1 jan 2013 

Piscador Niko raadslid RESPECT  van 12 nov 2015 (ingevolge ontslag Moschidis) 

Soetaert Nico raadslid Open VLD  van 23 mei 2013 (ingevolge ontslag Jooris 

Ellen) 

Meeus Winnie raadslid N-VA  van 2 jan 2013 

Strobbe Herman schepen N-VA 

Onafhankelijk 

 van 2 jan 2013 tot 16 nov 2016 

 van 17 nov 2016 

Tondeleir Jan raadslid  Sp.a  van 2 jan 2013 

Uyttendaele Dirk raadslid Groen& Co  van 24 jan 2013 

Van de Gracht Piet raadslid CD&V  van 2 jan 1995 tot 3 jul 2007 

 van 14 jan 2010 (ingevolge ontslag Erna 

Braeckman) tot 1 jan 2013 

 van 21 feb 2013  

(ingevolge ontslag Mertens Godelieve) 

Van den Berghe Guido schepen N-VA 

Onafhankelijk  

 van 2 jan 2013 tot 12 okt 2016 

 van 13 okt 2016 

Van der Gucht Annelien 

 

raadslid N-VA  van 2 jan 2013 tot 31 dec 2016 

schepen N-VA Van 1 jan 2017 (tvv Jean-Paul De Corte) 

Van Durme Marc raadslid CD&V  van 2 jan 2007 tot 22 feb 2007 (ingevolge 

uitspraak Raad van State i.v.m. nietigverklaring 
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Naam en voornaam Ambt  Partij Curriculum als gemeentemandataris 

verkiezingen) 

 van 04 jul 2007 tot 1 jan 2013 

 van 24 jan 2013 

Van Durme Dietbrand raadslid N-VA 

Onafhankelijk 

 van 2 jan 2013 tot 18 dec 2016 

 van 19 dec 2016 

Van Heddeghem Piet raadslid Groen& Co  van 2 jan 1995 tot 3 jan 2001 

 van 2 jan 2007 tot 22 feb 2007 (ingevolge 

uitspraak Raad van State i.v.m. nietigverklaring 

verkiezingen) 

 van 4 jul 2007 tot 1 jan 2013 

 van 2 jan 2013  

schepen Groen& Co  van 4 jan 2001 tot 31 dec 2006 

 van 23 feb 2007 tot 3 jul 2007 

Van de Wiele  

Marie-Rose 

raadslid RESPECT 

 

 

 

 van 2 jan 2007 tot 22 feb 2007  

(ingevolge uitspraak Raad van State i.v.m. 

nietigverklaring verkiezingen) 

 van 4 jul 2007 tot 1 jan 2013 

 van 2 jan 2013  

 

De gemeenteraad kwam in 2017 tien keer samen.  

 

 College van burgemeester en schepenen 

Naam Functie Bevoegdheid 

Alain Pardaen burgemeester  bestuurszaken en secretariaat 

 veiligheid en preventie, politie, brandweer 

 communicatie en klachten 

 wonen 

 personeel 

Guido Van den Berghe 

 

1ste schepen  cultuur en erfgoed 

 kleuteronderwijs en kunstacademie 

 bibliotheek 

 noord-zuidwerking 

Herman De Wulf 

 

2de schepen  ruimtelijke ordening en stedenbouw 

 mobiliteit en verkeer 

 lokale economie 

 toerisme en evenementen 

 project Wetteren a/d Schelde 

Leentje Grillaert 

 

3de schepen  infrastructuur 

 openbare werken 

 groen en begraafplaatsen 
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 patrimonium en gebouwen 

 leefmilieu en land- en tuinbouw 

 magazijn en uitleen 

 project site Cordonnier 

Herman Strobbe 

 

4de schepen  budget en financieel beheer 

 kerkfabrieken 

 ICT & GIS 

 administratieve vereenvoudiging 

 project dienstverleningsconcept 

Katrien CLaus 5de schepen  sport en jeugd 

 vaderlandslievende verenigingen 

Annelien Van Der Gucht 

 

6de schepen  AGB 

 burgerzaken, inburgering en integratie 

 gezondheid en drugspreventie 

 tewerkstelling 

 archief 

Lieve De Gelder 

 

7de schepen  sociaal huis en dienstencentrum 

 rusthuis & serviceflats 

 gezins- en ouderenzorg 

 gelijke kansen 

 project integrale kinderopvang 

 

Het schepencollege kwam in 2017 46 keer samen.  

 

 Raadscommissies 

Sedert de aanstelling van Annelien Van Der Gucht als schepen t.v.v. Jean-Paul De Corte met ingang 

van 01.01.2017 werd de samenstelling van de raadscommissies aangepast en ziet er van dan af als volgt 

uit: 

 

Alain Pardaen 

bestuurszaken en secretariaat, veiligheid en 

preventie, politie, brandweer, communicatie 

en klachten, wonen, personeel  

 

Albert De Geyter, Marc Van Durme, Tony Oyen, 

Walter Govaert, Jean-Paul De Corte, Winnie Meeus, 

Nico Soetaert, Jan Tondeleir, Piet Van Heddeghem 

 

Wouter Bracke: met raadgevende stem 

Guido Van den Berghe 

cultuur en erfgoed, kleuteronderwijs en 

kunstacademie, bibliotheek 

noord-zuidwerking 

 

Marc Van Durme, Tony Oyen, Hilde De Graeve, 

Marie-Rose Van de Wiele, Jean-Paul De Corte, 

Winnie Meeus, Nico Soetaert, Wouter Bracke, Robbe 

De Wilde 

 

Jan Tondeleir: met raadgevende stem 

Herman De Wulf Hilde De Graeve, Bram De Winne, Marc Van Durme, 
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ruimtelijke ordening en stedenbouw, 

mobiliteit en verkeer, lokale economie, 

toerisme en evenementen,  

project Wetteren a/d Schelde 

 

André D’hauwe, Jean-Paul De Corte, Winnie Meeus, 

Christophe Lostrie, Jan Tondeleir, Piet Van 

Heddeghem  

 

Wouter Bracke: met raadgevende stem 

Leentje Grillaert 

openbare werken, groen en begraafplaatsen, 

patrimonium en gebouwen, magazijn en 

uitleen, leefmilieu en land- en tuinbouw 

project site Cordonnier  

Marc Van Durme, Hilde De Graeve, Piet Van de 

Gracht, André D’hauwe, Jean-Paul De Corte, Winnie 

Meeus, Christophe Lostrie, Wouter Bracke, Robbe 

De Wilde 

 

Jan Tondeleir: met raadgevende stem 

Herman Strobbe 

budget en financieel beheer, kerkfabrieken, 

ICT & GIS, administratieve 

vereenvoudiging,  

project dienstverleningsconcept 

Piet Van de Gracht, Albert De Geyter, Tony Oyen, 

Jean-Paul De Corte, Winnie Meeus, Walter Govaert, 

Christophe Lostrie, Jan Tondeleir, Piet Van 

Heddeghem 

 

Wouter Bracke: met raadgevende stem 

Katharine Claus 

sport en jeugd, vaderlandslievende 

verenigingen 

 

Albert De Geyter, Bram De Winne, Hilde De Graeve, 

André D’hauwe, Jean-Paul De Corte, Winnie Meeus, 

Nico Soetaert, Robbe De Wilde, Niko Piscador 

 

Wouter Bracke en Jan Tondeleir: met raadgevende 

stem 

Annelien Van Der Gucht 

AGB, burgerzaken, inburgering en integratie, 

gezondheid en drugspreventie, 

tewerkstelling, archief 

 

Bram De Winne, Albert De Geyter, Piet Van de 

Gracht, Marie-Rose Van de Wiele, Jean-Paul De 

Corte, Winnie Meeus, Christophe Lostrie, Wouter 

Bracke, Dirk Uyttendaele 

 

Jan Tondeleir: met raadgevende stem 

Lieve De Gelder 

Sociaal huis en dienstencentrum, rusthuis & 

serviceflats, gezins- en ouderenzorg, gelijke 

kansen, project integrale kinderopvang 

 

Tony Oyen, Bram De Winne, Piet Van de Gracht, 

Jean-Paul De Corte, Winnie Meeus, Nico Soetaert, 

Marie-Rose Van de Wiele, Dirk Uyttendaele, Niko 

Piscador 

 

Wouter Bracke en Jan Tondeleir: met raadgevende 

stem 

 

 

 

 Vertegenwoordigers in intercommunales en maatschappijen 

ORGANISATIE AARD MANDAAT 
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AGB Raad van Bestuur 

Volledige gemeenteraad (GR 14 nov 2013) 

 

Burensportdienst Schelde-Durme Beheerscomité 

effectief lid 

Katharine Claus (GR 1 okt 2015) 

plaatsvervangend vertegenwoordiger 

Hilde De Graeve (GR 1 okt 2015) 

 

lid technische commissie en secretaris van de 

vereniging 

Rudy Vander Heyden (GR 24 jan 2013) 

Commissie van toezicht KUNSTacademie 

afdeling muziek en woord 

Leden 

CD&V 

Etienne Hoogerwijs (GR 1 jul 2013) 

Ria Agneessens (GR 1 jul 2013) 

Arthur Vervaet (GR 1 jul 2013) 

Johan De Moor (GR 1 jul 2013) 

 

Open VLD 

Paul De Gelder (GR 1 jul 2013) 

Frederick Ongena (GR 1 jul 2013) 

 

RESPECT 

Capiau Anne (GR 1 jul 2013) 

Marjan Rogge (GR 1 jul 2013) 

 

N-VA 

Bart Van Nieuwenhuyse (GR 1 jul 2013) 

Catherine Tydgat (GR 1 jul 2013) 

 

Groen&Co 

Dirk Uyttendaele (GR 1 jul 2013) 

Commissie van Toezicht 

KUNSTacademie afdeling beeldende 

kunsten 

Leden 

CD&V 

Dirk Baele (GR 1 jul 2013)  

Eric Suys (GR 1 jul 2013) 

Marc Blomme (GR 1 jul 2013) 

Wim Van De Wiele (GR 1 jul 2013) 

 

Open VLD 

Nelly De Bruycker (GR 1 jul 13) 

Laurette Augustyn (GR 1 jul 2013) 

 



14 

RESPECT 

Arlette Neyrinck (GR 1 jul 2013) 

Luc De Brauwer (GR 1 jul 2013) 

 

N-VA 

Bart Van Nieuwenhuyse (GR 1 jul 2013) 

Catherine Tydgat (GR 1 jul 2013) 

 

Groen&Co 

Alain Moerenhout (GR 1 jul 2013) 

 

Cultuurdijk Raad van Bestuur 

stemgerechtigd vertegenwoordiger 

Guido Van den Berghe (GR 21 feb 2013) 

 

vertegenwoordiger met raadgevende stem 

Robbe De Wilde (GR 21 feb 2013) 

 

Cultuuroverleg Scheldeland Raad van Bestuur 

Guido Van den Berghe (GR 21 mrt 2013) 

 

DDS Raad van Bestuur 

bestuurders 

Marc Van Durme (GR 21 feb 2013) 

Herman De Wulf (GR 21 feb 2013) 

 

Algemene vergadering 

Lasthebbers (duur legislatuur) 

Jan Tondeleir (GR 26 mei 2016) 

Winnie Meeus (GR 26 mei 2016) 

Nico Soetaert (GR 26 mei 2016) 

Bram De Winne (GR 26 mei 2016) 

 

De Leesdijk Beheerscomité 

effectief vertegenwoordiger 

Guido Van den Berghe (GR 21 feb 2013) 

 

plaatsvervanger 

Winnie Meeus (GR 21 feb 2013) 

Deontologische commissie Leden 

Albert De Geyter (voorzitter) (GR 30 jun 2014) 

Piet Van de Gracht (GR 30 jun 2014) 

Winnie Meeus (GR 30 jun 2014) 

Dietbrand van Durme (GR 30 jun 2014) 
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Jan Tondeleir (GR 30 jun 2014) 

Wouter Bracke (GR 30 jun 2014) 

Hilde De Graeve (GR 1 okt 2015) 

Christophe Lostrie (GR 1 okt 2015) 

 

Eandis Assets Algemene vergadering (duur legislatuur) 

Afgevaardigde 

Leentje Grillaert (GR 21 apr 2016) 

 

Plaatsvervanger 

Bram De Winne (GR 21 apr 2016) 

 

Eigen Dak Raad van Beheer 

Raf Bossaer (GR 21 mrt 2013) 

Michael Beeckman (GR 21 mrt 2013) 

Romain Poppe (GR 21 mrt 2013) 

Franky De Rick (GR 26 jan 2016) 

José Sprangers (GR 19 dec 2016) 

 

Algemene vergadering 

Alain Pardaen (GR 28 mei 2015) 

 

Elk zijn huis Algemene vergadering 

vertegenwoordiger 

Alain Pardaen (GR 21 mrt 2013) 

 

plaatsvervanger 

Winnie Meeus (GR 21 mrt 2013) 

 

ERSV vzw Algemene vergadering 

afgevaardigde 

Jean-Paul De Corte (GR 21 feb 2013) 

 

Ethias Raadgevend comité 

L. Grillaert (GR 25 apr 2013) 

 

Algemene vergadering 

Tom Van West (GR 28 mei 2015) 

 

 

 

FINIWO Raad van Bestuur 

kandidaat-bestuurder 

Herman Strobbe (GR 21 feb 2013) 
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Regionaal adviescomité 

kandidaat-lid 

Herman Strobbe (GR 21 feb 2013) 

Hilde De Graeve (GR 12 nov 2015) 

 

Algemene vergadering 

vertegenwoordiger (voor verdere duur legislatuur) 

Leentje Grillaert (GR 26 feb 2015) 

 

plaatsvervanger (voor verdere duur legislatuur) 

Alain Pardaen (GR 26 feb 2015) 

 

IMEWO Regionaal bestuurcomité 

kandidaat-lid 

Herman Strobbe (GR 21 feb 2013) 

 

Raad van Bestuur 

kandidaat-lid 

Herman Strobbe (GR 21 feb 2013) 

 

Algemene vergadering  

vertegenwoordiger (voor verdere duur legislatuur) 

Leentje Grillaert (GR 27 mei 2014) 

 

plaatsvervanger (voor verdere duur legislatuur) 

Bram De Winne(GR 26 feb 2015) 

IMWV Raad van Bestuur 

kandidaat-bestuurder (duur legislatuur) 

Bram De Winne (GR 22 jan 2015) 

 

Algemene vergadering 

volmachtdragers (voor verdere duur legislatuur) 

Winnie Meeus (GR 14 nov 2013) 

Piet Van de Gracht (GR 14 nov 2013) 

 

plaatsvervanger (voor verdere duur legislatuur) 

Hilde De Graeve (GR 12 nov 2015) 

 

 

Regionaal directiecomité domeindiensten (duur 

legislatuur) 

Piet Van de Gracht (GR 22 jan 2015) 
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Integraal Waterbeleid Algemene vergadering 

afgevaardigde  

Leentje Grillaert (GR 26 feb 2015) 

 

plaatsvervanger 

Alain Pardaen (GR 26 feb 2015) 

 

Bekkenbureau 

Leentje Grillaert (GR 26 feb 2015) 

 

Interlokale vereniging sociale economie 

Scheldeland 

Beheerscomité 

effectief afgevaardigde 

Lieve De Gelder (GR 16 nov 2017) 

 

plaatsvervangend afgevaardigde 

H. De Graeve (GR 16 nov 2017) 

 

Milieuraad  Afgevaardigen 
(GR 24 apr 2014) 

 

 

 

effectief  

 

 

 

plaatsvervanger 

Milieu- en 

natuurverenigingen 

Chris De Groeve 

Karel Claus 

Rita Vandenberghe 

Patrick Schrooten 

Miguel Surmont 

Robert Jooris 

wildbeheerseenheid Bart Van Durme André Casteels 

industrie Axel De Bruyn André Troch 

landbouw Michael De Smet Johan D’hauwe 

tuinbouw Wim Calle Pieter Dooghe 

Jeugd/scholen Yvan Vonck 

Raimond De Valck 

Steyn Weymeersch 

 

Deskundigen 

Nina Van de Bilcke, Thomas Verleye, Sofie Heirman, 

Catherine Tydgat, Tom Maes, Ingrid D’Hondt 

Leden zonder stemrecht 

schepen bevoegd voor leefmilieu 

milieuambtenaar 

 

Mobiliteitsraad Leden 

Gino Van Acker (GR 1 jul 2013) 

Stefaan De Munter (GR 1 jul 2013) 

Albert Maudens (GR 1 jul 2013) 

Roger Huylebroeck (GR 1 jul 2013) 

Frans Engels (GR 1 jul 2013) 

Evelyne Van der Vreken (GR 1 jul 2013) 

Katrien Jacobs (GR 1 jul 2013) 

Sofie Heirman (GR 1 jul 2013) 
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Stephan Vanfraechem (GR 1 jul 2013) 

Jef Bracke (GR 1 jul 2013) 

Marie-Claude De Poorter (GR 1 jul 2013) 

 

OVSG Algemene vergadering 

Guido Van den Berghe (GR 28 mei 2015) 

Polder van Belham Polderbestuur 

vertegenwoordiger 

Alain Pardaen (GR 1 jul 2013) 

 

plaatsvervanger  

Leentje Grillaert (GR 26 feb 2015) 

 

 

PWA 

 

Vertegenwoordigers 

Hilde Moreel (GR 24 jan 2013) 

Gino Van Acker (GR 24 jan 2013) 

Leonora Beerens (GR 24 jan 2013) 

André De Smet (GR 24 jan 2013) 

Lucia De Dycker (GR 24 jan 2013) 

Hubert Van Wesemael (GR 26 mrt 2015) 

 

Raad voor Lokale Economie Leden 

Stemgerechtigd 

Dirk Baele  

Luk Burgelman 

Filip Luwaert  

Ira Lina Piscador  

Steven Schalck 

Johan Van Caelenberg  

Lu Van Heddeghem  

Brigitte Winckels  

 

Niet-stemgerechtigd 

Bert Maudens 

Christophe Lostrie 

Evelyne Van den Vreken 

Jozef Van der Heyden 

Daniel Van Der Schueren 

Rato vzw Algemene vergadering 

afgevaardigde 

Leentje Grillaert (GR 24 jan 2013) 
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Regionaal landschap Schelde-Durme Algemene vergadering 

vertegenwoordiger 

Leentje Grillaert (GR 24 jan 2013) 

 

plaatsvervanger 

Marc Van Durme (GR 24 jan 2013) 

 

Raad van Bestuur 

lid 

Leentje Grillaert (GR 24 jan 2013) 

 

RESOC Regionaal forum lokale werkgelegenheid 

effectief lid 

Winnie Meeus (GR 24 jan 2013) 

 

Algemene vergadering 

vertegenwoordiger 

Lieve De Gelder (GR 26 feb 2015) 

 

Schelde-Landschapspark 

(ontbonden september 2017)  

Algemene vergadering 

vertegenwoordiger (voor verdere duur legislatuur) 

Herman Strobbe (GR 27 mei 2014) 

 

plaatsvervanger (voor verdere duur legislatuur) 

Albert De Geyter (GR 27 mei 2014) 

 

Raad van Bestuur 

lid 

Herman De Wulf  (GR 21 feb 2013) 

 

lid met raadgevende stem 

Piet Van Heddeghem (GR 21 feb 13) 

 

SVK Algemene vergadering 

Michaël Beeckman (GR 25.04.13) 

Leonora Beerens (GR 25.04.13) 

Alain Pardaen ( GR 25.04.13) 

 

 

Raad van Bestuur 

Michaël Beeckman (GR 25.04.13) 

Leonora Beerens (GR 25.04.13)  

Lieve De Gelder (GR 26.02.15) 
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Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij Algemene vergadering 

vertegenwoordiger 

Winnie Meeus (GR 21mrt 2013) 

 

Raad van Bestuur 

lid 

Hilde De Graeve (GR 21 mrt 2013) 

Spoor 2 Algemene vergadering 

Winnie Meeus (GR 23 mei 2013) 

 

Raad van Bestuur 

Leentje Grillaert (GR 26 feb 2015) 

 

TMVW Regionaal Directiecomité voor Domeindiensten 

vertegenwoordiger 

Lieve De Gelder(GR 21 feb 2013) 

 

Raad van bestuur 

toevoervernoten 

Alain Pardaen (GR 21 mrt 2013) 

 

Algemene vergadering IC TMVW 

vertegenwoordigers 

Tony Oyen (GR 28 mei 2015) 

Christophe Lostrie (GR 1 okt 2015) 

Winnie Meeus (GR 28 mei 2015) 

plaatsvervangers 

Alain Pardaen (GR 28 mei 2015) 

Nico Soetaert (GR 28 mei 2015) 

Annelien Van Der Gucht (GR 28 mei 2015) 

 

Algemene vergadering ISV T.M.V.W. 

vertegenwoordiger 

Winnie Meeus (GR 28 mei 2015) 

 

Plaatsvervanger 

Nico Soetaert (GR 28 mei 2015) 

 

 

Raad van bestuur ISV T.M.V.W. (voordracht) 

Piet Van de Gracht (GR 12 nov 2015) 

 

Adviescomité ISV T.M.V.W. (voordracht) 

Piet Van de Gracht (GR 12 nov 2015) 
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Algemene vergadering ISV T.M.V.S. 

Vertegenwoordiger 

Winnie Meeus (GR 28 mei 2015) 

 

Plaatsvervanger 

Nico Soetaert (GR 28 mei 2015) 

 

Raad van bestuur ISV T.M.V.S. (voordracht) 

Piet Van de Gracht (GR 12 nov 2015) 

 

Adviescomité ISV T.M.V.S. (voordracht) 

Piet Van de Gracht (GR 12 nov 2015) 

 

Overlegorgaan TMVS 

Lieve De Gelder (effectief) (GR 13 okt 2016) 

Leentje Grillaert (plaatsvervanger) (GR 13 okt 16) 

 

Raad van bestuur ISV T.M.V.R. (voordracht) 

Piet Van de Gracht (GR 12 nov 2015) 

 

Adviescomité ISV T.M.V.R. (voordracht) 

Piet Van de Gracht (GR 12 nov 2015) 

 

Directiecomité aanvullende diensten  

Piet Van de Gracht (GR 22 jan 2015) (duur 

legislatuur) 

 

Toerisme Oost-Vlaanderen vzw Algemene vergadering 

vertegenwoordiger 

Herman De Wulf (GR 21 feb 2013) 

 

plaatsvervanger 

Christophe Lostrie (GR 1 okt 2015) 

Toerisme Scheldeland Algemene vergadering 

Herman De Wulf (GR 21 feb 2013) 

 

plaatsvervanger 

Christophe Lostrie (GR 1 okt 2015) 

Verko Raad van Bestuur 

bestuurders 

Leentje Grillaert (GR 21 feb 2013) 

Annelien Van Der Gucht (GR 21 feb 2013) 
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bestuurder met raadgevende stem 

André D’hauwe (GR 21 feb 2013) 

 

Algemene vergadering 

Lasthebbers (voor verdere duur legislatuur) 

Jan Tondeleir (GR 25 feb 2016) 

Winnie Meeus (GR 25 feb 2016) 

Nico Soetaert (GR 25 feb 2016) 

Bram De Winne (GR 25 feb 2016) 

 

VME – gebouw P (parking) Afgevaardigde 

Tom Van West (GR 18 mei 2017) 

 

VVSG Algemene vergadering 

vertegenwoordiger 

Herman Strobbe (GR 28 mei 2015) 

 

plaatsvervanger 

Dietbrand Van Durme (GR 24 jan 2013) 

 

Waas en Dender 

(samenwerkingsverband) 

Algemene vergadering 

effectief lid 

Lieve De Gelder (GR 25 aug 2016) 

 

Plaatsvervangend lid 

Tony Oyen (GR 25 aug 2016) 

 

Werkwinkel Wetteren-Laarne-Wichelen Dagelijks bestuur 

effectief lid 

Annelien Van Der Gucht (GR 24 jan 2013) 

 

plaatsvervangend lid 

Winnie Meeus (GR 24 jan 2013) 

 

Westlede Algemene vergadering 

vertegenwoordiger (voor verdere duur legislatuur) 

Hilde De Graeve (GR 1 okt 2015) 

 

 

Woonplus Beheerscomité 

vertegenwoordigers 

Alain Pardaen (GR 24 jan 2013) 

Lieve De Gelder (GR 2 okt 2014) 

Herman De Wulf (GR 24 jan 2013) 
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plaatsvervangers 

Albert De Geyter (GR 24 jan 2013) 

Tony Oyen (GR 24 jan 2013) 

 

 

 Adviesorganen 

 Cultuurraad 

 Samenstelling 

De algemene vergadering is sedert 1 januari 2003 samengesteld volgens het decreet houdende het 

stimuleren van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid. De raad voor cultuur telt stem-

gerechtigde en niet-stemgerechtigde leden. 

Algemene vergadering 

Stemgerechtigde leden 

 twee afgevaardigden van elke private of publieke culturele vereniging en organisatie die werkt met 

vrijwilligers en die een actieve werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente. Deze 

afgevaardigden kunnen zich laten vervangen door een plaatsvervanger; 

 twee afgevaardigden van elke private of publieke culturele organisatie en instelling, die werkt met 

professionelen en die een actieve werking ontplooit op het grondgebied van de gemeente. Deze 

afgevaardigden kunnen zich laten vervangen door een plaatsvervanger; 

 deskundigen inzake cultuur, woonachtig in de gemeente. 

Niet-stemgerechtigde leden 

 de gemeentelijke ambtenaar, aangeduid door het college van burgemeester en schepenen ter 

ondersteuning van de administratieve taken van de raad; 

 de cultuurbeleidscoördinator en de andere gemeentelijke ambtenaren, als ambtenaar tewerk-

gesteld in de culturele sector in Wetteren. 

Waarnemer 

 schepen van cultuur 

 

 

Bestuur 

Voorzitter: Christiane Van Impe 

Ondervoorzitter: Marc Herrebaut 
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Penningmeester: Niek Doyen 

Secretaris: Tijl De Bock 

Bestuursleden: Ingrid Buyl, Niek Doyen, Paul Duquet, Christiane Gabriël, Marc Herrebaut, 

Sarah Lasure, Kathleen Lowie, Erik Schauwvliege, Guido Van den Berghe 

(niet-stemgerechtigd), Lieve Van den Bogaert, Peter-Jan Van der Gucht, Koen 

Van de Steen, Christiane Van Impe, Dirk Vercauteren. 

 

 Werking 

De raad voor cultuur bracht advies uit over:  

Erkenningen socio-culturele verenigingen 

Op 31/12/2017 waren er in totaal 92 erkende culturele verenigingen. 

 

1 Abadabukileyo en Uthokozisa  Reinout Bracke 

  Abadabukileyo en Uthokozisa  Wim Ogiers 

2 ACOD/cultuur afdeling Wetteren  Nicole Van Durme 

  ACOD/cultuur afdeling Wetteren  Marc Van Hauwermeiren 

3 Agora Club Wetteren 12 Veerle Heyrick-Moreel 

  Agora Club Wetteren 12 Annick Hertleer 

4 AMKA Choir  Jeroen De Wilde  

  AMKA Choir  Carine Carruyer  

5 Big Band Jo Roberts  Laurent De Maertelaere 

  Big Band Jo Roberts  Karl Vanhoonacker 

6 Boerenholcomité  Joeri Vansieleghem 

  Boerenholcomité  Daniël Gees  

7 Buurtcomité Maelbroekstraat Wim  Ydiers 

  Buurtcomité Maelbroekstraat Els De Smet  

8 buurtcomité Mmoves Anne Celis  

  buurtcomité Mmoves Patrick Volckaert  

9 Buurtcomité Populierenlaan  Roger De Sutter 

  Buurtcomité Populierenlaan  Fernand Meirlaen 

10 Canisha vzw Gerrit Martens  

  Canisha vzw Veerle Geirnaert 

11 Carnavalcomité Roland Gillis 

  Carnavalcomité Timothy Van Quaquebeke 

12 CCV Wetteren (Centrum Christelijk Vormingswerk)  Yvan Stassijns 

  CCV Wetteren (Centrum Christelijk Vormingswerk)  Wim Holderbeke  

13 Comité Diepenbroekwijk Ellen Stroobant 

  Comité Diepenbroekwijk Vicky Van Kerckhove 

14 CPI vzw (culturele programmatie Intermezzo) Peter-Jan Van Der Gucht 

  CPI vzw (culturele programmatie Intermezzo) Bernadette Claus 
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15 Davidsfonds centrum  Dirk Portier 

  Davidsfonds centrum  Herman De Wilde 

16 Davidsfonds Overbeke-Kwatrecht  Guy Van der Stricht 

  Davidsfonds Overbeke-Kwatrecht  Etienne De Wispelaere 

17 De Sinterklaasvrienden  Johan De Rocker 

  De Sinterklaasvrienden  Johan De Wilde 

18 D'eaux sérieuses  Heleen Baudot 

  D'eaux sérieuses  Heleen Baudot 

19 DoubleYouCity F.V.  Raf De Graeve 

  DoubleYouCity F.V.  Sofie Verstraeten 

20 E-cultuurkalendergroep  Wetteren Kathleen Lachaert 

  E-cultuurkalendergroep  Wetteren  Niek Doyen 

21 El Ihsan Bellaherick Khadija 

  El Ihsan  Haffar Souad 

22 Feestcomité Overschelde  Luc De Vreese 

  Feestcomité Overschelde  Jacques Bracke 

23 Femma Christus Koning  Anne Marie Van Damme 

  Femma Christus Koning  Monique Coppens 

24 Femma Massemen  Marleen Van Heddeghem 

  Femma Massemen  Marleen Van Heddeghem 

25 Femma Overbeke  Agnes De Clercq 

26 Femma Overschelde-Wetteren ten-Ede  Marleen Gistelynck 

  Femma Overschelde-Wetteren ten-Ede  Monique Reyniers  

27 Femma Wetteren Centrum  Kathleen Lowie  

  Femma Wetteren Centrum  Linda Lostrie 

28 Gebuurtedekenij Kerkstraat / Zeshoek  Alain Cryns 

  Gebuurtedekenij Kerkstraat / Zeshoek  Ira Lina Piscador 

29 Gebuurtedekenij Lowee-Snipgat Cindy Steendam 

  Gebuurtedekenij Lowee-Snipgat  Sofie Speeckaert 

30 Gebuurtekring J.Broeckaertlaan  Eric De Meyer 

  Gebuurtekring J.Broeckaertlaan  Hubert De Maesschalck 

31 Gezinsbond Massemen/Westrem  Hendrik De Grieve 

  Gezinsbond Massemen/Westrem  Lieve De Coster 

32 Gezinsbond Wetteren centrum Dries Meeusen 

  Gezinsbond Wetteren centrum  Lieve Van De Velde 

33 Het Genotschap der Bierproevers  Dirk De Winter 

  Het Genotschap der Bierproevers  Lieve De Cock 

34 Het Klein verzet  Chris Van Heddeghem 

  Het Klein verzet  Niek Doyen 

35 K.V.L.V.-Massemen Monique De Cooman 

  K.V.L.V.-Massemen Rita Francois 

36 K.V.L.V.-Westrem  Catleen Haerinck 

  K.V.L.V.-Westrem  Maria Cosyn 
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37 K.V.L.V.-Wetteren-Centrum  Lieve Dooghe 

  K.V.L.V.-Wetteren-Centrum  Bea De Schrijver  

38 K.V.L.V.-Wetteren-ten-Ede  Sabien Vanloo 

  K.V.L.V.-Wetteren-ten-Ede  Annemie Verstuyft 

39 K.W.B.-Christus Koning Paul Van Autreve  

  K.W.B.-Christus Koning Guido Baeten 

40 K.W.B.-Kwatrecht Peter De Neve 

  K.W.B.-Kwatrecht  Luc De Paepe 

41 KFO Volksopbeuring  Gert Vlaeminck 

  KFO Volksopbeuring Bavo De Paepe 

42 Kon. Folkloristische Maatsch. De Vreugdebroeders  Georges Balthazar  

  Kon. Folkloristische Maatsch. De Vreugdebroeders  Denise D'Hauwe  

43 Kon. Gebuurtdekenij Gransvelde/Klein Gent  Bart Van Driessche 

  Kon. Gebuurtedekenij Gransvelde/Klein Gent  Frans De Smet  

44 Kon. Harm. Les Bons Vivants  Reine De Coninck 

  Kon. Harm. Les Bons Vivants  Chris Dutrieu 

45 Kon. Harm. St.-Anna  Pieter De Wilde 

  Kon. Harm. St.-Anna  Hervé De Meyer 

46 Kon. Heemkundige Kring Jan Broeckaert  Erik Van der Haegen 

  Kon. Heemkundige Kring Jan Broeckaert  Fernand Schamp 

47 Kon. Maatschappij Boom- en Bloemteeltkring    Prosper Grillaert  

  Kon. Maatschappij Boom- en Bloemteeltkring    Jan Calle  

48 Kon. Toneelvereniging Zucht naar Kunst  Hugo Fransaert 

  Kon. Toneelvereniging Zucht naar Kunst Jasper Wouters 

49 Kon. Vzw Oogstfeesten Kortenbos-Massemen  Eduard Vagenende 

  Kon. Vzw Oogstfeesten Kortenbos-Massemen  Michael De Smet 

50 KUNST@teljee Wetteren VZW   Erik Verstuyft 

  KUNST@teljee Wetteren VZW   Sophia De Graeve 

51 Landelijke Gilde Wetteren centrum Luc De Winter 

  Landelijke Gilde Wetteren centrum Martin De Gussem 

52 Landelijke Gilde Wetteren Ten Ede  Boterdaele Arseen  

  Landelijke Gilde Wetteren Ten Ede  Schauwvliege Adelin 

53 Landelijke Raad Wetteren  Michael De Smet 

  Landelijke Raad Wetteren  Erik Boterdaele 

54 Lidac  Gerda Cassaer 

  Lidac  Eva Beirens 

55 Markant Jet Behiels 

  Markant  Leona De Smet 

56 Martinuskoor Massemen   Ann Nonneman 

  Martinuskoor Massemen   Guido De Zitter 

57 Methusalem  Johan François 

  Methusalem  Paul Van der Weeen 

58 Natuurpunt Scheldeland Antoon Blondeel  

mailto:KUNST@teljee%20Wetteren%20VZW
mailto:KUNST@teljee%20Wetteren%20VZW
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  Natuurpunt Scheldeland Lieve Van Bockstael 

59 Neig genoeg vzw  Martine De Groeve 

  Neig genoeg vzw  Peter Lachaert 

60 Numismatica Wetthra  Hans Van Hauwermeiren 

  Numismatica Wetthra  Heinz De Vuyst 

61 Paramour Frank Galmart 

  Paramour Annie Bauwens 

62 Postzegelclub De Reuzen  Robert Rawoens 

  Postzegelclub De Reuzen  Rudy Neckebroeck 

63 Radio Amateur Club Wetteren  Albert Van den Abbeel 

  Radio Amateur Club Wetteren  Hubert Van De Putte 

64 Reigersbuurt Lut Becaus 

  Reigersbuurt Isabelle De Kesel 

65 Reuzenteam 2022  Winnie Meeus  

  Reuzenteam 2022  Roland Gillis 

66 Samana Wetteren-centrum  Monique Sarlet 

  Samana Wetteren-centrum  Lut Peeters 

67 Samana Wetteren-Overschelde  Ghislaine De Gussem 

  Samana Wetteren-Overschelde  Ghislaine De Gussem 

68 Samana Wetteren-ten-ede  Veerle Bracke 

  Samana Wetteren-ten-ede  Karoline Mortier 

69 Shortwood Coleman Inge 

  Shortwood Violet Braeckman 

70 The New Generation Etienne Stokx 

  The New Generation Christine Eloot 

71 THOG  Manu Ghysbrecht  

  THOG  Tim De Meyer  

72 TNGW Tunesische Gemeenschap Hana Frouja  

  TNGW Tunesische Gemeenschap  Monirah Aouf 

73 Toneelgroep Vrank & Vrij Geertrui Van Renterghem 

  Toneelgroep Vrank & Vrij De Ridder Lut 

74 Van Hauwermeirsmolen vzw  Agnes Bellemans  

  Van Hauwermeirsmolen vzw  Tonny Van Damme 

75 VAW Wijngilde De Slotbrekers  Haentjens Marc 

  VAW Wijngilde De Slotbrekers  Jean Pierre Degroote 

76 Vluchtelingenwerkgroep  Herman De Winne  

  Vluchtelingenwerkgroep  Michel De Wilde  

77 Volkstuin Wetteren  Jean-Pierre Quartier 

  Volkstuin Wetteren  Erik Schauwvliege 

78 VTB-Fotoclub  Luc De Backer 

  VTB-Fotoclub  Eric Suys 

79 vzw Koninklijke Boskant 66 Van Acker Gino 

  vzw Koninklijke Boskant 66 De Moor Hubert  
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80 vzw Kort door den Bos   Wim De Coene  

  vzw Kort door den Bos   Filip Vagenende 

81 vzw Kultuurschuur  Mark D'Haese 

  vzw Kultuurschuur  Luc Van Overstraeten 

82 Vzw Moskee Abdellatif Elouch 

  Vzw Moskee Hasan Bozoglu 

83 vzw Muziekkamers   Gert De Wilde 

  vzw Muziekkamers   Reine De Coninck 

84 vzw Omega Willy Van der Gucht 

  vzw Omega Hendrik Vervenne  

85 Vzw Overbeke Raimond De Valck 

  Vzw Overbeke Mia Scheirlinck 

86 Vzw Romax Maximiliaan Schnieders 

  Vzw Romax Ruska Stoyanova 

87 vzw Vennecomité  Paul Van den Bossche 

  vzw Vennecomité  Patrick Schrooten 

88 Westrem Leeft  Eddy Van Mieghem 

  Westrem Leeft  Kristof De Meyer 

89 Wijkcomité Jabeke  Willy Van Wesemael 

  Wijkcomité Jabeke  Luc Coppens  

90 Woonwijk Ter Heide Kristof De Mey 

  Woonwijk Ter Heide Mirelda De Coster 

91 Zangkoor Cantiamo  Rita Van Damme 

  Zangkoor Cantiamo  Remi D'hoker 

92 Landelijke Gilde Massemen Patrick De Maesschalck 

  Landelijke Gilde Massemen Christiaan Van Der Stuyft 

 

De raad voor cultuur was vertegenwoordigd in: 

- gemeenteraadscommissie voor cultuur 

- raad van bestuur socio-culturele infrastructuur  

- beheersorgaan openbare bibliotheek 

- subsidiecommissie voor evenementen, culturele en toeristische projecten 

 Vergaderingen 

Algemene vergadering 

Datum Programma 

27 mrt 2017 
19.35 Verwelkoming door de voorzitter + wie is wie? 

19.40 Voorstelling van de vrijetijdscoördinator Roos Coppens 

19.45 Leentje Grillaert: uitleg over Cordonnier (stand van zaken, fase 1) (20’ 30’) 

20.15 Muziek (5’ à 8’) 

20.33 Voorstelling van de 7 verenigingen van Op de Klapstoel, aan de hand van 

een presentatie (powerpoint) door Christiane Van Impe (20’) 
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Datum Programma 

- Tunesische Gemeenschap (12/04/16) 

- De Slotbrekers (21/06/16) 

- Kultuurschuur (20/09/16) 

- Vzw Moskee (25/10/16) 

- Tuinhier (22/11/16) 

- Kort door den Bos (13/12/16) 

- Heemkundige Kring Jan Broeckaert (23/01/17) 

20.53 Muziek (5’ à 8’) 

21.01 Schepen stelt cultuurmarkt voor. Cultuurmarkt waarbij verschillende 

geïnteresseerde culturele verenigingen zich kunnen voorstellen. (45’) 

21.15 Als de cultuurmarkt eventjes bezig is, kan de receptie starten in de foyer, 

met een optreden van The Karma Collective (45’ à 60’) 

Bestuur 

Datum Agendapunten 

23 jan 2017  Op de Klapstoel: Heemkundige Kring Jan Broeckaert 

 Poëzie door Kathleen Lowie  

 Goedkeuring van vorig verslag (zie bijlage) 

 Algemene vergadering van 27 maart: muziekkeuze en inhoudelijke keuze 

 Klimaatplan 

 Wetteren Zomert – stand van zaken  

 Stand van zaken werkgroepen en beheersorganen 

20 feb 2017  Poëzie 

 Stand van zaken integratietraject bibliotheek – cc Nova 

 Openingsuren bibliotheek (adviesvraag) 

 Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 Erkenningsaanvraag Paramour 

 Erkenningsaanvraag vzw Romax 

 Voorbereiding Algemene vergadering 

 Opname van alle evenementen die plaatsvinden in cc Nova in hun 'krantje' (ook 

evenementen die niet door cc Nova zelf worden georganiseerd) + de opvolging 

van de boekingen  

 7 mrt 2017  Poëzie 

 Goedkeuring vorig verslag 

 Advies Cordonnier 

 Erkenningsaanvraag Reigersbuurt 

 Voorbereiding algemene vergadering 

26 apr 2017  Ontslag Christiane Gabriël + verwelkoming nieuwe bestuursleden 

 Op de klapstoel: toneelvereniging Vrank en Vrij van Overbeke  

 Goedkeuring vorig verslag 
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Datum Agendapunten 

 Uitpas (advies) 

 Aanpassing reglement concessie cc Nova (advies) 

 Financieel verslag van de Algemene Vergadering van 23 maart 

 Evaluatie Algemene Vergadering  

 Afscheid van Stijn Vandeplas + opvolging vanaf 1 juni 

 Vernieuwen erkenning verenigingen 

 Erkenningsaanvragen Shortwood en buurtvereniging Ter Heide 

 22 mei 2017  Verwelkoming en poëzie (Sarah) 

 Op de klapstoel: de Radio Amateur Club Wetteren 

 Goedkeuring/opmerkingen vorig verslag 

 Vincent Braeckman (poëzie in de Volkstuinen) 

 Voorstelling van Ramses Vandenberghe 

 Erkenning Landelijke Gilde Massemen 

 Socio-culturele vereniging 

 Vernieuwing erkenning culturele verenigingen 

25 sept 2017  Overlopen en goedkeuren verslag vorige cultuurraad 

 De klapstoel: We verwelkomen de voorzitter van de Oogststoet. 

 Opvolging Reveil 1 nov 2017 

 Eerste verslag van Wetthra – 25 jaar later 

 Toelichting ‘De Uitpas’ 

 Het bloementapijt 

 Nieuwe aanvraag tot erkenning van culturele vereniging. 

 Verbetertraject adviesraden  

 Varia: 11 juli viering 2018 

23 okt 2017  Erfgoeddag 2018: “Kiezen” 

 Overlopen en goedkeuren verslag vorige cultuurraad 

 De klapstoel: We verwelkomen Raf van @the movies 

 Poëzie door Tijl 

 Stand van zaken Reveil 

 Stand van zaken kunstenaarsroute 

 Cultuurkuur.be 

 Weg van Wetteren 

 Aanvragen nieuwe culturele verenigingen  

 Uitleendienst - gebruiksreglement  

27 nov 2017  Overlopen en goedkeuren verslag vorige cultuurraad 

 De klapstoel: We verwelkomen Jeroen De Wilde van het AMKA koor 

 Dossier ‘leveren dranken aan culturele infrastructuur’ : advies 

 Evaluatie Reveil 
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Datum Agendapunten 

 Nieuws uit de adviesraden van onze afgevaardigden 

 Vragen van en aan onze schepen van cultuur 

 Varia 

 Volgende vergadering  

 

 Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS) 

 Samenstelling 

Voorzitter  Daniël De Kestelier 

Schepen Guido Van den Berghe 

Secretaris Inge De Gussem: juni 2016 tot 18/04/2017 

Myriam Vaneessen 04/07/2017 tem 03/09/2017 

Inneke De Veirman (uitzendkracht) 16/10/2017 tem 24/10/2017 

Betty Koster (uitzendkracht) 25/10/2017 tem 31/12/2017     

Leden Erna De Wulf, Philippe Spruyt, Herman De Winne, Jan Tondeleir, Piet Van 

Heddeghem, Yvan De Coninck, Yvette Clinckspoor, Wim Holderbeke, Pros De 

Winne, Dirk Vercauteren, Jenny Piscador 

 Werking 

 Algemeen 

De Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) heeft als voornaamste opdracht het 

ondersteunen van een geïntegreerd gemeentelijk beleid inzake ontwikkelingssamenwerking en/of 

Noord-Zuid problematiek. Hiervoor kan de GROS samenwerken met alle actoren die op dit terrein 

werkzaam zijn. Informatieverschaffing, sensibilisering, educatie en advies zijn dan ook de 

sleutelwoorden van een gedegen GROS-werking. 

 

Op de vergadering van 23 januari 2017 werden tijdens de vergadering van het GROS de statuten herzien. 

De wijzigingen werden goedgekeurd door het college op 30 januari 2017, en door de gemeenteraad op 

23 maart 2017 

 Subsidies voor Noord-Zuidactiviteiten 

Het gemeentebestuur verleent twee soorten subsidies voor ontwikkelingssamenwerking: de toelagen 

voor Noordwerking en de toelagen voor Zuidwerking. Elke subsidieaanvraag van een 

ontwikkelingsorganisatie die bij de gemeente binnenkomt, wordt eerst voor advies aan de GROS 

voorgelegd. Na positief akkoord van de adviesraad wordt de beslissing bekrachtigd door het 

schepencollege.  

De toelagen voor 2017 werden als volgt verdeeld: 

 

1.Vluchtelingen   
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Art. 2    

 Werkgroep vluchtelingen  € 3000 

   

2. Noordwerking    

Art. 3    

 Broederlijk Delen € 300  

 Wereldwinkel € 300  

 € 600  

Art. 4   

 Wegen van de Wereld (J. Piscador)  € 300  

 Deelpunt (P. De Winne) € 300  

 € 600  

Totaal Noordwerking:  € 1200 

   

3. Zuidwerking    

Art. 6   

 Sri Lanka (Davina Staessen) € 1006  

 Rwanda (Erna De Wulf € 1006  

 Kinshasa (Rejette De Winter) 

 Kenia-Tanzania (Yvan De Coninck) 

€ 1006 

€ 1006 

€ 4024 

 

 

Art. 8   

 Congodorpen (Y. Clinckspoor) 

 Plan-België (D. De Kestelier) 

€ 1006 

€ 567 

 

 € 1573  

Totaal Zuidwerking:  € 5597 

TOTAAL:  € 9 797 

 

 Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

23 jan 2017  Verslag vorige vergadering 

 Voorstelling project Rwanda/Ndera 

 Voorstelling project ZONPUNT in Tanzania 

 Aanpassingen statuten-GROS 

 Samenwerking met vluchtelingwerkgroep, integratiedienst en 

Vluchtelingenwerk Vlaanderen 

 Samenwerking met Fairtrade werkgroep voor het Fairstival 

13 feb 2017   Goedkeuring/opmerkingen vergaderverslag van 23/01/2017  

 Planning activiteiten 2017 
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Datum Agendapunten 

 Gewijzigde statuten GROS (CBS 30/01/2017 en GR 23/03/2017) 

 Verkiezing ondervoorzitter 

 Varia 

13 mrt 2017  Goedkeuring/opmerkingen vergaderverslag van 13/02/2017  

 Activiteiten 2017 

 Fairstival 2017 op 24 mei    

 Wetteren zomert 

 Film NOVA   

 Gastvrij Café 

 Varia 

24 jul 2017  Kennismaking met nieuwe N-Z ambtenaar 

 Goedkeuring verslagen 10/04 en 29/06 

 Congodorpen 26 08 17 Den Blakken 

 Deelpunt (mogelijke subsidieregeling) 

 Film Nova 

 Varia 

2 okt 2017  Agendapunten: 

 Voorstelling VZW Adoptie Sri Lanka 

 Goedkeuring verslagen 24/07 

 Subsidieaanvragen 2017 

 Evaluatie Beleef Congodorpen in Wetteren 

 Film Nova 

 Varia 

 

 Acties en activiteiten Noord-Zuid 2017 

20 apr 2017 Gastvrij Café in De Poort    

24 mei 2017 Fairstival op evenementenplein De Warande 

26 aug 2017  Feest Congodorpen Den Blakken   

15 okt 2017 Fairtrade ontbijt in Feestzaal Dasseveld 

6 dec 2017 Sinterklaasgeschenk voor gemeentepersoneel, bon Oxfam 

Wereldwinkel 

16 en 17 dec 2017 Chalet met Fairtradeproducten op Kerstmarkt Wetteren 

 

 Gemeentelijke Jeugdraad 

 Samenstellingen 
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Sinds 2013 bestaat de jeugdraad uit een algemene vergadering en een bestuurscomité. De Algemene 

vergadering komt vier keer per jaar samen, het bestuurscomité maandelijks. 

 

ALGEMENE VERGADERING 

De algemene vergadering is samengesteld uit: 

- stemgerechtigde afgevaardigden met elk een plaatsvervang(st)er die minimum 16 en maximum 30 

jaar oud zijn, gemandateerd door particuliere jeugdwerkinitiatieven naar rato van 1 effectieve 

vertegenwoordiger en 1 plaatsvervanger per jeugdwerkinitiatief. Het mandaat kan ingetrokken 

worden ingevolge een schrijven van het betrokken jeugdwerkinitiatief. 

- een stemgerechtigde afgevaardigde met plaatsvervang(st)er die beide minimum 16 en maximum 30 

jaar oud zijn, gemandateerd door het gemeentelijk jeugdontmoetingscentrum vzw. Het mandaat 

kan ingetrokken worden ingevolge een schrijven van het gemeentelijk jeugdontmoetingscentrum 

vzw. 

- een stemgerechtigde afgevaardigde met plaatsvervang(st)er die beide minimum 16 en maximum 30 

jaar oud zijn, gemandateerd door de gemeentelijk speelpleinwerking. Het mandaat kan ingetrokken 

worden ingevolge een schrijven van de gemeentelijk speelpleinwerking. 

- ten individuele titel kunnen stemgerechtigde leden (= gecoöpteerde leden) aanvaard worden die 

minimum 16 en maximum 30 jaar oud zijn en dit met een maximum van x-1 waarbij x staat voor het 

aantal stemgerechtigde leden gemandateerd door de particuliere jeugdwerkinitiatieven, het 

gemeentelijk jeugdontmoetingscentrum vzw en de gemeentelijke speelpleinwerking.  Deze leden 

moeten aanvaard worden met 2/3 meerderheid van de aanwezige stemgerechtigde leden. 

- leden met raadgevende stem zijn de schepen die het jeugdbeleid onder zijn bevoegdheid heeft, een 

vertegenwoordiger van Habbekrats vzw, de ambtenaar van de jeugddienst die tevens het secretariaat 

van de gemeentelijke Jeugdraad waarneemt en vertegenwoordigers van de jongerenafdeling van de 

lokale politieke partijen. 

 

De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering beslissen over de aanduiding, de voorlopige of 

de definitieve vervanging van de vertegenwoordigers in de Jeugdraad. 

- Wetterse jeugdwerkinitiatieven die reeds vertegenwoordigd zijn in een andere gemeentelijke 

adviesraad kunnen geen stemgerechtigde afgevaardigde hebben in de algemene vergadering van de 

gemeentelijke Jeugdraad. 

- De stemgerechtigde leden mogen geen politiek mandaat uitoefenen. 

- Het mandaat van de stemgerechtigde leden is niet bezoldigd en geldt voor een periode van één 

werkjaar. Het werkjaar loopt van 1 september tot en met 31 augustus. 

- De stemgerechtigde leden van de algemene vergadering dienen in Wetteren in het bevolkingsregister 

ingeschreven te zijn, tenzij zij lid zijn van een Wetterse jeugdwerkinitiatief. 

- De algemene vergadering van de gemeentelijke Jeugdraad komt minstens viermaal per jaar samen 

én telkens wanneer de voorzitter of een stemgerechtigd lid hierom verzoekt. De algemene 

vergadering heeft steeds een hoofdthema. Een van deze vergaderingen heeft als hoofdthema ‘jeugd-

bewegingen’. 

- De uitnodiging voor de vergaderingen gebeurt door de secretaris, schriftelijk en/of per mail en 

minstens acht dagen voor de vergadering.  De uitnodiging vermeldt plaats, datum en uur, alsmede de 

agenda. 
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- De agenda vermeldt de punten die worden ingediend door de voorzitter of door de leden van de 

algemene vergadering. 

- De vergaderingen zijn openbaar. 

De jeugdraad heeft een werking gelijklopend met een werkjaar (september ‘xx – augustus ‘xx +1). 

In het werkjaar ‘16-‘17 waren 12 jeugdwerkinitiatieven vertegenwoordigd in de algemene 

vergadering: 

 3 lokale afdelingen van Chiro: Chiro Hermeline, Chiro Kwatrecht, Chiro Overschelde 

 1 lokale afdeling van K.L.J. 

 3 lokale afdelingen van Scouts & Gidsen Vlaanderen: Scouts & Gidsen Karekiet-Edelweiss, Scouts 

& Gidsen Prins Boudewijn, Scouts & Gidsen Sint-Jan 

 1 afdeling voor kinderen met een beperking,  AKABE Olé Olé (onderdeel van Sint-Jan) 

 de gemeentelijke speelpleinwerking WESP 

 de vzw jeugdontmoetingscentrum EXiXion 

 de jeugdbrandweer 

 het kinderorkest de Kopernootjes 

 

Daarnaast waren er 2 gecoöpteerde leden. 

 

In de algemene vergadering zetelden voorts volgende leden met raadgevende stem: 

 

Voorzitter Kato Verstuyft  

De schepen die het jeugdbeleid onder haar 

bevoegdheid heeft 
Katrien Claus 

De vertegenwoordigers van de jeugddienst Anne Elfrink (secretaris) 

De beroepskracht van vzw Habbekrats Brent Callens 

BESTUURSCOMITÉ 

De algemene vergadering stelt ieder jaar een bestuurscomité aan. 

 

Enkel stemgerechtigde leden van de algemene vergadering kunnen zich kandidaat stellen voor het bestuurscomité. 

 

Het aantal leden van het bestuurscomité is beperkt tot 8 + de ambtenaar van de jeugddienst aangesteld 

door het College van Burgemeester en Schepenen en een vertegenwoordiger van het college van 

burgemeester en schepenen. 

 

De leden uit het bestuurscomité worden verkozen door de stemgerechtigde leden van de AV. 

 

Het bestuurscomité heeft geen beslissingsrecht. 

 

Het bestuurscomité heeft tot taak: 

- het opvolgen van de uitvoering van het gemeentelijk meerjarenplan; 

- het opvolgen van het gemeentelijk jeugdbeleid; 
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- het opvolgen van de agendapunten uit andere adviesorganen; 

- het voorbereiden van de algemene vergadering; 

- het opmaken van de agenda van de algemene vergadering. 

 Algemene werkingen 

INTERGEMEENTELIJKE JEUGDRAAD 

De jeugdraad had dit werkjaar geen vertegenwoordiging in andere gemeentelijke adviesraden. Wel 

hebben we deelgenomen aan twee inspiratieavonden voor adviesraden binnen vrije tijd.  

 

ADVIEZEN 

De jeugdraad gaf op vraag van het gemeentebestuur en/of op eigen initiatief advies over: 

a) Advies herlokalisatie jeugddienst (18 apr 2017) 

b) Advies politie burgemeester (24 apr 2017) 

c) Advies branddeur feestzaal (25 apr 2017) 

d) Advies UiTPAS (2 mei 2017) 

e) Advies jeugdhuis (10 mei 2017) 

f) Advies over toekenning oudejaarsfuif  2017-2018 (2 mei 2017) 

g) Advies verplichte drankafname gebruikers culturele infrastructuur (4 dec 2017) 

h) Advies uitleendienst (4 dec 2017) 

i) Advies subsidieverdeling (4 dec 2017) 

ACTIVITEITEN 

 

- Tweedehandsfietsenverkoop 

Er werd 1 keer een tweedehandsfietsenverkoop georganiseerd, gericht op een breed publiek met als 

doel zoveel mogelijk opbrengst te genereren. De fietsen die verkocht worden zijn diegene die 

gevonden en/of in beslag genomen worden. 

- Dag van de jeugdbeweging 

Op 20 oktober 2017 organiseerde de jeugddienst en de jeugdraad een Jeugdbewegingsontbijt. We 

verwelkomden een 400-tal jongeren, uitgedost in hun jeugdbeweginguniform, voor een uitgebreid 

ontbijt. Het ontbijt werd grotendeels gesponsord door lokale bakkers in de vorm van gratis 

koffiekoeken. Het Jongerenontmoetingscentrum (JOC) Exixion zorgde voor de muziek. 

 

 

 Vergaderingen 

De Algemene Vergadering 

Datum Agendapunten 

20 feb 2017  Voorstelling nieuwe medewerkers jeugddienst 

 Verslag vorige vergadering 
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Datum Agendapunten 

 Financiën 

 Evaluatie voorbije activiteiten:  

 Stand van zaken komende activiteiten:  

o Verkoop tweedehandsfietsen 

 Toetreding bestuur jeugdraad: Janne Verstuyft 

 Stand van zaken ‘Jeugd en Ruimte’ en 'Cel Aangenaam Wetteren' 

 Varia:   

o Mogelijke thema’s op Algemene Vergadering jeugdraad. 

o Wanneer zijn er evenementen/activiteiten gepland? 

 Erfgoeddag 23 april 2017 

2 mei 2017  Bedanking Conny 

 Kennismaking 

 Voorstel organisatie Kid Rock 

 Verslag vorige vergadering 

 Advies Uitpas 

 Fuifbeleid 

 Oudejaarsfuif 

 Evaluatie voorbije activiteiten:  

o Buitenspeeldag 

o Verkoop tweedehandsfietsen 

 Stand van zaken komende activiteiten: 

o Ola!Peloezza 

 Stand van zaken 'Jeugd en Ruimte' en 'Cel Aangenaam Wetteren' 

 Varia:  

o Flyeren op station 

o Toevoeging fuifkoffer 

o Herlocalisatie jeugddienst 

o Mogelijke thema’s op Algemene Vergadering jeugdraad. 

o Wanneer zijn er evenementen/activiteiten gepland? 

o Vorming 'fuifcoach' 

 Stand van zaken komende activiteiten:  

o Verkeersactie jeugdraad (werkgroep oprichten) 

o Verkoop tweedehands fietsen op autoluwe zondag 

 Stand van zaken 'Jeugd en Ruimte' en 'Cel Aangenaam Wetteren' 

 Varia:  

o Advies i.v.m. overdekte fietsenstalling 

o Bedanking vrijwilligers 

o Mogelijke thema's op Algemene Vergadering jeugdraad 

o Wanneer zijn er evenementen/activiteiten gepland? 

26 sept 2017  Vredeseilanden 

 11.11.11 
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Datum Agendapunten 

 Verslag vorige vergadering 

 Gegevens verantwoordelijken, afgevaardigden etc. 

 Bestuur jeugdraad 

 Kampvuren 

 Subsidies 

 Communicatie: Logowedstrijd en website 

 Verkiezingen 

 Ruimtelijke ordening: 

o Skatepark 

o Speelweefsel   

 Fuifbeleid: feestzaal en overleg politie 

 Evaluatie voorbije activiteiten:  

o Zomer 

o Startdagen 

 Stand van zaken komende activiteiten:  

o Dag van de jeugdbeweging (fuif en ontbijt) 

o Mobiliteitsactie  

o Opleiding fuifcoaches 

 Stand van zaken ‘Kindvriendelijke gemeente’ en 'Cel Aangenaam Wetteren' 

 Varia:   

o Inspiratieavond adviesraden 30 november 2017 

o Onthaalbeleid kampen 

o Drugpunt 

o Verhuis jeugddienst en fuifkoffer 

o Mogelijke thema’s op Algemene Vergadering jeugdraad. 

o Wanneer zijn er evenementen/activiteiten gepland? 

4 dec 2017  Toelichting Drugpunt 

 Toelichting Erfgoeddag 

 Verslag vorige vergadering 

 Advies verplichte drankafname gebruikers culturele infrastructuur 

 Nieuw logo 

 Fuifbeleid: verhuis fuifkoffer en advies uitleendienst 

 Verkiezingen: Debattle 

 Mobiliteit 

 Subsidieverdeling 

 Evaluatie voorbije activiteiten:  

o Dag van de jeugdbeweging  

o Opleiding brandblussers 

o Adviesradenavond 30/11 

 Stand van zaken komende activiteiten:  

o Buitenspeeldag 
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Datum Agendapunten 

 Stand van zaken ‘Kindvriendelijke gemeente’ en 'Cel Aangenaam Wetteren' 

 Varia:   

o Schollaertshof 

o Mogelijke thema’s op Algemene Vergadering jeugdraad. 

o Wanneer zijn er evenementen/activiteiten gepland? 

 

Het bestuurscomité 

Datum Agendapunten 

13 mrt 2017  Vorig verslag en To Do’s 

 Voorstel volgende vergaderingen 

 Fuifbeleid 

 Voorbereiding verkoop tweedehandsfietsen 

 Kindvriendelijke gemeente – stand van zaken 

 Varia:  

o Slag om Kwatrecht 

o Taalmonitoren Nederlands Taalsleutels 

o Volgend overleg 

18 apr 2017  Vorig verslag en TO DO’s 

 Advies Uitpas 

 Advies herlocalisatie jeugddienst 

 Oudejaarsfuif 

 Voorbereiding verkoop tweedehandsfietsen 

 Kindvriendelijke gemeente – stand van zaken 

 Voorbereiden algemene vergadering 

 Varia: 

o Flyeren op het station 

o Vraag Kid Rock 

o Toevoeging fuifkoffer 

o Vraag 11.11.11 

9 mei 2017  Vorig verslag en To Do’s 

 Overleg met politie en burgermeester rond communicatie op fuiven 

 Nieuw logo – wedstrijd 

 Visie jeugdhuis 

 Verkeersactie september (Autovrije zondag 17 september) 

 Varia:  

o volgend overleg 

20 sept 2017  KLJ 

 Vorig verslag en to do’s 

 Leden bestuur en taakverdeling 
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Datum Agendapunten 

 Kampvuren 

 Subsidies 

 Communicatie: logowedstrijd en website 

 Verkiezingen 

 Kindvriendelijke gemeente 

 Stand van zaken ruimte: skatepark en speelweefsel 

 Stand van zaken Cel aangenaam Wetteren 

 Stand van zaken feestzaal 

 Evaluatie afgelopen activiteiten 

 Opleiding fuifcoaches 

 Dag van de jeugdbeweging 

 Mobiliteit: verkeersactie 

 Varia: 

o Evaluatie afspraken politie 

o Onthaalbeleid kampen 

o Terugkoppeling adviesraden 

o Drugpunt 

20 nov 2017  Verslag vorige vergadering 

 Nieuw logo - prijsuitreiking 

 Advies verplichte drankafname gebruikers culturele infrastructuur 

 Fuifbeleid: verhuis fuifkoffer en advies uitleendienst 

 Verkiezingen: Debattle en methodiek 

 Mobiliteit 

 Subsidies 

 Evaluatie voorbije activiteiten:  

o Dag van de jeugdbeweging  

 Stand van zaken komende activiteiten:  

o Opleiding brandblussers en EHBO 

o Buitenspeeldag 

 Stand van zaken ‘Kindvriendelijke gemeente’ en 'Cel Aangenaam Wetteren' 

 Varia:   

o Algemene vergadering: toelichting Drugpunt en Erfgoeddag 

o Nieuwe leden 

o Onthaalbrochure kampen 

 

 Marktcommissie 

 Samenstelling 

Voorzitter  Yves Baeyens 

Schepen Herman De Wulf 
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Secretaris Tim Vereecke 

Leden  Yves Baeyens,  

 Veerle Beurms,  

 Natalie De Clerck,  

 Cliff Paerewyk 

 Werking 

De marktcommissie is een raadgevend orgaan en: 

- Adviseert stopzettingen, overnames en opschortingen van abonnementen van markthandelaars 

- Werkt marktacties uit 

- Adviseert het opstellingsplan van een verplaatste markt 

- … 

 Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

6 feb 2017  Goedkeuring verslag marktcommissie 10 oktober 2017 

 Stopzettingen / overnamen / opschortingen abonnementen 

markthandelaars 

 Nieuwe wetgevingen 

 Marktactie / Reclame campagne marktdag 

 Varia 

o Overzicht afwezigheden – risico’s 

o Overzicht wachtregister 

o Evaluatie opstelling losse marktkramers Wegvoeringstraat 

o Loslopende honden marktkramers  

o Verschoven/verplaatste markten 2017 

13 mrt 2017  Goedkeuring verslag van Marktcommissie 6 februari 2017 

 Voorstelling marktactie 

 Promotie parkeren bij marktbezoek 

 Verplaatste markt van 25 mei 2017 

 Varia 

o Aangepast opstellingsplan donderdagsmarkt 

o Email gegevens lid marktcommissie 

23 okt 2017  Goedkeuring verslag van marktcommissie 23 oktober 2017 

 Evaluatie marktcommissie 

 Overnamen / stopzettingen abonnementen markthandelaars 

 Evaluatie verplaatste markt 14 september 2017 

 Evaluatie verplaatste markt 24 juni 2017 

 Nieuwe wetgeving ambulante handel stand van zaken 

 Nieuwe samenstelling marktcommissie 

 Varia 
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 Milieuraad 

 Samenstelling 

De gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur (milieuraad) werd opnieuw samengesteld in 2014. 

De statuten werden door de gemeenteraad goedgekeurd op 20.2.2014 en de samenstelling op 24.4.2014. 

Er is een afsprakennota van toepassing tussen alle gemeentelijke adviesraden en het college van 

burgemeester en schepenen.  

 

Stemgerechtigde leden   3 afgevaardigden uit milieu en natuurverenigingen (Leefmilieu 

Wetteren en Natuurpunt) 

 1 afgevaardigde uit de sector industrie  

 1 afgevaardigde uit de sector landbouw 

 1 afgevaardigde uit de sector tuinbouw 

 2 afgevaardigden voor de jeugd/scholen 

 1 afgevaardigde uit de Wildbeheerseenheid  

 6 deskundigen 

Niet-stemgerechtigde 

leden 

 de schepen van Leefmilieu 

 de milieuambtenaar 

 eventueel uitgenodigde deskundigen 

 

 Werking 

De milieuraad heeft tot doel de gemeente te adviseren over het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid. 

 

De milieuraad zal om advies gevraagd worden over aangelegenheden die te maken hebben met het 

gemeentelijk en intergemeentelijk beleid inzake leefmilieu, natuur en duurzame ontwikkeling.  

 

Daarnaast heeft de raad het recht om op eigen initiatief over alle beleidsdossiers, waarvan zij vindt dat 

er milieu- en/of natuurbelangen in het geding zijn, advies uit te brengen aan de gemeenteraad of het 

college van burgemeester en schepenen, hierna de gemeente te noemen.  

 

De milieuraad voert eventueel ook andere acties uit, op niet dwingend verzoek of uit eigen beweging. 

 

De gemeente stimuleert de werking van de milieuraad door voldoende financiële en logistieke 

ondersteuning te verlenen. 

 Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

7 feb 2017  Jaarverslag en evaluatie milieuraad 2016 

 Terugblik op de klimaattafel 

 Gluren bij de buren: camera slechtvalk 

 Agenda 2017 

 Stand van zaken lopende projecten 
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Datum Agendapunten 

 Varia 

20 mrt 2017  Evaluatie milieuraad 2016 

 Geboortebos? Geboortehaag? 

 Advies ontwerplijst acties klimaatplan 

 Varia  

3 apr 2017 Gezamenlijke vergadering met GECORO over de kennisgeving ontwerp MER 

Bastenakkers / De Ham 

15 mei 2017  Openbaar onderzoek meest kwetsbare waardevolle bossen 

 Stand van zaken opmaak klimaatplan 

 Advies perceel Kalkensteenweg: bebossen? 

 Stand van zaken aanpak overlast Kalkense Meersen 

 Overdracht taken NME-medewerker 

 Varia 

16 mei 2017 Infosessie voor de adviesraden over de opmaak van het intergemeentelijk 

woonplan 

19 jun 2017  Input opmaak intergemeentelijk Woonplan 

 Voorstelling nieuw project Gestroomlijnd Landschap: het valleigebied van 

de Molenbeek en de Serskampse beek 

 Invulling perceel Kalkensteenweg 

 Varia 

25 sept 2017  Advies ontwerp begroting leefmilieu 2018 

 Project handhavingsweek sluikstort en zwerfvuil 

 Activiteiten 

 Varia 

16 okt 2017 Gezamenlijke vergadering met de gemeenteraadscommissie Leefmilieu over 

het ontwerp klimaatplan 

20 nov 2017  Nieuwe groepsaankopen gemeente i.s.m. vzw BEA 

 Advies ontwerp klimaatplan 

 Resultaten AIRbezenproject 

 Organiseren open milieuraad 

 Varia  

 

 Mobiliteitsraad 

 Samenstelling 

Voorzitter  Evelyne Van Den Vreken 

Schepen Herman De Wulf 

Secretaris Joke Zanders, mobiliteitsambtenaar 
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Leden Stemgerechtigd: 

 Jef Bracke 

 Stefaan De Munter 

 Marie-Claude De Poorter 

 Frans Engels 

 Sofie Heirman 

 Roger Huylebroeck 

 Katrien Jacobs 

 Albert Maudens 

 Gino Van Acker 

 Stephan Vanfraechem 

 

Niet-stemgerechtigd: 

 Christophe Lostrie (voorzitter gemeenteraadscommissie mobiliteit) 

 Commissaris Liesbeth Sedeyn / Hoofdinspecteur Ludo Geerts (lokale politie) 

 Paul De Neef (brandweer) 

 Chris Ost (vertegenwoordiger GECORO) 

 Patrick Schrooten (vertegenwoordiger Milieuraad) 

 Johan Van Caelenberg (vertegenwoordiger Raad Lokale Economie) 

 Werking 

De Mobiliteitsraad adviseert het gemeentebestuur bij het gemeentelijk mobiliteits- en verkeersbeleid. 

De raad kan tevens initiatieven nemen op het vlak van de vijf basisdoelstellingen van een duurzaam 

mobiliteitsbeleid: 

- de bereikbaarheid van economische knooppunten blijven garanderen; 

- de toegankelijkheid tot het transportsysteem voor iedereen garanderen; 

- verhogen van de verkeersveiligheid; 

- de kwaliteit van de menselijke leefomgeving en dus de verkeersleefbaarheid garanderen; 

- het terugdringen van schade aan natuur en milieu. 

 

De raad kan adviezen verstrekken op eigen initiatief over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er 

mobiliteitsbelangen in het geding zijn of op verzoek van het college van burgemeester en schepenen, 

de gemeenteraad of de schepen bevoegd voor mobiliteit. De adviezen zijn niet bindend voor het 

gemeentebestuur. 

 

 

De mobiliteitsraad vergadert zo dikwijls als de zaken die tot zijn bevoegdheid behoren het vereisen en 

ten minste vier maal per jaar. 

 Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

14 feb 2017  Cooppallaan: voorstel maatregelen thv schoolomgeving Scheppers 

 Laarnesteenweg: voorstel 50 km/u binnen bebouwde kom 
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Datum Agendapunten 

 Wijk Giezeveld: voorstel zonaal parkeerverbod vrachtwagens 

 Peperstraat: voorstel wijzigen verkeerscirculatie 

 Stooktestraat en Westakkerstraat: voorstel wijzigen verkeerscirculatie 

 Laarnestraat: voorstel aanbrengen tractorsluis 

 Kapellendries: voorstel korte termijn 

 Kapellendries: voorstel lange termijn 

 Felix Beernaertsplein – Noordlaan: verplaatsen bushalte en aanleg fietspad 

14 mrt 2017  Voorstel definitief parkeerverbod gedeelte K. Astridlaan naast de 

Scheldebrug 

 Voorstel locaties nieuwe fietsenstallingen 

 Voorstel zone 30 centrum 

 Voorstel zone 30 ten zuiden van de spoorlijn 

 Terugkoppeling bewonersvergadering Bloemluststraat 

 Ter kennisgeving: agendapunten gemeenteraad 23 maart 

9 mei 2017  Wijzigingen aan het parkeerbeleid naar aanleiding van de opening van de 

parking Scheldekaai 

13 jun 2017  Ontwerp verkeerscirculatieplan Wetteren centrum 

 Korte Massemsesteenweg: enkele voorstellen ten voordele van de fietsers 

 Victor Van Sandelaan: voorstel inrichting als fietsstraat 

23 aug 2017  Uitgebreide mobiliteitsraad met de leden van de gemeenteraadscommissie: 

workshop gewenst fietsnetwerk centrum Wetteren 

15 nov 2017  Voorstel parkeren Zuidlaan (tussen Bourgondisch Kruis en 

Massemsesteenweg) 

 Voorstel wijziging verkeersreglementering Schoorstraat: 

 Aanpassen voorrangsregeling: STOP ipv voorrang verlenen ter hoogte van 

de Heusdensteenweg 

 Aanpassen snelheidsregime, namelijk uitbreiden van de bebouwde kom 

van Ten Ede 

 Evaluatie proefopstelling Peperstraat 

 Evaluatie proefopstelling Bloemluststraat 

 Varia-punten geagendeerd door de leden van de raad: 

o Parkeergarage Scheldekaai 

o Felix Beernaertsplein 

o Schoolomgeving Scheppers 

o Flitsteam 

o Stand van zaken dossiers: verkeerscirculatieplan, parkeren in het 

centrum 

13 dec 2017  Gezamenlijk overleg met de mobiliteitsraad, raad voor lokale economie, 

en de Gecoro; uitbreiding van het Frunpark en de gewenste verkeers-

afwikkeling 
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 Raad voor Lokale Economie 

 Samenstelling 

De raad telt minimum 9 en maximum 11 leden. 

 

De leden dienen te beantwoorden aan de volgende voorwaarden: 

- geen politiek mandaat uitoefenen in de gemeente; 

- geen personeelslid zijn van de gemeente; 

- een economische activiteit ontwikkelen op het grondgebied van de gemeente volgens de inschrijving 

bij de kruispuntbank. 

 

Bij de samenstelling van de raad wordt gestreefd naar een zo groot mogelijke verscheidenheid van in 

de raad aanwezige economische sectoren. 

 

De raad wordt uitgebreid met: 

- de schepen bevoegd voor lokale economie; 

- de ambtenaar bevoegd voor lokale economie; 

- de voorzitter van de gemeenteraadscommissie bevoegd voor lokale economie; 

- een vertegenwoordiger van de GECORO; 

- een vertegenwoordiger van de adviesraad bevoegd voor mobiliteit; 

- een vertegenwoordiger van de adviesraad bevoegd voor toerisme en evenementen 

 

Voorzitter  Peter-Jan Van der Gucht 

Schepen Herman De Wulf 

Secretaris Lore Verstraeten (ad-interim) – administratief medewerker 

Ann-Sophie Decloedt, diensthoofd  

Leden Stemgerechtigd: 

 Dirk Baele 

 Luk Burgelman 

 Filip Luwaert 

 Ira Lina Piscador 

 Steven Schalck 

 Johan Van Caelenberg 

 Lu Van Heddeghem 

 Brigitte Winckels 

 

Niet-stemgerechtigd: 

 Bert Maudens (vertegenwoordiger Mobiliteitsraad) 

 Christophe Lostrie (voorzitter gemeenteraadscommissie) 

 Evelyne Van Den Vreken (voorzitter Mobiliteitsraad) 

 Jozef Van der Heyden (vertegenwoordiger raad voor Toerisme en evenementen) 

 Daniel Van Der Schueren (vertegenwoordiger GECORO) 
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In 2017 nam geen enkel stemgerechtigd lid ontslag uit de raad.  

 Werking 

De raad voor lokale economie wordt gezien als een belangrijke actor in het creëren van een draagvlak 

voor het gemeentelijk economisch beleid en: 

- adviseert het gemeentebestuur  bij het gemeentelijk beleid dat betrekking heeft op de lokale 

economie; 

- adviseert het gemeentebestuur bij aanvragen tot het bekomen van een socio-economische vergunning 

voor handelsvestigingen en over subsidieaanvragen voor projecten ter verbetering en promotie van 

de lokale economie. De adviezen zijn niet bindend voor het gemeentebestuur; 

- kan initiatieven nemen ter verbetering en promotie van de lokale economie in het algemeen en van 

het kernwinkelgebied in het bijzonder; 

- kan adviezen verstrekken op eigen initiatief over alle beleidsdossiers waarvan zij vindt dat er lokaal 

economische belangen in het geding zijn of op verzoek van het college van burgemeester en 

schepenen, de gemeenteraad of de schepen bevoegd voor lokale economie; 

 Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

11 jan 2017  Goedkeuring verslag 7 december 2016 

 Inleidingswoord door de nieuwe voorzitter 

 Toelichting terrasreglement 

 Realisaties voor het klimaatplan 

 Varia 

7 mrt 2017  Goedkeuring verslag 11 januari 2017 

 Toelichting project ‘energiebeurs’ 

 Acties in het kernwinkelgebied 

 Fiësta Europa 

 Varia 

22 mei 2017  Goedkeuring verslag 7 maart 2017 

 Overzicht activiteiten in Wetteren 

 Terrasreglement: stand van zaken 

 Voorstel reduceren parkeerplaatsen Markt 

 Overzicht inspanningen tot aantrekken retailers 

 Bespreken invulling topdagen 2017 en opmaken advies topdagen 2018 

 Advies in opmaak woonplan 

 Opvolging VHW (vereniging handelaars Wetteren) 

 Varia 

26 sept 2017 

 

 Goedkeuring verslag 22 mei 2017 

 Evaluatie topdagen 

 Advies in aanvraag socio-economische vergunning Zuidlaan 126 

 Mogelijke voorstellen nieuw werkjaar 

 Stand van zaken reduceren parkeerplaatsen Markt 
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Datum Agendapunten 

 Nadenken afwijkingen wekelijkse rustdag 

 Varia 

28 nov 2017  Goedkeuring verslag 26 september 2017 

 Voorstel invulling Topdagen 2018 

 Organisatie kerstmarkt 

 Plan van aanpak energieavond 2018 

 Afwijkingen wekelijkse rustdag 2018 vastleggen 

 Varia 

 

 Raad voor Toerisme & Evenementen 

 Samenstelling 

Op 13 maart 2013 werd de Raad voor Toerisme & Evenementen opnieuw samengesteld. 

Stemgerechtigde leden 

Dirk Baele, Luc Bontinck, Jef Bracke, Michaël De Smet, Alex De Swaef, Luc Degroote, Juliana 

D’Hondt, Christine Eloot, Maarten Roelandt, Willy Scheirlinck, Maximiliaan Schnieders, Jozef Van 

der Heyden, Petra Van Poucke en Dirk Vercauteren 

Niet-stemgerechtigde leden 

Schepen van toerisme Herman De Wulf  

Secretaris Tijl De Bock 

 Werking 

De Raad voor Toerisme & Evenementen heeft de volgende opdrachten: 

- Uit eigen beweging of op verzoek advies uitbrengen over aangelegenheden met betrekking tot 

toerisme en/of evenementen; 

- Bijdragen tot het vormen van een beleidsvisie over toerisme in de gemeente Wetteren. De raad zal 

het beleid helpen voorbereiden en ondersteunen. De raad is betrokken bij de opmaak van het 

beleidsplan toerisme (of het deelplan toerisme als onderdeel van het gemeentelijk beleidsplan); 

- Opvolgen van de uitvoering van het beleidsplan toerisme; 

- Informatie-uitwisseling stimuleren tussen actoren actief in het toeristische veld en het gemeente-

bestuur; 

- Toeristische initiatieven voorstellen in samenwerking met de dienst toerisme & evenementen; 

- Advies geven over de subsidieaanvragen voor toeristische projecten en evenementen; 

 Vergadering 

Datum Agendapunten 

19 jan 2017  Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 Vervolg Advies-GPS 

 Drie aandachtspunten voor college 
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Datum Agendapunten 

 Historische infoborden 

 Trage wegen 

 Klimaatplan 

16 mrt 2017  Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 Historische infoborden 

 Toeristische brochure (stand van zaken) 

 Brochure dagtrips 

 Stand van zaken toeristisch infokantoor 

 Papeleupad 

 Trage wegenwerkgroep 

30 mei 2017  Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 Brochure dagtrips 

 Toeristische brochure 

 Project B(l)oeiend Oost-Vlaanderen 

 Horeca-ambassadeurs 

 Plan B(l)oeiend Oost-Vlaanderen 

 Bloeiend hoekje 

 Bloementapijt 

 Opvolging Stijn Vandeplas 

 Historische infoborden 

29 aug 2017  Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 Kennismaking 

 Belangrijke projecten voor de komende weken 

o Kermis 

o Open Monumentendag 

o Bloementapijt 

o 25 jaar Wetthra 

o Fietstochten  

 Status historische infoborden “Straffe verhalen” 

 Papeleupad 

o Stand van zaken 

o Nieuwe prospectie 

 Trage Wegen 

 Nood aan reuzendragers 

 Nieuwe invalshoeken voor Toerisme in Wetteren 

 Varia 

25 okt 2017  Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 Status historische infoborden “Straffe verhalen” 

 Trage wegen: opvolging knelpunten 

o Papeleupad en het Molenbeekpad: feedback na prospectie 

 Reuzendragers / Reuzen 2021 
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Datum Agendapunten 

 Kerstmarkt  

 Verslag activiteiten september 

 Nieuwe invalshoeken voor Toerisme in Wetteren  

 Weg van Wetteren 

 Uitwerken (agenda)punten 2018 

 Varia 

 

 Sportraad 

 Samenstelling 

Algemene vergadering  

Functie Naam Vereniging Sporttak 

Lid  Verdickt Steven Wetgym Aquagym 

Lid De Prez Marcel ACWW Atletiek 

Lid De Graeve Arne BC Challenge Badminton  

Lid De Neef Pieter De Losse Flodder Badminton 

Lid Temmerman Willy De Warandebolders Bollen 

Lid De Poorter Martine De Lustige Bolders Bollen 

Lid  De Meyer Jean St. Sebastiaansgilde  Boogschieten 

Lid Callebaut Mario De Verenigde Vrienden Boogschieten 

Lid Magerman Marc Bridgeclub Wetteren Bridgen 

Lid De Mol Nele Dansschool Made2Move  Dansen 

Lid  Renneboog Johan Duikclub De waterman Duiken 

Lid D’Hooge Tom Silos G-sport 

Lid Goeteyn Freek Golfclub ‘The lost Hole’ Golf 

Lid De Pauw Lucien De Prullenbosvissers Hengelen  

Lid  Van Hoecke Luc De warandevissers Hengelen  

Lid Goeman Guy MDM Garbolino Hengelen  

Lid Christiaens Gilbert Brasemvissers Hengelen  

Lid Van Dooren Marc Budo-Kan Wetteren Karate 

Lid Haegeman Katleen ZVC Miniduivels Minivoetbal 

Lid Van Hende Thomas MVC Staminé Minivoetbal 

Lid  Boussé Robert MTC The Bridge Motorsport 

Lid Vanden Bosch Aline Sportclub Wriemel Omnisport 

Lid De Moor Kurt Olkwar Omnisport  

Lid Van den Kerkhove Ronny Petanqueclub De zeshoek Petanque  

Lid  Van Houtte Randy De Wetterse Vrijpion Schaken 

Lid Van Doorsselaer Herwig TTC Orchidee Tafeltennis  

Lid Elaut Pascal St. Wetteren Tennis Tennis 
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Algemene vergadering  

Functie Naam Vereniging Sporttak 

Lid  Meeusen Jan Triathlonclub Triatlon  

Lid Bruylant Hannelore G-Lymnastiek G-sport turnen  

Lid  De Rouck Bert Eendracht De Ves Voetbal  

Lid De Mol Johnny FC Edeboys Voetbal  

Lid Braeckevelt Geert RFC Wetteren Voetbal  

Lid Braeckevelt Geert VC Webra Voetbal  

Lid  Erauw Patrick Scheidsrechtersvriendenkr. Voetbal  

Lid De Gussem Rita VC Real Dames Volleybal  

Lid Van de Walle Tony VC Rabbits Volleybal  

Lid De Clercq Stijn VC WD Wetteren Volleybal  

Lid  Beurms Luc VC Atlantis Volleybal  

Lid De Valck Jens Stacco Jeugd Volleybal  

Lid François Luc VC Stacco Volleybal  

Lid D’hondt Sven De Anoniemfibieën Volleybal  

Lid  Van Der Heyden Rudy Wandelsportvereniging Wandelen  

Lid Bracke Bram WTC Lambroek Wielrennen  

Lid Goossens Jean-Pierre WTC Tonneke Wielrennen 

Lid Van Durme Christiaan  Trawobo Cycling Wielrennen  

Lid Van Der Jeugt Yonoi ZVC Data M Zaalvoetbal 

Lid Drieghe Bart Start2Swim Zwemmen 

Lid  Maudens Frank KZVW Zwemmen  

 

 Dagelijks bestuur 

Functie Naam Vereniging Sporttak  

Voorzitter Ogiers Luc   

Secretaris Van Acker Gino   

Penningmeester Wijmeersch Roland Racing Tennisclub Tennis  

Schepen van sport Claus Katrien   

Lid De Pelseneer Guido Judoclub Judo  

Lid Sprangers José VC Data M Volleybal  

Lid Engels Frans RFC Wetteren Voetbal  

Lid Bracke Ann   

Lid Rudy Vander Heyden Sportdienst  

 Werking 

De sportraad houdt zich voornamelijk bezig met het sportverenigingsleven in Wetteren. De aan-

gesloten sportverenigingen worden op regelmatige basis geïnformeerd over het Wetters sportlandschap. 

 

De sportraad geeft op vraag van het gemeentebestuur adviezen over de Wetterse sportmaterie. Er 

worden ook adviezen geformuleerd op eigen initiatief. 
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De sportraad organiseert jaarlijks een kampioenenviering in december waarbij alle verdienstelijke 

sporters en sportclubs in de bloemen worden gezet. 

 Vergaderingen 

vergadering 

Datum Agendapunten 

22 mei 2017  Samenkomst met alle geïnteresseerden voor 22 sportideeën  

21 jun 2017  Vervolg op samenkomst 22 sportideeën met alle leden van de algemene 

vergadering 

13 nov 2017  De sportraad 2.0. Wat houdt dit in en wat betekent dit voor de clubs? 

 Info van de sportdienst 

 Nieuwe regels rond vrijwilligers 

 Kampioenenviering 20 december 

11 dec 2017 

 

Vergadering werkgroep scholen 

 Noden, problemen en suggesties voor samenwerking oplijsten 

 Reacties van scholen bekijken 

 Concrete voorstellen uitwerken voor samenwerking 

 

 Ouderenraad 

 Samenstelling 

Stemgerechtigde leden  

Oosterlinck Lieve OKRA Overschelde 

Dierens Anne-Marie OKRA Christus Koning 

De Vuyst Heinz OKRA Christus Koning 

Botte Jeannine OKRA Overbeke 

De Brauwer Luc OKRA Overbeke 

Moens Yvonne OKRA Centrum 

Matthys Fernand OKRA Centrum 

Van Tittelboom Monique OKRA 

Philips Frans OKRA Massemen 

Van Der Heyden Jozef CD&V Senioren 

Matthys Cyrille Bond 3de leeftijd Westrem 

Van Calenberg Daniël Bond 3de leeftijd Westrem 

De Lathouwer Gilberte 55+ Ten Ede 

Van Mieghem Etienne Vief (voorheen ‘LBG’) 

Sedert september 2017 vervangen door 

Jean-Pierre De Somere 

Braeckman Rita Neos 
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Stemgerechtigde leden  

Martens Marie Neos 

Detier Jacques Individueel gecoöpteerde 

Guillemaere Jacqueline Individueel gecoöpteerde 

Vandenberghe William Individueel gecoöpteerde 

Verhaegen Marleen Individueel gecoöpteerde 

Van Hauwe Jean Paul Individueel gecoöpteerde 

Van den Bosch Freddy Individueel gecoöpteerde 

Verstuyft Erik Individueel gecoöpteerde 

Meirlaen Christian Deskundige 

Niet-stemgerechtigde leden  

Beeckman Tine coördinator ouderen – en thuiszorgbeleid 

Lowie Kathleen Sportdienst 

Six Nele WZC Schelderust 

De Gelder Lieve ocmw – voorzitter 

Van den Bosch Karel ocmw – raadslid 

Van Hoecke Leen WZC Sint-Jozef 

 Werking 

De ouderenadviesraad is het officiële adviesorgaan voor ouderen in de gemeente. Deze raad komt een 

4-tal keer per jaar samen met de algemene vergadering. Die vergaderingen worden voorbereid door het 

dagelijks bestuur van de ouderenraad. 

 

Naast vertegenwoordigers van de 10 Wetterse ouderenverenigingen, zijn er ook individueel 

gecoöpteerden en kunnen mensen ad hoc (afhankelijk van het agendapunt) worden uitgenodigd. 

 

De ouderenadviesraad geeft adviezen over allerhande thema’s die van Wetteren een 

‘leeftijdsvriendelijke gemeente’ kunnen maken: ‘actief ouder worden’, cultuur, sport, mobiliteit, wonen, 

zorg… 
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Enkele leden van de ouderenraad: 

 

 Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

25 jan 2017  Voorstelling werking Drugpunt door Christophe Vanhuyse (agendapunt 

verdaagd wegens onvoorziene omstandigheden vr dhr. Vanhuyse)  

 Kennismaking met Griet Van Kerckhove, toekomstige centrumleider 

Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij 

 Mededeling meest recente bevolkingscijfers voor ouderen in Wetteren: In 

2016 waren bijna 20% van de Wetteraars 65 jaar of ouder. 

 Nieuwjaarsreceptie met een hapje en een drankje voor de gewoonlijke leden 

van de ouderenraad. 

16 feb 2017 Interactieve avond voor alle leden van Wetterse advies – en beheerraden vrije 

tijd. (= Cultuurraad, raad voor toerisme&evenementen, ouderenraad, raad van 

beheer CC Nova, bibliotheekcommissie, sportraad en jeugdraad) 

De bedoeling is om in 3 groepjes na te denken over 3 thema’s: 

 Beleid versus adviesraden: Hoe loopt het nu? Wat willen we behouden? Wat 

willen we veranderen/ Toekomst? 

 Organisatie en samenstelling adviesraden 

 Vormen van participatie 

22 mrt 2017   Terugkoppeling ‘Bedankt vrijwilliger’ (bedanking vrijwilligers door lokaal 

bestuur) 

 Startvergadering van het Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij met 

de Wetterse ouderenraad en vertegenwoordigers (voorzitter en secretaris 

voor zover deze nog geen deel uitmaken van de ouderenraad) van 

verschillende Wetterse ouderenverenigingen: Toelichting welke opdracht 

een dienstencentrum heeft, overleg over mogelijke activiteiten/lezingen die 

op het programma van het dienstencentrum kunnen staan, overlopen welke 
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Datum Agendapunten 

activiteiten op dit moment al door de verenigingen georganiseerd worden 

en die dus beter niet op de agenda van het dienstencentrum komen,…  

9 mei 2017  Dagelijks bestuur van de gemeentelijke ouderenraad: voorbereiding 

algemene vergadering 31/05/2017 

17 mei 2017  Infovergadering over het nieuwe (inter)gemeentelijke woonplan Wetteren – 

Laarne - Wichelen voor leden van o.a. de ouderenraad. 

31 mei 2017  Advies opmaak omtrent het nieuwe woonplan voor Wetteren – Laarne – 

Wichelen. Er wordt gevraagd een antwoord te formuleren op volgende 

vragen: Hebt uzelf bepaalde suggesties mbt het lokaal woonbeleid? Zijn er 

specifieke noden in uw gemeente die we in een woonbeleidsplan zeker 

moeten vermelden? Nuttige informatie voor het woonbeleidsplan? 

 

Antwoorden op deze vragen & advies van de ouderenraad inzake het 

gemeentelijke woonbeleid: 

 Algemeen woonbeleid: 

o Streven naar een goede mix van soorten woningen en doelpubliek: geen 

‘villawijk’, meerdere appartementsblokken, groep van ‘sociale 

woningen’, maar wel een mengeling van soorten woningen en 

doelgroepen + stimuleren van renovatie te kleine/oude/slecht 

onderhouden woningen (vb. Overbeke) 

o Kan gemeente invloed uitoefenen op spreiding van 

dokters/apothekers/beenhouwers/…? In centrum zitten zeer veel 

apothekers, in Overbeke en Westrem is er geen enkele. 

o Sociale woningen: Bestaat mogelijkheid om mensen die reeds geruime 

tijd een sociale woning huren, die woning kunnen kopen. Dit om te 

vermijden dat mensen die intussen voldoende kapitaalkrachtig zijn, de 

plaats van minder kapitaalkrachtigen ‘innemen’ op de sociale 

huisvestingsmarkt. 

 Woningaanpassing 

o Er zijn veel (oudere) alleenstaanden in Wetteren. Woningaanpassing 

vraagt veel geld. Kan het lokaal bestuur een premie toekennen in functie 

van levenslang wonen? 

 Assistentiewoningen 

o Meer betaalbare assistentiewoningen op het grondgebied voorzien 

 Nieuwe vormen van wonen 

o Promoten van ‘cohousing’/’groepswonen’ met zowel 

gemeenschappelijke als private ruimtes, zowel intergenerationeel 

wonen, als meerdere ouderen samen in een huis laten wonen dat 

aangepast is aan toekomstige zorgnoden en met ondersteuning indien 

nodig/wenselijk (bvb. gezinszorg, een woonassistent die helpt bij 

administratie,…) 

 Parkeerbeleid 
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Datum Agendapunten 

o Bij bouw van nieuwe woning/appartementen verplicht een garage of 

standplaats laten voorzien 

o In centrum Wetteren kan je in sommige straten met bewonerskaart niet 

in eigen straat staan. (bvb. Moerstraat) 

o Betalend parkeren stationsparking slechte keuze geweest, want verhoogt 

druk op centrum. 

o Als mensen naar centrum Wetteren willen halen om hier te komen 

winkelen, moet er meer (gratis) parkeergelegenheid zijn. 

 

Daarnaast staat de ouderenraad nog steeds achter de inspiratienota die in 

aanloop naar de vorige gemeenteraadsverkiezingen werd opgesteld en 

waarin volgende punten werden vermeld: 

A. Wonen betaalbaar houden voor iedereen 

 Voorzien in overzichtelijke en begrijpelijke informatie voor 

eigenaars en huurders; 

 De nood aan aangepaste woonvormen voor ouderen onderzoeken en 

invullen;  

 Initiatieven van de sociale woningbouw  en het sociaal 

verhuurkantoor stimuleren en ondersteunen;  

 Een toelage voorzien voor eenmalige extra ‘woonkosten’ (verhuis, 

huurwaarborg, plaatsbeschrijving, administratie en registratie) en 

bestaande toelagen beter bekend maken 

 Mee bewaken van de koppeling van de huurprijs aan kwaliteit van de 

woning.  

B. Woningaanpassingen en energiebesparende maatregelen stimuleren  

 Voorzien in overzichtelijke en begrijpelijke informatie over de 

gemeentelijke, provinciale en gewestelijke aanpassingspremies voor 

ouderen met een beperkt inkomen;  

 Renteloze leningen voor energiebesparende maatregelen en dit voor 

mensen die met energiearmoede te kampen hebben. 

 De werking van de ‘Energiesnoeiers’ ruimer bekendmaken, hen 

inzetten en ondersteuning laten bieden bij kwetsbare doelgroepen.  

 De werking van de LAC - commissie[1] ruimer bekend maken en 

blijven organiseren zodat maatschappelijk kwetsbare huurders niet 

afgesloten worden van gas, elektriciteit en/of water.  

 Eigenaars stimuleren om hun huurwoning energiebesparend te 

renoveren met behoud van huurder en huurprijs;  

 Voorzien van financiële tussenkomsten voor andere 

verwarmingsbronnen dan elektriciteit en gas; 

 

                                                 

[1] LAC: Lokale adviescommissie (energie) 
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Datum Agendapunten 

C. De combinatie ‘wonen’ en ‘zorg’ mogelijk maken voor de Wetteraar 

 Het dienstencentrum voldoende budgettaire mogelijkheden geven 

om zijn opdracht enthousiast uit te kunnen voeren; 

 Voldoende aandacht schenken aan de nieuwe technologieën om de 

leefkwaliteit van ouderen in het algemeen en van de zorgafhankelijke 

ouderen in het bijzonder te verbeteren. Dit onder andere door de 

betoelaagbare werken uit te breiden naar elektriciteitswerken, 

domotica, enz.   

 In samenwerking met andere (thuiszorg) actoren (blijven) voorzien in 

voldoende kortverblijf, nachtopvang en een 

dagverzorgingscentrum; 

 De bestaande gemeentelijke premie voor ‘aanpassing woning aan 

personen met een handicap’ aanpassen en uitbreiden: 

o Niet alleen voor personen die reeds een tussenkomst kregen van 

het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, maar 

ook voor ouderen die moeilijker te been zijn, langdurig 

zieken,… 

o  Toelaatbaar inkomen verhogen; 

o Verhogen van de toelage (% en maximum);  

o Spreiding in tijd toelaten 

o Uitbetaling in schijven naar rato van de uitgevoerde werken; 

 Impulsbeleid voeren om goede en efficiënte woonzorgkernen te 

realiseren en dit door: 

o het opvangen van acute zorgvragen,  

o het gezamenlijk inzetten van personeel en expertise,  

o beter afstemmen van wonen en zorg (bij voorkeur in een 

zorgplan). 

o het toegankelijk maken van de diverse zorgfaciliteiten. 

D. Leefbare woonomgeving bevorderen  

 Probleembuurten aanpakken en bewoners betrekken bij de 

oplossing;  

 Opzetten van buurtwerkingen en voldoende aandacht en 

ondersteuning voor de buurthuizen om de samenhorigheid in de 

buurten te versterken;  

 Concrete oplossingen zoeken voor het tekort aan faciliteiten in de 

deelgemeenten. 

20 jun 2017  Georganiseerd bezoek aan het Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij 

voor de leden van de ouderenraad. Het gebouw opent pas officieel de deuren 

tijdens het kermisweekend. 

27 sept 2017 Vergadering geannuleerd wegens te weinig agendapunten. 

20 nov 2017 Vergadering dagelijks bestuur van de ouderenraad: voorbereiding 

vergadering +  
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Datum Agendapunten 

 Voorstel dagelijks bestuur: Zou goed zijn dat vanuit lokaal bestuur 2 x per 

jaar een inspraakmoment wordt georganiseerd per thema: 

mobiliteit/vrijetijdsaanbod/leefmilieu/welzijn/… waarbij elke 

geïnteresseerde Wetteraar inspraak kan geven. 

 Ouderenraad zou op dezelfde manier moet kunnen verdergezet worden, 

zeker omdat ouderen niet meer mogen participeren aan andere adviesraden 

29 nov 2017  Adviesvraag inzake gunningsprocedure verplichte drankafname in 

gemeentelijke feestzaal, De Poort en de buurthuizen van Ten Ede en 

Westrem – toelichting door Roos Coppens 

 Opstart van verkiezing “hèt Wetters evenement” in kader van Erfgoeddag 

2018. 

 Vragen aan de schepen/ ocmw – voorzitter & opvolging eerder besproken 

items: 

o Boekakker Overbeke: burgers niet verwittigd bij werken aan 

nutsvoorzieningen (geregistreerd als klacht door gemeente Wetteren en 

verder opgevolgd) 

o Boekakker Overbeke: huisvuilzakken worden op 1 plaats gegroepeerd & 

dat geeft overlast. (Gemeente kan hier niets in ondernemen. Als overleg 

met buren niet helpt, contact opnemen met wijkagent.) 

o Suggestie om adressticker op groene bakken en huisvuilzakken te 

plakken (Groene containers eigendom van Verko. Suggestie naar hen 

doorsturen.) 

o Suggestie om camera’s te hangen aan glasbollen Populierenlaan (Verko 

zou polsen naar interesse om camera’s te hangen bij burgemeesters in de 

regio.) 

 Opstart project buurttelefoon 078 155 380         

De buurttelefoon is een gratis contactpunt waarop mensen terecht kunnen als 

ze zoeken naar sociaal contact of een helpende hand. Iedereen kan meedoen! 

Ben je jong of oud, maakt niet uit. Iedereen heeft wel eens iets nodig en iedereen 

heeft iets te bieden. Zo creëren we samen een warme buurt waar ‘t aangenaam 

wonen is.  

Project gesubsidieerd door de Koning Boudewijnstichting en in samenwerking 

met o.a. Bond Moyson, Samana, CM, lokale besturen van Wetteren, Laarne, 

Sint-Niklaas en Lokeren. 

 Nieuws uit Sociaal Huis/ de gemeente/ andere adviesraden 

 Varia 

o Vragen/bemerkingen inzake mobiliteit: nieuwe fietssuggestiestroken in 

Nieuwstraat en Koningin Astridlaan zijn stap in goede richting, maar 

zeer glad wanneer het geregend heeft. Verkeerde materialen gebruikt of 

antisliplaag vergeten? 

o Tentoonstelling Arlette Neirynck en Steven Yde: 1 – 3 december 2017 

in KUNSTcentrum (Marktdreef 7A) 
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Datum Agendapunten 

o Voorstel vergaderdata 2018 

 maandag 5 februari 2018 (aperitief in LDC) 

 woensdag 28 maart 2018 

 woensdag 30 mei 2018 

 woensdag 26 september 2018 

30 nov 2017  Vergadering voor alle leden van Wetterse adviesraden omtrent ‘samen 

werken aan verbeterde adviesraden in 2018!’ 

 

 GECORO 

 Samenstelling 

Voorzitter Lynn Staelens 

Effectieve leden Dirk De Meester, Anne Baudewijn, Michaël De Keulenaer, Daniël Van 

der Schueren, Patrick Schrooten, Axel De Bruyn, Chris Ost, Michaël De 

Smet, Bavo De Paepe, Marc Verstraeten, Rita De Clercq 

Plaatsvervangende 

leden 

Peter Vermeulen, Luc Blanckaert,  Bart Van den Bossche, Luc 

Burgelman, Peter-Jan Van der Gucht, Steyn Weymeersch 

Schepen RO Herman De Wulf 

Vertegenwoordigers 

politieke fracties 

Piet Van Heddeghem, Nico Piscador, Wouter Bracke, Lien De Poorter, 

Marc Van Durme, Nico Soetaert, Winnie Meeus 

Secretaris Els Van Gyseghem 

Adjunct Secretaris Valerie Notte, Sander Paret  

 Werking 

De GECORO is door de Vlaamse overheid in het leven geroepen om de kwaliteit van het gemeentelijk 

ruimtelijke ordeningsbeleid te bevorderen en een maatschappelijk draagvlak te creëren voor dat beleid. 

De werking van de GECORO is geregeld in de codex op de ruimtelijke ordening (2010), een 

uitvoeringsbesluit en een deontologische code. 

 

De GECORO adviseert de gemeenteraad bij het opmaken van een ruimtelijk structuurplan en de 

ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen. Verder verstrekt ze advies over stedenbouwkundige 

verordeningen en bezwaarschriften. Tenslotte kan de GECORO advies geven over 

vergunningsaanvragen en, meer in het algemeen, over alles wat in verband staat met ruimtelijke 

ordening, en dit zowel op vraag van de gemeente als uit eigen beweging. 

 

Als adviseur bij het uitstippelen van een kwaliteitsvol ruimtelijk beleid heeft de gemeentelijke 

commissie voor ruimtelijke ordening een tegelijk complexe en delicate opdracht. Die wordt 

daarbovenop gekoppeld aan een uitgebreid en erg gevarieerd takenpakket. 

 

 

http://www.ruimtelijkeordening.be/NL/Beleid/Wetgeving/VlaamseCodexRO/1Inleidend/VCROI3Adviesorganen
http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1007313.html
http://codex.vlaanderen.be/Portals/Codex/documenten/1018258.html
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 Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

9 jan 2017  Klimaatplan: toelichting en brainstormen over mogelijke maatregelen 

 Beleidsplan Ruimte Vlaanderen 

6 feb 2017  Giant projects: Brusselsesteenweg 1 – toelichting door ontwerper – 

bespreking – formuleren advies 

 Witboek Beleidsplan Ruimte Vlaanderen : formuleren advies van de 

GECORO Stand van Zaken Beleidsplan Ruimte Vlaanderen: toelichting 

6 mrt 2017  Verkaveling Gijzenzelestraat Hyboma: toelichting door ontwerper en 

bespreking 

 Jaarverslag 2016: Bespreking en goedkeuring 

3 apr 2017  Sigmaplan-project PR2466: Scheldemeander in Gent, Wetteren, 

Destelbergen, Melle  

 Stedenbouwkundige aanvraag voor de Vervanging van het pompgemaal 

Voorde en Dijkwerken langs de Zeeschelde op linkeroever te Wetteren 

 Project Wegvoeringsstraat – Scheldedreef 

12 jun 2017  Terugkoppeling GECORO-CBS  

 Woonplan 

 Gewestelijke verordening publiciteit 

 Oprichting werkgroep klimaatplan 

4 dec 2017  Blauwe Paal: toelichting door Durabrik van het winnend ontwerp 

12 dec 2017  Uitbreiding Frunpark 

 

  

https://www.lne.be/mer-dossierdatabank
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 Beheersorganen 

 Bibliotheek 

 Samenstelling 

Het beheersorgaan bestaat uit zestien stemgerechtigde leden. Zeven leden vertegenwoordigen de 

politieke strekkingen in de gemeenteraad volgens het principe van de evenredige vertegenwoordiging. 

De zeven andere leden vertegenwoordigen de gebruikers en de verenigingen die door hun activiteiten 

het algemeen culturele leven van de gemeente behartigen. Politieke strekkingen die zetelen in de 

gemeenteraad, maar geen stemgerechtigde leden hebben in het beheersorgaan, mogen een waarnemer 

aanduiden. 

 

Voorzitter  Kathleen Lowie 

Secretaris Wim Breydels 

Leden Politieke partijen 

 Nicole Ghistelinck (CD&V) 

 Marleen Verhaegen (CD&V) 

 Antoine Ydiers (CD&V) 

 Sabine De Meijer (NV-A) 

 Catherine Tydgat (NV-A) 

 Veerle Van der Gucht (Groen&Co) 

 Pol Bracke (Sp.a, niet-stemgerechtigd) 

 Grazyna Krajewska (Vlaams Belang, niet stem-gerechtigd) 

 

Gebruikers en verenigingen 

 Ingrid Buyl (raad voor cultuur) 

 Nicole Doyen (raad voor cultuur) 

 Kathleen Lowie (raad voor cultuur) 

 Erik Schauwvlieghe (raad voor cultuur) 

 Jacques Detier (ouderenraad) 

 Nadine Rasquin (gemeenschapsonderwijs) 

 Veerle Van Maldegem (vrij onderwijs) 

 

Ambtshalve zetelend 

 Guido Van den Berghe (schepen van cultuur) 

 Wim Breydels (directeur bibliotheek 

 Nadine Bauwens (beleidsmedewerker) 

 Jen De Groeve (beleidsmedewerker) 

 Els DeSmet (beleidsmedewerker) 

 Maud De Troy (beleidsmedewerker) 
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 Vergaderdata 

Het beheersorgaan van de bibliotheek vergaderde op: 20 februari, 28 juni en 12 december: 

 Behandelde onderwerpen 

- Stand van zaken integratietraject bibliotheek & cc Nova 

- Advies wijziging openingsuren bibliotheek 

- Jaarverslag 2016 

- Activiteiten najaar 2017 

- Advies gewijzigd gebruiksreglement 

- Stand van zaken herinrichting bibliotheek en verhuizing 

- Stand van zaken personeelbestand bibliotheek 

 

 Kunstacademie afdeling beeldende kunsten 

Samenstelling 

Voorzitter Dirk Baele 

Leden Eric Suys, Marc Blomme, Wim Van De Wiele, Laurette Augustyn, Nelly De 

Bruycker, Luc De Brauwer, Catherine Tydgat, Alain Moerenhout, Marc 

Herrebaut, Denis Van Leuven 

Waarnemer Fritz Van Damme (directeur academie), Geert Van Malderghem (verslaggever) 

Van ambtswege Guido Vanden Berghe, schepen van kunstonderwijs 

Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

16 okt 2017  Personeel: wijzigingen en lessenrooster 

 Inschrijvingen 

 Evaluatie einde vorig schooljaar 

 Opvolging doorlichting 

 Huisvesting filiaal Ten Ede en Massemen 

 Cordonnier 

 

 Kunstacademie afdeling muziek en woord 

 Samenstelling 

Schepen van cultuur en onderwijs Guido Van Den Berghe (N-VA) 

Voorzitter Paul De Gelder (Open VLD) 

Leden J. De Moor (CD&V) 

C. Tydgat (N-VA) 

D. Uyttendaele (Groen & Co) 
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F. Ongena (Open VLD) 

A. Vervaet (CD&V) 

A. Capiau (RESPECT) 

R. Agneessens (CD&V) 

M. Herrebaut(N-VA) 

Afgevaardigde Berlare Rudy De Wolf 

Afgevaardigde Sint-Lievens-Houtem Paul De Meyer 

Directeur Dirk Lippens 

Administratief medewerker Martine Vervaet 

 Werking 

De commissie van Toezicht is een adviserende en beschermende raad, aangesteld door de 

gemeenteraad. De commissie vergadert 2 à 3 keer per schooljaar.  

 

De commissie houdt toezicht op het correct functioneren van de academie en heeft een adviserende 

taak naar het gemeentebestuur aangaande belangrijke beslissingen betreffende de academie.  

 Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

24 jan 2017  Goedkeuring vorig verslag 

 Opvolging project “Cordonnier” 

 Vooruitblik planning “Cordonnier” 2017-2018 

 Varia 

14 jun 2017  Goedkeuring vorig verslag  

 Personeelszaken 

 Planning einde schooljaar en vooruitblik planning volgend schooljaar 

 Infrastructuur Wetteren en Massemen 

 Varia 

12 okt 2017  Goedkeuring vorig verslag 

 Inschrijvingen 

 Personeelszaken 

 Overzicht activiteiten 

 Project Cordonnier 

 Nieuw decreet 

 Varia 

 

 

 

 

 

 Raad van beheer gemeentelijke culturele infrastructuur 
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 Samenstelling 

Voorzitter  Claudine De Pauw 

Ondervoorzitter Marc Herrebaut 

Secretaris Wim Breydels 

Leden 
Politieke partijen 

 Gert De Wilde (Groen & Co) 

 Marc Herrebaut (N-VA) 

 Christophe Lostrie (Open VLD) 

 Jos Van den Bossche (CD&V) 

 Fernande De Block (CD&V) 

 William Van Keymeulen (SP.a) 

 

RESPECT en Vlaams Belang maakten geen gebruik van de mogelijkheid om 

een lid af te vaardigen. 

 

Gebruikers 

 Evelien Matthijs (jeugdraad) 

 Fernand Matthys (ouderenraad) 

 Peter-Jan Van der Gucht (raad voor cultuur) 

 Phaedra Van Driessche (jeugdraad) 

 Marleen Verhaegen (ouderenraad) 

 Ingrid Buyl (raad voor cultuur) 

 

Individuele leden 

 Günther De Coen 

 Claudine De Pauw 

 Kathleen De Wolf 

 Trees Veeckman 

 Gudrun Vergauwen 

 Erik Verstuyft 

 

Ambtshalve zetelend 

 Guido Van den Berghe (schepen van cultuur) 

 Wim Breydels (cultuurfunctionaris-directeur) 

 Vergaderdata 

De raad van beheer vergaderde op:  

21 februari, 13 maart, 24 april, 20 mei, 21 juni, 18 september, 15 november, 18 december 

 

 Behandelde onderwerpen 

- Overzicht receptieve vragen ’16-‘17 
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- Publieksstand 

- Stand van zaken tijdelijke vervanging jeugdprogrammator/aanwerving nieuwe medewerker 

programmering & collectiebeheer 

- Start onderzoekstraject ‘Regionale samenwerking’ Cultuurconnect 

- Verslag inspiratieavond voor adviesraden en beheersraden vrije tijd 

- Kennismaking met cultuurfunctionaris a.i  

- Goedkeuring podiumprogrammatie + ticketprijzen ‘17-‘18 

- Goedkeuring schoolprogrammatie ‘17-‘18 

- Overzicht receptieve aanvragen ‘17-‘18 

- Advies wijziging gebruiksreglement Nova – verplichte drankafname concessionaris 

- UITpas in Wetteren 

- Verkiezing nieuw individueel lid 

- Stand van zaken voorbereiding seizoen ’17-‘18  

- Voorbereiding Pentamerone op 9 en 10 juni  

- Evaluatie start ticketverkoop 

- Evaluatie seizoen ’16-‘17 

- Jaarverslag 2016 

- Evaluatie inschrijvingen schoolprogrammatie '17-'18 

- Advies verplichte drankafname De Poort, Gemeentelijke Feestzaal, buurthuizen 

- Kort verslag overleg adviesorganen 30-11 

 Adviezen 

De raad van beheer gemeentelijke culturele infrastructuur bracht twee adviezen uit: 

- Advies wijziging gebruiksreglement theaterzaal Nova n.a.v. aanpassing concessie 

- Advies verplichte drankafname De Poort, gemeentelijke feestzaal en buurthuizen 
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 Managementteam 

 Samenstelling 

Tijdens de gemeenteraad van 27 mei 2014 werd het reglement van inwendige orde van het 

managementteam gewijzigd. Het managementteam werd toen samengesteld zoals hierna vermeld. 

 

De jeugdbeleidscoördinator en de verantwoordelijke van de toeristische dienst zetelen niet meer in het 

managementteam sedert de aanstelling van Roos Coppens met ingang van 01.06.2016 als 

vrijetijdscoördinator.  

 

Leden die automatisch lid zijn Gemeentesecretaris, financieel beheerder, burgemeester 

Programma-managers Communicatieverantwoordelijke, jeugdbeleidscoördinator, 

milieuambtenaar, diensthoofd wonen en lokale economie, 

verantwoordelijke toeristische dienst 

experten Verantwoordelijke stedenbouw, diensthoofd infrastructuur, 

vertegenwoordiger O.C.M.W. (secretaris, financieel beheerder of 

directeur sociaal huis, afhankelijk van de agenda) 

Ambtelijke secretaris Administratief medewerker secretariaat 

 

Op de vergadering van het MAT van 7 september 2017 werd besloten over te gaan tot nieuwe 

samenstelling. Vanaf de vergadering van 4 oktober maken de volgende leden deel uit van het MAT: 

 

Leden die automatisch lid zijn Gemeentesecretaris, financieel beheerder, burgemeester 

Programma-managers Vrijetijdscoördinator, diensthoofd personeelsdienst 

Experten secretaris OCMW, directeur sociaal huis 

Vertegenwoordigers Vertegenwoordiger departement stadsontwikkeling, 

vertegenwoordiger departement interne zaken 

 

 Vergaderingen 

Datum Agendapunten 

24 jan 2017  Goedkeuring notulen van 20 december 

 Opvolging to do lijst 

 NAC: inrichtingsplan balieplein 

 Let’s Move It!: Plan van aanpak 

 Let’s Move It!: Communicatieplan 

 Inname standpunt nulmeting personeel 

 Notubiz: duiding 

 MAT via Cobra 

 Centraal magazijn: duiding 

21 feb 2017  Goedkeuring notulen van 24 januari 
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Datum Agendapunten 

 Digitaal archief en archief 

 Werkwijze agenda MAT 

28 mrt 2017  Goedkeuring notulen van 21 februari 

 Toelichting toekomstig ICT-beleid 

 Duiding nulmeting personeel 

 Toelichting tevredenheidsenquête 

18 apr 2017  Goedkeuring notulen van 28 maart  

 Eindrapport integratietraject bibliotheek-CC Nova 

 Office 365 

16 mei 2017  Goedkeuring notulen van 18 april 

 Stand van zaken 

 Actieplan kindvriendelijke gemeente 

 Inleidende bespreking procedures MAT 

 Inleidende bespreking interne controle 

 Jaarverslag klachtendienst 2016 

 Kennisdeling 

20 jun 2017  Trefdag 12 oktober 2017 

 Goedkeuring notulen van 16 mei 

 Resultaten tevredenheidsenqête Provikmo 

 Voorstel organogram ondersteunende diensten 

 Jaaractieplan welzijn 

 Bespreking procedures MAT: vervolg 

 Bespreking interne controle: vervolg 

 Procedure reservatie en gebruik dienstwagen 

 MAT tijdens juli en augustus 

4 jul 2017  Goedkeuring notulen van 20 juni 

 Jaaractieplan welzijn 

 Bespreking procedures MAT: bespreking sneuveltekst 

 Doelstellingenrealisatie 2017 

 Bespreking interne controle: vervolg 

 Procedures overheidsopdrachten 

 Voorstel organogram ondersteunende diensten 

7 sept 2017  Goedkeuring notulen van 4 juli 

 Tussentijdse rapportering meerjarenplan 

 Aanwervingen 2017-2018 

 Gemeentelijke webpagina’s 

 Let’s Move It!: Vooruitgang 

 Opvolging tevredenheidsenqête 

 Opmaak vormingsplan (2018) 

 Manier van samenwerken in MAT 
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Datum Agendapunten 

 Afscheid oud-leden managementteam 

4 okt 2017  Goedkeuring notulen van 7 september 

 MAT: afspraken ivm maken verslag 

 Bespreking ontwerp doelstellingenrealisatie 2017 

 Wijziging RPR 

 Mobiliteitsbeleid voor het gemeentepersoneel en OCMW-personeel 

 Klachtenbehandeling en behandeling meldingen 

 Let’s Move It!: STAVAZA 

 Interne Afsprakennota MAT 

17 okt 2017  Goedkeuring notulen van 4 oktober 

 Maaltijdcheques 

 Procedure overheidsopdrachten 

 Let’s Move It!: stand van zaken 

 Aanpassing algemeen standaarduurrooster 

 RPR 

 Interne afsprakennota MAT 

 Sport op het werk 

 Markt 23: nabestemming 

 Omzendbrief van Liesbeth Homans 

9 nov 2017  Goedkeuring notulen van 17 oktober 

 Hoe omgaan met sociale media als medewerker van gemeente Wetteren? 

21 nov 2017  Projectmatig werken 

 Lokale verkiezingen: gemeenten zijn niet verplicht aanplakborden te 

plaatsen 

 Reglement voor de toekenning en het gebruik van een 

GSM/smartphone/tablet 

7 dec 2017  Goedkeuring notulen van 9 november en 21 november 

 Wijziging RPR (rechtspositieregeling) 

 Reglement voor de toekenning en het gebruik van een 

GSM/smartphone/tablet 

19 dec 2017  Goedkeuring notulen van 7 december 

 Afspraken ivm gemeenteraadscommissies, adviesraden etc. 

 Raamcontracten Sabam en billijke vergoeding 

 Procedure overheidsopdrachten 

 Toelichting van I Rasschaert 
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 AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF 

Het Autonoom Gemeentebedrijf Wetteren (AGB) werd bij gemeenteraadsbesluit van 23 juni 2005 

opgericht (ministerieel besluit van 10 oktober 2005). Het doel van het autonoom gemeentebedrijf 

Wetteren is het exploiteren van de infrastructuren van de gemeente met sportieve of culturele 

bestemming. 

 

De infrastructuur bestaat uit:  

- Sport- en recreatiedomein De Warande 

- Theaterzaal Nova 

- De Poort 

- Buurthuis Ten Ede 

- Buurthuis Westrem 

- Gemeentelijke feestzaal 

- MDK-stadion 

- Kapellekouter 

 

De exploitatieopdracht heeft betrekking op alle aspecten waaronder: 

- plaatsing en onderhoud van infrastructuur,  

- vaststelling van de gebruiksvergoedingen en de gebruikscategorieën (na goedkeuring door de 

gemeenteraad en advies van de betrokken adviesorganen) 

- inning van de ontvangsten van alle activiteiten die het AGB uitvoert.  

 

Het AGB is niet bevoegd voor de inhoud van de activiteiten in het sportcentrum of in de theaterzaal. 

Deze bevoegdheid berust bij de gemeentelijke beheersorganen van beide instellingen. 

 

Het AGB heeft een tweeledige beheersstructuur. Het beheer gebeurt door de raad van bestuur en een 

directiecomité. 

 

Er wordt om de 3 weken een vergadering gehouden van het Directiecomité van het AGB. De Raad van 

Bestuur vergadert ongeveer 4 keer per jaar.  

 

Volgende onderwerpen werden besproken: 

- Jaarrekening 2016 

- Aanpassing meerjarenplanning 2014-2019 

- Budgetwijziging 2017/1 

- Aanpassen meerjarenplanning 2014-2019 voor budget 2018 

- Budget 2018 

- Toewijzing concessie cafetaria sporthal 

- Evaluatie bezoekers aantallen domein De Warande 

- Dossier BBI 

- Prijssubsidie: vastellen prijsfactor 

- Ontslag voorzitter DC 

- Aanduiden nieuwe voorzitter Rvb 
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- Aanduiden nieuw lid directiecomité 

- Toelichting over de case met de BBI 

- Wijziging concessie Cultuurcafé Nova 

- Wijziging gebruiksreglement Theaterzaal Nova 

- Aankoop van grond Dassenveld 

- TMVS: toetreding door AGB 

- Kapellekouter goedkeuring ontwerp van verkoopakte aan gemeente 

- Raamovereenkomst voor de levering van dranken in de culturele infrastructuur van het AGB. 

Bespreking principe en ontwerptekst 

- Leningsovereenkomst AGB Wetteren investeringsenveloppe 2017 

http://srvwecevi02/Cevi/Cobra/
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2 SPECIFIEKE INFORMATIE DIVERSE DIENSTEN 
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 ARCHIEF 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 genealogische opzoekingen 

 het raadplegen van oude en hedendaagse archiefdocumenten 

 het opzoeken van de geschiedenis van Wetteren, Massemen en Westrem 

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 369 34 15 

E-mail: archief@wetteren.be 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Gemeentearchivaris  1 

Administratief medewerker 0,5 

 Activiteiten 

 Bewerken van de archieven 

In het kader van een grote vernietingsoperatie die gepland is voor 2018 werd verder gewerkt aan het 

indexeren van bepaalde blokken archief. Er werd ook verder gewerkt aan de uitbouw van 

mappenstructuren om digitaler te gaan werken.  

 

De tweede helft van 2017 werd volledig gewijd aan de voorbereiding van de verhuis van 1 kilometer 

archief naar het nieuwe gemeentehuis (500 lopende meter naar het rollend archief op -2 en verder per 

medewerker 1,5 meter in de persoonlijke kasten). De voorbereiding vergde heel wat energie en tijd van 

de gemeentearchivaris. De aankoop van een compactus voor 500 lopende meter archief in het nieuwe 

gemeentehuis is een mooi geschenk en teken van appreciatie voor 10 jaar archiefwerk.  
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 Inzage in en uitleg over archiefdocumenten verschaffen aan het publiek 

Deze service is gratis. De archiefdienst is elke dinsdag open van 9u tot 20u. De diversiteit aan bezoekers 

is groot, vooral genealogen en studenten komen wekelijks langs. Ook heemkundige auteurs, 

verenigingen en mensen op zoek naar oude bouwplannen maken deel uit van de bezoekerspopulatie.  

 

In 2018 zal de dienstverlening verruimd kunnen worden door een nieuwe en grotere leeszaal en 

mogelijk bijkomende openingsuren.  

 

 Het beantwoorden van vragen over de archieven en over de dienstverlening 

Het gemeentearchief ontvangt heel wat brieven van particulieren, maar ook van officiële instellingen 

in het kader van het onderzoek naar erfgenamen in kader van erfenissen. 

 

 Culturele ontsluiting en educatie  

Erfgoeddag 2017 stond in het teken van zorg. In Wetteren werd dit thema vertaald naar de zorg voor 

de buurt door de gebuurtedekenijen. De archiefdienst kon dit jaar rekenen op de steun van Inge Van 

Damme, de nieuwe beleidsmedewerkster Vrije Tijd. Inge zal vanaf 2018 de Erfgoeddag coördineren 

en samen met de archiefdienst zorgen voor de invulling. Dit jaar werd ’s morgens de opperdeken in 

van Wetteren gehuldigd in het gemeentehuis en in de namiddag kon men enkele gebuurtedekenijen 

gaan bezoeken, die hun werking voorstelden ter plaatse.  

 

In 2017 vierden we 25 jaar Wetthra 92. Dit massaspektakel inzake de geschiedenis van Wetteren werd 

in 1948, 1951 en in 1992 opgevoerd. Peter-Jan Van Der Gucht (“De Tijd” van toen) en zijn dochter, 

schepen Annelien Van Der Gucht, stelden aan de Cultuurraad voor om deze verjaardag zeker niet te 

vergeten en te herdenken met een tentoonstelling. Samen met enkele vrijwilligers (waaronder 

Christiane Van Impe, Richard De Jonge, Rita Myny, Jean Pierre De Maesschalck, Daniël De Mol, Raf 

De Graeve, Karine Van Cauter, Jacques Capiau,…) werd een mooie tentoonstelling uitgewerkt in de 

Sint-Gertrudiskerk. Deze tentoonstelling lokte in september heel wat volk en de combinatie met het 

Bloementapijt was heel geslaagd. Op de officiële opening mochten we de nakomelingen van de 

oorspronkelijke auteurs verwelkomen.  

 

Op 11 november werd het boek “Gesmokkelde brieven werden oorlogskroniek” gepresenteerd, 

geschreven door archiefvrijwilliger Julus D’haene. De academische zitting vond plaats in de kerk van 

Overbeke. De archiefdienst en de Heemkundige Kring stonden in voor de bijhorende tentoonstelling. 

‘s Avonds was er nog een Last Post in Overschelde, die door meer dan 200 mensen werd bijgewoond. 

 

In het kader van de 100-jarige herdenking van de Eerste Wereldoorlog herdacht de gemeente Wetteren 

samen met zijn archiefdienst op 11 november 2016 de vergeten oorlogsslachtoffers van de Eerste 

Wereldoorlog (opgeëisten). Op deze herdenking was ere-burgemeester Delabre van Effry (Frankrijk), 

voorzitter van het comité van het ossuarium Effry, aanwezig in naam van Frankrijk om eerbied te 

betuigen. De archiefdienst en zijn vrijwilligers werden op hun beurt uitgenodigd om op zondag 14 mei 

2017 België te vertegenwoordigen op de herdenking van de slachtoffers uit het lazaret in Effry tijdens 
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de Eerste Wereldoorlog. Het was een beklijvende plechtigheid en een waardering voor het Wetterse 

archiefwerk.  

 

Verder werden de huwelijksjubilarissen en de eeuwelingen bezocht om hun verhalen op te tekenen 

voor het archief. 

 

 Intergemeentelijke samenwerking  

Het gemeentearchief nam een reeks externe engagementen op, ter ondersteuning van de Erfgoedcel 

Land van Dendermonde en de denktank archieven van het Land van Dendermonde. 

 

 Aanwinsten 

Het gemeentearchief kende heel wat archiefschenkingen. De drie belangrijkste worden hieronder aan-

gehaald.  

 

 Van  Wat 

Stefaan Lootens Een kristallen fruitschaal met verzilverd voetstuk en 

opdruk “Bloem- en Boomteeltkring Wetteren 1913 (1914) 

André Van den Berghe  Archief Gebuurtedekenij Molenhoek  

 

Walter Braeckman  Een archiefdoos politiek archief van gewezen COO-

voorzitter Walter Braeckman 
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 BEVOLKING 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 bevolkingsregistratie 

 administratie i.v.m. elektronische identiteitskaarten 

 administratie i.v.m. vreemdelingen 

 administratie i.v.m. rijbewijzen 

 administratie i.v.m. reispaspoorten 

 administratie i.v.m. strafregister 

 diversen: 

o verkiezingen 

o opstellen lijst gezworenen 

o laatste wilsbeschikking en laatste wilsuitdrukking inzake orgaan- en weefseltransplantatie na 

overlijden 

o controle leerplicht 

o slachtbewijzen, machtiging houden van duiven 

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 369 34 15 

E-mail: bevolking@wetteren.be 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Diensthoofd  0,8 

Adm. Medewerkers 7,3 

 Overzicht van de bevolking over de voorbije tien jaar 

    GEBOORTEN OVERLIJDENS IMMIGRATIE EMIGRATIE VROUWEN MANNEN 
TOTAAL AANTAL  

INWONERS 

2008 264 239 1.225 1.258 12.081 11.312 23.393 

2009 256 253 1.259 1.129 12.130 11.417 23.547 

2010 254 251 1.370 1.127 12.218 11.607 23.825 
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    GEBOORTEN OVERLIJDENS IMMIGRATIE EMIGRATIE VROUWEN MANNEN 
TOTAAL AANTAL  

INWONERS 

2011 277 220 1.453 1.223 12.385 11.733 24.118 

2012 241 241 1.351 1.169 12.512 11.785 24.297 

2013 273 256 1.523 1.062 12.645 11.980 24.625 

2014 264 252 1.441 1.340 12.698 12.042 24.740* 

2015 226 246 1.336 1.267 12.741 12.055 24.796 

2016 243 241 1.496 1.296 12.875 12.189 25.064 

2017 255 266 1.585 1.226 12.397 13.067 25.464 

* op 31.12.2014 zonder wachtregister 

 Verloop van de bevolking 

Opneming in de registers 

Bevolkingsregister Vreemdelingen-

register 
Totale bevolking 

Belgen Vreemdelingen 

M V M V M V M V Totaal 

A. geboorte 

 in de gemeente zelf 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 in andere gemeente 
11

9 
104 6 0 13 12 138 116 254 

 in buitenland 0 1 0 0 0 0 0 1 1 

 onbekende geboorteplaats 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal A 
11

9 
105 6 0 13 12 138 117 255 

B. immigratie 

 aankomst uit een 

Belgische gemeente 

56

6 
582 21 19 128 96 715 697 1412 

 aankomst uit het 

buitenland 
8 6 0 1 88 70 96 77 173 

Subtotaal B 
57

4 
588 21 20 216 166 811 774 1585 

C verandering van register 

 van vreemdelingenregister 

naar bevolkingsregister 
4 3 16 26 0 1    

 verwerving van een 

andere nationaliteit 
23 16 0 0 0 1    

Subtotaal C 27 19 16 26 0 2    

TOTAAL 
72

0 
712 43 46 229 180 949 891 1840 

 

Afvoeren van de 

registers 

Bevolkingsregister Vreemdelingen

-register 
Totale bevolking 

Belgen Vreemdelingen 

M V M V M V M V Totaal 

A. overlijdens 

 in de gemeente zelf 76 87 0 1 0 1 76 89 165 

 in een andere gemeente 62 38 0 1 0 0 62 39 101 

 in het buitenland 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 onbekend 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Subtotaal A 

13 

8 

 

 

125 0 2 0 1 138 128 266 
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B. emigratie 

 naar een Belgische 

gemeente 

45

0 
496 15 14 69 60 534 570 1104 

 naar het buitenland 24 13 3 1 14 5 41 19 60 

 schrapping van 

ambtswege 
32 15 1 0 12 2 45 17 62 

Subtotaal B 
50

6 
524 19 15 95 67 620 606 1226 

C verandering van register 

 van vreemdelingenregister 

naar bevolkingsregister 
0 0 0 1 16 26    

 verwerving van een andere 

nationaliteit 
0 1 23 16 4 3    

Subtotaal C 0 1 23 17 20 29    

Totaal 
64

4 
650 42 34 115 97 758 734 1492 

ALGEMEEN TOTAAL 
+7

6 
+62 +1 +12 +114 +83 +191 +157 +348 

 

 Vreemdelingen 

 Ambtshalve afvoering 

Nationaliteit Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Bulgarije - - 2 - 2 - 

Hongarije (Rep.) - - - 1 - 1 

Polen (Rep.) 1 - 6 1 7 1 

Roemenië - - 1 - 1 - 

Nederland - - 2 - 2 - 

Litouwen - - 1 - 1 - 

TOTAAL 1 0 12 2 13 2 

 Vreemdelingen geboren in een andere gemeente 

Nationaliteit van de 

vreemdelingen 
Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Albanië 1 - 1 - 2 - 

Bulgarije - - - 1 - 1 

Griekenland - - 1 2 1 2 

Polen (Rep.) 1 - 3 2 4 2 

Portugal - - - 1 - 1 

Zweden - - - 1 - 1 

Nederland 2 - 1 - 3 - 

Litouwen - - 1 - 1 - 

Slowakije 1 - - - 1 - 

Russische Federatie - - 2 - 2 - 

Kosovo - - 1 1 1 1 
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Afghanistan - - 1 1 1 1 

Pakistan  - - 1 - 1 - 

Syrië (Arabische Rep.) - - - 1 - 1 

Turkije - - 1 - 1 - 

Eritrea - - - 1 - 1 

Tunesië 1 - - - 1 - 

Afkomstig uit Burkina 

Faso 
- - - 1 - 1 

TOTAAL 6 0 13 12 19 12 

 Vreemdelingen overleden in een andere gemeente 

Nationaliteit van de 

vreemdelingen 
Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Frankrijk - 1 - - - 1 

TOTAAL 0 1 0 0 0 1 

 

 Immigraties uit een andere Belgische gemeente 

Nationaliteit van de 

vreemdelingen 
Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Albanië - - - 1 - 1 

Bulgarije 5 2 18 13 23 15 

Spanje - - 2 1 2 1 

Frankrijk 1 1 - - 1 1 

Verenigd Koninkrijk - - - 1 - 1 

Griekenland - - 2 3 2 3 

Hongarije (Rep.) - - 3 2 3 2 

Polen (Rep.) 2 - 17 8 19 8 

Portugal 3 2 4 - 7 2 

Roemenië - 1 8 3 8 4 

Zweden - - - 1 - 1 

Italië 1 2 1 1 2 3 

Nederland 2 2 13 8 15 10 

Servië en Montenegro - - - 1 - 1 

Slowakije 3 5 5 3 8 8 

Oekraïne - - - 1 - 1 

Russische Federatie - - - 1 - 1 

Kroatië - - - 2 - 2 

Servië - - 1 1 1 1 

Kosovo - - - 2 - 2 

India - - 1 - 1 - 

Afghanistan - - 3 3 3 3 
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Nationaliteit van de 

vreemdelingen 
Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Irak 1 - - - 1 - 

Iran (Islamitische Rep.) - - - 1 - 1 

Pakistan - - 2 2 2 2 

Syrië (Arabische Rep.) 1 - 9 4 10 4 

Turkije 1 2 5 4 6 6 

Congo (Dem. Rep.) - - 1 1 1 1 

Ghana - - 1 1 1 1 

Senegal - 2 - - - 2 

Nigeria - - 1 2 1 2 

Marokko - - - 3 - 3 

Tunesië 1 - - 1 1 1 

Dominicaanse Rep. - - 1 1 1 1 

Argentinië - - - 1 - 1 

Chili - - 1 - 1 - 

Colombia - - - 1 - 1 

Ecuador - - - 1 - 1 

Peru - - - 1 - 1 

Vluchtelingen - - 1 - 1 - 

Van Chinese herkomst - - 1 - 1 - 

Van Iraakse herkomst - - 2 - 2 - 

Van Syrische herkomst - - 21 13 21 13 

Van Angolese 

herkomst 
- - 1 - 1 - 

Van Eritrese herkomst - - 2 3 2 3 

Staatloos - - 1 - 1 - 

TOTAAL 21 19 128 96 149 115 

 

 Immigraties uit het buitenland volgens nationaliteit van de vreemdeling 

Nationaliteit van de 

vreemdelingen 
Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Bulgarije - - 14 4 14 4 

Spanje - - 2 1 2 1 

Frankrijk - 1 1 - 1 1 

Verenigd Koninkrijk - - 1 2 1 2 

Griekenland - - - 2 - 2 

Hongarije (Rep.) - - 5 - 5 - 

Ierland - - 1 - 1 - 

Polen (Rep.) - - 14 14 14 14 

Portugal - - 15 4 15 4 

Roemenië - - 8 3 8 3 
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Nationaliteit van de 

vreemdelingen 
Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Italië - - 2 1 2 1 

Nederland - - 8 7 8 7 

Litouwen - - - 1 - 1 

Tsjechische Rep. - - - 1 - 1 

Kosovo - - - 2 - 2 

Indonesië - - - 1 - 1 

Filipijnen - - 1 1 1 1 

China - - 1 2 1 2 

Armenië - - - 2 - 2 

Irak - - 4 5 4 5 

Iran (Islamitische 

Rep.) 
- - - 1 - 1 

Syrië (Arabische Rep.) - - 2 4 2 4 

Turkije - - 2 1 2 1 

Burundi - - - 1 - 1 

Congo (Dem. Rep.) - - 1 1 1 1 

Ghana - - - 1 - 1 

Zuid-Afrika - - 1 - 1 - 

Rwanda (Rep.) - - - 1 - 1 

Egypte - - 1 - 1 - 

Marokko - - 1 2 1 2 

Tunesië - - 3 2 3 2 

Verenigde Staten van 

Amerika 
- - - 1 - 1 

Cuba - - - 1 - 1 

Suriname - - - 1 - 1 

TOTAAL 0 1 88 70 88 71 

 

 Immigraties uit het buitenland volgens de landen van herkomst 

Landen Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 M V M V M V 

Bulgarije - - 1 - 1 - 

Spanje 1 - - - 1 - 

Frankrijk - 1 - - - 1 

Portugal - - 1 - 1 - 

Nederland 1 2 1 - 2 2 

Thailand 2 - - - 2 - 

Australië 1 - - - 1 - 

Onbepaald - - - 1 - 1 

Afgeschreven naar het buitenland 1 4 1 1 2 5 

Onbepaald 2 - 84 68 86 68 
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Landen Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 M V M V M V 

TOTAAL 8 7 88 70 96 77 

 

 Emigraties vreemdelingen naar een andere Belgische gemeente 

Nationaliteit van de 

vreemdelingen 
Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Bulgarije 2 1 12 2 14 3 

Spanje - - - 1 - - 

Verenigd Koninkrijk - - - 1 - - 

Griekenland - - 1 - 1 - 

Hongarije (Rep.) - - 1 2 1 2 

Polen (Rep.) - - 10 4 10 4 

Portugal 1 - 2 2 3 2 

Roemenië - - 9 8 9 8 

Zweden - - - 1 - 1 

Italië  2 - - 1 2 1 

Nederland 1 1 9 6 10 7 

Litouwen - - - 1 - 1 

Tsjechische Rep. - - - 4 - 4 

Slowakije 4 4 1 2 5 6 

Russische Federatie 1 1 - 2 1 3 

Servië - - 1 1 1 1 

India - - 1 - 1 - 

Filipijnen - 1 - - - 1 

Kazachstan - - 2 1 2 1 

Afghanistan - - 1 - 1 - 

Irak - - 1 - 1 - 

Iran (Islamitische Rep.) - - - 1 - 1 

Syrië (Arabische Rep.) 1 - 2 1 3 1 

Turkije 1 5 7 1 8 6 

Kameroen - - - 1 - 1 

Congo - - - 1 - 1 

Ghana - - 1 - 1 - 

Algerije 1 - - - 1 - 

Marokko 1 - - 1 1 1 

Tunisië - - 2 - 2 - 

Dominicaanse Rep. - - - 1 - 1 

Argentinië - - - 1 - 1 

Brazilië - - 1 1 1 1 

Ecuador - - - 1 - 1 

Vluchteling - - 1 1 1 1 
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Nationaliteit van de 

vreemdelingen 
Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Van Joegoslavische 

herkomst 
- 1 - - - 1 

Van Chinese herkomst - - 1 1 1 1 

Van Syrische herkomst - - 1 6 1 6 

Van Afghaanse herkomst - - 1 - 1 - 

Afkomstig uit Burkina 

Faso 
- - - 2 - 2 

Van Eritrese herkomst - - 1 1 1 1 

TOTAAL 15 14 69 60 84 74 

 

 Emigraties naar het buitenland volgens nationaliteit van vreemdeling 

Nationaliteit van de 

vreemdelingen 
Bevolkingsregister Vreemdelingenregister Totaal 

 Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen Mannen Vrouwen 

Spanje - - - 1 - 1 

Hongarije (Rep.) - - 1 - 1 - 

Polen - - 5 1 5 1 

Portugal - - 5 1 5 1 

Romenië - - 1 1 1 1 

Italië - - 1 - 1 - 

Nederland 2 1 1 - 3 1 

Wit-Rusland - - - 1 - 1 

Turkije 1 - - - 1 - 

TOTAAL 3 1 14 5 17 6 

 

 Uitgereikte elektronische verblijfsvergunningen 

 2015 2016 2017 

Uitgereikte elektronische verblijfsvergunningen 347 361 401 

 

 Vreemdelingen naar nationaliteit in bevolkings- en 

vreemdelingenregister 

Nationaliteit Bevolkingsregister Vreemdelingenregister 

 Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

Albanië 1 - 1 9 11 20 

Duitsland (Bondsrep.) 2 4 6 1 - 1 
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Nationaliteit Bevolkingsregister Vreemdelingenregister 

 Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

Oostenrijk 1 - 1 - - - 

Bulgarije 26 22 48 47 36 83 

Denemarken 1 - 1 1 1 2 

Spanje 4 6 10 10 9 19 

Frankrijk 16 10 26 3 3 6 

Verenigd Koninkrijk 5 1 6 2 2 4 

Griekenland 4 4 8 6 8 14 

Hongarije (Rep.) - 4 4 16 13 29 

Ierland - - - 1 - 1 

Noorwegen 1 - 1 - - - 

Polen (Rep.) 28 32 60 88 68 156 

Portugal 19 21 40 37 18 55 

Roemenië 1 1 2 29 20 49 

Zweden - - - - 2 2 

Italië 2 2 4 8 10 18 

Nederland 39 26 65 69 53 122 

Servië en Montenegro - - - 5 2 7 

Letland - 1 1 - 1 1 

Litouwen 2 - 2 2 3 5 

Tsjechische Rep. - 1 1 1 - 1 

Slowakije 6 9 15 9 7 16 

Wit-Rusland - - - - 1 1 

Oekraïne - 1 1 1 4 5 

Moldavië (Rep.) - - - - 1 1 

Russische Federatie 3 2 5 13 20 33 

Kroatië - - - - 2 2 

Macedonië - 1 1 4 - 4 

België 816 798 1614 6 2 8 

Servië 2 4 6 7 5 12 

Kosovo - 1 1 9 9 18 

India 1 - 1 6 4 10 

Indonesië - - - 1 4 5 

Japan - 2 2 - - - 

Filipijnen - - - 1 6 7 

China - 2 2 3 4 7 

Kazachstan - 2 2 - - - 

Kirgizstan - - - 2 3 5 

Oezbekistan - - - - 1 1 

Tailand - - - 2 5 7 

Bangladesh - - - - 1 1 
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Nationaliteit Bevolkingsregister Vreemdelingenregister 

 Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

Armenië - 1 1 5 13 18 

Azerbeidzjan - - - - 1 1 

Afghanistan - - - 6 7 13 

Georgië - - - 2 4 6 

Irak - - - 18 16 34 

Iran (Islamitische Rep.) - - - 3 5 8 

Jordanië - - - 1 - 1 

Pakistan - 1 1 5 4 9 

Syrië (Arabische Rep.) 1 - 1 25 33 58 

Turkije 16 22 38 30 35 65 

Palestina - - - 1 2 3 

Burundi - 1 1 4 6 10 

Kameroen 1 1 2 - - - 

Congo (Dem. Rep.) 1 - 1 4 6 10 

Ghana 1 - 1 6 5 11 

Mali - - - - 1 1 

Senegal - 3 3 - 1 1 

Nigeria 1 - 1 3 3 6 

Oeganda - - - - 2 2 

Zuid-Afrika - - - 1 1 2 

Rwanda (Rep.) - 1 1 1 5 6 

Somalië - - - 2 3 5 

Tanzania / Verenigde Rep. - 1 1 - - - 

Togo - - - - 1 1 

Kenia - 1 1 - 1 1 

Angola - 1 1 1 3 4 

Zimbabwe - - - - 2 2 

Algerije 1 1 2 1 1 2 

Marokko 5 2 7 3 15 18 

Tunesië 6 9 15 24 19 43 

Angola - - - - 1 1 

Canada - - - - 1 1 

Verenigde Staten van Amerika - 1 1 - 3 3 

Cuba - - - - 2 2 

Honduras - - - - 3 3 

Mexico - 1 1 1 - 1 

Dominicaanse Rep. - - - 1 1 2 

Argentinië - - - - 1 1 

Brazilië - - - 1 - 1 

Chili - - - 1 - 1 
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Nationaliteit Bevolkingsregister Vreemdelingenregister 

 Mannen Vrouwen Totaal Mannen Vrouwen Totaal 

Colombia - - - - 1 1 

Ecuador - - - - 1 1 

Peru - - - - 1 1 

Suriname - - - 2 1 3 

Vluchtelingen - - - 12 14 26 

Van Russische herkomst - - - 3 7 10 

Van Joegoslavische herkomst - - - 3 3 6 

Van Rwandese herkomst - - - 2 - 2 

Van Armeense herkomst - - - 1 1 2 

Van Chinese herkomst - - - 1 - 1 

Van Iraakse herkomst - 1 1 15 13 28 

Van Syrische herkomst 1 - 1 49 30 79 

Van Burundese herkomst - - - 8 2 10 

Van Angolese herkomst - - - 1 - 1 

Van Guinese herkomst - - - 1 1 2 

Van Iraanse herkomst - - - 3 1 4 

Van Somalische herkomst - - - 2 1 3 

Van Afghaanse herkomst - - - 5 8 13 

Van Eritrese herkomst - - - 4 7 11 

Staatloos - - - 2 1 3 

Nog niet definitief bewezen - - - 1 - 1 

Onbepaald - - - 2 1 3 

TOTAAL 1014 1005 2019 666 640 1306 

 

 Uitgereikte identiteitskaarten 

 2015 2016 2017 

Uitgereikte identiteitskaarten 6208 5057 4747 

 

 Uitgereikte identiteitsbewijzen < 12 jaar 

Jaar 2015 2016 2017 

Papieren versie  61 38 89 

Kids-Id 661 789 812 

Totaal 722 827 901 
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 Reispaspoorten 

Opgave van het aantal afgeleverde reispaspoorten en de ontvangen bedragen aan consulaire rechten. 

 

 Rijbewijzen  

Aard van het document 
Afgeleverd 

aantal 

Eenheids- 

retributie 

in euro 

Totale  

ontvangst 

in euro 

Opbrengst  

gemeente 

in euro 

Voorlopig rijbewijs 

- bankkaartmodellen 

 

350 

 

25 

 

8.750 

 

1.750 

Rijbewijzen  

- bankkaartmodellen 

- internationaal rijbewijs 

 

1379 

133 

 

 

25 

16 

 

 

34.475 

2.128 

 

 

6.895 

0 

 

TOTAAL 1862  45.353 8.645 

 Wegnemen en transplantatie van organen en weefsels na 

overlijden  

Er bestaat een tekort aan organen en de wachttijd voor een geschikt orgaan wordt steeds langer. Daarom 

werd in ons land een wet over orgaantransplantatie gestemd (wet van 13 juni 1986). Deze wet houdt in 

dat iedereen die zich niet meer vooraf verzet, bereid is organen af te staan na zijn overlijden. 

Afgelegde verklaringen van 2015 2016 2017 

Uitdrukkelijk verzet 1 2 0 

Uitdrukkelijke toestemming 17 36 28 

Herroeping van verzet 1 0 1 

 

 Wilsuitdrukking inzake de wijze van teraardebestelling  

Iedereen kan tijdens zijn leven een vrijwillige schriftelijke kennisgeving van laatste wilsbeschikking 

richten tot de ambtenaar van de burgerlijke stand van zijn woonplaats. Het volstaat zich te wenden tot 

de dienst bevolking en tegen ontvangstbewijs een schriftelijke verklaring af te leggen en te 

ondertekenen. Deze persoon kan eveneens een vroegere verklaring herroepen of wijzigen. 

Afgelegde verklaringen van 2015 2016 2017 

Begraving 3 0 1 

Geldigheidsduur afgeleverde nieuwe paspoorten Aantal 

 2015 2016 2017 

7 jaar 550 819 891 

Gratis 203 147 201 

TOTAAL AANTAL 753 966 1092 

TOTALE ONTVANGST 16.500 24.570 27.760 
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Crematie-begraving as binnen omheining begraafplaats 1 4 4 

Crematie-bijzetting as in columbarium begraafplaats 1 3 0 

Crematie-verstrooiing as in strooiweide begraafplaats 5 5 11 

Crematie-verstrooiing as in Belgische territoriale zee 1 2 0 

Crematie-verstrooiing as op een andere plaats 1 2 0 

Crematie-begraving op een andere plaats dan 

begraafplaats 

0 0 0 

Crematie-bewaring as op een andere plaats dan 

begraafplaats 

3 3 5 

Totaal 15 19 21 

 

 Wilsverklaring inzake euthanasie  

Sinds 1 september 2008 kan elke burger op de gemeente een wilsverklaring inzake euthanasie  laten 

registreren voor het geval dat hij zelf zijn wil niet meer kan uiten of als hij zich in een toestand zou 

bevinden waarin euthanasie eventueel zou kunnen worden toegepast in uitvoering betreffende de 

euthanasie. 

Verklaringen 2015 2016 2017 

Eerste verklaring 30 31 24 

Herbevestiging 18 17 18 

Herziening 1 3 0 

Intrekking 0 0 0 

 

 Verkiezingen 

Opgave van het aantal kiezers waarvan het kiesrecht geschorst is bij toepassing van de artikelen 6, 7, 

9 en 9bis van het Algemeen Kieswetboek: 

2015 2016 2017 

2 0 0 

 

De lijst van de algemene kiezers die ingeschreven zijn in het kiesregister bevat op: 

 10.06.2007: 18.599 kiezers 

 07.06.2009: 18.637 kiezers 

 14.10.2012: 19.097 kiezers 

 25.05.2014 : 19.199 kiezers 

 Leerplicht 

Totaal van de leerplichtigen gedurende het jaar  (duur van de leerplicht van 6 tot 18 jaar) 

2015 2016 2017 

3277 3363 3420 

 



88 

 Samenlevingscontracten  

Het samenlevingscontract of de wettelijke samenwoning, ingevoerd door de wet van 23.11.1998, werd 

van kracht op 01.01.2000. Onder “wettelijke samenwoning” wordt verstaan de toestand van 

samenleven van twee personen die een verklaring hebben afgelegd overeenkomstig art. 1476. 

 

 2015 2016 2017 

Aantal 90 98 78 

Beëindiging 14 18 15 
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 BURGERLIJKE STAND 

 Voorstellen dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 Geboorte 

 Erkenning 

 Adoptie 

 Huwelijk/echtscheiding 

 Overlijdens 

 Begraafplaatsen/lijkbezorging 

 Nationaliteit 

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 369 34 15 

E-mail: bevolking@wetteren.be 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Administratief medewerker 2 
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 Levend bij de ambtenaar van de burgerlijke stand 

aangegeven geboorten die zich voordeden op het grondgebied 

van de gemeente 

 

Aangiften 

van 
2015 2016 2017 

 j m j m j m 

Geboorten uit 

Wetterse 

moeders 

- 1 4 - - - 

Geboorten uit 

niet-Wetterse 

moeders 

- - - - - - 

Totaal 0 1 4 - 0 0 
 

 Erkenningen 

Erkende kinderen (1) 

 2015 2016 2017 

Voor de geboorte 87 94 75 

In de geboorteakte - - - 

Na geboorteakte 8 8 6 

 Adopties en volle adopties 

 2015 2016 2017 

Gewone adoptie - - 1 

Volle adoptie 1 - - 

 Verloop van de burgerlijke stand volgens het huwelijks- en 

echtscheidingsregister 

Huwelijken 2015 2016 2017 

Totaal aantal huwelijken aangegaan voor de ambtenaar van 

de burgerlijke stand van de gemeente 
95 101 

 

103 

 

Echtscheidingen waarvan de vonnissen of arresten 

werden overgeschreven 
2015 2016 2017 

                                                 

(1) het betreft erkenningen door de vader; erkenningen door de moeder zijn eerder uitzonderlijk gezien dat alleen mogelijk 

is als de naam van de moeder niet in de geboorteakte vermeld werd of bij ontstentenis van een geboorteakte. 
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Totaal aantal echtscheidingen 63 40 59 

 Onherstelbare ontwrichting 22 9 15 

 op grond van bepaalde feiten - - - 

 Scheiding tafel en bed - - - 

 met onderlinge toestemming  41 31 44 

 op grond van feitelijke scheiding     

o van meer dan 5 jaar - - - 

o van meer dan 2 jaar (vanaf 2000) - - - 

 Verloop van de burgerlijke stand volgens het 

overlijdensregister 

Sterfgevallen op 

Wetters grondgebied 

2015 2016  2017 

 M V totaal M V totaal M V totaal 

Wetteraars 63 71 134 49 84 133 65 69 134 

Niet-Wetteraars 13 22 35 9 6 15 11 10 21 

Totaal 76 93 169 58 90 148 76 79 155 

          

Doodgeboren kinderen 2015 2016 2017 

Wetterse moeders - - - 

Niet-Wetterse moeders - - - 

Totaal - - - 

 Begraafplaatsen en lijkbezorging 

 

Nieuwe concessies (in €) 

 2015 2016 2017 

Centrum 31 600 19 640 42 370 

Kapellekouter 10 200 10 000 22 380 

Westrem - - - 

Voorde 10 550 14 600 7 350 

Kwatrecht 2 800 2 250 7 000 

Totaal 55 150 46 490 
79 100 

Verlengingen concessies (in €) 

 2015 2016 2017 

Centrum 48 020 36 070 33 180 

Kapellekouter 2 575 6 770 7 945 

Westrem 1 990 - 1 170 

Voorde 27 940 11 575 14 850 



92 

Kwatrecht 1 755 9 875 2 260 

Totaal 82 280 64 290 59 405 

Ontgravingen (in €) 

 2015 2016 2017 

Centrum - 350 - 

Kapellekouter - - - 

Westrem - - - 

Voorde 700 - - 

Kwatrecht - - - 

Totaal 700 350 0 

 

Openen grafkelder (in €) 

 2015 2016 2017 

Centrum 1 000 3 000 1 600 

Kapellekouter 800 200 400 

Westrem - - - 

Voorde 400 1 000 600 

Kwatrecht 200 400 200 

Totaal 2 400 3 600 2 800 

Algemeen totaal 140 530 115 730 141 305 

Op de volgende bladzijde volgt een overzicht van het aantal concessies verleend op de gemeentelijke 

begraafplaatsen, zowel in volle grond als op urnenperk, als in columbarium; en van het aantal 

begravingen in onbetaalde grond, urnenperk en columbarium, alsook van het aantal asverstrooiingen 

en van het aantal ontgravingen.  



 CENTRUM KAPELLEKOUTER WESTREM VOORDE KWATRECHT 

Aard van de concessie 

Begraving e.a. 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Inwoners                

Concessie 15 jaar (2p.) 2 2 4 - 3 1 - - - 2 1 1 - - 2 

Concessie 15 jaar (1p.) 6 1 4 1 - 1 - - - 3 - - - 1 - 

Concessie 25 jaar (kelders) 

2 personen 

3 personen 

4 personen 

6 personen 

9 personen 

               

5 2 7 - 1 1 - - - - 1 1 1 1 2 

- 1 - 1 - 1 - - - - 1 - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - 

- - - - - - - - - - - - - - - 

Niet-inwoners                

Concessie 15 jaar (2p) - 1 - - - - - - - - - 1 - - - 

Concessie 15 jaar (1p) - - 1 - - 2 - - - - - - - - - 

Concessie 25 jaar (kelders) - - 1 1 - - - - - - - - - - - 

                

Onvergunde grond 1 4 4 - - -  - - - 1 - - - - 

Onvergunde col. nis 7 4 7 1 1 -  - - 1 - 1 1 - - 

Onvergund urnenperk - 2 - - - -  - - - - - - - - 

                

Strooiweide (as) 36 40 32 4 2 4 - 1 - 3 4 5 1 3 - 

                

Concessie plaatsing in 

columbarium/urnenmuur 

(inw. + niet inw.) 

7 6 10 1 2 2 - - - 5 1 2 - - - 

Concessie urnenperk 

(inw. + niet inw.) 

18 10 18 6 4 10 - - - 3 1 3 1 - 4 

Concessie urnenkelder 2 - 1 - 1 4 1 - - 1 2 - - - - 

Ontgravingen - 1 - - - - - - - 1 - - - - - 

 

  



 

  COMMUNICATIE 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 Coördinatie van de externe communicatie: Nieuwsbrief, Kijk op Wetteren, website, Facebook, 

twitter, … 

 Openbaarheid van bestuur 

 Interne communicatie 

 

Dienst Communicatie omvatte in 2017 ook twee medewerkers van het onthaal/de snelbalie. Dit staat 

onder meer in voor het telefonische en fysieke onthaal van het gemeentehuis, de postverwerking en –

registratie, registratie van de klachten en meldingen, afleveren van de ‘snelle’ producten van andere 

diensten, …  

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 369 00 50 

E-mail: communicatie@wetteren.be  

 

 Personeel 

Functie  Aantal VTE 

Communicatieambtenaar 0,8 

Communicatiemedewerker 0 (3 maanden); 0,8 (2 maanden);1,6 (7 

maanden) 

Onthaalmedewerker 2 

 Opdracht, bezetting en opleiding 

De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor de externe communicatie van de gemeente, en heeft 

oog voor de interne communicatie. De dienst zorgt voor kwaliteitsbewaking, coördineert de externe 

communicatie en beheert de algemene communicatiemiddelen. De dienst Communicatie rapporteert 

rechtstreeks aan de secretaris, de bevoegdheid communicatie is sinds 2013 toegewezen aan de 

burgemeester.  

mailto:communicatie@wetteren.be


 

In 2017 was de dienst gemiddeld bezet met 2 VTE. Vanaf 1 december 2016 werd de communicatie-

ambtenaar voor 2/5 vrijgesteld, om mee het verhuistraject ‘Let’s Move It! te trekken.  

 

Sinds 2014 vallen ook twee VTE onthaal/snelbaliemedewerkers onder de dienst Communicatie. Het 

onthaal staat onder meer in voor de eerste klantencontacten (telefonisch, aan het loket en digitaal), de 

briefwisseling, eerste registratie van klachten en meldingen, …), het afleveren van de ‘snelle’ producten 

van andere diensten, …  

 

Gevolgde opleidingen:  

- Vervolgopleiding: Zo past u sociale media toe, door middel van wekelijkse mails 

- Dag van de Digitale Communicatie 

- Werkproces Crisiscommunicatie 

- Opleiding veranderingen communiceren 

 

 Activiteiten 

 Openbaarheid van bestuur 

De dienst Communicatie behandelde in 2017 de aanvragen omtrent Openbaarheid van Bestuur. De 

communicatieambtenaar verwerkt de aanvragen en geeft advies, de gemeentesecretaris neemt de 

beslissing over het al dan niet toestaan van inzage of van het recht om een afschrift te bekomen. In 2017 

werden 6 officiële aanvragen verwerkt. 

 

 Noodplanning: luik communicatie 

De communicatieambtenaar is lid van de Veiligheidscel, in het kader van de noodplanning. De 

communicatieambtenaar is bij gemeentelijke fase Dir D5 in de gemeentelijke crisiscel. De 

communicatiemedewerker is Dir Info op het terrein, een van de onthaalmedewerkers ondersteunt de Dir 

D5 in het GCC, de andere ondersteunt de noodplanningsambtenaar.  

 

Er werd in 2017 geen publieke herdenking georganiseerd van de treinramp van 2013. Wel werden 

bloemstukken neergelegd bij het graf van het slachtoffer en bij de plaats van het ongeval.  

 

Via het noodcommunicatiesysteem ‘Domino’ werd een algemene campagne gevoerd ter promotie van 

het nieuwe Be-Alert. Er werd een opleiding rond ICMS en rond Be-Alert gevolgd.  

 

 Opmaken en beheren gemeentelijke communicatie-initiatieven  

De dienst Communicatie staat in voor het beheren van de algemene gemeentelijke communicatie-

initiatieven. Dit houdt in: het bepalen wat aan bod komt, het verzamelen van de informatie en 

eindredactie op de teksten, en het beheren van de verspreiding / publicatie. Het gaat om informatie die 

aan een ruim publiek bezorgd wordt, niet om individuele correspondentie.   

 



 

De dienst Communicatie zorgt ervoor dat de externe communicatie van de gemeente zo vlot mogelijk 

verloopt. Dit houdt in dat waar mogelijk de gemeente het voortouw neemt in de berichtgeving over 

gemeentelijke onderwerpen, en proactief communiceert.  

 

Bij de verschillende diensten en op de verschillende niveaus moet een bewustzijn aangewakkerd 

worden, om burgers tijdig te informeren. De dienst Communicatie wil dit bewustzijn verhogen, en wil 

kanalen aanbieden om met informatie naar buiten te komen. Het gaat om communicatie die zoveel 

mogelijk direct gericht wordt naar de betrokken doelgroep: de Wetterse bevolking, nieuwe inwoners, 

handelaars en investeerders, de pers, jongeren… Deze informatie moet duidelijk herkenbaar zijn als 

‘gemeentelijke informatie’. 

 

 Lichtkrant 

In 2017 werd het beheer van de lichtkrant overgedragen aan de bibliotheek.  

 

 Nieuwsbrief 

Elke Wetteraar krijgt elke twee weken de Nieuwsbrief in de bus. Deze is door vorm en verschijnings-

frequentie zeer geschikt om korte, actuele berichten aan te halen. De dienst Communicatie coördineert 

de werking, en stimuleert de diensten om zelf onderwerpen en teksten aan te leveren. De vormgeving 

en drukwerk zijn uitbesteed. In 2017 werden 23 edities van de Nieuwsbrief gemaakt. Hieronder valt 

onder meer een speciale zomernieuwsbrief (met activiteitenoverzicht onder de noemer ‘Wetteren 

Zomert!).  

 

 Algemene elektronische nieuwsbrief 

De dienst Communicatie staat sinds begin 2011 in voor het opmaken, redigeren en versturen van de 

algemene elektronische nieuwsbrief. Deze wordt samengesteld op basis van berichten op de startpagina 

van de website. In 2017 werden 25 algemene elektronische nieuwsbrieven verstuurd, telkens aan zo’n 

1200 abonnees.  

 

 Kijk op Wetteren 

In 2017 werd een verhuiseditie van het magazine Kijk op Wetteren voorbereid, dat in 2018 verschenen 

is. 

 

 Nieuwjaarskaart 

De dienst Communicatie zorgde voor ontwerp, realisatie en distributie van een papieren en digitale 

Nieuwsjaarskaart, die de gemeentelijke diensten konden versturen. Ook werd een banner in de mail-

handtekening aangemaakt. De kaart van eind 2017 is een eigen ontwerp van de dienst, en meteen een 

van de eerste publicaties in de nieuwe huisstijl. 

 



 

 Beheren en ondersteunen elektronische communicatie voor andere diensten 

 Inhoudelijk onderhoud en ondersteuning elektronische nieuwsbrieven andere diensten 

De diensten staan zelfstandig in voor het versturen van de nieuwsbrief Toerisme en Evenementen, 

nieuwsbrief CC Nova, nieuwsbrief Bib en nieuwsbrief Kunstacademie. De dienst Communicatie 

ondersteunt waar nodig.  

 

 Inhoudelijk onderhoud en ondersteuning website 

De dienst Communicatie zorgt voor coördinatie en kwaliteitsbewaking van de gemeentelijke website. 

Er wordt inhoudelijke en eenvoudige technische ondersteuning gegeven aan de diensten, de dienst ICT 

staat in voor de meer gedetailleerde technische ondersteuning.  

 

De dienst Communicatie stimuleert de diensten om hun deel van de site te onderhouden en om de 

website te gebruiken als volwaardig communicatiekanaal. Verder controleert de dienst de nieuws-

berichten en andere teksten inhoudelijk en qua vormgeving. Er werden 261 nieuwsberichten geplaatst 

doorheen het jaar. De dienst Communicatie geeft advies over het optimaal gebruik van de site door de 

diensten en plaatst ook zelf heel wat berichten op de site. Ook worden regelmatig verbeteringsacties 

uitgevoerd, zoals het herwerken van de navigatie en de diensten aansporen de projectinformatie of de 

informatie over de diensten up to date te houden. Verder zorgt de dienst Communicatie voor algemene 

informatie, zoals het online plaatsen van de uitnodigingen van de gemeenteraadscommissies en voor 

het bijwerken van de gegevens van de raadsleden en schepenen. In samenwerking met de dienst ICT 

wordt de site voortdurend bijgestuurd en verbeterd.  

 

In 2017 werd door de dienst Communicatie een leverancier aangeduid om een nieuwe website te 

ontwikkelen. Het gaat om een ambitieus initiatief, waarbij op termijn alle gemeentelijke sites 

geïntegreerd worden. Er was uitgebreid voorbereidend overleg met de diverse partijen: leveranciers, 

OCMW, beheerders van andere gemeentelijke websites… 

 

 Facebook ‘Beleef Wetteren’ 

De dienst Communicatie lanceerde in 2012 samen met de dienst Toerisme en Evenementen de 

Facebook-pagina Beleef Wetteren. In 2013 kende deze Facebookpagina een explosieve groei, zeker 

naar aanleiding van de treinramp. Eind augustus startte de dienst Toerisme en Evenementen een eigen 

Facebook-pagina ‘Weg van Wetteren’. Naar aanleiding hiervan veranderde de naam van de 

gemeentelijke pagina van ‘Beleef Wetteren’ naar ‘Gemeente Wetteren. In 2017 steeg het aantal 

gebruikers die de pagina ‘liken’ van 2533 naar 3164. En waren er 3162 mensen die de pagina volgden. 

De Facebook-pagina ‘Weg van Wetteren’ heeft ondertussen 3599 ‘likes’ en 3714 volgers. 

 

In 2015 werd een pagina opgericht voor Sport- en Recreatiedomein De Warande. Deze pagina ging van 

1866 naar 2306 pagina-vind-ik-leuks, in 2017 volgden 2304 mensen deze pagina.   

Ook werd op de jaarwisseling 2015-2016 de pagina voor Kunstacademie afdeling Muziek en Woord 

opnieuw aangemaakt. Deze telde aan het eind van 2017 305 volgers. 

 



 

Facebook wordt ook ingezet als een kanaal waarlangs klachten en meldingen ontvangen en beantwoord 

worden. 

 

 Twitter ‘Gemeente Wetteren’ 

Dienst Communicatie maakte op 5 februari 2013 een twitteraccount aan. In 2017 werden 339 tweets 

geplaatst. Het aantal volgers steeg van 1391 naar 1464. Twitter wordt ook ingezet als een kanaal 

waarlangs klachten en meldingen ontvangen en beantwoord worden.  

 

 Inhoudelijk onderhoud en ondersteuning Intranet  

Het Intranet werd gelanceerd door de dienst ICT. De dienst Communicatie zorgt hier voor content, 

stimuleert de diensten tot het gebruik van het Intranet en levert verbetervoorstellen vanuit het standpunt 

van de gebruiker. 

 

 Infoschermen 

In 2016 introduceerde de dienst Communicatie digitale infoschermen in het gemeentehuis, en 

vernieuwde de exemplaren in cc Nova, De Poort en De Warande. In 2017 werd de lay-out bijgesteld, 

en werd er voorbereid om een extra systeem aan te kopen voor de klantbegeleiding en de digitale 

bekendmaking van bv openbare onderzoeken.  

 

 Bieden van ondersteuning aan andere diensten 

 Uitnodigingen gemeenteraadscommissies: op site en naar persmedewerkers 

In 2017 verspreidde de dienst Communicatie de uitnodigingen voor de gemeenteraadscommissies naar 

de pers. 

 

 Communicatie rond projecten  

De dienst Communicatie ondersteunt de diensten bij de communicatie rond projecten. Dit houdt vaak 

in dat de dienst ook betrokken wordt bij de uitwerking / bijsturing van een project. Een aantal van de 

grotere projecten waarrond een communicatieplan werd uitgewerkt of advies werd verleend zijn: 

- Verhuisproject ‘Let’s Move It’ 

- Bloementapijt 

- Uitpas 

- Herinrichting Koningin Astridlaan  

- Herinrichting plein Kapellendries 

 

 Verzamelen, nakijken en bijhouden publicaties andere diensten + aftoetsen aan nieuwe 

stijl + ondersteuning 



 

In de loop van 2017 werd een volledig nieuw logo en nieuwe huisstijl uitgewerkt. Het gaat om een 

overkoepelend logo voor Wetteren, dat de eenheid en veelzijdigheid van Wetteren in de verf zet. Dit 

alles werd voorgesteld op 11 december. Vanaf dan werden alle publicaties (print en digitaal) geleidelijk 

aan overgezet. Er werden ook een nieuw briefsjabloon, powerpoint, briefomslagen, visitekaartjes… 

ontworpen. Voor de nieuwe stijl moet ook een nieuwe fotodatabank aangelegd worden.  

 

De dienst Communicatie controleert alle publicaties van gemeentediensten naar vorm en inhoud, en 

ondersteunt de diensten waar nodig met eigen vormgeving. Dit gaat over affiches, flyers, webartikels, 

brochures, folders… Zo werd onder meer de brochure van cc Nova mee bekeken voor druk. Ook 

algemene affiches, bijvoorbeeld over een sluiting van het gemeentehuis, vertrekken vanuit de dienst 

Communicatie.  

In 2017 werden naast een groot deel affiches nog tientallen publicaties (uitnodigingen, folders, flyers, 

brochures,…) gecreeërd. 

 

 Organiseren / ondersteunen info- en inspraakvergaderingen 

De dienst Communicatie ondersteunt diensten bij het organiseren van informatie- en inspraak-

vergaderingen. Omwille van het verhuisproject en personeelsproblemen was dit in 2017 minimaal. 

 

 Foto's  

De dienst Communicatie neemt foto’s op vraag van andere diensten, zoals de foto’s van nieuwe 

personeelsleden of van bepaalde evenementen. Zo werden er ook nieuwe officiële foto’s gemaakt van 

de gemeenteraad en het schepencollege. 

 

 Beheren perscontacten 

 Persberichten 

Diensten zetten steeds meer de stap naar de dienst Communicatie, om hun boodschap te verspreiden. 

Dat uit zich in het aantal persberichten dat verspreid werd. In 2017 werden 80 persberichten opgemaakt 

en verstuurd, en 43 persuitnodigingen. Het opmaken en versturen van persberichten wordt 

gecentraliseerd bij de dienst Communicatie, tenzij voor zeer specifieke doelgroepen. Het overgrote deel 

van deze berichten wordt door de lokale pers opgepikt.  

In Wetthra werden door de dienst advertenties opgemaakt voor de Kunstacademies. 

 

 Perscontacten 

De perslijst werd bijgehouden en geüpdatet. Er wordt regelmatig actief contact genomen met de pers, 

om optimaal te kunnen samenwerken. 

De nota voor de omgang met de pers, voor alle gemeentepersoneel, werd afgewerkt en goedgekeurd in  

2016. 

 



 

 Ondersteunen en/of organiseren persmoment 

De dienst Communicatie voorziet een kader voor het organiseren van persmomenten, en geeft 

ondersteuning bij de organisatie ervan, zoals het persmoment rond de herinrichting rond het 

Scheppersinstituut, Buurtsport, Biezeweg, Marktactie en het voorstellen van logo en huisstijl. 

 

 Beheren en uitvoeren projectwerking eigen dienst 

 Uitvoering en promotie digitaal Wetteren  

De dienst Communicatie beheert, naast algemene schriftelijke publicaties, ook de algemene 

elektronische communicatie. In 2011 werd, op initiatief van de dienst ICT, de werkgroep Digitaal 

Wetteren opgericht, om de gemeentelijke digitale initiatieven te coördineren, en om informatie uit te 

wisselen tussen de diensten onderling. In 2017 werd onder deze noemer geen actie ondernomen.  

 

 Tot Dinsdag 

In 2011 werd het inspraakproject Tot Dinsdag van de dienst Communicatie opgestart. Vele Wetteraars 

zitten met vragen over hun buurt. Daarom gaat in dit project het schepencollege op buurtbezoek om te 

luisteren naar vragen, opmerkingen en suggesties om het buurtleven aangenamer te maken. De vragen 

moeten niet vooraf worden doorgegeven. In een eerste bezoek luistert het schepencollege. Pas in een 

tweede bezoek komen er antwoorden, omdat vragen een volledig en correct antwoord verdienen, nadat 

ze eerst met de gemeentelijke diensten zijn besproken. Na het tweede bezoek wordt in de buurt een 

thema-nieuwsbrief verspreid, met daarin een samenvatting van de besproken voorstellen en 

oplossingen. 

 

Na Westrem en Jabeke in 2011, de Kasterwijk in 2012, Ten Ede in 2013 en 2014, Kwatrecht en 

Massemen (kant Lambroek – eerste vergadering) in 2015, Massemen (kant Lambroek – tweede bezoek), 

Boskant en Overschelde deel 2 (eerste bezoek) in 2016, was in 2017 nog het tweede bezoek aan 

Overschelde gepland, en Massemen (kant Kortenbos). De onderwerpen variëren: zwerfvuil, mobiliteit, 

buurthuizen, … Gezien de nabijheid van de verkiezingen worden volgende bezoeken uitgesteld tot na 

2018. 

 

 Ontvangst nieuwe inwoners  

Het bestuur streeft ernaar om de nieuwe inwoners twee keer per jaar te ontvangen om ze te laten 

kennismaken met hun gemeente en de dienstverlening. De nieuwe inwoners worden ontvangen in de 

hal van het gemeentehuis waar ze worden verwelkomd door het College van Burgemeester en 

Schepenen. Na de voorstelling van de politieke mandatarissen en de wijkagenten volgt een rondrit - met 

autobus - in de gemeente langs enkele belangrijke locaties. Tijdens de busrit krijgen de deelnemers 

bijkomende informatie en uitleg over de aangeboden diensten en over de gemeente zelf. Na de rondrit 

volgt een algemene presentatie van de gemeentelijke dienstverlening, in cc Nova. Achteraf is er een 

receptie, waar Wetterse handelaars hun zaak voorstellen. 

 



 

In 2017 werd 2 keer een ontvangst georganiseerd voor nieuwe inwoners, op 29 mei en op 12 september.  

Er wordt ook telkens een tevredenheidsenquête uitgevoerd, op basis waarvan de ontvangst systematisch 

wordt bijgestuurd.  

 

 Imago-ondersteuning 

De dienst Communicatie heeft aandacht voor het imago van de gemeente, doorheen alle acties en 

projecten. Zo werd in 2014 een promotiefilm gemaakt door de dienst Communicatie. Deze werd in 2014 

in première vertoond, om in 2015 algemeen gelanceerd te worden. 

 

Daarnaast wordt er ook promotiemateriaal aangemaakt en besteld, zoals stylo’s met opdruk van de 

gemeente, cursusblokken, notaboekjes, persmappen, winkeltasjes…  

 

 Organiseren educatieve rondleidingen in het gemeentehuis 

De dienst Communicatie verzorgt educatieve rondleidingen voor groepen in het gemeentehuis (over de 

werking van de gemeentediensten, de verkiezingen, de lokale politiek…). Rond deze werking wordt 

geen extra publiciteit gemaakt, maar de aanvragen die binnenkomen worden allemaal positief 

beantwoord. In het verhuisjaar 2017 werden geen klassen rondgeleid.  

 

 Loket: Aanvraag informatie externen 

In de loketfunctie komen voornamelijk aanvragen van externen voor de lichtkrant, vragen om 

activiteiten op te nemen in de gemeentelijke nieuwsbrief, of algemene vragen die via het onthaal 

doorgegeven worden.  

 

 Uitvoeren diverse ondersteunende taken 

 Dagorde schepencollege voor Communicatie 

Dit omvat het opmaken van de eigen dagorde van de dienst. 

 

 Dienstoverleg 

Er wordt intern dienstoverleg georganiseerd binnen de dienst Communicatie. 

 

 Organisatie dienst (archivering, onderling overleg, dienstoverleg, budget, jaarverslag, 

bestelbonadministratie, …) 

Dit omvat de dagelijkse organisatie van de dienst. De verdere uitbouw van de dienst omvat dat het 

aanwezige materiaal en de aanwezige kennis verder georganiseerd worden. 

 Diensthoofdenoverleg  



 

Om de communicatie tussen de verschillende gemeentelijke diensten te optimaliseren, wordt elke 

dinsdagmiddag een diensthoofdenoverleg georganiseerd. Op dit overleg worden de punten van zowel 

gemeenteraad als college van burgemeester en schepenen besproken. De dienst Communicatie woont 

waar mogelijk dit overleg bij. Ook is hier aandacht voor de verdere interne en externe communicatie 

van de besproken punten. 

 

 Voorbereiden en bijwonen Managementteam 

De communicatieambtenaar is in de loop van 2017 uit het Managementteam gestapt.  

 Beheren interne communicatie 

 Interne communicatie  

De dienst Communicatie heeft blijvend oog voor de interne communicatie, bij alle lopende projecten en 

taken. Daarnaast wordt opgetreden als procesverbeteraar.  

 

De dienst Communicatie zorgde voor interne overeenstemming en het uitstralen van een eigen identiteit 

door middel van uniforme mailhandtekeningen en visitekaartjes. Ook werd in 2013 het personeelsblad 

De P@per uitgewerkt en voorbereid, om in 2014 voor het eerst te verschijnen. In 2017 verzorgde de 

dienst 4 edities van de P@per, waaronder 1 speciale verhuiseditie.  

 

Daarnaast staat de dienst Communicatie in voor het afstemmen, plannen en inspreken van de antwoord-

apparaten van alle interne en externe gemeentediensten, bijvoorbeeld bij vrije dagen en bij 

sluitingsdagen. Bij vrije dagen zorgt de dienst Communicatie voor informatie naar het publiek. 

 

 Verhuistraject Let’s Move It! 

De communicatieambtenaar werd vanaf 1 december aangeduid als een van de trekkers van het 

verhuistraject. Dit is een formalisering van een taak die in de praktijk al langer werd opgenomen. De 

bijdrage aan Let’s Move It! omvat onder meer het informeren en motiveren van de medewerkers voor 

het veranderingstraject, het organiseren van samenwerkingsplatformen en uitwisseling van gegevens 

via Intranet, vernieuwen van de website, logo en huisstijl, invoeren van een klantbegeleidingssysteem, 

afstemmen van de planning met ICT,  … 

 

Ook werd het ontwerp van organogram voorzien van uniforme benamingen en een uniforme lay-out. In 

dit kader werd in augustus al een bezoek gebracht aan het administratief centrum in Aalst. 



 

 DEPARTEMENT STADSONTWIKKELING 

 Voorstelling dienst  

Het departement stadsontwikkeling bundelt en coördineert de volgende diensten: 

 Grondgebiedszaken 

o Evenementen 

o Lokale economie 

o Milieu 

o Ruimtelijke ordening en stedenbouw 

o Mobiliteit 

o Wonen 

 Infrastructuur 

 

Het departement wordt ondersteund door de beleidscel en administratieve cel.  

 

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 369 34 15 

 

 Beleidscel 

 Voorstelling dienst 

De beleidscel staat in voor het plannen, uitwerken en opvolgen van het gemeentelijk beleid rond lokale 

economie, milieu, ruimtelijke ordening en stedenbouw, mobiliteit en wonen. Hier wordt een lange 

termijnvisie uitgewerkt met specifieke aandacht voor leefbaarheid en duurzaamheid in onze gemeente. 

De dienst grondgebiedszaken werkt de projecten verder uit.  

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Deskundige  1 

Adviseurs 2 

 



 

 Administratieve cel 

 Voorstelling dienst 

De administratieve cel neemt een ondersteunende rol op zich t.o.v. de beleidscel. Ze helpt de projecten/ 

dossiers die tot stand komen in de beleidscel administratief mee voor te bereiden en op te volgen.  

 

Momenteel gaat dit over volgende dossiers/procedures:  

- overheidsopdrachten in verband met openbare werken; 

- afschaffen/wijzigen/verleggen van buurtwegen en/of waterlopen, rioolaansluitingen, opritten; 

- verlagen van boordstenen; 

- vastleggen van een nieuwe rooilijn + grondinnameplan; 

- …. 

 Personeel 

 

Functie Aantal VTE 

Deskundige  1 

Administratief medewerker 0,5 

 

 Dienst Grondgebiedszaken 

 Voorstelling dienst 

De dienst Grondgebiedszaken staat in voor de administratieve afhandeling van taken en projecten rond: 

- Evenementen 

- Lokale economie 

- Milieu 

- Mobiliteit 

- Ruimtelijke ordening en stedenbouw 

- Wonen  

De dienst onderhoudt ook contact met de klanten over hun dossier.  

 

Daarnaast staan de deskundigen in voor het adviseren van de omgevingsvergunningsaanvragen.  

 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Diensthoofd 0,75 

Deskundigen 1,75 

Administratief medewerkers 9 

 



 

 Evenementen 

In 2017 werden er 343 vergunningen afgeleverd in het kader van evenementen.  

 

 Leefmilieu 

 Voorstelling dienst 

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 het verkrijgen van een milieuvergunning, natuurvergunning, vergunning voor opslag van 

springstoffen, vergunning ioniserende stralen; 

 het verkrijgen van een subsidie voor het behoud van zwaluwnesten, het plaatsen van muurisolatie en 

het aanplanten en onderhouden van kleine landschaoselementen zoals bomen, struiken, hagen…, 

gratis bouwadvies; 

 het melden van milieuhinder en dierenverwaarlozing; 

 vragen inzake de afvalophaling en –verwerking; 

 het aanvragen van putwateranalyses; 

 informatie over het kappen van bomen, composteren, duurzame energie… 

 Interne milieuzorg 

Wanneer een gemeente haar inwoners wil aanzetten tot milieuzorg, is het belangrijk dat de gemeente 

zelf het goede voorbeeld geeft binnen de gemeentelijke diensten. De bedoeling is dat duurzaam wordt 

omgesprongen met natuurlijke hulpbronnen: energie, grondstoffen en water. 

 

In kader van het intern milieuzorgsysteem worden de volgende acties uitgevoerd:  

 selectieve inzameling printerafval via Tomson Recycling en printerafval van de kopieermachines via 

Canon; 

 gebruik van milieuvriendelijke papier; 

 implementatie van het gebruik van FSC-gelabeld hout;  

 gebruik compost en mulching, gasbranders en stoom door de plantsoendienst i.p.v. pesticiden; 

 duurzaam waterbeheer binnen gemeentelijk patrimonium; 

 energieboekhouding- en energiezorgsysteem in de gemeentelijke gebouwen, opmaak energiezorg-

plan voor de gemeentelijke gebouwen; 

 alle gemeentelijke gebouwen met een stookinstallatie of centrale verwarming werden opgenomen in 

een dienstencontract totale waarborg met energiequota + registratie energieverbruiken. 

 Vergunningen 

 Vlarem - milieuvergunningen 

Sinds november 2000 wordt gebruik gemaakt van CEMOS (het Milieuvergunningen-opvolgings-

systeem van Cevi) voor de registratie van milieuvergunningen. Voor de opvolging van de 

omgevingsvergunning ontwikkelt Cevi het softwarepakket Vergunningen.net.  

 



 

In 2003 werd het systeem uitgebreid met de OVAM-module, zodat kon worden gestart met de opmaak 

van de Gemeentelijke Inventaris Risiscogronden. Sinds 2004 worden de nieuw ingediende 

vergunningsaanvragen via de Logis-Milieu module ingetekend op niveau van de exploitatie 

(rechtstreekse koppeling tussen GIS en gegevensbestanden).  

 

In 2017 werden volgende milieuvergunningsaanvragen behandeld: 

Klasse 1 of beroep klasse 2: / 

Klasse 2: 12 

Klasse 3: 32 

 Omgevingsvergunningen 

De omgevingsvergunning vervangt en verenigt de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelings-

vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend bij één loket, het Omgevingsloket, 

waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. 

 

In 2017 werd de omgevingsvergunning verplicht voor aanvragen die door de deputatie of Vlaamse 

overheid worden behandeld. De gemeente startte met de omgevingsvergunning op 1 januari 2018. 

 

In 2017 werden volgende omgevingsvergunningen met ingedeelde inrichting en/of activiteiten 

behandeld: 

Klasse 1: 2 

 Natuurvergunningen 

In 2017 werden 2 natuurvergunning afgeleverd. 

 Natuurmeldingen 

In 2017 werden geen natuurmeldingen ontvangen 

 Milieuklachten-, registratie- en opvolgingssysteem  

Zie jaarverslag KSM voor details. 

 Kapverordening 

Er werden door het Agentschap voor Natuur en Bos 4 toelating gegeven voor het vellen van een 

alleenstaande boom omwille van acuut gevaar en werden er 2 kapmachtigingen afgeleverd. 

 Bodem en grondwater 

 Bodemsanering 

De gemeente heeft in 2017 geen beroep gedaan op een erkend bodemsaneringsdeskundige voor 

begeleiding bij een calamiteit. Er werd wel een erkend bodemsaneringsdeskundige aangesteld voor de 

opmaak van een oriënterend bodemonderzoek voor het gemeentelijk magazijn (periodieke 

verplichting). 



 

Jaarlijks worden ook heel wat vragen van notarissen en studiebureaus behandeld om allerhande 

gegevens te bekomen (uittreksel uit vergunningenregister, uittreksel uit gemeentelijk register voor 

risicogronden) over percelen waarvan de overdracht overwogen wordt of gepland is.  

 Grondwater 

Bewoners van woningen die om een bepaalde reden niet aangesloten zijn op het waterleidingsnet, 

kunnen hun putwater kosteloos laten onderzoeken. Dit kan op twee manieren:  

- bij de Vlaamse Milieumaatschappij (in 2017: 2 aanvragen); 

- bij het klantenkantoor van Farys (in 2017: 7 aanvragen). 

 Subsidies 

 Natuursubsidies 

Eind 2010 werd door het Regionaal Landschap Schelde-Durme (RLSD) een nieuw subsidiereglement 

voorgesteld, die verschillende gemeentelijke natuursubsidiereglementen samenbrengt in één reglement. 

Dit werd door de gemeenteraad goedgekeurd op 16/12/2010 en ging in voege op 01/01/2011.  

 

Overzicht goedgekeurde subsidies: 

 2015 2016 2017 

Aanplant en onderhoud kleine 

landschapselementen 

15 aanvragen – 

totaal: 1.995 euro 

15 aanvragen – 

totaal: 1.988,75 

euro 

17 aanvragen – 

totaal: 1.935 euro 

Knotbomen 

Poelen aanleg 

onderhoud 

Hoogstamboomgaarden 

De burgers worden geïnformeerd over dit subsidiereglement a.d.h.v. een artikel in het gemeentelijk 

infoblad en via de website. 

 Subsidies gebruik van regenwater 

Hierna volgt een overzicht van de subsidieaanvragen voor het gebruik van regenwater: 

Subsidies regenwater 2015 2016 2017 

Aantal aanvragen 2, waarvan 1 

goedgekeurd 

1 3, waarvan 1 

goedgekeurd 

Uitgaven 250 euro 250 euro 250 euro 

De burgers worden geïnformeerd over dit subsidiereglement via de website. 

 Subsidies + ondersteunende maatregelen energie 

 Subsidie duurzame energiemaatregelen: 

Op 28 april 2008 keurde de gemeenteraad het subsidiereglement goed voor de plaatsing van 

fotovoltaïsche en thermische zonne-installaties en warmtepompen. Het bestaande subsidiereglement 

voor de plaatsing van zonneboilers werd opgeheven. 



 

Op 18 december 2008 paste de gemeenteraad het reglement aan. De subsidiëring van fotovoltaïsche 

zonnepanelen werd stopgezet. In totaal keurde de gemeente 49 aanvragen goed voor een totaal bedrag 

van 36.750 euro. 

 

Op 1 juli 2013 heeft de gemeenteraad het subsidiereglement van 28 april 2008 (gewijzigd op 18 

december 2008) opgeheven. De aangevraagde en goedgekeurde subsidies worden de komende jaren 

wel uitbetaald. In totaal keurde de gemeente 95 aanvragen  voor het plaatsen van een thermische 

zonne-installaties goed (48.038,24 euro), alsook 49 aanvragen voor het plaatsen van een 

warmtepomp (41.000 euro). 

 

 Subsidie muurisolatie: 

De gemeenteraad keurde op 2 juli 2015 een reglement goed voor het subsidiëren van muurisolatie, 

zowel spouwmuurisolatie (€ 4/m², max. 350€) als buitenmuurisolatie (€ 10/m², max. 650€). 

Subsidies 2016 2017 

spouwmuurisolatie 43 = 13.319 euro 10 = 3.052 euro 

buitenmuurisolatie 11 = 5.774 euro 16 = 7.744 euro 

 

 Gratis duurzaam bouwadvies: 

Sinds 2014 kunnen Wetteraars bij de MilieuAdviesWinkel terecht voor gratis bouwadvies (sessie 

van anderhalf uur) en sinds 2016 kunnen ze gratis renovatieadvies aan huis aanvragen. De gemeente 

en het provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen (provincie) betalen elk de helft van deze sessies.  

o Bouwadvies in 2017: 1; 

o Renovatieadvies aan huis in 2017: 6. 

 

 Vlaamse energielening: 

In 2014 konden burgers een goedkope lening afsluiten om duurzame energiemaatregelen uit te 

voeren. Bewoners die tot de doelgroep behoren kunnen een renteloze lening afsluiten. Dossiers 

werden behandeld door een lokale entiteit i.k.v. FRGE (fonds ter reductie van de globale 

energiekost), voor Wetteren was dit de intercommunale DDS. Op die manier worden ook burgers 

met een inkomen lager dan het gemiddelde, gestimuleerd om besparende energiemaatregelen uit te 

voeren.  

Eind 2014 besliste de intercommunale DDS als lokale entiteit niet langer in te staat voor de (federale) 

terbeschikkingstelling van goedkope leningen via het Fonds ter Reductie van de Globale 

Energiekost.  

 

In 2015 werd de FRGE-lening vervangen door de Vlaamse energielening. Het energiehuis dat voor 

de Wetteraars de aanvragen voor het bekomen van een goedkope/renteloze lening behandelt is vzw 

BEA (Beheer Energie Aalst).  

 

Vlaamse energielening 2016 2017 

gewone dossiers 13 7 

doelgroepdossiers 5 5 



 

 

 Groepsaankopen provincie: 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen organiseert reeds enkele jaren een groepsaankoop 100 % 

groene stroom en aardgas. Zowel in het gemeentehuis als in het Sociaal Huis wordt een energieloket 

ingericht waar de burgers met vragen terecht kunnen. Burgers die zelf geen toegang hebben tot het 

internet worden geregistreerd als ze vrijblijvend een offerte wensen en na de veiling als ze willen 

ingaan op het aanbod die ze kregen. 

De gemeente Wetteren eindigde reeds 3 jaar na elkaar in de top 5 van de Oost-Vlaamse gemeenten 

met de meeste inschrijvingen aan het gemeentelijk loket. Daarvoor kregen we een gratis 

bandenspanningsactie.   

 

 Groepsaankopen gemeente/vzw BEA: 

In 2017 heeft de gemeente met het energiehuis vzw BEA enkele groepsaankopen georganiseerd: 

muurisolatie, zonnepanelen/zonneboiler, elektrische fietsen, elektrische voertuigen.  

Begin 2018 wordt een groepsaankoop rond de gebouwschil gelanceerd, een groepsaankoop voor 

energiebesparende maatregelen. Deze groepsaankoop start met het uitvoeren van een energie-audit 

door een professional. De professional bepaalt na grondige analyse van de woning wat de meest 

passende maatregelen zijn om energie te besparen. De volgende maatregelen kunnen tegen een 

voordelig tarief aangeboden worden als gevolg van de groepsactie: dakisolatie, muurisolatie, 

hoogrendementsketels, hoogrendementsglas, zonnepanelen, zonneboilers, warmtepompen en 

vloerisolatie. De aanvrager beslist of hij/zij al dan niet één van de voorgestelde maatregelen laat 

uitvoeren. De aanvrager ontvangt dan een op maat gemaakte offerte voor de gewenste maatregel. Na 

ondertekening van de gekozen offerte wordt een afspraak voor de werken gemaakt. Vzw BEA volgt 

samen met Energy Efficiency Navigator de uitvoering van de maatregel op. 

 

 Subsidies zwaluwen 

Op 28 oktober 2004 heeft de gemeenteraad een nieuw subsidiereglement goedgekeurd, nl. voor het 

behoud van bewoonde zwaluwnesten. Via het verlenen van een subsidie wil het gemeentebestuur 

zwaluwkolonies beschermen en aantrekken. Het gemeentebestuur verleent een subsidie van 25 euro per 

jaar voor de instandhouding van een zwaluwkolonie van 1 tot 3 nesten; 37,50 euro per jaar voor de 

instandhouding van een zwaluwkolonie van 4 tot 5 nesten; en 50 euro per jaar voor de instandhouding 

van een zwaluwkolonie van meer dan 5 nesten.  

De aanvrager van de subsidie dient enkele voorwaarden na te leven, zoals geen chemische 

insectenbestrijders gebruiken op de muren, geen lakverven gebruiken, …. 

 Natuur 

 Natuurgebied De Ham 

De gemeente heeft in 2008 13,5 ha in het natuurgebied ‘De Ham’ aangekocht. De Vlaamse 

Landmaatschappij werd aangesteld om een natuurinrichtingsplan op te maken met als doel het 

Subsidies zwaluwen 2015 2016 2017 

Aantal aanvragen 13 16 18 (69 nesten) 

Uitgaven 427,50 euro 525,00 euro 587,50 euro 



 

natuurgebied ‘De Ham’ te herwaarderen, om een ecologisch waardevol gebied te creëren met aandacht 

voor passieve recreatie. 

 

Het natuurinrichtingsplan werd opgemaakt (2009) i.k.v. een gemeentelijke ruimtelijk uitvoeringsplan 

voor de omgeving van De Ham. Het Ruimtelijk Structuurplan Wetteren stelt het volgende: binnen het 

natuurinrichtingsplan moet rekening gehouden worden met:  

 de mogelijkheid om een waterpartij te voorzien refererend naar de opgevulde Scheldemeander; 

 mogelijkheden van het gebied op recreatief vlak en natuureducatief vlak; 

 de parkeerbehoefte vanuit het natuurgebied en de naburige secundaire school. 

 

Met vzw Natuurpunt werd een beheerovereenkomst afgesloten. Het terrein wordt minstens éénmaal per 

jaar gemaaid in afwachting van de natuurinrichting. Basisvoorwaarde om te kunnen starten is de 

afkoppeling van het afvalwater van de Vennestraat, zodat dit niet meer in De Ham terecht komt. 

 

Door nieuwe ontwikkelingen in 2011 (project GOG Bastenakkers) stond het inrichtingsplan op de 

helling. De Ham werd ondertussen in het Sigmaplanproject Bastenakkers opgenomen. Er zal een 

gereduceerd getijdengebied (GGG) gerealiseerd worden. W&Z heeft verschillende elementen uit het 

oorspronkelijke natuurinrichtingsplan voor De Ham proberen integreren in het inrichtingsplan voor het 

GGG. Het verzoek tot ontheffing van de milieueffectrapportage-plicht werd niet goedgekeurd. W&Z 

zal eerst een project-mer moeten opmaken. Het gewest werkt nog steeds aan de opmaak van een 

ruimtelijk uitvoeringsplan.  

 

In 2017 werd geen verdere vooruitgang geboekt.  

 Paelepelbos 

De gemeente kocht in 2009 ca. 5 ha voormalig historisch waardevol bos aan, alsook een maïsakker. Op 

dit terrein bevinden zich verschillende voortplantingspoelen van amfibieën. Het is een belangrijk 

leefgebied voor de Europees beschermde en zeldzame kamsalamander. 

 

Samen met het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB), waarmee een beheersovereenkomst werd 

afgesloten, werden de poelen geherprofileerd en nieuwe poelen aangelegd. Op de maïsakker werden 

boompjes aangeplant. 

 

Het ANB kocht in 2017 een perceel grenzend aan de eigendom van de gemeente. Dit zal mee 

opgenomen worden in het beheer van het Paelepelbos. De mogelijkheid wordt onderzocht om via het 

Paelepelbos via D’Heide te ontsluiten richting Moleneed en ten zuiden naar de Serskampse bossen. 

 Project Gestroomlijnd Landschap: Maanbeek - Laresloot 

Het behouden van biodiversiteit en het verminderen van overstromingsrisico’s zijn actuele uitdagingen. 

Beide gaan hand in hand in het project Gestroomlijnd Landschap. Dit project wordt uitgevoerd door de 

provincie Oost-Vlaanderen en het Regionaal Landschap Schelde Durme. Voor het deelproject 

Maanbeek – Laresloot zijn de gemeenten Wetteren en Laarne nauw betrokkenen bij planning en 

uitvoeringen. Het project loopt van 2012 tot 2015. 

 



 

In het project wordt werk gemaakt van de versterking van natuurverbindingen, een betere 

waterhuishouding en de herwaardering van waterlopen in het landschap. Voor elk gebied worden 

gerichte maatregelen uitgestippeld om deze verbindingen te versterken. Een goede ecologische 

verbinding tussen 2 natuurgebieden verhoogt de overlevingskansen voor heel wat planten-en 

diersoorten. Meer ruimte geven aan de natuurlijke loop van het water is belangrijk voor een goede 

waterberging. De waterlopen vormen de verbinding, maar ook het landschap er rond krijgt de nodige 

aandacht. Bovendien zijn er kansen om ook verkeersveiligheid, landbouw, erosiebestrijding, erfgoed, 

recreatie en educatie op te nemen. In 2012 ging de uitvoering van het project Gestroomlijnd Landschap 

van start in de pilootgebieden.  

 

Realisaties:  

- Herstel historisch slotenpatroon: In de omgeving van Liefkenshoek en de Meerkens vormen de 

sloten een directe opstap naar de natuur in de Kalkense Meersen. In dit deelgebied werd 1400 lopende 

meter sloot en 1 poel hersteld. 

- Gebiedsgericht promoten van beheerovereenkomsten: De bedrijfsplanners van de Vlaamse 

Landmaatschappij nemen een actieve rol op. Het palet van beschikbare beheerovereenkomsten 

die landbouwers kunnen afsluiten, wordt actief gepromoot om mee de projectdoelstellingen te 

realiseren. Het gaat onder meer over botanisch beheer van graslanden en akkers, perceels-

randenbeheer langs waterlopen en andere kwetsbare elementen, erosiebestrijdingsmaatregelen 

en het aanplanten of onderhouden van kleine landschapselementen. 

- Nieuwe zomereikendreef en knotbomenrij: In het najaar van 2012 werden 55 zomereiken geplant 

in het onverharde deel van de Gereedstraat in Overschelde. Zo wordt deze bij fietsers en wandelaars 

geliefde trage weg aan de rand van de Kalkense Meersen een kenmerkende zomereikendreef in het 

landschap. Heraanplant deel van de eiken werd eind 2014 uitgevoerd. 

- Oeverafschuining en rietaanplant aan de waterloop De Sloot in de Stooktestraat. 

- Paasmaandagwandeling langs trage wegen in 2015 i.k.v. realisaties van dit project. 

- Infoavond voor landbouwers over agrarisch landschapsbeheer (16.12.2015). 

- Eind 2016: aanplantingen zwarte els langsheen de Sloot. 

 

Verder af te werken: 

- Openstelling en inrichting trage wegen: voorzien van een veilige fietsverbinding van de wijk 

Slommerdonk naar de sporthal in Laarne. Geen vooruitgang in 2017 omwille van het niet komen tot 

een compromis met een erfgenaam van een perceel in Laarne.  

 Boom van het jaar 2016 – Europese boom van het jaar 2017 

De gemeente schreef de Dorpslinde van Massemen in voor de wedstrijd Boom van het Jaar 2016. Deze 

wedstrijd gaat op zoek naar het verhaal achter de meest opmerkelijke bomen van Vlaanderen. Het 

initiatief wil opmerkelijke bomen onder de aandacht brengen van het grote publiek en het belang van 

een goede boomverzorging benadrukken.  

 

De vakjury koos Dorpslinde van Massemen als finalist voor de provincie Oost-Vlaanderen en nam het 

op tegen de 6 laureaten van de andere provincies. Tijdens de Week van het Bos werd onze Dorpslinde 

verkozen tot Boom van het Jaar 2016. Naast de eer die deze titel met zich meebrengt, wint de ’Boom 

van het Jaar 2016’ ook een mooie prijs.  



 

Professionele boomverzorgers zullen instaan voor een standplaatsverbetering. Deze prijs wordt 

aangeboden door Bomen Beter Beheren, de vereniging van Vlaamse boomverzorgers. Zij zullen samen 

met de gemeente bekijken wat de Dorpslinde van Massemen nodig heeft. Verder wordt door LandMax, 

een adviesbureau voor de groene buitenruimte, een mooie grote boom aangeboden.  

 

In 2017 namen we met deze boom deel aan de wedstrijd Europese boom van het jaar 2017 en behaalden 

de 12de plaats. 

 

LandMax schonk de gemeente een lindeboom van 15 jaar oud, die werd aangeplant in de graszone naast 

de kerk in Massemen.  

 

In 2018 wordt een beheersplan opgemaakt voor de oude linde, zodat de standplaats kan verbeterd 

worden en de boom de juiste verzorging kan krijgen. 

 

 Natuur- en milieu-educatie en sensibilisatie 

Volgende projecten/acties werden in 2016 uitgevoerd/georganiseerd: 

 Bij-vriendelijke gemeente 

De gemeente sensibiliseert en informeert haar inwoners over het belang van de bijen voor onze 

voedselproductie. Bedoeling is de burgers aan te zetten tot aanplant van bijvriendelijke planten en 

bomen. Informatie is te vinden op de gemeentelijke website en regelmatig publiceert de gemeente 

hierover een artikel in één van de gemeentelijke infobladen. 

 

Op een aantal gemeentelijke terreinen werd een bloemenveld met een ‘bij’vriendelijk zaadmengsel 

aangelegd (Martinuswijk, Den Blakken, kerkhof Voorde). 

 Deelname aan Earth Hour, Dag van de Trage Weg/ Week van het Bos, Nacht van de 

Duisternis 

- Earth Hour (25 maart): Oproep om tussen 20u30 en 21u30 de lichten te doven in gemeentelijke 

nieuwsbrief en website. De klemtoonverlichting op alle monumenten en openbare gebouwen werd 

gedoofd gedurende 1 uur. Eandis werkte een dovingsplan uit waardoor de straatverlichting in de 

deelgemeente Massemen en Wetteren Noord automatisch gedoofd werd. 

 

- Week van het bos 15 oktober én dag van de Trage Weg: Thema ‘de natuur beweegt ons allemaal!’. 

Er werd een wandeling georganiseerd ‘Verborgen wegels & bomengeheimen’. De wandeling startte 

in het centrum en er werd ongeveer 7 km gewandeld langs verborgen wegels, mooie tuinen en 

waardevolle bomen naar het Nonnekesbos en Den Blakken. Op het einde van de wandeling konden 

de wandelaars kun persoonlijke bomenhoroscoop ontdekken. De opkomst was zeer groot. 

Op vrijdag 13 oktober konden kleuters in de bib luisteren naar mooie bomenverhalen. 

 

 

 

 



 

- Nacht van de Duisternis (14 oktober):  

o De klemtoonverlichting op alle monumenten en openbare gebouwen werd gedoofd gedurende het 

ganse weekend. Eandis werkte een dovingsplan uit waardoor de straatverlichting in de 

deelgemeente Massemen automatisch gedoofd werd. 

o Oproep in gemeentelijke nieuwsbrief en website naar bewoners, middenstanders en bedrijven op 

om deze actie te ondersteunen door het doven van de verlichting.  

 Trage Wegen 

Van november t.e.m. maart wordt maandelijks één wandeling langs trage wegen georganiseerd. Het 

aantal deelnemers schommel gemiddeld rond de 60. 

 

In 2017 organiseerde de gemeente voor de dertiende keer een grote trage wegenwandeling op 

paasmaandag met als thema ‘Lang leve de linde’. Het werd een wandeling in het thema van bomen met 

als de oude lindeboom op het dorpsplein in Massemen als centrale gast. Kinderen kregen uitdagingen 

en werden beloond met lindekoekjes. 

 Publicaties 

Publicatie van sensibiliserings- en informatieartikels rond de thema’s afval, dieren, natuur, energie… 

op de gemeentelijke website en in de gemeentelijke infobladen “Kijk op Wetteren” en de “Nieuwsbrief”. 

 PlattelandPlus-project: Samen Buiten 

Samen Buiten in de Roosbroekwijk is een kleinschalig herinrichtingsproject van een bestaande open 

ruimte in een sociale woonwijk, waarbij op een beperkte oppervlakte 3 trajectstromen vervuld moeten 

worden om het doel, een betekenisvolle ontmoetingsplaats, te realiseren.  

 

Deze 3 uitdagingen zijn:  

 Samen groenten kweken wordt de drager om de sociale interactie tussen de bewoners in de wijk weer 

op gang te brengen. Werken met de handen in de aarde aan een gemeenschappelijke basisbehoefte 

om eigen voedsel te kweken, maakt het hoofd leeg en moet een constructieve communicatie tot 

gevolg krijgen.   

 Monotone graspartijen omvormen tot een natuurlijke ontmoetingsplaats met volkstuin in een 

buurtpark waar jong en oud, mensen met verschillende achtergronden, graag samen komen, 

wandelen, verpozen, spelen, tuinieren en oogsten, en waar de bewoner opnieuw kennis maakt met 

inheemse planten die alle zintuigen beroeren.  

 De jeugd haar plek teruggeven door natuurlijke speelplekken te creëren. 

 

Het project werd midden 2016 goedgekeurd als Platteland Plus project en kan dus gerealiseerd worden 

met een subsidie van 65% (Vlaamse en Oost-Vlaamse cofinanciering).  

 

Partners: Sociaal Huis, Eigen Dak, Regionaal Landschap Schelde-Durme. 

Ontwerper: Garden Nomads. 

 

Op 22 oktober 2016 werd een participatiemoment (pop-up café) georganiseerd voor de inwoners van 

de Roosbroekwijk. Rekening houdend met hun opmerkingen en aanbevelingen werd gezocht naar een 



 

perceel buiten de wijk om een volkstuincomplex in te richten. Deze locatie werd gevonden in de 

Olmenlaan naast de bestaande speeltuin en biedt plaats aan zo’n 30-tal volkstuintjes. 

 

In 2017 werd het ontwerp voor de volkstuin voorgelegd aan de geïnteresseerde tuiniers. Er werd een 

theoretische en praktische opleiding ‘ecologisch tuinieren’ georganiseerd door Velt. 

 

In maart 2017 werd gestart met de aanleg van de volkstuin en deze kon in het voorjaar nog in gebruik 

genomen worden.  

 

Begin 2018 wordt gestart met de aanleg van de ontmoetingsruimte in de Roosbroekwijk. 

 Klimaatplan 

In 2016 werd de aanzet gegeven voor de ondertekening van het burgemeestersconvenant voor klimaat 

en energie en de opmaak van een duurzaam energie- en klimaatplan. Daarmee engageren we ons om  

de uitstoot van CO2 op het grondgebied met 40% te verminderen tegen 2030.  

 

Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en onder begeleiding van het studiebureau Zero Emission 

Solutions (ZES) werd een interactief traject opgestart. Dit moet uitmonden in een ambitieus, maar 

tegelijk ook concreet en haalbaar ‘klimaatactieplan’, met acties rond mobiliteit, wonen, handel en 

economie, ruimtelijke ordening, de eigen gebouwen, aankopen, communicatie, e.a.  

 

40% minder CO2-uitstoot tegen 2030 betekent voor Wetteren een afname van 46.162 ton CO2 t.o.v. 

2011 (referentiejaar).   

 

Stand van zaken: 

- 17 okt 2016: projectteam 1 (trekkers gemeente, ZES, prov.) 

- 15 nov 2016: klimaatteam 1 (diensthoofden/medewerkers vanuit alle gemeentelijke diensten) 

- 21 nov 2016: thematische werkgroep hernieuwbare energie (gemeentelijke deskundigen, externe 

deskundigen, vertegenwoordigers adviesraden) 

- 12 dec 2016: thematische werkgroep gebouwen (gemeentelijke deskundigen, externe deskundigen, 

vertegenwoordigers adviesraden) 

- 16 jan 2017: thematische werkgroep mobiliteit (gemeentelijke deskundigen, externe deskundigen, 

vertegenwoordigers adviesraden) 

- 24 jan 2017: klimaattafel (participatiemoment voor de burgers) 

- 21 feb 2017: klimaatteam 2 

- 30 mrt 2017: projectteam 2 

- 24 apr 2017: eerste bespreking ontwerp klimaatplan door CBS 

- 2 okt 2017: toelichting ontwerp klimaatplan door ZES aan het CBS 

- 19 okt 2017: toelichting ontwerp klimaatplan door ZES aan de milieuraad en 

gemeenteraadscommissie Leefmilieu 

 

Planning 2018: 

- maart: principiële goedkeuring CBS 

- april: goedkeuring GR 



 

 Ophalen en verwerken van afvalstoffen 

Afvalophaling in de gemeente gebeurt door de Intercommunale VERKO. 

 Kosten 

Aard 2015 2016 2017 

Nazorg stortplaats  44.648,35 42.624,17 46.061,78 

Sensibilisering 13.357,08 15.742,19 16.507,80 

GFT rolcontainers 9.406,42 14.132,47 11.155,17 

GFT 152.170,15 152.331,49 159.273,88 

Restafval huisvuil 457.351,07 459.820,12 491.645,17 

Grofvuil 137.215,79 129.281,98 147.082,07 

Groenafval 59.070,01 64.149,35 57.273,88 

Boomwortels 4.714,37 3.870,94 5.166,92 

Snoeihout 10.689,76 8.196,83 10.997,91 

Steenpuin 4.751,06 5.863,00 5.649,89 

Inerte materialen 15.428,20 14.244,66 19.051,17 

Asbesthoudend puin 9.484,61 9.112,25 9.155,12 

Hout uit selectieve ophaling 539,43 1.769,03 782,75 

Containerpark 355.804,66 350.029,71 366.285,17 

Papier 5.689,11 7.773,20 8.257,70 

 Afvalstromen huis-aan-huisophaling 

2.5.5.4.10.2.1 Restafval 

 

Wekelijkse ophaling op maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag. 

 

Sinds november 1997 selectieve inzameling: de ene week 

gft (in groene containers) en pmd (in blauwe transparante 

zakken), de andere week de restfractie (in bruine 

huisvuilzakken). 

2.5.5.4.10.2.2 Totaal huisvuilophaling 

 2015 2016 2017 

Restfractie 2.615,35 ton 2.723,11 ton  

PMD 336,30 ton 345,94 ton  

GFT 2.008,79 ton 2.099,94 ton  

2.5.5.4.10.2.3 Grofvuilophaling 

Grofvuil is alle huishoudelijk afval dat door zijn omvang niet in de huisvuilzak kan of waarvoor een 

andere selectieve huis-aan-huis inzameling bestaat in de gemeente of die selectief wordt ingezameld op 

het containerpark. Grofvuil kan tegen betaling (1 euro per bezoek) worden aangeboden op het container-

park De Mozen.  



 

Wie niet in de mogelijkheid is om zijn grofvuil zelf naar het containerpark te brengen, kan een afspraak 

maken met het call-center van de Intercommunale VERKO. Telefonisch wordt nagegaan of er geen 

herbruikbare of recycleerbare goederen tussen het grofvuil zitten die behoren tot een andere fractie. De 

kosten voor deze ophaling bedragen 24 euro voor 5 stuks grofvuil.  

2015 2016 2017 

2,01 ton 2,65 ton  

2.5.5.4.10.2.4 Papieren en karton 

De ophaling gebeurt maandelijks. 

2015 2016 2017 

1.462,42 ton 1.519,80 ton  

2.5.5.4.10.2.5 Snoeihout 

Sinds 2001 wordt het snoeihout huis-aan-huis opgehaald door de intercommunale VERKO. Dit gebeurt 

zowel in het voor- als in het najaar. De hoeveelheid snoeihout wordt beperkt tot maximaal 3 m³ en moet 

worden samengebonden met een koord. Snoeihout wordt verwerkt in de composteringsinstallatie van 

de Intercommunale VERKO.  

2015 2016 2017 

28,34 ton 42,48 ton  

2.5.5.4.10.2.6 Hout en metalen 

Metaal- en houtafval worden 2 x per jaar huis-aan-huis ingezameld en worden ook verzameld op het 

containerpark. 

 

Hout 

2015 2016 2017 

30,86 ton 33,56 ton  

 

Metaal 

2015 2016 2017 

3,34 ton 7,80 ton  

 Kerstbomen 

Sinds 2005 is er in januari een ophaling aan huis voorzien voor het ophalen van kerstbomen. 

 Ophaling glas 

 

 

Totaal glasophaling  

 2015 2016 2017 

Witte glasbollen 423,00 ton 409,02 ton  

Groene glasbollen 506,76 ton 472,27 ton  



 

 Verkoop huisvuilzakken 

Huisvuilzakken en pmd-zakken zijn te verkrijgen bij het onthaal in het gemeentehuis en in verschillende 

grootwarenhuizen en enkele lokale handelaars.  

 

De prijs voor de restafvalzakken werd opgetrokken en is van toepassing sinds 1 januari 2014: 

 grote huisvuilzakken (10 stuks/rol): + 0,50 euro / zak  1,75 euro / zak  17,50 euro / rol; 

 kleine huisvuilzakken (20 stuks/rol): + 0,28 euro / zak  0,90 euro / rol  18 euro / rol. 

 

De prijs van een PMD-zak blijft ongewijzigd: 0,24 euro / zak  2,40 euro per rol van 10 zakken. 

 

Verbruikte zakken (uitgedrukt in rollen) 

Jaar Gele zakken 

60 l (10 stuks/rol) 

Gele zakken 

30 l (20 stuks/rol) 

Witte zakken 

(25 stuks/rol) 

Blauwe zakken 

(20 stuks/rol) 

Aantal rollen 

2015 35.099 1.558 817 9.161 

2016 32.966 2.564 593 9.001 

2017     

 GFT-containers 

- Groenten-, fruit- en tuinafval wordt om de twee weken huis-aan-huis opgehaald. Het wordt nadien 

verwerkt in de composteringsinstallatie van de Intercommunale VERKO. 

- Voor de ophaling van GFT werd gekozen voor gft-containers van 120 liter en 40 liter. Nieuwe 

inwoners kunnen, indien er bij de woning nog geen groene container voorzien is, bij de dienst 

Leefmilieu of de Intercommunale VERKO, een container aanvragen. De Intercommunale VERKO 

staat in voor de bedeling. 

- Het is ook mogelijk om een GFT-container van 40 liter, de zogenaamde city-bin om te ruilen voor 

een GFT-container van 120 liter. Men kan enkel een GFT-container van 120 liter gratis inruilen voor 

een 40 liter GFT-container indien men in een appartementsgebouw woont of een woning waar het 

om fysische redenen werkelijk onmogelijk is om een 120 liter GFT-container op te bergen. Zoniet 

dient men een 40 liter GFT-container aan te kopen bij VERKO tegen de prijs van 17,25 EUR. De 

kleine 40 liter container blijft dan definitief aan de woning verbonden.  

- Er kan ook een 2de en 3de GFT-container gehuurd worden voor 22,40 EUR/jaar. 

 Containerpark 

Volgende tabel geeft een overzicht van de hoeveelheid gewone afvalstoffen die op het containerpark 

werd aangeboden: 

 

Aard Hoeveelheid (in ton) 

 2015 2016 2017 

PMD 14,89  13,97  

Papier en karton 264,22  249,23  

Snoeihout 28,34  528,16  

Groenafval 375,16  457,54  



 

Aard Hoeveelheid (in ton) 

 2015 2016 2017 

Grof huisvuil 538,88  532,70  

Autobanden 0,87 1,89  

Hout 797,08 912,93  

Metalen 189,15 208,59  

Textiel (+ kringloopcontainer) 170,32 179,58  

Boomstronken 47,68  45,16  

Isomo 4,45 7,14  

Wit- en bruingoed 174,97 173,63  

KGA 48,46  56,27  

Afbraakmateriaal (steen en puin) 739,28  783,04  

Speciaal steenpuin 239,97 195,70  

Asbest 72,44 80,43  

Gipsplaten 54,28 45,64  

Cellenbeton 3,32 12,86  

Plastic folie 14,12  13,52  

Harde plastics 103,10 112,78  

Vlak glas 40,98 38,55  

 

Wie kan er terecht? 

- Alle inwoners van Wetteren.  

- De Wetterse bedrijven en scholen enkel voor papier en karton. 

Sinds 2004 kunnen zelfstandige elektrohandelaren met afgedankte elektrische en elektronische 

toestellen terecht op het containerpark. Zij krijgen, nadat ze zich bij de intercommunale Verko kenbaar 

hebben gemaakt, een speciaal pasje dat hen toelaat de oude, in het kader van de aanvaardingsplicht 

ontvangen toestellen af te leveren op de beide containerparken. Ze kunnen echter enkel en alleen deze 

fractie aanbieden.  

 

Sinds 4 juni 2013 dienen de inwoners van Wetteren zich met hun identiteitskaart aan te melden via een 

automatisch toegangssysteem.  

 Kringloopcentrum 

Deelname aan de dag van de kringloopwinkel.  

Ophaling herbruikbare goederen en afgifte in kringloopwinkel  (excl. AEEA): 

 2015 2016 2017 

Opgehaalde kg  195 ton 198,57 ton  

 Verdelging ratten 

- Ratten worden zoveel mogelijk door middel van fuiken en klemmen verdelgd.  

- Vanaf 1 januari 2004 is het verboden om de muskusrat te verdelgen met vergif.  



 

- Indien de ratten zich op privédomein bevinden, is de eigenaar verplicht zelf in te staan voor de 

verdelging. Wie advies wil over het gebruik van bestrijdingsmateriaal, kan contact opnemen met de 

gemeente. De gemeentelijke rattenvanger kan, indien gewenst, een plaatsbezoek brengen.  

- Op regelmatige basis wordt controle door de provincie uitgevoerd.  

 In 2016 ontving de gemeente zo’n 36-tal meldingen over ratten, vnl. bruine rat, bij particulieren. De 

rattenvanger geeft steeds ter plaatse advies. 

 Indijking kattenpopulatie 

Probleemlocaties zijn vaak gerelateerd aan leegstand en overmatig voederen door particulieren. 

 

Het vangen en afmaken van zwerfkatten die voor overlast zorgen is zinloos: het is zo goed als 

onmogelijk om alle katten weg te vangen. Overgebleven dieren planten zich na zo’n afmaakactie weer 

voort en andere zwerfkatten nemen vrijgekomen territoria in. Na enkele maanden heeft de 

oorspronkelijke populatie zich weer hersteld en beginnen de problemen van voor af aan. 

 

Wanneer burgers melden dat ze overlast ondervinden door zwerfkatten, dan worden de dieren gevangen 

door een technisch medewerker. Hiervoor worden speciale vangkooien gebruikt. De gevangen dieren 

worden gesteriliseerd of gecastreerd door lokale dierenartsen en daarna teruggeplaatst. De 

teruggeplaatste dieren verdedigen hun territorium tegen vreemde katten waardoor de populatie stabiel 

blijft, er komen geen ongewenste kittens bij en ook de overlast door sproeien en kattenconcerten wordt 

beperkt omdat steriele dieren veel toleranter zijn voor soortgenoten.  

 

Enkel zwaar zieke of gewonde dieren die niet met een eenvoudige behandeling of zonder langdurige 

nazorg kunnen genezen worden geëuthanaseerd. Hierover beslist enkel de dierenarts. 

 

 2016 2017 

sterilisatie 45 44 

castratie 36 41 

euthanasie 6 8 

 

De gemeente heeft een overeenkomst met het asiel van Gent (Koninklijke Maatschappij voor 

Dierenbescherming). 

 

Meldingen over in het wild geboren kittens worden doorgegeven aan het asiel. De dieren worden 

weggevangen zodra ze zelfstandig eten, worden gesteriliseerd/gecastreerd en door het asiel voor adoptie 

aangeboden. Het is belangrijk om kittens uit hun wild milieu te halen voor de leeftijd van 10 weken. 

Dieren die voor die leeftijd met mensen in contact worden gebracht, groeien op tot perfect aaibare 

huispoezen. Volwassen katten worden enkel door het asiel weggevangen wanneer er geen andere 

oplossing kan gevonden worden. 

 

 

 

 2016 2017 

adoptie 27 20 



 

natuurlijke dood 10 9 

terug naar eigenaar - - 

euthanasie 2 1 

 

De vele klachten en meldingen inzake overlast van zwerfkatten die bij de gemeente binnenkomen 

wijzen er op dat er wel degelijk een probleem bestaat. Het laten steriliseren van zwerfkatten is dan ook 

een blijvende taak van de gemeente. 

 

In 2017 werden er 11 honden uit Wetteren opgevangen waarvan er 4 geadopteerd werden, 5 terug naar 

de eigenaar gingen, 1 werd geëuthanaseerd en er zich nog 1 in het asiel bevindt. 

 Duivenbestrijding 

Omdat de uitwerpselen van de duiven heel veel gebouwen besmeuren werd er vroeger een externe firma 

aangeduid om deze problemen aan te pakken. Hiervoor was een budget van ongeveer 11.500 euro 

voorzien.  

 

Vanaf 2013 werd dit in eigen beheer gedaan. 

 

In eerste instantie werden enkel fuiken geplaatst op het dak van het gemeentehuis. Het plaatsen van de 

fuiken en ook het nazicht ervan gebeurde door personeel van de technische dienst. Omdat het aantal 

daar te gering bleek, werd het vangen van de duiven op die locatie gestopt. 

 

Omdat er een grote populatie duiven zich bevond/bevindt in de omgeving van de brug over de Schelde, 

werd uitgekeken naar een geschikte locatie om op die plaats duiven te mogen vangen. 

 

In 2015 werd na overleg met de directeur van de firma “BM opslagtanks” ons toegang verleend tot hun 

domein. Er werden bijkomende fuiken besteld bij Edialux. Er wordt gemiddeld een 10 à 15 duiven per 

week gevangen.  

 

In 2017 werd naar bijkomende locaties gezocht in de buurt van de Hekkerstraat en Kapellestraat, 

vanwaar veel klachten van duivenoverlast werden gemeld. 

 

Een probleem blijft het illegaal voederen van duiven op het openbaar domein.  

 

 Lokale Economie en kermissen 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 Informatie over het opstarten van een nieuwe onderneming 

 Exploitatievergunningen voor horecazaken, nachtwinkels en private bureaus voor telecommunicatie 

 Terrasvergunningen 

 Socio-economische vergunningen 



 

 Afwijkingen op de wekelijkse rust en verplichte openingsuren 

 Subsidies voor de renovatie van handelspanden 

 Kermissen 

 Markten 

 Verkopen voor een goed doel 

 Tombola’s 

 Bedrijven 

 Bedrijventerreinenmanagement 

Naast de vergaderingen in de raad voor lokale economie heeft de gemeente ook nog steeds 

overlegmomenten met de Wetterse bedrijven. 

 

Het bedrijventerrein Vantegem kon instappen in een project van VOKA. Met het Concilio-project wil 

Voka Oost-Vlaanderen interbedrijfssamenwerking op bedrijventerreinen stimuleren en de samen-

werking tussen bedrijventerreinen onderling ondersteunen.  

 

Voka Oost-Vlaanderen wil ten allen tijde een optimaal kader creëren voor succesvol ondernemen. Men 

wil zo fundamenteel bijdragen tot de welvaart en het welzijn van de regio. Voka hecht bovendien veel 

belang aan ethisch en duurzaam ondernemen. Vanuit deze missie voeren zij dankzij het Agentschap 

Ondernemen het project 'Concilio' uit in samenwerking met POM Oost-Vlaanderen. 

 

Via het stimuleren van interbedrijfssamenwerking werkt Voka Oost-Vlaanderen mee aan de uitbouw 

van duurzame terreinen in Oost-Vlaanderen. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de gemeenten en 

de respectievelijke bedrijventerreinbeheerders. 

 

De dienst lokale economie participeerde in dit project tot het najaar 2015. In het najaar van 2015 werd 

bekeken hoe het project kon worden verder gezet zonder de subsidies van het Agentschap Ondernemen. 

Alle participerende bedrijven waren hier zeer enthousiast over omdat er gevoeld werd dat er op deze 

manier meer problemen konden worden aangekaart, knelpunten beter konden besproken worden... 

Daarom werd beslist dat zij deze overlegmomenten blijven houden. Deze vinden tweemaandelijks 

plaats, steeds op een andere locatie binnen Vantegem, in aanwezigheid van de participerende 

bedrijfsleiders, DDS, VOKA, de schepen lokale economie en de ambtenaar lokale economie. 

 

In 2017 vonden de Concilio-vergaderingen plaats op: 

- 7 maart – bij Wegenwerken De Moor 

- 20 juni  – bij Hamann 

- 7 september –  bij Wegenwerken De Moor 

- 14 november – bij Heli 

 

Daarnaast is er ook nog steeds Voka Politica, een jaarlijks overleg waar alle bedrijven uit de 

verschillende industriezones op worden uitgenodigd, alsook de burgemeester, korpschef en andere 

gemeentelijke diensten die op dat moment van belang zijn. 

 bizLocator 



 

‘De plaats waar vraag naar en aanbod aan bedrijfsvastgoed elkaar ontmoeten.’  

 

Zo kan het online platform bizLocator het best omschreven worden. De tool werd ontwikkeld op 

initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen, in nauwe samenwerking met CIB Vlaanderen, 

ORIS, de Vlaamse ICT Organisatie, Stad Kortrijk en Intercommunale Leiedal. Het instrument kan ook 

via de gemeentelijke website ontsloten worden. Het gaat in eerste instantie om bedrijfsruimten en 

kantoren. In een latere fase wordt bekeken om ook commerciële ruimtes op te nemen in dit instrument. 

 

De dienst lokale economie zat in 2015 in de klankbordgroep van dit project. In 2016 vond een nieuwe 

oproep plaats om het project te lanceren, maar zou de werking ervan in 2017 opnieuw van start moeten 

gaan. Alle steden en gemeenten die in de klankbordgroep zaten, maar waar bizLocator nog niet van start 

is gegaan, zouden in 2017 opnieuw meer info krijgen via een overlegmoment met ORIS, het bureau dat 

dit nu verder opvolgt. Evenwel kwam het traject in 2017 niet op gang en zal dit in 2018 verder 

opgenomen worden en wordt door de productopvolger nu het nodige gedaan om de tool te activeren. 

 

 Detailhandel 

De dienst lokale economie werkte in de loop van 2013 een detailhandelsvisie uit. In deze visie staat het 

kernwinkelgebied centraal. De laatste jaren is de retailwereld grondig gewijzigd. Niet alleen zijn er de 

toenemende baanwinkels die zorgen voor schaalvergroting, er zijn ook trends van schaalverkleining, de 

opgang van e-commerce… Kortom, het winkelgebied in de Wetterse kern komt onder hoge druk te 

staan. In de detailhandelsvisie werd daarom een compacte afbakening van het kernwinkelgebied 

voorgesteld. Er wordt gekozen voor een dynamische handelskern met een hoger ruimtelijke kwaliteit.  

 

De krachtlijnen van het kernversterkend beleid focussen zich op zeven pijlers: 

- De ruimtelijke structuur 

- De versterking van het aanbod in kwantitatieve en kwalitatieve zin 

- De versterking van het voorzieningenniveau 

- De versterking van de beleving 

- De versterking van de bereikbaarheid 

- De versterking van de marketing en communicatie 

- Algemene ondersteunende maatregelen. 

 

De gemeenteraad van 3 oktober 2013 keurde deze detailhandelsvisie en de nieuwe afbakening van het 

kernwinkelgebied goed. Ook in 2017 werd verder gewerkt op basis van de goedgekeurde beleidsvisie: 

- Adviezen voor stedenbouwkundige aanvragen werden steeds in de zin van de beleidsvisie 

geformuleerd; 

- De promotiebrochure over de detailhandel in Wetteren werd opnieuw gepromoot bij de vastgoed- en 

retailsector. De brochure werd eerst verstuurd naar verschillende instanties die actief zijn in de 

retailsector, maar ook naar projectontwikkelaars en retailers. Vervolgens werden zij uitgenodigd tot 

een gesprek over mogelijke opportuniteiten in het kernwinkelgebied; 

- Er werden in 2015 op vraag van de handelaars ontwerpdocumenten (statuten voor een vzw, een 

reglement voor promotiebijdrage en een ontwerpsamenwerkingsovereenkomst) opgemaakt die 

kunnen dienen als aanzet voor de oprichting van een handelaarsvereniging. Deze documenten 



 

werden gepresenteerd aan de handelaars, die vervolgens opmerkingen konden formuleren. De 

ongerustheden en opmerkingen werden verder meegenomen in de besprekingen met een beperkte 

groep van handelaars, die in het najaar van 2015 en in het voorjaar van 2016 verder werkte aan de 

oprichting van een mogelijke handelaarsvereniging. Maar deze verenging kwam ook in 2017 nog 

niet tot stand;  

- Er werd door de adviesraad een kalender opgesteld met koopmomenten voor 2017 en hieraan 

gekoppeld een reeks van afwijkingen op de wekelijkse rustdag. De kalender en de reeks afwijkingen 

ontstonden in overleg met de handelaars en werden op de website gepubliceerd en verspreid via de 

nieuwsbrief en de gewone briefwisseling. 

 

Op basis van deze detailhandelsvisie werden bij het agentschap Ondernemen subsidies aangevraagd om 

de uitvoering van de visie mee te helpen ondersteunen. De belofte van subsidie werd in september 2017 

toegekend voor: 

- De renovatie van handelspanden: het nieuwe premiereglement, goedgekeurd op de gemeenteraad 

van 31 augustus 2017, ging in voege op 1 september 2017. In 2017 werden twee aanvragen ingediend 

en voor één dossier een subsidie toegekend. Het nieuwe premiereglement loopt t.e.m. 31 augustus 

2020; 

 

Om de beleving in het kernwinkelgebied te versterken vonden er ook diverse koopmomenten plaats 

rond bv de Topdagen, de kerstmarkt in een nieuw concept... In 2017 werd ook het nieuwe 

terrasreglement goedgekeurd op de gemeenteraad van 22 juni en werd dit duidelijk gecommuniceerd 

naar alle horecazaken. Zij ontvingen eind 2017 een nieuwe terrasvergunning. 

 

 Vergunningen en premies 

De premie ‘gevelrenovatie van handelspanden in het kernwinkelgebied’ werd eerder opgeheven door 

de subsidie voor de renovatie van handelspanden. In 2016 werd reeds beslist om het gemeentelijk 

regelement uit te breiden zodat: 

- Ook voor de renovatie van horecazaken een subsidie kan worden toegekend (deze horecazaken 

moeten wel in het kernwinkelgebied gelegen zijn). 

- Ook subsidies aan eigenaars van handelspanden kunnen toegekend worden. 

 

Op de gemeenteraad van 31 augustus 2017 werd het nieuwe subsidiereglement goedgekeurd, zodat hier 

opnieuw subsidies voor te verkrijgen zijn en dit t.e.m. midden 2020. Er zijn enkele wijzigingen in het 

reglement aangebracht zodat: 

- Ook verschillende ‘bronstraten’ in aanmerking komen voor de premie en het niet uitsluitend van 

toepassing is voor de kernwinkelstraten, zoals voordien. 

- Ook nieuwbouwprojecten de mogelijkheid krijgen een subsidie aan te vragen. Dit is wel maar ten 

belope van 40% van het factuurbedrag en niet voor 80% zoals dit wel het geval is voor de 

gevelrenovatie en renovatie en functionele inrichting van de bestaande handelspanden.          

 

 

 

 2016 2017 



 

Aard premie Aantal Bedrag Aantal Bedrag 

Gevelrenovatie handelspand 

kernwinkelgebied 
- - 1 € 6.047,04  

 

 2016 2017 

Aard vergunning Aantal Aantal 

Aanvragen socio-economische vergunningen 1 3 

Terrasvergunning2 7 25 

Exploitatievergunningen voor horeca 17 19 

 
1 De terrasvergunningen werden eind 2017 toegekend ihkv het nieuwe terrasreglement. Dit gaat om de standaard 

vergunningen (jaarterrassen en vakantieterrassen). Hierbij worden geen evenemententerrassen gerekend. 

 

 Handhaving 

In het kader van handhaving controleert de dienst lokale economie samen met de lokale politie of de 

voorwaarden die zijn opgelegd in de exploitatievergunning voor horeca wel worden gerespecteerd. Ook 

ontvangt de dienst lokale economie regelmatig afschriften van verzekeringsmaatschappijen die laten 

weten dat hun klant geen geldige objectieve aansprakelijkheidsverzekering voor brand- en ontploffing 

meer heeft. Het verkrijgen van deze verzekering is een wettelijke uitbatingsvoorwaarde. 

 

In het kader van dit handhavingsluik werden er in 2017 geen horecazaken door de burgemeester 

gesloten, maar werden er wel verschillende hoorzittingen gehouden omtrent verschillende inbreuken op 

het politiereglement. 

 

 Markten  

De wekelijkse donderdagsmarkt telt 58 vaste marktkramen en 8 plaatsen waar markters op risico kunnen 

komen.  

 

De wekelijkse zondagsmarkt telt 24 vaste marktkramen en 4 standplaatsen waar markters op risico 

kunnen komen. 

 

 Kermissen 

In 2016 vonden de gemeentelijke kermissen op de volgende momenten plaats: 

 

Massemen Apolonia 12 februari 2017 

Wetteren Carnaval 19 februari 2017 

Ten Ede 18 juni 2017 

Massemen Oogststoet 6 augustus 2017 

Wetteren centrum 3 september 2017 

                                                 

 



 

Massemen 10 september 2017  

Ten Ede  24 september 2017 

 

 Mobiliteit 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

  opvolging en uitvoering van het gemeentelijk mobiliteitsplan (parkeerbeleid, verkeerscirculatie, 

snelheidsplan, fietsnetwerken…); 

 opvolging en uitvoering van het SAVE-charter; 

 analyse, advies en opvolging van lokale verkeerssituaties en verkeerskundige ontwerpen; 

 coördinatie van de projecten rond duurzame mobiliteit; 

 opvolging van de bereikbaarheid met het openbaar vervoer van De Lijn en NMBS; 

 de coördinatie van educatieve projecten en sensibiliseringsacties inzake mobiliteit. 

 

 Verkeersreglementen 

Volgende verkeersreglementen werden goedgekeurd de gemeenteraad: 

 

Datum Agendapunten 

23 feb 2017  Meidoornlaan: parkeerverbod ter hoogte van de school De Meiroos 

23 mrt 2017  Laarnesteenweg: wijzigen snelheidsregime tussen Zavelstraat en 

Veldstraat 

 Giezeveld en omliggende straten: parkeerverbod voor vrachtwagens 

 Cooppallaan: aanpassingen ter hoogte van de schoolomgeving 

 Fortstraat: verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap 

20 apr 2017  K. Astridlaan (gemeenteweg): parkeerverbod naast de Scheldebrug 

 Heusdensteenweg: parkeren max. 15 minuten t.h.v. huisnummer 3A 

22 jun 2017  Kriephoekstraat: invoeren verplicht parkeren op de rijbaan 

 Uitbreiding zone 30 centrum Wetteren 

 Wetterensteenweg 41: verwijderen parkeerplaats voor personen met een 

handicap en aanbrengen parkeerstrook deels op rijbaan, deels op trottoir 

 Lange Bergstraat: parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen 

 Statiekouterwegel: parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen 

31 aug 2017  Victor Van Sandelaan: inrichten als fietsstraat 

 Korte Massemsesteenweg: invoeren parkeerverbod langs één zijde van de 

rijbaan 

 Dorpsplein Massemen: parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen 

5 okt 2017  Retributiereglement betreffende het parkeren: aanpassing reglement 

 Tarieven parkeergarage Scheldekaai 

16 nov 2017  Afbakening blauwe en betalende zone: aanpassing reglement 



 

Datum Agendapunten 

14 dec 2017  Schoorstraat: wijzigen voorrangsregeling 

 Bebouwde kom Wetteren Ten Ede: uitbreiding 

 Mobiliteitsbeleid 

 Mobiliteitsplan 

De herziening van het mobiliteitsplan werd definitief goedgekeurd op de gemeenteraad van 24 mei 

2012. De publicatie in het Belgisch Staatsblad gebeurde op 6 juni 2012. 

 

De studie voor de bouw van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug, de herinrichting van het kruispunt K. 

Astridlaan – Vijverstraat, het verkeerscirculatieplan en de uitbreiding van de zone 30 in het centrum 

zijn enkele actiepunten uit het mobiliteitsplan. 

 Octopusplan 

In september 2015 werd aan alle vestigingen van het kleuter- en basisonderwijs een Octopus accentpaal 

geplaatst. Met zijn levendige kleuren signaleert de Octopus accentpaal van op ruime afstand de 

aanwezigheid van een school, en maakt alle schoolomgevingen beter herkenbaar.  

Het plaatsen van de Octopus accentpaal is slechts één element binnen de totaalaanpak van het 

Octopusplan. De vrolijke kleuren en de herkenbare Octopusfiguur zorgen voor gemotiveerde kinderen 

en scholen om rond verkeer te werken. Met het nieuwe label ‘Octopusschool, meer dan verkeer’ creëert 

het Octopusplan een breed draagvlak dat moet leiden tot een structurele plaats voor kinderen in de straat. 

 

Alle scholen in Wetteren hebben het schooljaar 2017-2018 voor het derde jaar op rij het label 

'Octopusschool' gekregen. Een Octopusschool engageert zich voor veilig verkeer en een kind-

vriendelijke schoolomgeving. Deelname aan campagnes zoals de Strapdag en de zichtbaarheids-actie 

Flits, stimuleren de scholen om heel het jaar door aan verkeer te werken. Alle scholen beschikken ook 

over een online verkeersplatform. 

 

Hierbij wordt een positief signaal gegeven naar de scholen, ouders en leerlingen toe door zowel de 

Octopus accentpalen als het Octopus lidmaatschap voor elke school te bekostigen. Samen met de 

scholen maakt het gemeentebestuur zo haar engagement kenbaar om samen werk te maken van veilig 

en duurzaam woon-schoolverkeer. 

 

 Herinrichting schoolomgeving Scheppers 

Langs de Cooppallaan werd in augustus 2017 de schoolomgeving ter hoogte van het Scheppersinstituut 

heringericht. De twee zebrapaden zijn vervangen door één opvallende, centraal gelegen voetgangers-

oversteekplaats. De verkeerslichten aan de oversteekplaats werden verwijderd. Omdat deze lichten vaak 

genegeerd werden door automobilisten, zorgden ze voor onveilige situaties. 

 

Het voetpad is afgeschermd met Octopus-meubilair zodat de schoolomgeving extra duidelijk in de verf 

wordt gezet. Op die manier worden de leerlingen geleid naar de centrale oversteekplaats. Gemachtigde 

opzichters zullen bij begin en einde van de schooltijd zorgen dat iedereen veilig de school kan bereiken 



 

en verlaten. 

 

De parking werd herschikt, zodat het in- en uitrijden van de voertuigen veiliger kan verlopen. Door het 

plaatsen van betonblokken werd het fietspad letterlijk gescheiden van de parking. Hierdoor kunnen 

automobilisten niet meer van over de hele parking de rijbaan oprijden, wat een betere bescherming geeft 

voor de fietsers langs de Cooppallaan. 

 

Het Scheppersinstituut heeft op de parking duidelijke parkeerstroken aangebracht, en tal van 

bloembakken met inheemse plant- en boomsoorten geplaatst. Hiermee wenst het Scheppersinstituut een 

brug te slaan tussen haar tuinbouwafdeling en het natuurgebied “De Ham”. 

 

Naast de aanpassingen aan de Cooppallaan werkt het Scheppersinstituut aan een oplossing voor de 

5 schoolbussen die dagelijks meer dan 400 leerlingen van en naar school brengen. Deze bussen stoppen 

iedere ochtend en avond voor de school op de Cooppallaan, wat tot heel wat verkeershinder leidt. In de 

omgevingswerken rond het nieuwbouwproject “schrijnwerkerij” is er ruimte voorzien voor het 

stationeren van de vijf schoolbussen op eigen terrein. Hiermee zal de veiligheid van de schoolkinderen 

aanzienlijk verhoogd worden en wordt de file op de Cooppallaan aangepakt. 

 

De herinrichting van de schoolomgeving kwam tot stand door een samenwerking tussen de school, de 

ouderraad, het gemeentebestuur en de lokale politie. Op 23 maart 2017 keurde de gemeenteraad 

hiervoor een wijziging van het aanvullend verkeersreglement voor de Cooppallaan goed. 

 

  
 

 

 Verkeerscirculatieplan Wetteren-centrum 

In het kader van een raamovereenkomst Ruimtelijke Planning wil de gemeente starten met de opmaak 

van een verkeerscirculatieplan voor het centrum van Wetteren. Het verkeerscirculatieplan behelst zowel 

het gewenst beeld van het rijdend verkeer (openbaar vervoer, fiets, auto) als van het stilstaand verkeer 

(parkeren). 

 

Het college van burgemeester en schepenen keurde op 9 mei 2016 de offerte tot het uitvoeren van deze 

opdracht goed. Om de studie te optimaliseren, dienen bijkomende verkeerstellingen te worden 

uitgevoerd. In zitting van 5 december 2016 keurde het college van burgemeester en schepenen de offerte 



 

voor de bijkomende verkeerstellingen goed. 

 

Studiebureau Mint stond in voor de opmaak van het verkeerscirculatieplan. Op 19 juni 2017 nam het 

college van burgemeester en schepenen kennis van het rapport. Het plan werd ook toegelicht aan de 

gemeenteraadscommissie op 29 juni 2017. 

 

 Uitbreiding zone 30 Wetteren centrum 

In uitvoering van o.a. het mobiliteitsplan, werd de zone 30 in het centrum van Wetteren gevoelig 

uitgebreid, en dit zowel ten noorden als ten zuiden van de spoorlijn. 

 

Het voorstel werd voorgelegd aan de mobiliteitsraad op 14 maart 2017 en aan de gemeenteraads-

commissie mobiliteit op 30 mei 2017. Na beide vergaderingen werden enkele aanpassingen 

doorgevoerd aan het initiële voorstel. Op 22 juni 2017 keurde de gemeenteraad het aanvullend verkeers-

reglement voor de zone 30 in het centrum van Wetteren goed. 

 

 

  
Zone 30 centrum noord: voor (l) en na (r) 

 

  
Zone 30 centrum zuid: voor (l) en na (r) 

 

 Herinrichting kruispunt Koningin Astridlaan – Vijverstraat 

De verkeerslichten aan de voet van de Scheldebrug, meer bepaald aan het kruispunt van de Koningin 

Astridlaan met de Vijverstraat, zijn verouderd en dienen vervangen te worden. Dit gaf meteen de 

mogelijkheid om de verkeerssituatie op het kruispunt volledig te herbekijken. De weg en het kruispunt 

worden beheerd door het Agentschap Wegen en Verkeer. 

 

De herinrichting van het kruispunt vergt enkele uitdagingen. Zo wordt gestreefd naar een betere 

doorstroming van het verkeer van en naar de Scheldebrug en minder doorgaand sluipverkeer doorheen 



 

het centrum. Ook een betere bescherming van fietsers van of naar de Scheldebrug en veilige 

oversteekbewegingen voor voetgangers en fietsers op het kruispunt zijn van groot belang. Aan de hand 

van een proefopstelling werd een mogelijke herinrichting uitgetest. Deze proefopstelling werd opgesteld 

vanaf zaterdag 26 maart 2016. 

 

De proefopstelling werd gunstig geëvalueerd. Op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 5 

juli 2016 werd het plan voor de definitieve herinrichting van het kruispunt goedgekeurd. De gemeente-

raad keurde in zitting van 25 augustus 2016 de verkeersmaatregelen goed die betrekking hebben op de 

definitieve herinrichting. Meteen werd ook het beurtelings parkeren in de K. Astridlaan afgeschaft en 

werden fietssuggestiestroken aangebracht, en werd in de Nieuwstraat een parkeerverbod ingevoerd. 

 

Op 8 februari 2017 vond een informatievergadering plaats voor de buurtbewoners en dit naar aanleiding 

van de start van de werken voor de herinrichting van het kruispunt K. Astridlaan - Vijverstraat. 

 

Op maandag 6 maart 2017 zijn de werken gestart. Er werd gewerkt in verschillende fasen. Op die manier 

kon het verkeer gedurende het overgrote deel van de werken in beide richtingen op de N407 

K. Astridlaan blijven rijden, zij het over versmalde rijstroken. Op 19 mei 2017 was de heraanleg van 

het kruispunt afgerond. 

 

 Fietsvoorzieningen N407 Felix Beernaertsplein 

Het Felix Beernaertsplein is aan de zuidzijde voorzien van een 2 x 1, met brede rijstroken. In de 

rijrichting rotonde is er een aanliggend fietspad, een parkeerstrook en een voetpad. In de rijrichting 

Noordlaan was er geen fiets- en voetpad, het plein wordt er afgebakend met een borduur en een 

bomenrij. N407 Felix Beernaertsplein maakt deel uit van het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk. 

 

Naar aanleiding van een opdracht rond verkeersveiligheid van enkele studenten van de school Campus 

Kompas, werd de vraag gesteld om ook in de andere rijrichting een fietspad te voorzien. Het agentschap 

Wegen en Verkeer bekeek de vraag, en legde dit voor op de Provinciale Commissie Verkeersveiligheid 

van 4 april 2017, die een gunstig advies verleende. Begin november 2017 werden de fietspaden langs 

beide zijden van de rijbaan voorzien van een breedte van 1,75 meter, met een veiligheidsstrook tussen 

rijbaan en fietspad. 

 

   
Luchtfoto voor (l) en plannen (r) met de nieuwe belijning (gerealiseerd) 



 

 De allereerste fietsstraat in Wetteren: Victor Van Sandelaan 

De Victor Van Sandelaan – het gedeelte tussen de Acaciastraat en het station – is de eerste straat in 

Wetteren die als fietsstraat wordt ingericht. Deze straat ligt tussen het station en een belangrijke 

gewestweg, en maakt deel uit van de fietssnelweg F2 Gent – Aalst zoals uitgetekend door het provincie-

bestuur Oost-Vlaanderen. 

 

Voor de inrichting als fietsstraat was deze straat een eenrichtingsstraat, zowel voor gemotoriseerd 

verkeer als voor fietsers. Gezien de ligging vlakbij het station en de talrijke woningen, was het 

aanbevolen om fietsers in twee richtingen te laten rijden. De selectie als fietssnelweg was dan weer een 

extra argument om de straat meteen in te richten als fietsstraat. 

 

De gemeenteraad keurde in zitting van 31 augustus 2017 het aanvullend verkeersreglement voor de 

fietsstraat goed. 

 

       
Victor Van Sandelaan: de eerste fietsstraat in Wetteren 

 

 Fietssuggestiestroken 

In de zomer van 2017 werden enkele straten in het centrum van Wetteren voorzien van 

fietssuggestiestroken. Het gaat om het Stationsplein, de Nieuwstraat en de Korte Massemsesteenweg. 

Er werd bewust gekozen voor fietssuggestiestroken, omdat er onvoldoende ruimte is voor de aanleg van 

volwaardige fietspaden, en omdat de straten zich er ook niet toe lenen om ingericht te worden als 

fietsstraat. 

 

Het Stationsplein en de Nieuwstraat zijn straten met een zeer smal profiel, vrij veel autoverkeer en veel 

fietsverkeer van en naar het station van Wetteren. De Nieuwstraat werd volledig parkeervrij gemaakt, 

zodat er voldoende ruimte was om brede fietssuggestiestroken aan te brengen. In het Stationsplein 

werden de parkeerstroken buiten de rijbaan behouden, en werden eveneens fietssuggestiestroken 

aangelegd die verder wat aansluiten op een gemarkeerd fietspad. 

 



 

  
Nieuwstraat: voor (l) en na (r) 

 

De Korte Massemsesteenweg behoort tot het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk en verbindt de 

gewestwegen N417 Zuidlaan en N462 Massemsesteenweg met het station van Wetteren. 

 

 

  
Korte Massemsesteenweg: voor (l) en na (r) 

 

 Een veiliger fietspad op Kapellendries 

Het gemeentebestuur van Wetteren kaart al jaren de verkeerssituatie aan van de N407 ter hoogte van 

Kapellendries aan. Sinds jaar en dag vormt dit wegsegment een heikel punt door het gebrek aan ruimte 

voor de fietsers, gepaard gaande met het drukke verkeer. 

 

In 2014 heeft de gemeente zelf een woning aangekocht op Kapellendries. Het ging om een woning die 

dicht bij de rijbaan gelegen is. Het gaat om een strategische aankoop. De woning werd gesloopt, en de 

vrijgekomen bouwgrond werd verkaveld met een nieuwe bouwlijn. De gemeente wou met de aankoop 

van deze woning een duidelijk signaal geven dat een veiligere doorgang op Kapellendries prioritair is. 

 

In november 2016 heeft het agentschap Wegen en Verkeer tellingen uitgevoerd op Kapellendries, 

waaruit nu ook cijfermatig blijkt dat er een zeer duidelijk fietsstroom aanwezig is. De fietsstroom is 

hoofdzakelijk een stroom rijrichting Wetteren centrum in de ochtendspits en in omgekeerde rijrichting 

(richting Kalken-Laarne) in de avondspits. Er werden 124 fietsers geteld tussen 08u00 en 08u15 richting 

Wetteren, en 176 fietsers tussen 16u00 en 16u15 richting Kalken-Laarne. 

 

De situatie werd besproken op een Provinciale Commissie Verkeersveiligheid van 4 april 2017. Er 

werden 4 fases voorgesteld om de verkeersveiligheid voor de fietsers te verbeteren. 

De eerste en tweede fase zullen in het voorjaar van 2018 uitgevoerd worden. Het betreft enerzijds het 



 

verbreden van de bestaande fietssuggestiestroken en anderzijds het supprimeren van een parkeerstrook 

ten voordele van een fietspad. 

 

Fase 3 en 4 zijn duurzame oplossingen op langere termijn. Hiervoor zijn onteigeningen nodig alsook de 

opmaak van een nieuw rooilijnplan. 

 

  
N407 Kapellendries: smalle voetpaden en fietssuggestiestroken 

 

 Fiets- en voetgangersbrug over de Schelde 

Op 17 oktober 2016 zijn de voorbereidende werken voor de bouw van de nieuwe voetgangers- en 

fietsersbrug over de Schelde gestart. Die brug moet zorgen voor een veiligere en vlottere oversteek voor 

zachte weggebruikers tussen het centrum van Wetteren en Overschelde. De nieuwe brug sluit aan op 

het stadsvernieuwingsproject ‘Wetteren aan de Schelde’. 

 

De bestaande brug voldoet niet meer aan de huidige comfort- en gebruikseisen. En dat terwijl ze zeer 

frequent gebruikt wordt. Daarom zal ongeveer 200 m stroomafwaarts de huidige brug een nieuwe brug 

worden gebouwd die zowel esthetisch als op vlak van gebruikscomfort wel aan de hedendaagse normen 

voldoet. 

 

Er is gekozen voor een zogenaamde tuikabelbrug. Dat is een stalen brug uit één geheel, die met kabels 

vastgehangen wordt aan een pyloon op linkeroever. De nieuwe brug spant zich met een lengte van zowat 

75 m over de Schelde tussen de Tragelweg op linkeroever en het nieuwe marktplein van het 

stadsvernieuwingsproject Wetteren aan de Schelde. Op linkeroever zal een aanloophelling naar de brug 

worden gebouwd. Tegelijk zullen ook de Tragelweg en het pleintje aan Kapellendries worden 

heraangelegd. 

 

In het weekend van 15 tot 17 september 2017 werd de nieuwe fietsers- en voetgangersbrug geplaatst. 

De onderdelen van de brug werden over het water getransporteerd van de haven van Gent naar Wetteren, 

en ter plaatste gemonteerd. 

 

Voor de volledige duur van de werken zal uit veiligheidsoverweging op linkeroever, het gedeelte van 

de Tragelweg tussen het pleintje aan Kapellendries en de locatie van de nieuwe brug, volledig worden 

afgesloten voor doorgaand verkeer, en dit zowel voor autoverkeer als voor fietsers en voetgangers. 



 

Waterwegen en Zeekanaal werkte samen met de gemeente een korte omleiding uit via een onverhard 

fietspad langs de Kasterstraat en Kapellendries en een langere omleiding via een verhard pad langs 

Kalkenvaart voor auto’s en fietsers die geen gebruik wensen te maken van het onverharde pad. 

 

Het einde van de werken wordt verwacht tegen juli 2018. 

 

  
 

 
Plaatsing van de nieuwe fiets- en voetgangersbrug op zaterdag 16 september 2017 

 

 Verkeersmaatregelen naar aanleiding van grote werven langs de Schelde 

Eind 2014 zijn er drie grote werven langs de Scheldekaai en Scheldedreef gestart. Achter de kerk starten 

de bouwwerken aan W2O, het Sint-Gertrudiscollege bouwt een nieuwe sporthal, en Waterwegen en 

Zeekanaal legt een fietspad aan op de dijkweg. Dat heeft gevolgen voor het verkeer in het centrum. 

 

In samenspraak met de lokale politie en de scholen, werden maatregelen ingevoerd om de 

verkeersveiligheid van alle weggebruikers te garanderen. De werfroute loopt van aan de E40 via de 



 

Kwatrechtsteenweg en het Felix Beernaertsplein naar de Schelde, en volgt dan het water tot aan de 

werven. Op die manier wordt de Scheldebrug vermeden. 

 

Om het verkeer vlot te laten verlopen, zijn er sinds 1 december 2014 bijkomende verkeersmaatregelen 

van kracht. Zo werd de circulatie op de parking Aard gewijzigd en werd een beveiligde fietsas gecreëerd 

tussen de fiets- en voetgangersbrug en de Scheldedreef. Er werd op bepaalde plaatsen ook een 

parkeerverbod ingevoerd om de doorgang van het zware vrachtverkeer niet te belemmeren. 

Ook in 2017 waren deze verkeersmaatregelen van kracht. 

 

 Fietssnelweg Wetteren – Dendermonde (Warandelaan – Ertbrug) 

Het provinciebestuur Oost-Vlaanderen treedt op als bouwheer voor de fietssnelwegen. Deze fietspaden 

werden uitgetekend langsheen rivieren, kanalen, (oude-)spoor- en trambeddingen.  

 

Het tracé Gent – Brussel is de fietssnelweg F2, en kan opgedeeld worden in deeltrajecten, waaronder 

het deeltraject in Wetteren; Warandelaan – Ertbrug. 

 

Op vrijdag 19 februari 2016 werd een Gemeentelijke Begeleidingscommissie georganiseerd waarbij de 

unieke verantwoordingsnota werd besproken voor het deeltraject Wetteren – Dendermonde 

(Warandelaan – Ertbrug, 0,85 km) van de Fietssnelweg F2. Het dossier van de fietssnelweg tussen de 

Warandelaan en Ertbrug werd vervolgens besproken op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van 

5 september 2016. Het dossier wordt in 2016 door de diensten van de provincie Oost-Vlaanderen 

aangepast aan de opmerkingen van de kwaliteitsadviseur. 

 

De gevraagde aanpassingen aan het dossier werden vervolgens besproken op de Gemeentelijke 

Begeleidingscommissie van 22 mei 2017. Het dossier van de fietssnelweg tussen de Warandelaan en 

Ertbrug werd nadien goedgekeurd op de Regionale Mobiliteitscommissie (RMC) van 26 juni 2017. 

 

 Fietssnelweg Melle – Wetteren (station Melle – station Kwatrecht) 

Ook tussen Melle-station en Kwatrecht-station investeert de provincie Oost-Vlaanderen in de aanleg 

van een deeltraject van de fietssnelweg F2 Gent – Brussel. 

 

Op 23 november 2015 vond de eerste Intergemeentelijke Begeleidingscommissie plaats, samen met de 

gemeente Melle. Op 8 maart 2017 vond de tweede Intergemeentelijke Begeleidingscommissie plaats. 

 

De gemeenteraad van Wetteren keurde in zitting van 16 november 2017 de samenwerkings-

overeenkomst goed met de Provincie Oost-Vlaanderen voor de aanleg van het deeltraject van de 

fietssnelweg. 

 

 Jaagpad langs de Schelde 

In het kader van de dijkwerken langs de Schelde, die de hele regio tegen wateroverlast moeten 

beschermen, heeft Waterwegen en Zeekanaal NV (W&Z) een nieuw jaagpad aangelegd op de dijk 



 

tussen het centrum van Wetteren en de wijk Jabeke. Voor een vlot verloop van de werken sloten W&Z 

en Wetteren in 2011 een samenwerkingsovereenkomst. Ze spraken af om de dijk te verhogen en te 

verstevigen over een lengte van ongeveer 2,8 kilometer. Het jaagpad op de dijk vormt de kers op de 

taart en vormt nu een vlotte en veilige fietsverbinding. Scholieren gebruiken het jaagpad om snel en 

zonder gevaar te fietsen tussen Schellebelle en Wetteren. Maar ook pendelaars, wandelaars, joggers, 

skaters en recreatieve fietsers kunnen naar believen gebruikmaken van het pad langs het water. 

 

 
Jaagpad langs de Schelde 

 

Het jaagpad werd op vrijdag 24 juni 2016 ingehuldigd door minister Weyts en de burgemeester van 

Wetteren, Alain Pardaen. Nadien sprong de minister op de fiets om het pad te verkennen tot in 

Schellebelle, samen met de colleges van de gemeenten Wetteren en Wichelen, vertegenwoordigers van 

W&Z, leden van de Fietsersbond en omwonenden. 

 

In het kader van de Fietstelweek heeft de lokale afdeling van de Fietsersbond een manuele telling 

uitgevoerd op het jaagpad. Op donderdag 22 september 2016 werden 100 fietsers geteld tussen 8u00 en 

8u30, vooral woonschoolverkeer. In totaal werden tussen 7u00 en 9u00 157 fietsers geteld.  

 

 Weesfietsenactie 

Vanaf 2016 zal er minstens éénmaal per jaar een weesfietsenactie aan het station van Wetteren 

georganiseerd worden. De eerste weesfietsenactie startte op zaterdag 10 december 2016, waarbij alle 

fietsen voorzien werden van een label. Het ophalen van de achtergebleven weesfietsen vond plaats op 

donderdag 12 januari 2017. Er werden een 75-tal fietsen opgehaald door de technische dienst in 

aanwezigheid van de lokale politie. De eigenaars kregen een tweetal maanden de tijd om hun fiets nog 

op te halen. De resterende weesfietsen werden nadien verkocht door de jeugdraad. 

 

 Proefopstelling Peperstraat 

Op het inspraakmoment Tot Dinsdag werden diverse meldingen gemaakt over sluipverkeer doorheen 

de Peperstraat – Peperstraatje. Het college van burgemeester en schepenen besliste in zitting van 20 

februari 2017 om een proefopstelling in te voeren waarbij de verkeerscirculatie in de Peperstraat en het 

Peperstraatje gewijzigd wordt. 

 



 

Zowel de Peperstraat als het Peperstraatje worden hierbij doodlopende straten voor auto’s en 

vrachtwagens. Fietsers en bromfietsen klasse A kunnen wel nog altijd doorrijden. Op het einde van het 

Peperstraatje wordt de weg afgesloten door middel van een tijdelijke constructie met blokken. Verkeer 

van en naar de Peperstraat rijdt via de rotonde aan de Nieuwe Brug, verkeer van en naar het Peperstraatje 

rijdt via de Cooppallaan. 

 

De proefopstelling ging van start op maandag 3 juli 2017. De proefopstelling werd gunstig geëvalueerd 

op de mobiliteitsraad en de gemeenteraadscommissie. In 2018 dient wel gezocht te worden naar een 

oplossing voor het parkeren in de straat, alvorens de proefopstelling definitief in te stellen. 

 

 Proefopstelling omgeving Bloemluststraat 

Naar aanleiding van diverse meldingen over de verkeerssituatie in de Bloemluststraat, besliste het 

college van burgemeester en schepenen in zitting van 17 oktober 2016 om een bewonersvergadering te 

organiseren, waarbij een voorstel tot wijziging van de verkeerssituatie werd besproken. 

 

De bewonersvergadering vond plaats op donderdag 16 februari 2017. Vervolgens werd de proef-

opstelling goedgekeurd door het schepencollege op 26 juni 2017. 

 

Deze proefopstelling ging van kracht op maandag 31 juli 2017. Hierbij werd eenrichtingsverkeer 

ingesteld in de Bloemluststraat tussen de Zuidlaan en het Molenhoekje, richting Molenhoekje. Het 

eenrichtingsverkeer in het Molenhoekje werd omgedraaid (uitrijden richting Zuidlaan). 

 

De proefopstelling werd geëvalueerd. Tussen 31 juli 2017 en 8 november 2017 werden 21 meldingen 

geregistreerd, door 12 melders. De helft van de melders woont in Leegmolenakker. Er werd ook een 

petitie ontvangen van een 100-tal inwoners. 

 

In zitting van het schepencollege van 29 december 2017 werd de definitieve verkeerscirculatie 

goedgekeurd: eenrichtingsverkeer in de Bloemluststraat tussen de Zuidlaan en de Molenakkerweg, 

richting Molenakkerweg. Het aanvullend verkeersreglement staat op de agenda van de gemeenteraad 

van januari 2018. 

 

 Verkeersafwikkeling Frunpark 

In 2017 waren er diverse overlegmomenten tussen het gemeentebestuur, de lokale politie, het 

agentschap Wegen en Verkeer, en Retail Estates over de verkeersafwikkeling aan het Frunpark. 

 

Gelijktijdig loopt er een milieueffectrapportage voor een mogelijke uitbreiding van het Frunpark. De 

richtlijnen voor het MER werden betekend op 7 oktober 2016. Vervolgens werd het MER aangepast. 

Op 12 december 2017 heeft Retail Estates het definitieve MER ter goedkeuring ingediend bij de dienst 

Mer. 

 

 

 



 

 Concessioneren van het parkeerbeheer in Wetteren-centrum 

Het betalend parkeren werd jaren geleden ingevoerd in functie van het winkelcentrum. Dit centrum had 

nood aan parkeergelegenheden van relatief korte duur zodat éénzelfde parkeerplaats in de loop van de 

dag door meerdere klanten kon ingenomen worden. In 2005 werden in het centrumgedeelte van 

Wetteren opnieuw blauwe zones voorzien. De blauwe zone 2 werd eerder uitgebreid met de Victor Van 

Sandelaan en een deel van de Oordegemsesteenweg. In augustus 2009 werd het langparkeren op het 

Felix Beernaertsplein vervangen door een blauwe zone (max. 2 uur). 

 

In september 2012 werd de blauwe zone aanzienlijk uitgebreid. Zone 1 omvat dan het volledige ruime 

centrum van Wetteren, en ook zone 2 ten zuiden van de spoorlijn werd gevoelig uitgebreid. 

 

In 2014 werd na een grondige evaluatie een nieuwe wijziging van het parkeerbeleid goedgekeurd door 

de gemeenteraad. De invoering van deze wijzigingen aan het parkeerbeleid werden van kracht op 

maandag 2 februari 2015. 

 

In 2017 werden er opnieuw enkele grote wijzingen aan het parkeerbeleid besproken, en dit naar 

aanleiding van de nieuwe parkeergarage Scheldekaai. De aanpassingen werden goedgekeurd op de 

gemeenteraad van 5 oktober 2017 en 16 november 2017. Zo werden de tarieven voor de nieuwe 

parkeergarage Scheldekaai bepaald, en werd ook het tarief voor bovengronds parkeren aangepast. 

Zowel boven- als ondergronds bedraagt het tarief 1 euro per uur. Bovengronds kan je max. 30 minuten 

gratis parkeren, in de parkeergarage Scheldekaai kan je 2 uur gratis parkeren. 

 

Voor het uitoefenen van controle binnen de verschillende zones alsook het afleveren van de 

bewonerskaarten werd tijdens 2005 een concessieovereenkomst afgesloten met het parkeerbedrijf 

Optimal Parking Control bvba (OPC) uit Herent. De concessieovereenkomst liep ten einde op 15 mei 

2015. De gemeenteraad keurde op 16 december 2014 het bestek goed om een nieuwe concessionaris 

aan te duiden. Er werden vier offertes ontvangen, waarna het college van burgemeester en schepenen in 

zitting van 23 maart 2015 besloot om de concessie toe te kennen aan Optimal Parking Control bvba. 

Ook de ondergrondse parkeergarage Scheldekaai wordt binnen diezelfde concessieovereenkomst 

beheerd door OPC. 

 

 Parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen 

De Vlaamse regering wil i.k.v het actieplan “Clean Power for Transport” tegen 2020 in totaal 2.500 

publieke laadpalen voor elektrische wagens voorzien. Sinds 13 april 2016 hebben de Vlaamse 

distributienetbeheerders door de Vlaamse overheid een nieuwe openbaredienstverplichting 

toevertrouwd gekregen, namelijk de uitrol van elektrische laadinfrastructuur (Besluit van de Vlaamse 

Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010). 

 

Het college heeft op 8 augustus 2016 beslist om beroep te doen op de distributienetbeheerder Eandis 

voor de aankoop, installatie, onderhoud en commerciële exploitatie van deze laadpalen. Deze opdracht 

is toevertrouwd aan het Nederlandse Allego. Voor de energie werkt Allego samen met Eoly, de 

duurzame energieproducent van Colruyt Group die stroom opwekt met windturbines, zonnepanelen en 

warmtekrachtkoppeling. 



 

Volgens het huidige situeringsplan houdt dit de plaatsing in van in totaal 12 publieke laadpalen op het 

grondgebied van Wetteren voor eind 2020, waarvan 4 publieke laadpalen voor eind 2017. Vanaf 2018 

voert de minister jaarlijks een evaluatie uit en kunnen deze aantallen dus aangepast worden naargelang 

deze evaluatie. Vanaf 2018 zal de gemeente opnieuw de keuze krijgen om deel te nemen aan de 

aanbesteding van netbeheerder Eandis, of om zelf een aanbesteding uit te schrijven. 

 

Voor de locatie van de laadpalen worden vanuit Vlaanderen duidelijke voorwaarden gesteld. Zo moet 

de laadpaal 24/24 en 7/7 toegankelijk zijn. Hierdoor komt bv. de parkeergarage Scheldekaai niet in 

aanmerking. Ook de aanwezigheid van een 400V-net is noodzakelijk. 

 

Volgende locaties werden gekozen voor de publieke laadpalen: 

- parking Berg 

- parking Statiekouterwegel 

- Dorpsplein Massemen 

- parking Warande 

 

Bij elke locatie wordt één laadpaal geplaatst, die plaats biedt om twee voertuigen op te laden. De 

laadpaal wordt gratis geplaatst door Allego. De gemeente dient zelf in te staan voor de opmaak van een 

aanvullend verkeersreglement, de plaatsing van een verkeersbord en de belijning. 

 

 Ombouw gewestweg N42 tot primaire weg 

Eind 2012 werd door het Agentschap Wegen en Verkeer de studieopdracht met als titel “Studieopdracht 

ten behoeve van de ombouw van de gewestweg N42 tot primaire weg vanaf complex E40 (Wetteren) 

tot het kruispunt met de N46 (Oombergen)” gegund aan Sweco. 

Deze opdracht omvat de opmaak van: 

- een Plan-MER (vanaf de N9 te Wetteren tot de N46 te Zottegem), inclusief het verstrekken van de 

noodzakelijke informatie aan de Afdeling Ruimtelijke Planning van het Vlaams gewest tot opmaak 

van een RUP (ombouw N42 en aanleg carpoolparking); 

- ontheffingsnota / project MER voor deel tussen de E40 en de N46; 

- startnota / projectnota; 

- volledige technische studie (inclusief riolering / kunstwerken / etc…) volgens opgelegde deelfasering 

van het projectgebied (2 delen). 

Het startoverleg van deze nieuwe studie vond plaats op 6 december 2012. 

 

De kennisgevingsnota van het plan-MER lag in openbaar onderzoek van 21 mei 2013 t.e.m. 21 juni 

2013. De richtlijnen werden bekrachtigd op 18 juli 2013. Op 17 december 2015 keurde de dienst MER 

het plan-MER goed. 

 

Na de goedkeuring van het plan-MER werd er gestart met de opmaak/bespreking van de startnota. Dit 

gebeurde in een eerste Intergemeentelijke Begeleidingscommissie, die plaats vond op 27 januari 2016. 

Ook in 2017 werd het project besproken op een Intergemeentelijke Begeleidingscommissie, namelijk 

op 3 februari 2017, 7 juli 2017 en 25 augustus 2017. Op de iGBC van 25 augustus 2017 werd de startnota 

unaniem goedgekeurd. 



 

 SAVE-charter 

De gemeente Wetteren ondertekende op 22 september 2011 als eerste gemeente het SAVE-Charter 

Steden & Gemeenten. Door de ondertekening van dit SAVE-charter Steden & Gemeenten gaat onze 

gemeente het engagement aan voor meer verkeersveiligheid. Het gemeentebestuur zal hierbij een 

globaal en gecoördineerd beleid ontwikkelen om alle weggebruikers, en in het bijzonder kinderen en 

jongeren, beter te beschermen. 

 

In kader van dit SAVE-charter werd in april 2012 een actieplan verkeersveiligheid uitgewerkt. Het 

actieplan van 2012 werd door OVK positief geëvalueerd. De gemeente Wetteren heeft als eerste 

gemeente het SAVE-label 2012-2013 ontvangen op vrijdag 20 september 2013. 

 

In de loop van 2014 werd gestart met de opmaak van een nieuw actieplan verkeersveiligheid 2014-

2015. Op 21 december 2015 ontving Wetteren het tweede SAVE-label, een bekroning voor het 

succesvol uitvoeren van een tweede actieplan. In dit voorbije actiejaar werd er o.a. een veilige 

fietsverbinding gerealiseerd onder de spoorlijn, waardoor twee fietsroutes op een veilige manier met 

elkaar verbonden werden. Ook werden er verschillende sensibilisatiecampagnes gevoerd voor een 

veiliger verkeer. 

 

Er werd een nieuw actieplan 2015-2016 opgemaakt, waarin opnieuw heel wat acties zijn opgenomen. 

 

In 2017 werd een evaluatie opgemaakt van de voorbije SAVE-jaren. Door een personeelswissel bij 

OVK werd er in 2017 geen nieuw actieplan opgemaakt. 

 

 Voetpadenplan 

De gemeenteraad keurde op 20 februari 2014 het voetpadenplan goed. Dit plan vormt de basis voor een 

eenduidig beleid dat de gemeente wenst te voeren over waar er verharde voetpaden worden aangelegd 

en waar groene bermen. Het voetpadenplan is een toekomstvisie is en kadert binnen andere 

beleidsplannen inzake mobiliteit, infrastructuur, ruimtelijke ordening en milieu. 

 

In het verleden kon er bij de gemeente een aanvraag ingediend worden voor de aanleg van een verhard 

voetpad voor de woning. Dit heeft als gevolg dat sommige straten eruitzien als een lappendeken. Met 

het voetpadenplan zullen verharde voetpaden enkel nog aangelegd worden vertrekkende vanuit een 

duidelijke beleidsvisie, en niet op individuele basis op vraag van de burger. 

 

Daarnaast streeft het gemeentebestuur naar leefbare, groene woonwijken. Vandaag worden we te vaak 

geconfronteerd met versteende woonwijken, waardoor de leefbaarheid in die wijken sterk onder druk 

komt te staan. Bovendien doet een verhard openbaar en privaat domein de weg breder lijken, waardoor 

men ook geneigd is sneller te rijden. Ook de infiltratie is uiterst belangrijk. Door op bepaalde plaatsen 

de verharding te beperking, streven we naar een betere waterhuishouding. 

 

Het voetpadenplan houdt rekening met de 5 hoofddoelstellingen van een duurzaam mobiliteitsbeleid. 

Dit betekent het vrijwaren van de bereikbaarheid, het garanderen van de toegankelijkheid, het 

verzekeren van de veiligheid, het verbeteren van de (verkeers)leefbaarheid en het terugdringen van de 



 

schade aan natuur en milieu. Het plan beantwoordt ook aan de principes van een duurzaam beleid inzake 

waterhuishouding. 

 

Het voetpadenplan is een toekomstvisie. De realisatie ervan zal gefaseerd gebeuren. Er zal prioriteit 

worden gegeven aan de ontbrekende schakels in het voetpadennetwerk. Jaarlijks wordt er een 

prioriteitenlijst opgemaakt worden met de voetpaden die moeten aangelegd worden. 

 

Vandaag liggen er op bepaalde plaatsen nog voetpaden die niet in het voetpadenplan voorzien zijn. Deze 

voetpaden worden alleen vervangen door een groene berm indien er werkzaamheden aan het voetpad 

nodig zijn. 

 

In 2017 werden volgende voetpaden (her)aangelegd: 

- Missing links: 

Oordegemsesteenweg (tussen Lindenlaan en Esdoornlaan), Victor Van Sandelaan (thv huisnummer 

51), Putstraat, hoek Putstraat – Achttien Augustuslaan, Hekkerstraat, Kwatrechtsteenweg thv 

huisnummer 8 

- Heraanleg slechte voetpaden: 

hoek Dr. De Bruyckerstraat – Kapellestraat, Hekkerstraat thv huisnummer 12, Korte Bergstraat thv 

Delhaize 

 

 Trage Wegen 

Binnen het huidige mobiliteitsbeleid krijgt de voetganger veel aandacht. Het gebruik van het openbaar 

vervoer en/of de fiets wordt in vele gevallen namelijk gecombineerd met korte verplaatsingen te voet, 

waarmee het belang van de voetganger in de totale verplaatsingsketen wordt aangetoond. Voetgangers 

nemen bovendien minder ruimte in beslag dan gemotoriseerde weggebruikers en zorgen tevens voor 

een beperking van het verkeerslawaai en de luchtverontreiniging. Het loont bijgevolg de moeite te 

streven naar een gerichte aanpassing van de openbare ruimte in functie van de voetgangers. 

 

Bij de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan is een van de onderwerpen de opmaak 

van een plan van aanpak voor de ontwikkeling van een samenhangend en functioneel netwerk van trage 

wegen. Het onderzoek heeft tot doel om aan de hand van structurerende concepten een globale aanpak 

te formuleren voor de functionele opwaardering van het netwerk van trage wegen in de gemeente. In 

deze aanpak worden, behalve het conceptueel plan, een aantal prioritaire acties geformuleerd die tot een 

functionele verbetering van dit netwerk zullen leiden. 

 

 Sensibilisatieacties 

 Project Duurzame Mobiliteit 

De Provincie Oost-Vlaanderen reikt sinds 2014 jaarlijks subsidies uit aan vernieuwende projecten die 

kaderen binnen het thema duurzame mobiliteit. Het college van burgemeester en schepenen diende in 

zitting van 21 maart 2016 volgend project bij de provincie in: “Wetteren winkelt, met de fiets! – een 



 

totaalproject waarbij bezoekers aan het centrum aangemoedigd worden om met de fiets te komen 

winkelen”. 

 

De deputatie van de Provincie Oost-Vlaanderen keurde in zitting van 14 juli 2016 een toelage goed van 

3.800 euro ikv het projectenfonds duurzame mobiliteit. 

 

In het kader van het project “Wetteren winkelt met de fiets” heeft het gemeentebestuur drie fietsrekken 

aangekocht van het type “Car Bike Port”. Met dit type wensen we inwoners en bezoekers te laten 

nadenken over de invulling van de openbare ruimte: kiezen we voor een parkeerplaats of kiezen we 

voor een fietsenstalling die plaats biedt aan meerdere fietsen en één autoparkeerplaats vervangt. 

 

Deze fietsenstalling biedt plaats aan 10 fietsen. Er wordt gekozen voor een groene kleur, en opschrift 

“1 parkeerplaats = 10 fietsen”. Het logo “Wetteren winkelt met de fiets” zal erop worden aangebracht. 

De fietsenstallingen zijn geplaatst op een parkeerplaats in het kernwinkelgebied van het centrum van 

Wetteren. 

 

De fietsenstallingen werden geplaatst eind november 2017. De planning was eerder voorzien voor juni 

2017, maar problemen bij de leverancier hebben voor heel wat vertraging gezorgd. Hierdoor kon ook 

de voorziene communicatiecampagne “Wetteren winkelt met de fiets” niet opgestart worden, en werd 

die uitgesteld naar het voorjaar van 2018. 

 

 
Fietsenstalling in de vorm van een auto, op een parkeerplaats in de winkelstraat (Stationsstraat) 

 

Met het project “Wetteren winkelt met de fiets” wil het gemeentebestuur winkelen in Wetteren met de 

fiets stimuleren, het kernwinkelgebied attractiever maken en meer ruimte bieden aan fietsers en 

voetgangers. De gemeente krijgt voor de uitvoering van dit project subsidies van de Provincie Oost-

Vlaanderen in kader van het projectenfonds duurzame mobiliteit. 

 

De fietsenstallingen zijn reeds aangekocht. Voor het voorjaar 2018 staan nog volgende acties op het 

programma: opmaak van een logo “Wetteren winkelt met de fiets” en opmaak stickers, affiches en 

panelen, aankoop winkeltassen en fluohesjes, organiseren van fietscursussen… 

 

In 2017 werd de eerste fase van het project gestart: 

- Toelichting van het project aan de mobiliteitsraad op 14 maart 2017 (= draagvlak creëren) 



 

- Bekend maken van de campagne Woensdag Fietsdag via website, sociale media, nieuwsbrief van 21 

juni 2017 (http://www.wetteren.be/file_uploads/14243.pdf?_vs=0_N) 

- Logo “Wetteren winkelt met de fiets”: offerte aangevraagd bij de ontwerper van het logo “Wetteren 

winkelt”. 

- Aankoop fietsenstallingen: 

o bestelling geplaatst op 23 maart 2017 

o levering op maandag 6 november 2017 

o plaatsing op 21 november 2017 

- Communicatie vanaf 21 november 2017 via sociale media. 

- Artikel in nieuwsbrief van 6 december 2017 

(http://www.wetteren.be/file_uploads/14649.pdf?_vs=0_N)  

- Verkoop tweedehandsfietsen: op 29 april 2017 door de jeugdraad 

(http://www.jeugdwetteren.be/nodes/nodes/view/type:kalender/slug:tweedehands-fietsenverkoop) 

Zie nieuwsbrief http://www.wetteren.be/file_uploads/14070.pdf?_vs=0_N 

- Fietscursus voor volwassenen: van maandag 8 mei tot en met vrijdag 19 mei 2017 in samenwerking 

met de integratiedienst en lokale politie 

 

Door de laattijdige levering van de fietsenstallingen, is de communicatie rond “Wetteren winkelt met 

de fiets” niet opgestart in 2017. De deputatie van de provincie Oost-Vlaanderen keurde in zitting van 

21 december 2017 een verlenging van het project “Wetteren winkelt met de fiets” goed tot 1 juli 2018. 

De communicatiecampagne wordt opgestart in het voorjaar van 2018. 

 

 Woensdag Fietsdag 

Op woensdag 26 april 2017 werd in Leuven het startschot gegeven voor de campagne “Woensdag 

Fietsdag”. Woensdagfietsdag.be wil Vlaanderen minstens één dag per week op de fiets krijgen. 

 

De gemeente Wetteren is partner van de campagne. De campagne werd bekend gemaakt via de reguliere 

communicatiekanalen, en in het gemeentehuis zijn fietsplaatjes verkrijgbaar. 

 

 16e editie verkeersveilige dag 

Naar jaarlijkse gewoonte stapten of trapten op vrijdag 22 september 2017 weer duizenden kinderen en 

(groot)ouders naar school. Te voet of met de fiets naar school gaan, zorgt voor meer veiligheid op de 

schoolroute en aan de schoolpoort. De Strapdag stimuleert kinderen en ouders om zich op een duurzame 

wijze te verplaatsen. Kinderen vinden het leuk en het is bovendien goed voor het milieu en de 

gezondheid. 

 

Vrijdag 22 september 2017 stond de hele dag in het teken van de verkeersveiligheid. De Wetterse 

scholen deden massaal mee aan alle activiteiten, zoals de fietscontrole, dodehoekdemonstratie, 

behendigheidspiste en allerlei voorstellingen. In totaal namen aan de Verkeersveilige dag 2017 iets meer 

dan 1.600 leerlingen deel, een absoluut record. 

 

 

http://www.wetteren.be/file_uploads/14243.pdf?_vs=0_N
http://www.wetteren.be/file_uploads/14070.pdf?_vs=0_N


 

Het programma: 

- Op de parking van de Warande: Strapdag voor het basisonderwijs, van 9u00 tot 15u30, in 

samenwerking met de lokale politie – met verkeerspark (2x), behendigheidspiste (2x), fietscontrole, 

dodehoekdemonstratie (2x), begeleide fietstocht en begeleide wandeling. 

- Gemeentelijke feestzaal: voorstelling “Rakelings” van Vlaams Fruit Educatief voor het 5e leerjaar, 

om 10u00. 

- Gemeentelijke feestzaal: voorstelling “Het pannenkoekenmonster” van Vlaams Fruit Educatief voor 

de 3e kleuterklas, om 14u15. 

- De Poort: lezing “Verkeerd moment, verkeerde plaats” van Luc Descamps, voor 1e graad secundair 

onderwijs, om 8u45. 

- De Poort: lezing "Opgefokt" van Luc Descamps, voor 2e graad secundair onderwijs, om 10u15. 

- CC Nova: theatervoorstelling “Fractie van een seconde” van ViZuWeel vzw, voor 3e graad secundair 

onderwijs, om 14u00. 

- Op de Markt: de tuimelwagen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde voor het secundair onderwijs 

 

 De Grote Verkeersquiz 

De gemeente Wetteren heeft in 2017 opnieuw deelgenomen aan de zevende editie van De Grote 

Verkeersquiz. Met De Grote Verkeersquiz kun je op een speelse manier je kennis over verkeer en 

mobiliteit bijspijkeren en bovendien aantrekkelijke prijzen winnen. De quiz is een initiatief van de VSV 

(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) in samenwerking met de Vlaamse overheid. De Grote Verkeersquiz 

liep van 16 oktober tot en met 30 november 2017. Ook het personeel van het gemeente- en OCMW-

bestuur deed in 2017 mee aan de quiz. 

 

 Gemeenteraadscommissie mobiliteit 

Voorzitter Lostrie Christophe 

Leden De Wulf Herman, Bracke Wouter, De Graeve Hilde, De Winne Bram, D’Hauwe 

André, Meeus Winnie, Tondeleir Jan, Van Durme Dietbrand, Van Durme Marc, Van 

Heddeghem Piet 

Secretaris Zanders Joke (mobiliteitsambtenaar) 

 

Datum Agendapunten 

30 mei 2017 Gemeenteraadscommissie Lokale economie – Mobiliteit 

 Terrassen: ontwerpreglement en ontwerp belastingreglement inname 

openbaar domein 

 Uitbreiding zone 30 Wetteren-centrum: voorstel 

 Parkeerbeleid: aanpassing naar aanleiding van opening parking 

Scheldekaai 

29 jun 2017  Verkeerscirculatieplan 

 Parkeerbeleid: aanpassing naar aanleiding van opening parking 

Scheldekaai 



 

Datum Agendapunten 

28 sept 2017  Parkeerbeleid: tarieven parking Scheldekaai 

 Parkeerbeleid: aanpassen tarief bovengronds parkeren 

29 nov 2017 Gemeenteraadscommissie Ruimtelijke Ordening – Mobiliteit 

 Vervreemding en herbestemming van het gebied Blauwe Paal te Wetteren: 

startnota en procesnota 

 Zuidlaan: voorstel parkeren 

 Evaluatie proefopstelling Peperstraat 

 Evaluatie proefopstelling Bloemluststraat 

 

 Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 alle bouwaanvragen; 

 de aanvragen voor het verbouwen, herbouwen of afbreken van bestaande gebouwen; 

 de aanvragen voor bestemmingswijzigingen van gebouwen; 

 de aanvragen voor reliëfwijzigingen; 

 het afleveren van stedenbouwkundige attesten; 

 verkavelingsaanvragen; 

 inzage in allerlei plannen (gewestplan, BPA's, RUP's, stedenbouwkundige vergunningen, ...); 

 splitsingen van kadastrale percelen; 

 behandelen van klachten i.v.m. stedenbouw en ruimtelijke ordening. 

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel. 09 369 00 50 

 Bouw-, verkavelings- en sloopvergunningen 

 Besluiten door de gemeente 

- Vergunningen-uitgebreide dossiers 

o voor nieuwbouw – huisvesting    65 

o voor verbouwen – huisvesting    58 

o voor nieuwbouw – niet huisvesting    31 



 

o voor verbouwen – niet huisvesting   14 

o voor slopen – huisvesting    21 

o voor slopen – niet huisvesting    10 

- Vergunning-eenvoudige dossiers    52 

- Vergunning-terreinaanlegwerken/technische werken 26 

- Weigeringen      24 

- Stopgezette dossiers     7 

- Onvolledig verklaarde dossiers    35 

 Besluiten door RO-Vlaanderen 

- Vergunningen 

o voor nieuwbouw – huisvesting    0 

o voor verbouwen – huisvesting     0 

o voor slopen – huisvesting    0 

o voor nieuwbouw – niet huisvesting   0 

o voor verbouwen – niet huisvesting   2 

o voor slopen – niet huisvesting    1 

- Vergunningen-terreinaanlegwerken/technische werken 4 

- Weigeringen      0 

 Besluiten in beroep 

- Vergunningen      14 

- Weigeringen      4 

- Dossiers onontvankelijk     0 

 Behandelde principiële aanvragen 

- Stedenbouwkundige attesten 

o gunstige adviezen     3 

o ongunstige adviezen     0 

o stedenbouwkundige inlichtingen aan notarissen 685 

- Toepassing art 5.2.2 (perceelsplitsingen)   32 

- Aktenames Meldingen     6 

- Aktenames vergund geachte gebouwen   0 

 Planologische attesten 

- positief attest      0 

- negatief attest      0 

 Behandelde verkavelingsdossier 

- vergunning nieuwe verkavelingen   8 

- weigering nieuwe verkaveling    1 

- vergunning verkavelingswijziging   8 

- weigering verkavelingswijziging    1 

- Aktenames verzaking     0 

- door RO-Vlaanderen afgeleverde vergunningen  0 



 

- door RO-Vlaanderen afgeleverde weigeringen  0 

- stopgezette verkavelingsdossiers    7 

 Gemeenteraadscommissie voor Ruimtelijke Ordening 

Datum Agendapunten 

6 jun 2017  Kerkenplan-Actualisatie 

5 jul 2017  Vervreemding en herbestemming Blauwe Paal 

29 nov 2017  Vervreemding en herbestemming Blauwe Paal : startnota en procesnota 

 

 GECORO 

Zie 1.1.2.11. 

 

 Tracé der wegen 

Datum Agendapunten 

G.R. 26 jan 2017  Goedkeuring kosteloze grondafstand voor inlijving bij de openbare wegenis 

t.h.v. perceel 3e afdeling sie F nr 0534G  

i.h.k.v.stedenbouwkundige aanvraag 2016/207 (Driebunderstraat 19) 

G.R. 23 mrt 2017  Goedkeuring kosteloze grondafstand voor inlijving bij de openbare wegenis 

t.h.v. perceel 2e afdeling sie E nr 0357R, 0357S, 0359A, 0360  

i.h.k.v.stedenbouwkundige aanvraag 2016/299 (Scheldedreef 2) 

 Goedkeuring kosteloze grondafstand voor inlijving bij de openbaren 

wegenis t.h.v. perceel 4e Afdeling Sectie B Nr 0268S 

i.h.k.v.stedenbouwkundige aanvraag 2016/298 (Oordegemsesteenweg 370) 

G.R. 20 apr 2017  Goedkeuring kosteloze grondafstand voor inlijving bij de openbare wegenis 

t.h.v. perceel 1e Afdeling Sectie G Nr 0886D 

i.h.k.v.stedenbouwkundige aanvraag 2016/298 (Brusselsesteenweg 1) 

G.R. 18 mei 2017  Goedkeuring kosteloze grondafstand voor inlijving bij de openbare wegenis 

t.h.v. perceel 2e afd. sectie E nr. 0682L2, 0682L3, 0682M2, 0682V2 

i.h.k.v.stedenbouwkundige aanvraag 2017/44 (Kapellestraat 112-116) 

G.R. 22 jun 2017  Goedkeuring kosteloze grondafstand voor inlijving bij de openbare wegenis 

t.h.v. perceel 1e Afdeling Sectie A Nr 0981 A2 

i.h.k.v.stedenbouwkundige aanvraag 2017/103 (Peperstraat 2) 

 Goedkeuring kosteloze grondafstand voor inlijving bij de openbaren 

wegenis t.h.v. perceel 1e Afdeling Sectie G Nr 0177R 

i.h.k.v.stedenbouwkundige aanvraag 20167/073 (Boekakker 21) 

G.R. 16 nov 2017  Goedkeuring kosteloze grondafstand voor inlijving bij de openbare wegenis 

t.h.v. perceel 1e Afdeling Sectie A Nr 0899K 

i.h.k.v.stedenbouwkundige aanvraag V.904/1(Vennestraat) 

 Ruimtelijke Planning 



 

Datum Agendapunten 

G.R. 26 jan 2017  goedkeuring van het beeldkwaliteitsplan voor het centrum Wetteren 

 vaststelling belastingsreglement omgevingsvergunning  

G.R. 18 mei 2017  goedkeuring gemeentelijke stedenbouwkundige verordening op het 

aanleggen van parkeerplaatsen en fietsstalplaatsen buiten de openbare weg 

G.R. 31 aug 2017  goedkeuring realisatieovereenkomst vervreemding en herbestemming 

“Blauwe Paal” 

 goedkeuring kerkenbeleidsplan 

G.R. 16 nov 2017  goedkeuring huishoudelijk reglement beeldkwaliteitskamer 

 

 Wonen 

 Voorstelling dienst 

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 Leegstand; 

 Woonkwaliteit: hulp bij de opmaak van een meldingsbrief met gebreken aan de woning, aanvraag 

tot woononderzoek, afleveren van conformiteitsattesten, bemiddeling tussen huurder en 

verhuurder…; 

 Uitleg over premies voor renovatie van de woning; 

 Tweede verblijven; 

 Voorkooprechten; 

 Uitleg over de huurwetgeving: huurindexatie, opzegbrieven,… 

 Verwaarlozing van woningen en gebouwen . 

 

 Woonplus 

Voor het beleidsdomein huisvesting werd in 2009 gestart met het project Woonplus. Woonplus is een 

intergemeentelijke samenwerking tussen de drie gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen en hun 

respectievelijke OCMW’s. In deze samenwerking behoudt elke gemeente haar eigen autonomie, maar 

er wordt wel samengewerkt rond een aantal verplichte en facultatieve pijlers.  

 

De verplichte activiteiten zijn: 

- het ontwikkelen van een (inter-)gemeentelijke beleidsvisie op vlak van wonen. 

- het organiseren van (inter-)gemeentelijk woonoverleg. 

- het aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners van de deelnemende gemeente. 

- het verbeteren van de kwaliteit van het woonpatrimonium en de woonomgeving. 

- het nemen van initiatieven in het kader van een grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar 

wonen. 

 

 

Om in te spelen op de (vaak gemeenschappelijk) ervaren lokale noden werden de volgende activiteiten 

ook in het project opgenomen: 



 

- het uitwerken van een actieplan dat gericht is op de verbetering van de positie van de zwakke 

huurder op de private huurmarkt  

- het nemen van initiatieven voor de begeleiding van de sociale huurder in het kader van huisvesting 

- het nemen van sensibiliseringsmaatregelen op vlak van wonen. 

 

Intussen werd – na een eerste verlenging- het project ‘Woonplus’ verlengd voor een nieuwe periode 

van drie jaar die startte op 1 juli 2015. Het initiatief om een dossier in te dienen voor de tweede 

verlenging van het project is genomen door het beheerscomité van Woonplus op 28 oktober 2014, na 

een overleg tussen de drie besturen waarbij de visies in functie van de toekomst van Woonplus op elkaar 

afgestemd werden. 

 

Bij het tweede verlengingsdossier werd ervoor gekozen om ook in te zetten op een extra doelstelling, 

met name initiatieven rond rationeel energiegebruik, duurzaam (ver)bouwen en duurzame energie-

productie. Om deze doelstelling te verwezenlijken werden ook de milieuambtenaren van de drie 

gemeenten als ook de energiedeskundige van het Sociaal Huis Wetteren bij het project betrokken. 

 

Dit project wordt aangestuurd door een coördinator. Omwille van de tweede verlenging en het reeds 

lopen van diverse acties en doelstellingen  wordt geopteerd om de coördinatierol niet langer voltijds 

maar halftijds in te vullen. Bijkomend zal voor het opnemen van de coördinatierol voor de derde 

projectperiode geopteerd worden om te werken met reeds aanwezig personeel. 

 

De intergemeentelijke samenwerking Woonplus telt drie organen: de stuurgroep, het beheerscomité en 

de werkgroepen. 

- De stuurgroep staat in voor het dagelijkse beheer van Woonplus en bestaat uit ambtenaren werkzaam 

in de woondiensten van de verschillende gemeenten en OCMW’s. Voor Wetteren zitten vier 

ambtenaren in de stuurgroep voor de gemeente en het OCMW samen. De stuurgroep kwam in 2016  

zes keer samen. 

- Het beheerscomité bestaat uit gemeenteraadsleden, de burgemeester of schepenen van de 

deelnemende gemeente die daartoe zijn aangeduid door de gemeenteraad. Door elke gemeenteraad 

wordt ook een vervangend beheerder afgevaardigd in geval van afwezigheid van de effectieve 

beheerder. De gemeente Wetteren heeft recht op 3 stemgerechtigde mandaten binnen het 

beheerscomité en 3 vervangende leden. 

Tot het takenpakket van het beheerscomité behoort onder meer het vaststellen van de rekeningen van 

de interlokale vereniging en het ter goedkeuring voorleggen aan de raden van de deelnemende 

gemeenten. Het beheerscomité kwam 2 keer samen in 2017. 

- Verder waren er nog verschillende werkgroepen die in de loop van 2017 werkten aan een bepaald 

thema. 

Een deel van de taken die door de dienst Wonen worden uitgevoerd, kaderen binnen dit project 

Woonplus. Het gaat onder meer over de volgende zaken: 

 Woonoverleg 

In het kader van artikel 28 van de Vlaamse Wooncode speelt de gemeente een coördinerende en 

initiërende rol inzake het lokaal woonbeleid. Woonoverleg is dan ook een onontbeerlijk instrument in 

het lokaal woonbeleid. In 2017 kwamen de diverse huisvestingspartners 3 keer samen. 



 

Datum Agendapunten 

7 mrt 2017  Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 Korte toelichting resultaten visitatiecommissie SBK Dendermonde 

 Bespreking projectfiche Gemoedsveld fase III 

 Bepalen acties klimaatplan 

 Toelichting ontwerpdocument woonwagenbewoners 

 Stavaza sociale woonprojecten 

 Nieuws van Wonen-Vlaanderen 

 Varia 

13 jun 2017  Goedkeuring verslag vorige vergadering  

 Bespreking verkavelingsaanvraag Gijzenzelestraat 

 Bespreking twee items uit woonplan: woonoverleg en sociaal woonbeleid 

 Stand van zaken sociale woonprojecten 

 Nieuws van Wonen-Vlaanderen 

 Varia 

26 sept 2017  Goedkeuring verslag vorige vergadering 

 Collegiebaan 73: hoe verder aan te pakken 

  Evaluatie woonoverleg: hoe verbeteren? 

  Stand van zaken sociale woonprojecten 

  Nieuws van Wonen-Vlaanderen 

  Varia 

 Intergemeentelijk woonoverleg 

Binnen de structuur van Woonplus werd ook een intergemeentelijk woonoverleg opgericht. Het doel 

van dit overleg is om gemeenschappelijke aandachtspunten binnen de drie gemeenten gezamenlijk te 

bespreken. In 2017 kwam het intergemeentelijk woonoverleg één keer samen. 

 

 Acties van Woonplus 

De onderstaande tabel biedt een overzicht van de acties die Woonplus in de loop van 2017 in Wetteren 

heeft uitgevoerd. 

16 jan 2017 Driemaandelijks overleg OCMW’s, Eigen Dak en SVK (raadzaal Eigen Dak) 

17 jan 2017 Voorstelling BEA vzw nieuwe groepsaankopen, subsidiedossier 

plattelandsprojecten Oost-Vlaanderen en evaluatie vorige groepsaankoop 

24 jan 2017 Lerend Netwerk Samenlevingsopbouw te Lokeren voor huisvestingsambtenaren 

31 jan 2017 Werkgroep - gemeenten mbt leegstandsreglement, verwaarlozing en woonkwaliteit 

31 jan 2017 Stuurgroep - 4e vergadering (Kalken) 

1 mrt 2017 Start groepsaankoop BEA vzw: groene mobiliteit, muurisolatie(spouw en 

buitenmuur) en zonne-energie (boiler en panelen) - einde 31.03.2017 

7 mrt 2017 Infoavond brand- en diefstalpreventie (Wichelen, 19u Sociaal Huis) 

13 mrt 2017 Informatieavond voor Eigenaars: “Hoe krijg ik mijn woning goed verhuurd” 

(Wichelen, 19u, Jeugd- en Cultuurcentrum ‘t Ankerpunt, Pruytenshof te Serskamp) 



 

25 apr 2017 Gemeentelijk woonoverleg te Wichelen 

9 mei 2017 Intergemeentelijk woonoverleg te Wichelen om 14.30 u 

12 jul 2017 Woonplan – werkgroep om 9u raadszaal te Wichelen – bespreking tabellen 

21 aug 2017 Stuurgroep WKJ 9 – 1 om 13u30 te Laarne: opmaak nieuw dossier 

28 aug 2017 Woonplan – bespreking beleid, Eigen Dak en SVK mbt sociaal Wonen, 17 u te 

Laarne 

30 aug 2017 Goedkeuring verwaarlozingsreglement GR Wichelen 

31 aug 2017 Goedkeuring verwaarlozingsreglement GR Laarne 

31 aug 2017 Goedkeuring verwaarlozingsreglement GR Wetteren 

5 sept 2017 Praktische opleiding door Wonen Vlaanderen van 9.30u tot 12.30u VAC Virginie 

Loveling te Gent: nieuw Procedurebesluit Wonen (planning, programmatie en 

realisatie van sociale woonprojecten) 

12 sept 2017 Woonplan: bespreking beleid rond sociaal Wonen - te Laarne om 12.30u 

18 sept 2017 Infomoment – huurwetgeving voor beperkt-Nederlandstaligen – te Wetteren ism 

PCVO Scheldeland, Babbelonië en huurdersbond (0 aanwezigen) 

19 sept 2017 Werkgroep afspraken vastleggen met Provincie Oost Vlaanderen voor infoavond 

12.12.2017 te Laarne om 14u in de collegezaal 

22 sept 2017 Infomoment – huurwetgeving voor anderstaligen – te Wetteren ism PCVO 

Scheldeland, Babbelonië en huurdersbond (15 aanwezigen) 

26 sept 2017 Gemeentelijk woonoverleg Wetteren 

26 sept 2017 Periodiek overleg sociale huisvesters - 3 OCMW’s 

28 sept 2017 Woonplan: verdere bespreking mbt doelstellingen en acties opgenomen in het 

woonplan te Wetteren om 9u in zaal OCMW 

10 okt 2017 Beheerscomité – 1e vergadering om 13.30 te Laarne 

11 okt 2017 Verkennend gesprek mbt nieuw projectdossier Woonplus 9.30 u 

24 okt 2017  Stuurgroep WKJ9 - 2 te Wetteren om 14u 

24 okt 2017 Intergemeentelijk woonoverleg – Wetteren om 15u  

8 nov 2017 Stuurgroep WKJ9 - 3 te Wetteren om 9u - Koffiebranderij 

14 nov 2017 Bea Aalst: infomoment omtrent om 14u30 

14 nov 2017 Infoavond: Brand- en diefstalpreventie  te Wetteren om 19 u - Lokaal 

Dienstencentrum 

22 nov 2017 Stuurgroep WKJ9 - 4 te Wetteren om 9u - Raadszaal 

6 dec 2017 Stuurgroep WKJ9 - 5 te Wetteren om 9u -  infopunt 

 Voorkooprechten 

De gemeente Wetteren kan samen met de sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak, De Vlaamse 

Maatschappij Sociaal Wonen en het OCMW recht van voorkoop uitoefenen. Dit betekent dat als er bij 

een verkoop van een woning een compromis wordt getekend, deze woning eerst moet aangeboden 

worden aan de bovenstaande huisvestingsactoren die de woning kunnen aankopen tegen de 

voorwaarden die in het compromis vermeld staan. Indien de gemeente of de andere huisvestings-actoren 

een woning in voorkooprecht aankopen dan is dat in kader van sociale huisvesting. 

 

Voorkooprecht is van toepassing als de woning geïnventariseerd is als leegstand, ongeschikt- en/of 



 

onbewoonbaar of als verwaarloosd. 

 

Het voorkooprecht in het kader van bijzondere gebieden is vervallen sinds juli 2013.  

 

In totaal kreeg de gemeente 13 aanbiedingen van voorkooprecht in 2017.  

 

 De woonkwaliteit 

In het kader van artikel 15 van de Vlaamse Wooncode werd ook in 2017 de woonkwaliteit van woningen 

gecontroleerd. Aan de hand van een technische verslag bekijkt een onderzoeker van het agentschap 

Wonen Oost-Vlaanderen of de woning beantwoordt aan de elementaire vereisten van veiligheid, 

gezondheid en woonkwaliteit (incl. de stabiliteit van de woning, de bouwfysica en een minimum aan 

comfort).  

Dit levert de volgende cijfers op: 

Aantal vooronderzoeken 17 

Aantal onderzochte panden 28 

Aantal panden werken uitgevoerd vóór besluitname 25 

Aantal panden ongeschikt verklaard op basis van de Vlaamse Wooncode 7 

Aantal panden ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaard op basis van de Vlaamse Wooncode 6 

Aantal panden bij hoogdringendheid onbewoonbaar verklaard met art. 135 van de Nieuwe 

Gemeentewet 

0 

Aantal keer dat er woonoverbod werd uitgesproken 0 

Aantal bevelen tot toegang tot de woning 2 

Aantal bevelen tot uitvoering van de werken 6 

Naast de bovenstaande administratieve procedure bestaat ook nog een strafrechtelijke procedure. In dat 

geval voert de wooninspectie de onderzoeken uit. Indien er gebreken worden vastgesteld, maakt de 

wooninspectie daarvan een verslag op en stuurt het naar de Procureur des Konings. De wooninspectie 

kan bij de procureur een herstelvordering vragen. De wooninspectie voerde vorig jaar 6 

woononderzoeken uit. 

In het kader van de woonkwaliteit kunnen eigenaars van woongelegenheden ook een conformiteitsattest 

bij de gemeente aanvragen. In 2017 werden 4 conformiteitsattesten afgeleverd door de gemeente. 

Aanvullend werden ook conformiteitsattesten afgeleverd door het agentschap Wonen-Vlaanderen. 

 Leegstand 

Naar aanleiding van het Decreet Grond- en Pandenbeleid dat in 2009 in voege trad werd de gemeente 

opnieuw bevoegd voor het bijhouden van een leegstandsinventaris.  

In het kader van deze bevoegdheid maakte de gemeente een nieuw reglement op voor het inventariseren 

en belasten van leegstand. Dit reglement werd op de gemeenteraad van 25 februari 2010 goedgekeurd. 

In december 2013 werd het reglement herzien door de gemeenteraad. Op 20 april 2017 werd een 

aanpassing van het leegstandsreglement goedgekeurd op de gemeenteraad. 

 

De voornaamste wijzigingen zijn de verhoging van de heffing en een regeling voor de vrijstelling op 



 

tweede verblijven die een achterpoortje was om de leegstandsheffing te ontlopen. Er werden ook 

schorsingen ingevoerd. 

 

Als gevolg van dit reglement werd een screening uitgevoerd op leegstaande panden. Dit levert de 

volgende cijfers voor 2017 op: 

 

Aantal gecontroleerde panden  43 

Aantal panden geschrapt van de lijst van leegstand  

(inventaris van 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en 2017) 

49 

Aantal panden definitief opgenomen op de lijst van leegstand 32 

Aantal panden vrijgesteld / geschorst voor de heffing op leegstand 29 

Aantal belaste panden  

(van panden geïnventariseerd in 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 en 

2016) 

18 

 Woononderzoeken 

In het kader van aanvragen tot een lang verblijf en gezinshereniging in de gemeente Wetteren voert de 

dienst Wonen geen woononderzoeken meer uit wegens gewijzigde wetgeving (bij dergelijke 

onderzoeken werden de verschillende kamers met een leeffunctie opgemeten). 

 

 Aanvullende premie op de Vlaamse verbeterings- of aanpassingspremie 

De gemeente geeft een aanvullende premie aan de mensen die een verbeterings- of aanpassingspremie 

van het Vlaamse Gewest hebben ontvangen. 

 

Het premiebedrag van de gemeente bedraagt 20% van de premie die men van het gewest ontvangt met 

een minimum van €250 en een maximum van €1.250. 

 

 2015 2016 2017 

Aantal aanvragen 18 15 16 

Totaal uitgekeerde 

premies 
€ 5850 € 4648 

 

€ 4860 

 

 

Sinds 1 januari 2010 wordt geen aanvullende premie meer gegeven op de Vlaamse renovatiepremie. Op 

de verbeterings- en aanpassingspremie wordt wel nog een aanvullende premie gegeven, omdat deze 

premie zich eerder richt 

 Dienst Infrastructuur 

 Voorstelling dienst  

Deze dienst maakt deel uit van departement Stadsontwikkeling en werkt rond volgende thema’s: 



 

openbaar domein, gemeentelijke gebouwen en logistiek. Volgende taken worden uitgevoerd. 

 Openbaar domein (wegenis + groen): 

o Plannen, uitwerken en opvolgen van het gemeentelijk beleid betreffende het openbaar domein, in 

samenwerking met de beleidscel stadontwikkeling 

o Behandelen en opvolgen van meldingen (vb. verzakkingen, schade aan de weg, riolering,  

o Uitvoeren van onderhoudswerken aan de wegenis (weg, voetpaden, bermen, reinigen van 

grachten) en het gemeentelijk groen (groenperkjes, kerkhoven, parken, buurtwegen, …) 

 Gebouwen: 

o Plannen, uitwerken en opvolgen van grote renovatie- en/of bouwprojecten, in samenwerking met 

de beleidscel stadsontwikkeling 

o Aandacht hebben voor het energieverbruik van het gemeentelijk patrimonium en doorvoeren van 

energiebesparende maatregelen 

o Behandelen en opvolgen van meldingen over de gemeentelijke gebouwen 

o Uitvoeren van onderhoudswerken aan gemeentelijke gebouwen (bouwwerken, schrijnwerk, 

elektriciteit, sanitair, verwarming, verfwerken) 

 Logistiek: 

o Beheer van de gemeentelijke signalisatie + het plaatsen van verkeersignaliatie op de openbare 

weg 

o Uitleendienst: 

 uitlenen van materiaal aan verenigingen 

 beheer van de gemeentelijke uitleenstock 

 concrete fysieke ondersteuning bij feestelijkheden, tentoonstellingen, concerten (plaatsen van 

kiosk, tentoonstellingspanelen, signalisatie, podia, bouwen decors, plaatsen verlichting) e.d. 

o Graveerwerk 

o Onderhoud van het beschikbaar materieel, inclusief wagenpark 

 Locatie 

Gemeentelijk magazijn 

Peperstraat 3 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 366 15 04 

Email: infrastructuur@wetteren.be 

 

 Roerende goederen 

tractor 1 

kipwagen voor tractor 1 

gazontractors 3 

lichte vrachtwagens 14 (leasing) 

asfalteringstoestel 1 

mobiele kiosk 1 

vrachtwagens 3 



 

werfwagens 2 

aanhangwagens 9 

graafmachines 4 

nadarwagen 1 

zoutstrooiers 2 

kleine strooier 2 

natzoutstrooier 1 

compressoren 2 

veegmachine 1 

kleine veegmachine 2 

zitwals 1 

heftruck 1 

kolkenzuiger 1 

jeep 2 

verreiker 1 

 

 Onroerende goederen 

 Gebouwen 

 Werken uitgevoerd aan/in gebouwen door eigen personeel 

Voor de gebouwen is het grootste gedeelte het dagelijks onderhoud en herstellingen. Dat gaat over 

lampen vervangen, buitenschrijnwerk en muren schilderen, dakgoten uitkuisen, deuren afregelen, 

graffiti verwijderen, sanitair aanpassen… Daarnaast zijn er ook de defecten die hersteld worden. Dat 

gaat over elektrische en elektronische pannes, defecte sloten, sporttoestellen… Daar worden ook nog 

kleine aanpassingen bijgerekend, zoals opsplitsen van elektriciteitskringen waar nodig, bijplaatsen van 

afvoerleidingen, aanpassen van meubels… Ook wordt er assistentie verschaft bij allerlei evenementen 

die uitgaan van de gemeente (marktkasten, kabels, watervoorziening, aflopen…) 

 

De werken in 2017 die niet tot de hierboven beschreven zaken kunnen gerekend worden zijn: 

- Volkstuintjes olmenlaan aansluiting water en verplaatsen bijenhotel 

- Fietsenstalling bij gemeentelijk magazijn 

- Hekjes voor terras kleine prins 

- Inkleding voor kerstmarkt 

- Nieuwe zoldertrap CC de Poort 

- Plafonds brandveilig maken Marcel De Kerpelstadion 

- Schilderen gevel CC Nova 

- Nieuwe zaalverlichting buurthuis Ten Ede 

- Camera’s in gemeentelijk magazijn 

- Internetaansluiting van speelplein de Wesp 

- Nieuwe brandcentrale voor Marcel De Kerpelstadion 

- … 



 

 Werken uitgevoerd aan/in gebouwen door externe firma’s 

Het onderhoud van CV-installaties gebeurt door Cofely. 

Het wassen van de ramen gebeurt via raamcontract met Farys. 

Dan zijn er nog diverse werken die door externe firma’s uitgevoerd worden, zoals het reinigen van 

septische putten, aanpassingen aan buitenschrijnwerk, nakijken van brandblussers, allerhande 

keuringen, saneren van stookolietanks, plaatsen en verwijderen van tellers voor nutsvoorzieningen, … 

We werken ook samen met groep Intro, een sociaal tewerkstellingsinitiatief.  

 

2.5.6.4.1.2.1 Cordonnier 

Aannemer Himpe nv is gestart 4 december 2017 met de vernieuwing van het voormalig fabrieksgebouw. 

Het gaat om een opdracht van 4.941.070,9 Euro incl. btw. De opdracht zal een jaar duren (geen rekening 

gehouden met verlet en verlof). 

 

2.5.6.4.1.2.2 Nieuw gemeentehuis bouwwerken 

De bouwwerken zijn gestart op 30 maart 2015 en oplevering werd voorzien op 31 maart 2017, de 

oplevering is uiteindelijk gebeurd op 7 december 2017. Er zijn vele rondgangen gebeurd om problemen 

vast te stellen en aan te kaarten. Ook na de voorlopige oplevering is er nog een lijst met opleverpunten. 

Die worden opgevolgd tot ze opgelost zijn.  

 

2.5.6.4.1.2.3 Interieurwerken nieuw gemeentehuis 

Deze opdracht werd gegund aan Calu nv voor een bedrag van 168.152,45 euro incl. btw en werd 

opgeleverd 30 november 2017. Dit werk omvatte voornamelijk de binnenbeglazing en deuren van de 

vergaderzalen op -1, de akoestische oplossingen op verdiepingen +2, +1 en +0 en de mobiele wanden 

op +2. 

 

2.5.6.4.1.2.4 Het vast meubilair voor het nieuw gemeentehuis 

Deze opdracht werd gegund aan Poels nv voor een bedrag van 294.090,38 euro incl. btw en werd 

voorlopig opgeleverd op 14 februari 2018. Dit werk omvatte voornamelijk de cockpits, de balie, vaste 

kasten en de keukens met toestellen.  

 

2.5.6.4.1.2.5 Los meubilair nieuw gemeentehuis 

Deze opdracht werd gegund aan Delta-V-Lucas nv voor een bedrag van 214.405,95 euro incl. btw. 

Voorlopige oplevering dient nog te gebeuren, maar zo goed als alles is geleverd en geplaatst. De 

opdracht omvatte voornamelijk de bureaus, tafels, stoelen en kasten. 

2.5.6.4.1.2.6 Pui oud gemeentehuis 

Deze opdracht werd gegund aan Goetinck algemene bouwonderneming nv. Voor een bedrag van 

212.208,14 euro incl. btw. Voorlopige oplevering is voorzien eind maart 2018. De werken zijn gestart 

op 2 oktober 2017 en omvatten voornamelijk het demonteren van de blauwe hardstenen, afbreken 

structuur en alles heropbouwen. De bestaande blauwe hardstenen werden zo veel moeglijk hergebruikt. 



 

 

2.5.6.4.1.2.7 Veldverlichting terrein D Marcel De Kerpelstadion 

Deze opdracht werd gegund aan Armamast nv voor een bedrag van 37.346,38 Euro incl. btw. De 

voorbereidingen werden gestart in 2017 en de plaatsing van de palen gebeurde in de week van 26 

februari 2018. 

 

2.5.6.4.1.2.8 Kapel Watermolenstraat 

Onder begeleiding van het studiebureau Warrp en in uitvoering door Scheppers instituut wordt de kapel 

in de Watermolenstraat in Massmen gerenoveerd. In 2017 werd het dak vernieuwd, de muren 

opgevoegd en de vloeren uitgebroken. De werken zullen verder lopen in 2018. 

 

Er zijn ook verschillende projecten lopende die nog in de ontwerpfase zitten. Het gaat om de 

herinrichting van de bib, noodzakelijke renovatiewerken voor de kleuterschool, opmaak beheerplan 

Massemientje en renovatie van het oud gemeentehuis. 

 

 Openbaar domein 

 Algemene werken 

2.5.6.4.2.1.1 Algemene onderhoudswerken 

Basisopdracht: 2014 

Aannemer: Scheirlinck bvba, Oude Heerbaan 34, 9230 Wetteren 

Volgens bestek is de opdracht 3 maal verlengbaar. 

Tijdens dienstjaar 2017 werd de opdracht voor de 3de maal verlengd. Volgende werken zijn uitgevoerd: 

- Aanbrengen van karresporen op buurtweg T45 (naast begraafplaats Kapellekouter) 

- Hoek Zavelstraat/Stooktestraat: inbuizen van gracht over een lengte van 8m 

- Oosterzelestraat: vervangen van bestaande rooster + nieuwe aansluiting op gracht + ruimen van 

gracht 

- Herstellen van kopmuren op diverse locaties 

- Beirstoppelos: vernieuwen van greppels (74m) 

Deze werken werden uitgevoerd voor een bedrag van € 67.323,69 incl. btw. 

 

2.5.6.4.2.1.2 Maaien van wegbermen 

Basisopdracht: 2015 

Aannemer: AD bvba, Zauwerstraat 31, 9270 Kalken 

Volgens bestek kan de opdracht 3x verlengd worden. 

Tijdens dienstjaar 2017 werden de bermen in de gemeente Wetteren gemaaid voor een bedrag van € 

31.261,48 incl. btw. 

 

2.5.6.4.2.1.3 Vernieuwen voetpaden – parkeerstroken – greppels - betonverhardingen 

Basisopdracht: 2017 



 

Aannemer: Scheirlinck bvba, Oude Heerbaan 34, 9230 Wetteren 

Volgens het bestek is de opdracht 3 maal verlengbaar. 

 

Tijdens dienstjaar 2017 werd de opdracht voor de 3de maal verlengd. Er werden kleine vernieuwen aan 

wegenis uitgevoerd: 

 

ONTBREKENDE SCHAKELS: 

Straatnaam Locatie 

Oordegemsesteenweg Deel tussen Lindenlaan en Esdoornlaan 

Victor Van Sandelaan Naast nr. 51 

Kruisbergstraat Hoek Schrijakkerstraat 

Smetledesteenweg t.h.v. nr. 2 en 2A 

 

SLECHTE VOETPADEN: 

 

Straatnaam Locatie 

Korte Bergstraat Ter hoogte van de Delhaize 

Kruisbergstraat 
Deel tussen Achttien augustuslaan en 

Paardenkerkhofstraat 

 

2.5.6.4.2.1.4 Asfalteren van diverse straten 

Basisopdracht: 2015 

Aannemer: Aswebo NV, Booiebos 4, 9031 Drongen 

Volgens het bestek kan de opdracht 3 maal verlengd worden. 

 

Diverse asfalteringswerken uitgevoerd door de firma Aswebo, Booiebos 4, 9031 Drongen voor een 

bedrag van € 243.935,37 incl. btw: 

- Snoeken 

- Oordegemsesteenweg 

- Steenbergstraat 

- Korte Weg 

- Laarnesteenweg 

- Gentsesteenweg (aan kerk) 

- Jan Broeckaertlaan 

- Wegvoeringstraat/Kapellestraat 

- Nieuwstraat 

- Lege Weg 

2.5.6.4.2.1.5 Aanbrengen van verfbelijning in diverse straten 

Basisopdracht: 2015 

Aannemer: AB Eurolines bvba, Sluis 15, 9810 Eke 

Volgens het bestek kan de opdracht 3 maal verlengd worden. 

 



 

Tijdens dienstjaar 2017 heeft de aannemer verfbelijning aangebracht op grondgebied Wetteren voor een 

bedrag van € 29.099,65 incl. btw: 

 

2.5.6.4.2.1.6 Algemene onderhoudswerken armaturen en palen 

Vervanging van de armaturen en/of palen ingevolge slijtage of schadegevallen met onbekende dader 

met beperkt mandaat door de exploitatiediensten van het infrastructuurgebied van de distributie-

netbeheerder IMEWO om onmiddellijk over te gaan tot herstelling en dit zonder vooraf-gaandelijke 

prijsofferte en bijhorende goedkeuring. 

 

2.5.6.4.2.1.7 Onderhoud van groenzones, natuurbeheer & straatbeeldverfraaiing 

Een  samenwerkingsovereenkomst tussen het gemeentebestuur van Wetteren en SWP Spoor Twee vzw 

voor een bedrag van € 224.984,38 incl. btw wat overeenkomt met 

– 9.625 werkuren aan € 17,50 per uur (€ 203.809,37 incl. btw) en 

– 1.000 werkuren aan € 21,175 per uur (trage wegen) (€ 21.175 incl. btw) 

 

2.5.6.4.2.1.8 Rioolbeheer 

Consessie-overeenkomt met nv Aquafin, dijkstraat 8 te 2630 Aartselaar: 

- Uitvoeren van een structureel onderhoud 

- Realiseren van rioolaansluitingen 

- Opvolging van rioleringsprojecten als bouwheer 

 

 Wegeniswerken uitgevoerd door het technisch gemeentepersoneel voor rekening van 

derden  

Diverse locaties: aanleg voetpaden, herstel verzakkingen, verlagen van boordstenen. 

 

 Grote wegen- en rioleringswerken door externe firma’s 

 

2.5.6.4.2.3.1 Fiets- en voetgangersbrug 

De totale kostprijs van het project (bouwen nieuwe Fiets- en voetgangersbrug, heraanleg pleintje 

Kapellendries, afbraak oude passerelle) wordt geraamd op € 4.515.160,50. excl. Btw. De gemeente 

neemt hiervan € 800.0000 ten laste, waarvan € 300.000 gesubsidieeerd word door de provincie. 

 

Op 29/09/2017 ontvingen we een brief van de provincie met bevestiging van vaststelling van het 

voorschot (€ 150.000). Dit zou na enkele weken uitbetaald worden. 

De 2de schijf kan pas aangevraagd worden o.b.v. het eindafrekeningsdossier. 

 

De werken zijn gestart op 01/08/2016.  

 

2.5.6.4.2.3.2 Collector Kriephoek-Klinkaard 



 

Bouwheer: Aquafin NV 

Studiebureau: Astro-plan 

 

Dit bovengemeentelijk project werd ook opgedragen door het Vlaams Gewest aan Aquafin. Dit is een 

project dat grotendeels op grondgebied Lede plaats vindt. De Kriephoekstraat is het bovengemeentelijke 

deel in Wetteren. 

Ook hier wenst de gemeente een gemeentelijk aandeel uit te voeren: Hoogschuur en een stukje 

Kortenbosstraat (deel dat nog niet vernieuwd is). 

 

Doel van de werken: vernieuwing riolering (gescheiden stelsel), vernieuwen wegdek, afkoppeling van 

de woningen. 

 

De werken zijn aangevangen op grondgebied Lede op 15/06/2015, en op grondgebied Wetteren pas na 

het bouwverlof (augustus 2015). De werken zijn beëindigd op 05 mei 2017. 

 

2.5.6.4.2.3.3 Biezeweg-Neerhonderd 

Dit project is definitief opgenomen op het eerste kwartaalprogramma 2015 voor de aanleg en 

verbetering van gemeentelijke rioleringen en KWZI’s. Dit wil zeggen dat we voor deze 

rioleringswerken mogen rekenen op subsidies van VMM. 

 

Het aangepaste voorontwerpdossier (OF1) werd ingediend op 08/03/2017. 

Dit voorontwerp werd besproken tijdens de Ambtelijke Commissie van 11/04/2017. Bij brief van 

24/04/2017 werden nog aanvullingen gevraagd. Deze werden op 27/04/2017 bezorgd aan VMM. 

Op 13/06/2017 werd het voorontwerp door de Ambtelijke Commissie goedgekeurd. Op 21/09/2017 

werden subsidies vastgelegd voor een bedrag van € 2.564.925,83. 

 

In het voorontwerp is de Stockholm-case geïmplementeerd: dit is een systeem waarbij er geen 

regenwaterriolering gelegd wordt, maar een koffer met stenen waarin bomen kunnen geplant worden. 

Hierdoor kan het water vertraagd afgevoerd worden en hebben bomen meer ruimte om te groeien. 

De Stockholm-case over het volledige project uitvoeren is te duur, maar op een drietal plaatsen waar de 

infiltratiemogelijkheden het grootst zijn kan dit toegepast worden. 

 

Op 18/12/2017 heeft het college zich akkoord verklaard met een offerte van Eandis voor het vernieuwen 

van de openbare verlichting langsheen het tracé waar gewerkt wordt + het ondergronds brengen van de 

netten in Biezen. Kostprijs offerte = € 112.095,82 incl. btw. 

 

Tevens heeft het college zich op 18/12/2017 akkoord verklaard met een aangepast wegenisontwerp in 

Neerhonderd. 

2.5.6.4.2.3.4 Zuidlaan-Acaciastraat-Serskampsteenweg 

AWV wenst structureel onderhoud uit te voeren langsheen de gewestwegen N461 – N417 (Zuidlaan – 

Acaciastraat). Aangezien de riolering er slecht ligt, is het aangewezen om van de gelegenheid gebruik 

te maken om deze ook te vernieuwen. Ook de Serskampsteenweg kan meegenomen worden in het 

project. Het project zou er als volgt uit zien: 



 

- Acaciastraat – Zuidlaan – Serskampsteenweg (deel tussen Smetledesteenweg en Serskampstraat): 

gemeentelijk aandeel. Hiervoor werd een subsidieaanvraag voor rioleringswerken gericht naar 

VMM. Bouwheer = AWV / Aquafin voor gemeente Wetteren 

- Serskampsteenweg (deel tussen Smetledesteenweg en Acaciastraat): bovengemeentelijk deel. 

Bouwheer = Aquafin 

- Dit project is reeds opgedragen op optimalisatieprogramma 2018 (bovengemeentelijke projecten - 

“renovatie Serskampsteenweg”) 

 

De gemeenteraad heeft zich in zitting van 20/04/2017 akkoord verklaard met de opstart van de 

studieopdracht. Aquafin werd hiervoor aangesteld. Studiebureau Grontmij werkt als onderaannemer van 

Aquafin de studieopdracht verder uit. 

 

Op de gemeenteraadscommissie van 18/12/2017 werd een eerste voorontwerp getoond van de 

wegeniswerken. 

 

2.5.6.4.2.3.5 Vantegemstraat: verbreden bocht + verleggen fietspad 

De gemeente wenst de bocht na inrit in de Vantegemstraat te verbreden en het fietspad te verleggen. 

Om deze reden was een aanpassing van de huidige rooilijn noodzakelijk. De definitieve rooilijn werd 

goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17/11/2016. 

 

De gemeenteraad heeft zich in zitting van 20/04/2017 akkoord verklaard met het aanbestedingsdossier 

voor uitvoering van de werken. Na het ontvangen van de offertes die ingeschreven hadden voor de 

aanbesteding, werd aannemer Wegenwerken De Moor NV aangesteld om de werken uit te voeren voor 

een bedrag van € 53.502,80 excl. btw of € 64.738,39 incl. 21%. 

 

Het aanvangsbevel werd gegeven op 25/09/2017. Binnen de 30 werkdagen moesten de werken 

beëindigd zijn. 

 

2.5.6.4.2.3.6 Collector Keiberg (fase 2): 

Bouwheer: Aquafin NV 

Studiebureau: Grontmij 

 

I.k.v. het project langsheen de N462 (tussen de Brusselsesteenweg en de grens met Sint-Lievens-

Houtem) hebben Aquafin, de gemeente Wetteren en AWV een samenwerkingsovereenkomst. Aquafin 

heeft reeds een deel van dit project (deel tussen de Oude Heerbaan en de Brusselsesteenweg) vervroegd 

uitgevoerd in 2015. 

 

Aangezien module 13 werd afgesloten op 18/12/2002 en de module slechts 15 jaar geldig is, diende een 

addendum 2 opgemaakt te worden. Dit addendum meldt dat de duurtijd van de module wordt verlengd 

met 10 jaar. Dit addendum werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 31/08/2018. 

 

Er werd een kredietverhoging aangevraagd i.k.v. module 13 (aanleg van fietspaden langs gewestwegen) 

voor het terugkrijgen van de subsidies voor de aanleg van fase 1 en vastlegging van subsidies voor de 



 

aanleg van fase 2. De kredietverhoging werd goedgekeurd. Er werd een bedrag vastgelegd van  

€ 3.742.276,37 incl. btw. 

 

2.5.6.4.2.3.7 Kleine Smetledestraat 

De gemeenteraad heeft zich op 25 februari 2016 akkoord verklaard met de opstart van de studieopdracht 

voor het aanleggen van riolering en vernieuwen van de wegenis in de Kleine Smetledestraat. Aquafin 

werd aangesteld om de studieopdracht uit te voeren. Studiebureau Grontmij voert de studieopdracht uit 

in onderaanneming van Aquafin. De werken strekken zich vanaf  Kleine Smetledestraat nr. 19 tot aan 

de Smetledesteenweg. 

 

Het aanbestedingsdossingsdossier was eind 2017 klaar. De plannen werden op 18/12/2017 voorgelegd 

tijdens een gemeenteraadscommissie Openbare Werken. Het aanbestedingsdossier zal begin 2018 

voorgelegd worden aan de gemeenteraad. 

 

2.5.6.4.2.3.8 Collector Schoorstraat-Kortewagenstraat 

Dit bovengemeentelijk project werd door de VMM opgedragen ter uitvoering aan Aquafin op het 

optimalisatieprogramma 2017-2021. Er werd een GIP-fiche ingediend voor het gemeentelijk aandeel, 

maar er is nog geen nieuws over mogelijke subsidies hiervoor. 

 

2.5.6.4.2.3.9 Dokter De Bruyckerstraat, Collegiebaan, Eeminckstraat, Sportstraat, Eigendakstraat, Verbindingsstraat: 

De riolering in deze straten is in slechte staat. Een vernieuwing dringt zich op. 

 

De gemeenteraad heeft zich in zitting van 17/11/2016 akkoord verklaard met de opstart van de 

studieopdracht. Aquafin werd hiervoor aangesteld. Studiebureau Astro-plan voert de studieopdracht uit 

in onderaanneming van Aquafin. 

 

Astro-plan heeft nood aan een verkeerscirculatieplan van de wijk om het ontwerp verder te kunnen 

opmaken. De mobiliteitsambtenaar tekende 3 scenario’s uit. Deze scenario’s werden voorgelegd aan 

het college van 04/12/2017. Het college stelde de beslissing uit. 

 

2.5.6.4.2.3.10 Plaatsen van IBA’s 

In het zoneringsplan van de gemeente Wetteren staan rode clusters opgenomen met woningen/bedrijven 

die moeten voorzien worden van een IBA (Individuele Behandeling van het Afvalwater).Elk jaar wordt 

er een budget voorzien om deze IBA’s stelselmatig te plaatsen. 

 

 Openbare onderzoeken 

In 2017 hebben geen openbaar onderzoeken plaats gevonden. 

 

 Gemeenteraadscommissie 



 

Er werden 3 commissievergaderingen georganiseerd in 2016: 

 

Datum Agendapunten 

22 feb 2017  Project site Cordonnier: toelichting  

13 apr 2017 

 Goedkeuring verslag vorige gemeenteraadscommissie dd. 22/02/2017 

(binnenkort ter beschikking) 

 Herinrichting bibliotheek 

 Herstellingen aan de gemeentelijke kleuterschool “ ‘t Kleuterboompje” 

 Varia  

18 dec 2017 

 Kleine Smetledestraat: aanleg gescheiden rioleringsstelsel + vernieuwen 

wegdek 

 N462: aanleg gescheiden rioleringsstelsel en vernieuwen fietspad + wegdek 

vanaf N9 tot grens met Sint-Lievens-Houtem 

 Zuidlaan-Acaciastraat-Serskampsteenweg: aanleg gescheiden 

rioleringsstelsel + vernieuwen wegdek (in samenwerking met AWV en 

Aquafin) 

 Varia 

 Provinciaal domein Den Blakken: samenwerkingsovereenkomst 

Er was een bestaande samenwerkingsovereenkomst van 18/01/1996 die dringend nood had aan 

vernieuwing. Deze samenwerkingsovereenkomst regelt de taakverdeling met betrekking tot het beheer 

van de groengebieden in het domein ‘Den Blakken’ in de Wegvoeringstraat. De nieuwe 

samenwerkingsovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 23/02/2017. 

 

 Code voor infrastructuur- en nutswerken langs gemeentewegen 

Een overleg tussen gemeenten, nutsbedrijven, de VVSG en de VRN (de Vlaamse Raad voor 

Netwerkbeheerders) actualiseerde de code voor infrastructuur en nutswerken langs gemeentewegen 

(deze dateerde van 2001). Deze code moet helpen zorgen voor een goed herstel van straten of trottoirs 

na nutswerken, voor een betere afstemming van werken en voor een betere communicatie en aandacht 

voor omwonenden en (zwakke) weggebruikers. 

 

De raad van bestuur van de VVSG en de centrale raad van de VRN (Vlaamse raad van netwerk-

beheerders) keurden deze tekst goed. De code werd door de gemeenteraad goedgekeurd in zitting van 

23/03/2017. 

 

 Openbare verlichting: overdracht OV-net 

Er staan nieuwe ontwikkelingen en uitdagingen op stapel omtrent openbare verlichting: 

- Verstrengde eisen naar energie-efficiëntie en CO²-reductie (o.a. door ondertekening 

burgemeestersconvenant) 

- Richtlijnen zoals ECO-design (verdwijning van bepaalde lamptypes uit de markt tegen 2025) 



 

- digitalisering van het net + LED (nieuwe standaard) 

 

Deze evolutie houdt zware uitdagingen in voor gemeentes en dwingt de gemeentes tot grote 

investeringen. Het huidig ritme van de vernieuwingsinvesteringen is te traag i.f.v. de ECO-design 

richtlijn. Het vereist ritme bedraagt ten minste 6%. 

 

Om deze reden heeft de gemeenteraad zich in zitting van 14/12/2017 akkoord verklaard met het voorstel 

van Eandis om het openbare verlichtingsnet over te nemen voor een symbolische euro. 

 

Eandis doet de investeringen en rekent de kosten aan via een gebruikersvergoeding. 

 

 Retributiereglement tijdelijk gebruik openbaar domein 

De gemeenteraad heeft een nieuw reglement inname openbaar domein goedgekeurd in zitting van 

14/12/2017. Het reglement was aan vernieuwing toe. 

 

  



 

 DEPARTEMENT VRIJE TIJD 

 BIBLIOTHEEK 

 Voorstelling dienst  

De gemeentelijke openbare bibliotheek is vrij toegankelijk voor iedereen. Haar collectie boeken, 

tijdschriften, audiovisuele en digitale materialen, haar dienstverlening en andere activiteiten, zijn in een 

geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, informatie en ontspanning van 

de gehele bevolking. De materialen van de bibliotheek kunnen ter plaatse geraadpleegd worden of gratis 

uitgeleend. Ook het lidmaatschap bij de bibliotheek is gratis. 

 

Bij de bibliotheek kunt u terecht voor: 

 Het gratis lenen van boeken, tijdschriften en audiovisuele materialen 

 Gratis raadplegen van kranten en tijdschriften, en diverse digitale databanken 

 Gratis beschikking over internet 

 Lenen van materialen voor slechtzienden 

 Interbibliothecair leenverkeer 

 Bibliotheekintroducties voor scholen 

 Klassikaal lenen 

 Auteurslezingen 

 Voorlees- en vertelprojecten 

 Thematische boekenpakketten 

 Samenwerkingsprojecten voor cultuureducatie en leesmotivatie  

 Projecten voor nieuwkomers en anderstaligen  

 Leesprojecten en cursussen voor senioren 

 Computercursussen en -workshops  

 Doe-het-zelfcursussen 

 Voorleesprojecten en wisselcollecties in woon- en zorgcentra 

 Bibliotheekdienst aan huis 

 Kopiedienst voor erkende verenigingen 

 Thematische wisseltentoonstellingen 

 Locatie 

 Hoofdbibliotheek 

 

Markt 27, 9230 Wetteren 

tel.: 09 369 26 78 

fax: 09 369 27 84 

bibliotheek@wetteren.be 

www.bibliotheekwetteren.be 

www.facebook.com/bibwetteren 

https://twitter.com/bibwetteren 

www.wetteren.bibliotheek.be 

mailto:bibliotheek@wetteren.be
http://www.wetteren.bibliotheek.be/


 

Openingstijden 

 Bibliotheek en kantenhoek Alleen krantenhoek 

Maandag 14.30-19.00 9.00-12.00 

Dinsdag 14.30-20.00 9.00-12.00 

Woensdag 12.00-20.00 9.00-12.00 

Donderdag 9.00-13.00 / 

Vrijdag 14.30-19.00 9.00-12.00 

Zaterdag 9.00-13.00 / 

 

 Bibliotheek Massemen en Overbeke 

 

Massemen 

Dorpsplein 1 

Tel. 09 366 79 93 

 

Overbeke 

Bovenboekakker 1 

tel. 09 368 23 81 

 

Openingstijden 

Maandag 17.00-19.00   

Woensdag 14.00-16.00 Woensdag 14.00-16.00 

Zaterdag 10.00-12.00 Zaterdag 10.00-12.00 

 

 Personeel 

Functie Aantal VTE (eind 2017) 

Directeur 0,5 VTE (gedeelde functie met cc Nova) 

Beleidsmedewerker educatie 1 VTE 

Beleidsmedewerker 

digitalisering 

1 VTE 

  

2 Bibliotheekmedewerkers  2 VTE 

2 Bibliotheekmedewerkers 1,6 VTE 

1 Bibliotheekmedewerkers 0,7 VTE 

3 Bibliotheekmedewerkers 1,5 VTE 

  

2 Personeel voor onderhoud en 

materiaalverzorging 

1,6 VTE 

 Beheersorgaan 

Zie 1.1.3.1. 



 

 Gebruikers 

De bibliotheek had 6391 actieve gebruikers (excl. scholen en instellingen) met minstens één uitlening 

in 2017. Mensen die niet lenen, maar wel gebruikmaken van de andere diensten van de bibliotheek – 

cursussen, lezingen, voorlezen en vertellen, internet…  – worden niet meegeteld.  

 

Het aantal jeugdige leners daalde met bijna 35 %. Dit is een gevolg van het invoeren van klaspasjes bij 

de klassikale uitleen. Vroeger leende elk kind via een individueel pasje, Dit systeem was in strijd met 

de wet op de privacy. Daarom stapten we bij de start van het schooljaar 2017-2018 over naar klaspasjes. 

Voortaan worden de materialen van alle leerlingen per klas op één pasje geregistreerd.  

 

Het aantal volwassen leners daalt voor het eerst in jaren niet, maar steeg licht met 0,3 %. 

 

De bibliotheekfilialen van Massemen en Overbeke trekken in vergelijking met de hoofdbibliotheek een 

jeugdiger publiek aan. In beide bibliotheekfilialen is 47 % van het aantal leners jonger dan 14 jaar.  

 

Het aantal actieve gebruikers komt overeen met 25,5 % van de bevolking van het werkgebied (aantal 

inwoners Wetteren op 31 december 2017 = 25.078). 68,2 % van de leners kwam uit Wetteren. De niet-

Wetterse leners kwamen vooral uit Wichelen (8,8 %), Laarne (6,4 %) en Lede (4,9 %). 

 

TOTAAL AANTAL UNIEKE GEBRUIKERS 

 2015 2016 2017 

JEUGD    

Jongens 1079 1092 680 

Meisjes 1135 1120 765 

Totaal 2214 2212 1445 

SCHOLEN/ 

INSTELLINGEN 

340 270 270 

VOLWASSENEN    

Mannen 1756 1657 1645 

Vrouwen 3326 3273 3301 

Totaal 5082 4930 4946 

TOTAAL 7610 7412 6661 

 

GEBRUIKERS PER VESTIGING 

 Wetteren Massemen Overbeke 

JEUGD    

Jongens 540 174 99 

Meisjes 655 162 81 

Totaal 1195 336 180 

% 19% 47% 47% 

    



 

GEBRUIKERS PER VESTIGING 

 Wetteren Massemen Overbeke 

VOLWASSENEN 

Mannen 1634 62 36 

Vrouwen 3223 279 133 

Totaal 4857 341 169 

% 77% 48% 44% 

    

Instellingen/scholen 239 40 35 

% 4% 5% 9% 

TOTAAL 6291 717 384 

 

NOOT: Omdat sommige leners zowel in de hoofdbibliotheek als in de filialen materialen lenen, liggen 

de totaalcijfers per vestiging hoger dan het totaal aantal unieke gebruikers. 

 

 Gebruikers / Bevolking Wetteren per leeftijdsgroep 

Leeftijdsgroep Gebruikers % Gebruikers % Bevolking 

0 t/m 5 138 2,2 6,2 

6 t/m 11 793 12,4 6,5 

12 t/m 17 1074 16,8 6,0 

18 t/m 24 680 10,6 7,7 

25 t/m 44 1594 25,0 25,6 

45 t/m 59 1260 19,7 22,0 

60+ 852 13,3 26,0 

TOTAAL 6391 100 100 

 

 GEBRUIKERS VOLGENS WOONPLAATS 

Woonplaats 2017 % +/- 

Wetteren 68,2 % -1,6 % 

Wichelen 8,8 % +0,7 % 

Laarne 6,4 % +0,3 % 

Lede 4,9 % +0,8 % 

Melle 1,8 % +0,5 % 

Berlare 1,3 % +0,0 % 

Sint-Lievens-Houtem 0,9 % +0,0 % 

Destelbergen 0,9 % +0,0 % 

Oosterzele 0,7 % +0,0 % 

Gent 0,6 % -0,6 % 

Overige 5,7 % +0,1 % 



 

 Collectie 

 Evolutie collectie 

 2015 2016 2017 Aanwinsten 

BOEKEN JEUGD     

Fictie 20442 20286 20070 1713 

Non-fictie 4371 4121 4386 215 

TOTAAL 24813 24407 24456 1928 

BOEKEN VOLW.     

Fiction 23709 24204 24245 1792 

Non-fiction 19480 21263 20748 2812 

e-books  184 589 405 

TOTAAL 43189 45651 45582 5009 

BOEKEN TOTAAL 68002 70058 70038 6937 

AVM     

Cd’s 15421 11884 11752 524 

Cd-roms 144 80 65 0 

Lp’s 7 0 0 0 

Video’s 13 13 0 0 

Dvd’s 6031 8384 7350 376 

AVM TOTAAL 21616 20361 19167 900 

ALGEM. TOTAAL 89447 90419 89205 7819 

 

 Verrijking catalogus 

De collecties van de Tekenacademie en de Muziekacademie zijn opgenomen in onze catalogus. De 

collectie van de Tekenacademie bestaat uit 651 (kunst)boeken en 5 dvd’s en 1 cd-rom.  Voor de 

Muziekacademie werden tot nu 653 exemplaren ingevoerd, bijna uitsluitend bladmuziek.   

 

De Tekenacademie fungeert als een uitleenpost van de bibliotheek. De materialen kunnen ter plaatse 

geleend worden. In 2017 werden 356 materialen geleend. De bladmuziek van de Muziekacademie kan 

(nog) niet geleend worden. 

 

Sinds 2015 is ook de collectie van de Heemkundige kring in de catalogus opgenomen. 
 

 De e-collectie 

 Mijn bibliotheek 

‘Mijn Bibliotheek’ is een webapplicatie waar leners zich gratis kunnen registreren. Na registratie 

kunnen ze online een aantal acties verrichten: 

- Uitleningen bekijken en verlengen 

- Uitleenhistoriek opvragen 

- Zelf lijsten bijhouden van boeken die men graag wil lezen 



 

- Materialen reserveren die uitgeleend zijn 

- Het GOPRESS-krantenarchief raadplegen 

- Digitale fundels ontlenen 

In 2017 hadden 4389 gebruikers een account op het webplatform.  

 GOPRESS-kiosk en kranten archief 

Op de cataloguspc’s van de bibliotheek kunnen de bezoekers de Vlaamse kranten en enkele weekbladen 

gratis online lezen, zowel die van vandaag als de eerder verschenen edities. Via de wifi van de 

bibliotheek (niet in Massemen en Overbeke) kunnen ze de krant ook lezen op hun eigen smartphone, 

tablet of laptop. 

 

Leden van de bibliotheek kunnen het krantenarchief ook thuis gratis raadplegen. (De krant van vandaag 

thuis lezen kan ook. Je hoeft daarvoor geen lid te zijn, maar je moet wel betalen aan de leverancier van 

Gopress). 

 DIGITALE DATABANKEN 

De cataloguspc’s geven ook alle toegang tot de digitale databanken van de Nederlandse 

bibliotheekdienst NBD/Biblion. Zij geven de bezoeker gratis toegang tot tienduizenden teksten met 

actuele informatie, uittreksels, recensies, artikelen, nieuwsfeiten en achtergrondartikelen uit 

verschillende Nederlandse en Vlaamse media.  

 E-BOEKEN 

De wetgeving laat nog niet toe dat bibliotheken e-boeken los uitlenen. Het uitlenen van e-readers met 

daarop enkele e-boeken is wel toegelaten. Daarom zijn de bibliotheken van het samenwerkingsverband 

De Leesdijk gestart met een project waarbij e-readers worden uitgeleend. Gebruikers kunnen kiezen uit 

een aanbod van e-boeken en kunnen vragen om de e-boeken van hun keuze op een e-reader te plaatsen. 

Er is een gemeenschappelijk reglement opgesteld voor alle Leesdijkbibliotheken. 

 

Wij beschikken over 13 e-readers (Tolino Shine). De collectie Nederlandse- en anderstalige e-boeken 

telt 589 titels. Het merendeel van de collectie is fictie, verspreid over de verschillende genres. Enkele 

titels behoren tot de non-fictie collectie. 

 Digitale fundels 

Fundels zijn digitale interactieve kinderboekjes. Voor kinderen tussen 3 en 7 jaar zijn er interactieve 

prentenboeken. Kinderen tussen 6 en 10 jaar kunnen hun leesvaardigheden oefenen met digitale AVI-

boekjes. 

 

In de jeugdafdeling van de bibliotheek staat een pc waarop kinderen ter plekke digitale prentenboeken 

kunnen ontdekken. Leners kunnen fundels ook aanvragen via hun account op ‘Mijn Bibliotheek’. Elke 

lener mag via zijn account op jaarlijks zeven digitale fundels per jaar gratis downloaden. Elke fundel 

kan gedownload worden op een tablet of smartphone.  

 

In 2017 vroegen achtentwintig unieke leners 150 digitale prentenboeken aan. Acht unieke leners 

vroegen 19 digitale AVI-boekjes aan.  



 

 Bijzondere Collecties 

 De Kleine Wereldbibliotheek 

 

We kochten in 2014 de collectie O Mundo-boeken van Stichting Lezen aan. Deze collectie is een 

selectie prentenboeken uit de hele wereld in hun oorspronkelijke taal, met een bijgevoegde Nederlandse 

vertaling. Stichting Lezen wou met deze collectie kinderen die vanuit een ander land en een andere 

cultuur bij ons komen wonen, de kans geven om in hun klas te vertellen over zichzelf en hun eigen 

achtergrond. Tegelijkertijd kunnen alle kinderen door de prentenboeken de cultuur van andere landen 

leren kennen.  

 

Jammer genoeg zette Stichting Lezen na de opstart het project niet verder. We vullen daarom de 

collectie verder aan met passend materiaal uit het algemene uitgeversaanbod. 

 Taalpunt 

Het Taalpunt is voor nieuwkomers (en anderstaligen) die Nederlands leren of willen oefenen, maar ook 

voor de andere gebruikers die beter Nederlands willen leren lezen en schrijven. In het Taalpunt staan 

taalcursussen, boeken over spraakkunst en spelling, woordenboeken, boeken in eenvoudige taal, 

luisterboeken en Nederlands (Vlaams) gesproken speelfilms. De doelgroep vindt er ook informatie over 

initiatieven waar ze hun kennis van het Nederlands in de praktijk kunnen bijspijkeren zoals Babbelonië. 

 

Begin 2017 sloot onze bibliotheek zich aan bij het netwerk van de Taalpunten Nederlands voor 

anderstaligen van de Antwerpse bibliotheken. Door deze overeenkomst kunnen we gebruikmaken van 

de Taalpunt-huisstijl en diverse communicatiematerialen. We kregen ook toegang tot het online 

platform waarop o.a. goede praktijkvoorbeelden gebundeld staan. 

 

In de loop van 2017 sloten ook de andere Leesdijk-bibliotheken zich aan bij het Antwerpse netwerk. 

Vanuit de Taalpunt-werkgroep van De Leesdijk kwam er een promotiecampagne met een pers- en 

netwerkmoment op woensdag 29 november in de bib van Dendermonde. 

 Leespunt 

Voor kinderen met dyslexie vormt lezen vaak een opgave. Hoe krijg je deze moeilijke lezers toch met 

plezier aan het lezen? Om tegemoet te komen aan de leesnoden van lezertjes met dyslexie, bundelde de 

bibliotheek een reeks aangepaste verhalende, informatieve en luisterboeken samen in een overzichtelijk 

Leespunt. 

 

Ook de rest van de jeugdcollectie werd qua gebruiksvriendelijkheid onder de loep genomen. Dat 

resulteerde o.a. in het aanbrengen van nieuwe etiketten op de leesboekjes voor eerste lezers, met een 

duidelijke vermelding van het AVI-leesniveau. 

 

De leesboeken voor 9 tot 11 jaar en de romans voor 14-plussers kregen eveneens de gestandaardiseerde 

etiketten van Biblioprint –met een aanduiding van het genre- op de rug. De leesboeken voor de andere 

leeftijden worden in 2018 onder handen genomen. De leesboeken voor 9 tot 11 jaar en de romans voor 

14-plussers kregen eveneens de gestandaardiseerde etiketten van Biblioprint op de rug. 

 



 

 Collectie in de kijker 

 Aanwinsten- en themalijsten 

We helpen onze gebruikers bij hun zoektocht naar geschikte lectuur, muziek en films met aanwinsten- 

en themalijsten. We zorgden maandelijks voor een overzicht van de aanwinsten (jeugd, muziek, film, 

romans en informatieve materialen). Regelmatig maken we ook een suggestielijst op met de top van het 

personeel. Bezoekers kunnen in de bibliotheek een lijst meenemen. De lijsten zijn ook online te 

raadplegen.  

 Themastanden 

Met themastanden brengen we onderdelen van de collectie onder de aandacht. We spelen in op de 

actualiteit (een overlijden, het behalen van een prijs, een culturele gebeurtenis …) of de periode van het 

jaar (vakantie, Sinterklaas …). We gebruiken de themastands ook om eigen activiteiten aan te kondigen.  

 

We plaatsten in 2017 de volgende infostands: 

- Cultuurstart 2017 Nova & bib 

- 100 jaar jazz 'op plaat' 

- Philip Glass 80 jaar 

- Brigitte Minne (n.a.v. auteurslezing Massemen) 

- Philippe Herreweghe 

- Luc Descamps (n.a.v. auteurslezing Massemen) 

- Horace Silver en Prince (n.a.v. hommage in Gesproken Dagblad) 

- Django Reinhardt 

- Zomermuziekfestivals 

- Elvis Presley 50 jaar overleden 

- Jackobond zingt Marva (n.a.v. concert in CC Nova) 

- Marijke Umans (n.a.v. auteurslezing Massemen) 

- John Hurt 

- Jiro Taniguchi (mangaka) 

- Jonathan Demme 

- Cinema Canvas 

- Jeanne Moreau 

- Harry Dean Stanton 

- Kazuo Ishiguro (n.a.v. Nobelprijs Literatuur) 

- Woutertje Pieterseprijs 2018  

- jeugdboekenweek 2017 M/V/X 

 

We speelden ook in op de rubriek ‘De 5 boeken die het leven veranderden van …’. De cultuurredactie 

van VRT polst wekelijks naar het favoriete leesvoer van een bekende Vlaming en publiceert het lijstje 

elke zondag op de ‘deredactie.be’ (nu ‘vrtnws.be’). Op maandag hangen wij het lijstje in de bibliotheek 

uit en tonen de boeken die we in ons bezit hebben. 

 

 



 

 De zomer van het spannende boek 

De bibliotheek van Hamme organiseerde al enkele jaren een zomeractie rond 'De Zomer van het 

Spannende Boek'. De Leesdijk-bibliotheken beslisten om dit project uit te breiden naar de 8 andere 

bibliotheken. De negen bibliotheken werden ingedeeld in drie clusters. Wij vormden een cluster met de 

bibliotheken van Laarne en Wichelen.  

 

Elke bibliotheek maakte een afspraak met drie lokale handelaars om een foto van een cover van een 

spannend boek in hun etalage te zetten. Via een hint op facebook konden de leners deze cover ophalen 

bij de handelaar en inwisselen in de lokale bibliotheek tegen het echte boek.  

 

Wij verstopten: 

- ‘De zomer van de doden’ van Toni Coppers in de etalage van de Wetterse dienst Toerisme 

- ‘Nevenschade’ van Christian De Coninck in de etalage van apotheek Speeckaert 

- ‘Versplinterd’ van Karin Slaughter in de etalage van Kreatiek 

 Boekwissel 

De bibliotheek zette eind 2016 in vier horecazaken een boekenstand op in samenspraak met de uitbater. 

De boeken konden ter plaatse gelezen worden  of meegenomen in ruil voor een ander boek. De boeken 

worden geselecteerd uit de afgevoerde boeken van de bibliotheek en uit schenkingen. Het aanbod 

varieert naargelang de zaken. Door personeelswissels werd de boekwissel in 2017 slechts beperkt 

opgevolgd en geactualiseerd. 

 Verkoop afgevoerde materialen 

Jaarlijks voeren we heel wat materialen uit de collectie af. Met een tweedehandse boekenverkoop 

proberen we een groot deel van onze afgevoerde een nieuwe eigenaar te geven. 

 

Tijdens de zomermaanden (vanaf juni) verkochten we reisgidsen en ontspannende literatuur. Op 

zaterdag 14 oktober was er de jaarlijkse grote verkoop van afgevoerde materialen. Op vrijdagnamiddag 

vond er al een beperkte exclusieve voorverkoop voor de Wetterse scholen plaats. Opnieuw gingen heel 

wat boeken, films, dvd’s en cd’s aan spotprijzen de deur uit. De grote publieksopkomst vertaalde zich 

in een vermoedelijke recordopbrengst van 2218,00 euro.  

 

Het is een goede gewoonte om de opbrengst te schenken aan een goed doel. We schonken de opbrengst 

aan de actie ‘Lezen For Life’ van Iedereen Leest. ‘Lezen for Life’ kaderde in de actie ‘Music For Life’ 

van Studio Brussel en zamelde geld in voor verscheidene organisaties die werken rond de thema's 

leesbevordering en geletterdheid. 

 Uitleningen 

 Aantal uitleningen 

Sinds 2014 zet zich een dalende trend door in het aantal uitleningen. Deze tendens zet zich in 2017 

verder en beslaat nu ook alle categorieën, m.u.v. het bibliotheekfiliaal van Massemen. Het aantal 

uitleningen door volwassenen is daar sterk gestegen. 



 

TOTAAL AANTAL UITLENINGEN 

 2015 2016 2017 

BOEKEN JEUGD    

Fiction 99490 102657 100661 

Non-fiction 16404 14402 13280 

TOTAAL 115894 117059 113941 

BOEKEN VOLW.    

Fiction 71804 70571 67433 

Non-fiction 47245 43535 43951 

E-boeken   864 

TOTAAL 119049 114106 112248 

BOEKEN TOTAAL 234943 231165 226189 

AVM    

Cd’s 27674 25430 21736 

Cd-roms 232 141 58 

Dvd’s 53900 51491 41580 

TOTAAL 81806 77062 63374 

ALGEM. TOTAAL 316749 308227 289563 

 

 Interbibliothecair leenverkeer 

We vroegen 767 materialen aan bij andere bibliotheken, We kregen 598 gunstige antwoorden (= 78 %).  

We ontvingen 419 aanvragen en konden er 307 gunstig beantwoorden (= 73 %). 

 

 Communicatie 

 bibliotheekportaal 

De digitale bibliotheek is al een aantal jaren een feit en de mogelijkheden nemen gestaag toe. 

Cultuurconnect startte in 2017 een project om de verschillende Vlaamse catalogussites te vernieuwen 

en mobile responsive te maken. Dit project wordt in de loop van 2018 en 2019 geïmplementeerd.   

 

Het huidige bibliotheekportaal (wetteren.bibliotheek.be) waarmee de bezoeker kan zoeken in de 

catalogus van de bibliotheek of van andere Oost-Vlaamse bibliotheken, is intussen welbekend. 

Daarnaast kan de bezoeker online het krantenarchief raadplegen (bevat artikels tot 2 dagen geleden) én 

binnen de muren van de bibliotheek ook de kranten van de dag zelf.  

 

Op de homepage van het bibliotheekportaal zetten we nieuwe materialen in de kijker met een ‘carrousel 

coverflow’. Deze kent sinds dit jaar meerdere ‘flows’. De gebruiker van via de catalogussite ook vlot 

naar ‘Mijn Bibliotheek’ en de contactgegevens en openingsuren van de bibliotheek en haar filialen 

raadplegen. Verder vindt men op deze pagina ook een overzicht van de komende activiteiten en 

sluitingsdagen. 



 

 Blog 

De bibliotheek heeft een eigen blog (bibliotheekwetteren.be) die fungeert als informatiekanaal. Via deze 

weg vindt het publiek meer uitleg over: activiteiten, nieuwe aanwinsten en actuele gebeurtenissen. Maar 

mensen kunnen hier ook terecht voor zaken zoals: openingsuren, welke diensten we aanbieden, 

contactgegevens, onze huisregels, een activiteitenkalender,  de catalogus en Mijn Bibliotheek. 

 Sociale media 

De bibliotheek heeft op verschillende sociale media een eigen account: Facebook, Twitter, Instagram, 

Pinterest en Spotify. We maken vooral actief gebruik van Facebook en Instagram. De andere social 

media worden minder vaak geüpdatet.  

 

Facebook zetten we actief in om te communiceren. Naast het promoten van activiteiten wordt dit kanaal 

ook gebruikt om in te spelen op de actualiteit en om ludieke acties, zoals Zomer van het Spannende 

Boek, aan te kondigen. Het aantal volgers via Facebook neemt elk jaar toe. In 2017 registreerde de 

pagina 1432 volgers, dat zijn er zo’n 600 meer dan in 2016.  

 

Instagram wordt veeleer gebruikt om een blik achter de schermen te tonen of om momentopnames van 

activiteiten weer te geven. Momenteel heeft de bibliotheek 205 volgers op dit medium.  

 

Het gebruik van sociale media is een aanvulling op de gewone communicatie via website, flyers, 

affiches en (digitale) nieuwsbrief. Op die manier proberen we een zo breed mogelijk publiek te bereiken 

en aan klantenbinding te doen. 
 

 Doelgroepen 

 Scholen 

 Bibliotheekintroducties en -instructies 

Het is belangrijk om de kinderen vertrouwd te maken met de werking van de bibliotheek (opstelling 

materialen, spelregels, werking (zelf)uitleen, informatie zoeken…). Bij de start van het klassikaal lenen 

krijgen de kinderen altijd een korte introductie. Daarnaast ontvingen we ook 2 klassen uit het lager 

onderwijs en 24 klassen uit het middelbaar voor een uitgebreide rondleiding. Ook de kinderen van CAR 

De Schakel – een centrum voor ambuvalente revalidatie - kregen een rondleiding. 

 Klassikaal lenen 

De leerlingen van de basisscholen van Sint-Gertrudis (23 klassen), Sint-Jozef (16 klassen), Campus 

Kompas (14 klassen), leefschool Eureka (4 klassen) en SIO de Meiroos  kwamen elke twee of drie 

weken boeken lenen in de hoofdbibliotheek.  

 

De kinderen van de peutertuin van Sint-Jozef – telkens ongeveer 10 kindjes - kwamen maandelijks op 

bezoek in de hoofdbibliotheek. Ze krijgen eerst een verhaaltje te horen en mogen daarna zelf de 

prentenboeken ontdekken. 

 



 

De klassen van de lokale basisscholen van Massemen (17 klassen) en Overbeke (8 klassen) kwamen 

klassikaal lenen in de bibliotheken van Massemen en Overbeke.  

 

Op het einde van het schooljaar kregen de kinderen van de zesde leerjaren bij het laatste klasbezoek een 

kleine (afscheids)receptie en een geschenkje aangeboden.  

 Auteurslezingen 

De bibliotheek organiseert voor het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs 

auteurslezingen. De kosten worden gedeeld door het Fonds voor de Letteren (dat subsidieert), de school 

zelf en de bibliotheek. De bibliotheek zorgde als de leerkracht erom vroeg voor een pakket boeken van 

de gastauteur. De bibliotheek regelde één of meer lezingen van: 

- Guy Didelez (Instituut Mariagaard) 

- Gerda Dendooven (SIO De Meiroos, Basisschool Massemen) 

- Brigitte Minne (basisschool Sint-Jozef) 

- Marijke Umans (SIO De Meiroos, Basisschool Massemen) 

- Do Van Ranst (BUSO Sint-Lodewijk) 

 Logeerberen – boekenpakketten – themakoffers 

2.6.1.9.1.4.1 Logeerberen 

Siem, Teun, Bas en Bob, de vier logeerberen van de bibliotheek van Massemen, gingen ook in 2017 op 

logement bij de kinderen van de eerste kleuterklasjes. Nadat de kleuters eerst klassikaal kwamen 

kennismaken, mocht een beertje met zijn rugzakje, pyjama, tandenborstel en twee boeken bij elk kind 

een nachtje logeren. De beertjes zijn graag geziene gasten bij elke familie. Voor sommige gezinnen is 

de komst van een logeerbeertje ook de eerste kennismaking met de bibliotheek. 

2.6.1.9.1.4.2 Boeken- en themapakketten 

De bibliotheek verzorgde boeken- en themapakketten voor scholen, onthaalouders en IBO’s 

(buitenschoolse kinderopvang. Er werden boekenpakketten samengesteld voor: 

- Basisschool Massemen, 1ste leerjaar: 3 boekenpakketten rond niveaulezen 

- Basisschool Massemen, 2de leerjaar: boekenpakket rond een auteurslezing 

- Basisschool Massemen, 3de leerjaar: 2 boekenpakketten rond niveaulezen 

- Basisschool Massemen, 4de leerjaar: boekenpakket rond een auteurslezing 

- Basisschool Scheppers, 1ste t.e.m. 6de leerjaar: themapakket rond ADHD 

- Basisschool Sint-Jozef, 3de leerjaar: themapakket rond draken 

- Sint-Gertrudiscollege, 1ste jaar: boekenpakket rond ‘De Kleine Cervantes’ 

- Kinderdagverblijf Oogappeltje: 5 gevarieerde boekenpakketten 

- IBO Iboompje: 2 gevarieerde boekenpakketten 

2.6.1.9.1.4.3 Themakoffers 

‘De Proefkampioen’ is een educatief project voor kinderen van 3 tot 8 jaar om de smaakontwikkeling 

te bevorderen. Het concept werd ontwikkeld door Logo Gezondplus en het ondersteunt scholen bij dit 

leerproces. Kinderen kunnen voelen, kijken, ruiken en proeven. Spelenderwijs maken ze kennis met de 

vier basissmaken. De bijhorende Proefkoffer bevat kleurrijk materiaal en een praktische handleiding.  

 



 

Wij kochten de proefkoffer aan in 2016 en stellen hem ter beschikking van de scholen. De koffer werd 

twee keer uitgeleend: aan basisschool Scheppers en aan een studente i.k.v. haar opleiding leerkracht 

lager onderwijs. 

 Kinder- en jeugdjury Vlaanderen 

Basisschool Scheppers nam  met de leerlingen van het tweede tot en met het zesde leerjaar (112 

kinderen) deel aan de Kinder- en Jeugdjury Vlaanderen. Dit is een jury van kinderen en jongeren tussen 

4 en 16 jaar. De juryleden krijgen een lijst van boeken om te beoordelen. Na het verzamelen van de 

stemmen van heel Vlaanderen, worden de winnaars bekend gemaakt (april-mei).  

 

We ondersteunden de deelname van de school en leenden  aan alle deelnemende klassen 2 exemplaren 

van de genomineerde boeken (80 in totaal) uit. 

 De Kleine Cervantes 

Via de jongerenliteratuurprijs De Kleine Cervantes stimuleert de Gentse dienst voor cultuur leerlingen 

van de eerste graad om een vijftal genomineerde boeken te lezen. Tot voor kort beperkte het project 

zich tot Gentse middenscholen. Sinds het schooljaar 2016-2017 lezen ook jongeren van het Sint-

Gertrudiscollege in Wetteren mee. De bibliotheek ondersteunt de school met voldoende boeken en de 

workshop ‘RedactieTrip’ van Graffiti vzw, waarbij de leerlingen de boeken voorstelden via een 

krantenvoorpagina. 

 

Het hoogtepunt voor de meelezende leerlingen is het slotdebat in Gent (op donderdag 27 april 2017 in 

de Kopergietery). In de voormiddag debatteren de leerlingen over de gelezen boeken, in de namiddag 

voelen ze de genomineerde auteurs aan de tand en tussendoor beslissen ze wie de prijs -een tekening 

van Carll Cneut– mee naar huis neemt. Voor deze editie was “Grensgangers” van Aline Sax de winnaar. 

Uiteindelijk woonden 14 Wetterse leerlingen het slotdebat bij.. 

 Jeugdboekenmaand 

Het centrale thema van de jeugdboekenmaand (1 tot 31 maart 2017) was “MVX. Je bent wie je bent”. 

Het ging over jongens en meisjes, maar vooral over de vele gradaties daartussenin. Bij uitbreiding 

focuste “MVX” op alle vormen van diversiteit: je bent wie je bent. 

2.6.1.9.1.7.1 STEM-spel met de klas 

De impact van gender op de studiekeuze blijft groot: jongens kiezen sneller een wetenschappelijke of 

technische richting dan meisjes. De werkgroep jeugd van De Leesdijk vertrok van deze vaststelling om 

een spel uit te werken waarbij leerlingen van het 3de tot en met 6de leerjaar in de bibliotheek aan de 

slag gingen rond STEM (science, technology, engineering en mathematics). Het werd een spel vol 

wetenschappelijke proefjes, digitale uitdagingen, technische doordenkertjes en uiteraard zoekvragen in 

boeken. 

 

Tweeëntwintig klassen uit 6 Wetterse basisscholen speelden het spel. We bereikten hiermee 420 

kinderen. Elke klas kreeg als beloning het ‘Proefjesboek’ van Arno Verweij. 

 

Als introductie op het STEM-spel maakten leerlingen van Leefschool Eureka in Wetteren samen met 

Isabel Bouttens van de Wetterse kunstacademie het animatiefilmpje “Ally en de wetenschap”.  



 

Naar aanleiding van het STEM-spel investeerde De Leesdijk in enkele digitale tools zoals bv. Bee-bot. 

Met dat materiaal stelden we nadien een educatieve koffer samen.  

2.6.1.9.1.7.2 Infoavond LOU op weg naar school 

Om met kleuters in de klas aan de slag te gaan rond diversiteit en gender, ontwikkelde auteur Kathleen 

Amant samen met de organisatie çavaria het kleuterboekje en het educatieve pakket “Lou op weg naar 

school". 

 

De Leesdijk kocht van dit pakket voor elke bibliotheek drie exemplaren aan die gebruikt kunnen worden 

in de klas. In vier Leesdijk-bibliotheken zette een spreker van çavaria tijdens een infoavond leerkrachten 

op weg om met diversiteit en het educatieve pakket in de kleuterklas aan de slag te gaan. De infoavond 

vond in onze bibliotheek plaats op 16 maart en lokte 49 geïnteresseerden. We organiseerden de 

infoavond samen met de bibliotheken van Laarne en Wichelen. 

 Voorleesweek 

Voor het tweede jaar op rij ging actrice Sara Pieters van Theater Fast Forward met haar voorstelling 

‘Kiki en de verdwenen letters’ tijdens de voorleesweek op tournee langs de Leesdijk-bibliotheken. In 

Wetteren speelde ze op 21 november drie voorstellingen voor in totaal 205 kinderen uit de derde 

kleuterklassen van onze gemeente. 

 

Op woensdag 22 november gaf Sara Pieters de workshop ‘Verhalen vertellen aan (anderstalige) 

kleuters’ aan twee groepjes leerlingen van het vijfde jaar gezondheids- en welzijnswetenschappen van 

het Sint-Jozefinstituut. Deze leerlingen kregen in september al een rondleiding en informatie over 

‘Boekstart’ in de bib. Het idee was om enkele leerlingen eventueel te engageren voor het voorleesproject 

‘Thuis in boekjes’. 

 Kinderen 

 Boekstart 

Elke baby die 6 maanden wordt, krijgt in de consultatiebureaus van Kind en Gezin een Boekstart-

pakketje cadeau. Het pakketje zit in een draagtas en bevat een foldertje met onder andere het adres en 

de openingstijden van de bibliotheek, een kartonnen boekje, een knisperboekje en een gids voor de grote 

mensen over “Baby’s houden van boeken”. 

 

Kinderen die 15 maanden worden, krijgen in het consultatiebureau een uitnodiging om in de bibliotheek 

een draagtasje te komen afhalen, met twee kartonboekjes en een gids voor de ouders “Peuters houden 

van boeken”. 

 Thuis in boekjes 

Met het voorleesproject “Thuis in boekjes” wil de bibliotheek verhalen en boeken bij kinderen thuis 

brengen en dan vooral bij kinderen met een taalachterstand. Vrijwilligers lezen zo’n 5 tot 10 keer een 

half uurtje voor aan een kind uit de derde kleuterklas, telkens in hetzelfde gezin. 

 

Voor Thuis in boekjes werkt de bibliotheek samen met drie Wetterse scholen: de gemeentelijke 

kleuterschool ’t Kleuterboompje, basisschool Sint-Gertrudis en basisschool Sint-Jozef. In het voorjaar 



 

van 2017 stuurden we 7 vrijwilligers op voorleesbezoek bij een gezin. 

 

De bibliotheek kocht speciaal voor Thuis in boekjes een hele reeks voorleesboeken in grote formaten, 

prentenboeken met flapjes of geluiden, knuffels van bekende boekenfiguren,… 

 

De voorlezers gaan niet onvoorbereid op pad. Op woensdag 1 februari gaf Eefje Raets van het 

voorleesproject Boekenkaravaan in Antwerpen een heleboel tips over fijne kinderboeken en over hoe 

je een voorleesbezoek bij een kleuter thuis het beste aanpakt. 

 

De voorlezers ontvingen ook een vrijwilligersvergoeding. 

 Van bib naar bed 

In pyjama en met een knuffel naar de bibliotheek? Met ‘Van bib naar bed’ mag het. Met een rode 

vertelzetel, enkele droomzachte kussens en een paar stemmige lampjes toveren we de krantenhoek om 

tot een knusse vertelhoek voor kleuters. Een professionele verteller leest voor het slapen gaan een 

hartverwarmend verhaal voor.   

We organiseerden in 2017 een ‘Van bib naar bed’ op: 

- 24-03 om 17.50 uur en 18.30 uur met verteller Freek De Craecker 

- 24-11 om 17.50 uur en 18.30 uur met verteller Thomas Logghe 

 Voorlezen in Overbeke en Massemen 

Veel kinderen houden van het voorlezen van verhaaltjes. Omdat ze op die manier ook leren houden van 

verhalen en boeken, organiseren we regelmatig ook voorleesmomenten in de bibliotheekfilialen. 

  

In de bibliotheek van Overbeke lazen vrijwilligers wekelijks (m.u.v. de schoolvakanties) in de 

kinderhoek verhaaltjes voor op woensdagnamiddag tussen 16 en 17 uur. Het voorleesuurtje is op maat 

van kinderen van 4 tot 8 jaar, maar uiteraard zijn ook de (groot)ouders welkom.  

 

In navolging van Overbeke werd vanaf november n.a.v. de Jeugdboekenmaand ook in de bibliotheek 

van Massemen gestart met een maandelijks voorleesuurtje op woensdagnamiddag.  

 Jeugdboekenmaand 

De jeugdboekenmaand liep van 1 tot 31 maart onder het thema “MVX. Je bent wie je bent”. Wij zetten 

met verschillende activiteiten extra in op jeugdboekenplezier.  

 

We maakten in de hoofdbibliotheek een speciale verwelkomingspoort waarop elk kind zijn unieke 

vingerafdruk kon nalaten. Wie wou, kon onze leuke aankleedpoppetjes van een nieuwe, originele outfit 

voorzien en mee breien aan onze lange regenboogsjaal. Ook in de filialen van Massemen en Overbeke 

konden de jonge bezoekers creatief aan de slag. 

 

Op 10 maart organiseerden we een speciaal voorleesmoment: ‘Vaders lezen voor’. Van 15.30 tot 19.30 

uur konden vaders in onze vertelzetel plaatsnemen en een verhaaltje voorlezen voor de kinderen. Een 

week later – op 17 maart - draaiden we de rollen om en was het de beurt aan de kinderen om een verhaal 

voor te lezen. In ruil strijkten de twee strijkende vaders van Productions en zonen een vrolijke 



 

eekhoornspreuk op een (zak)doekje. Op 24 maart stuurde Freek De Craecker tijdens een thematische 

‘Van bib naar bed’ de kleuters met een hoofd vol dromen naar bed. 

 

Op 31 maart sloten we de jeugdboekenmaand af met een knallend slotfeest. We trakteerden met 

drakenballen, drakentanden en kinderbubbels en maten rond hoeveel halsjes we onze regenboogsjaal 

konden wikkelen. 

 Schatten van Vlieg 

Tijdens deze zomervakantie hingen er zowel in de hoofdbibliotheek als in de bibliotheek van Massemen 

vreemde geurtjes. Dat had alles te maken met de zomerse zoektocht 'Schatten van Vlieg', waarbij werd 

ingezoomd op de reukzin. 

 

We verzamelden verschillende luchtjes en geurtjes en lieten de kinderen raden en gissen. Wie de 

speurtocht tot een goed einde bracht, ontdekte de verborgen schatkist van Vlieg en kreeg een gadget als 

beloning. 

 Digitale verwendag 

Op zaterdag 21 oktober was het in alle bibliotheken van De Leesdijk digitale verwendag. Deze dag 

kadert in De Digitale Week. 

 

We lieten jong en oud een ganse voormiddag kennismaken met nieuwe technologieën: green screen en 

magic mirror. Naast de demonstratie van de magic mirror en het green screen organiseerden we vier 

gratis workshops om kinderen te leren programmeren met Scratch. Twee workshops richtten zich naar 

kinderen van 8 tot 10 jaar (3de en 4de leerjaar), twee naar kinderen van 10 tot 12 jaar (5de en 6de leerjaar). 

Aan de workshop konden telkens 10 kinderen deelnemen. Ze waren alle vier volzet. 

 

Uiteraard trakteerden we alle bezoekers ook op een drankje en wat lekkers. 

 Voorleesweek 

Op zaterdag 18 november ging de Voorleesweek van start. Met als thema ‘Hoera voor de 

voorleespapa’s!’ stonden voorlezende vaders centraal. Wij lieten het in de bibliotheek gonzen van de 

verhalen. 

 

Op zaterdag 18 november organiseerden we i.s.m. Musica een workshop ‘Muzikale Kamishibai’, een 

vorm van Japans verteltheater waarbij een verteller grote prenten in een houten minitheater schuift. De 

workshops vonden plaats op om 9.30 uur en 10.30 uur. Er waren resp. 20 en 24 aanwezigen. 

 

Op woensdag 21 november lieten we tussen 16 en 17 uur vaders voorlezen in de bibliotheekfilialen van 

Massemen en Overbeke.  

 

Op vrijdag 24 november vormden de rode vertelzetel, de droomzachte kussens en de stemmige lampjes 

opnieuw het decor voor een leuke 'Van bib naar bed'. 

Daarenboven liep er in de hoofdbibliotheek ook een tentoonstelling met prenten van jeugdboeken-

illustrator Pieter Gaudesaboos. 



 

 Ouderen 

 Dienstverlening voor de woon- en zorgcentra 

Vrijwilligers lazen wekelijks voor aan de bewoners van de woonzorgcentra van Armonea en 

Schelderust. Ze lezen voor in groep, als aan residenten individueel. 

Een medewerker van de bib gaat in de woonzorgcentra Sint-Jozef en Schelderust gemiddeld 2 keer per 

jaar langs met een pakket grote-letter-boeken. Op vraag kunnen ook recente boeken geleverd worden 

om de activiteiten te ondersteunen. De leentermijn is dan een maand. In 2017 kreeg Schelderust 1 keer 

een pakket haakboekjes. 

 Bibliotheekdienst aan huis 

Wie langdurig ziek is of moeilijk te been en dus niet zelf naar de bibliotheek kan komen, kan een beroep 

doen op de bibliotheekdienst aan huis. Wie er gebruik van maakt, kan alles lenen wat ook in de 

bibliotheek kan (boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s). Vrijwilligers brengen de materialen aan huis. 

 

In 2017 maakten 8 personen gebruik van deze dienst. Vier vrijwilligers gingen gemiddeld één keer per 

maand bij hen langs. 

 Anderstalige nieuwkomers 

Via klassikale rondleidingen maakt de bibliotheek de studenten Nederlands voor anderstaligen van 

zowel PCVO Scheldeland als CVO Leerstad wegwijs in de werking van de bib en leert hen het Taalpunt 

kennen. De bibliotheek stelt op de school bovendien een wisselcollectie met eenvoudige leesboeken en 

dvd’s ter beschikking. 

 

 Educatie  

 Lezingen 

 Wetterse Gesprekken 

De bibliotheek biedt onder de noemer ‘Wetterse Gesprekken’ een reeks bevlogen sprekers een podium. 

De lezingen sluiten sterk aan bij de actualiteit, liggen in het verlengde van een recent verschenen boek 

of een combinatie van beide.  

 

We nodigden in 2017 volgende sprekers uit: 

- 31-01: Steven Decraene: ‘Het jaar van de verwarring’ (53 aanwezigen)  

- 23-02: Jan Nolf: ‘De kracht van rechtvaardigheid’ (28 aanwezigen) 

- 28-03: Patrick Mullie: ‘Gezond eten, langer leven’ (39 aanwezigen) 

- 26-09: Lieven Scheire: ‘DNA en de razendsnelle revolutie in genetica’ (89 aanwezigen) 

- 10-10: Ruben Van Gucht: ‘Sportman’ (27 aanwezigen) 

 Literaire Lente 

De Leesdijk organiseerde opnieuw een lezingenreeks in alle bibliotheken. Tussen 25/09 en 4/12 nodigde 

elke Leesdijkbibliotheek een (thriller)auteur uit om over zijn/haar boek te komen vertellen.  



 

Wij nodigden op zondag 12 maart choreograaf Ish Ait Hamou uit voor een aperitiefgesprek in de 

polyvalente zaal van De Poort. De publieke belangstelling was zeer groot. Met 125 aanwezigen was de 

zaal uitverkocht. 

 Cursussen & workshops 

 Digitale cursussen & workshops 

 

De bibliotheek organiseerde verschillende kortlopende computercursussen en workshops. De cursussen 

en workshops zijn bedoeld als kennismaking met en initiatie in nieuwe technologieën,  

- 03-02: Aan de slag met je Android-smartphone – Wouter Eykerman (2 x 2,5 uur – 12 deelnemers) 

- 08-02: Initatie Windows 10 voor starters  - Seniornet Vlaanderen (4 x 3 uur – 7 deelnemers) 

- 14-02: Initiatie werken met Excellijsten – Yvette Clinckspoor (4 x 3 uur – 9 deelnemers) 

- 21-02: Werken met e-mail op tablet of smartphone – Karel Vanrietvelde (1 x 2,5 uur – 12 

deelnemers) 

- 21-02: Werken met e-mail op tablet of smartphone – Karel Van Rietvelde(1 x 2,5 uur – 5 deelnemers) 

- 03-03: Aan de slag met je Android-tablet – Wouter Eykerman (2 x 2,5 uur – 12 deelnemers) 

- 08-03: Initiatie Windows 10 / vervolgcursus – Seniornet Vlaanderen ( 4 x 3 uur – 10 deelnemers) 

- 28-03: Bestanden overzetten van laptop naar smartphone of tablet – Karel Vanrietvelde (1 x 2,5 uur 

– 12 deelnemers) 

- 28-03: Bestanden overzetten van laptop naar smartphone of tablet - Karel Vanrietvelde (1 x 2,5 uur 

– 6 deelnemers) 

- 18-04: Initiatie Internet en e-mail – Yvette Clinckspoor (4 x 3 uur – 6 deelnemers) 

- 19-04: Aan de slag met je Ipad – Georges De Smet (2 x 3 uur – 7 deelnemers 

- 25-04: Bellen en berichtjes sturen via Skype & Whatsapp – Karel Vanrietvelde (1 x 2,5 uur – 11 

deelnemers) 

- 25-04: Bellen en berichtjes sturen via Skype & Whatsapp Karel Vanrietvelde (1 x 2,5 uur – 11 

deelnemers) 

- 06-09: Initatie Windows 10 voor starters – Seniornet Vlaanderen (4 x 3 uur – 10 deelnemers) 

- 26-09: Grote schoonmaak op je computer – Ilse Depré (1 x 3 uur – 12 deelnemers) 

- 04-10: Initiatie Windows 10 – vervolgcursus – Seniornet Vlaanderen ( 4 x 3 uur – 10 deelnemers) 

- 24-10: Veilig online met je tablet of smartphone – Kristof D’hanens (1 x 2,5 uur – 12 deelnemers) 

- 24-10: Veilig online met je tablet of smartphone – Kristof D’hanens (1 x 2,5 uur – 12 deelnemers) 

- 08-11: Aan de slag met je Ipad – Georges De Smet (2 x 3 uur – 6 deelnemers) 

- 10-11: Aan de slag met je Android-smartphone – Wouter Eykerman (2 x 2,5 uur – 11 deelnemers) 

- 01-12: Aan de slag met je Android-tablet (2 x 2,5 uur – 12 deelnemers) 

 

Tijdens het voorjaar konden geïnteresseerden ook 3 keer met hun pc-problemen op consultatie komen 

bij de tablet- en smartphonedokter, alias Karel Vanrietvelde. De dokter hield raadpleging op 26 januari, 

23 maart en 2 mei telkens van 15 tot 20 uur op afspraak.  

 Andere cursussen & workshops i.k.v. levenslang leren 

 

- 26-01: Boekbinden en – herstellen door Stéphanie Besard (4 x 3 uur – 12 deelnemers) 

- 23-03: Concreet Abstract door Peter Jonnaert (1 x 2,5 uur – 15 deelnemers)  



 

- 23-05: Zelf je koersfiets onderhouden door Jan Vanhove (1 x 3 uur – 12 deelnemers) 

- 30-05: Zelf je koersfiets onderhouden door Jan Vanhove(1 x 3 uur – 12 deelnemers) 

- 06-10: Boekbinden en – herstellen door Stéphanie Besard (4 x 3 uur – 6 deelnemers) 

- 07-11: Fotodatering en identificatie door Peter Eyckerman (1 x 2 uur – 15 deelnemers) 

- 09-11: Handletteren door Wim Finck (3 x 2 uur – 6 deelnemers) 

 Samenwerking & ondersteuning 

 Samenwerkingsinitiatieven 

 Buitenspeeldag 

Koud of niet, op woensdag 19 april palmden de Wetterse kinderen de speelterreinen van basisschool 

Campus Kompas in om buiten te ravotten. Wie even aan het speelgewoel wou ontsnappen, kon in het 

tentenkamp van de bibliotheek terecht om een boek of strip te lezen of om een kleurplaat in te kleuren. 

De bibliotheek zette ook mee de schouders onder het voortraject met de leerlingenraad van de school. 

Tijdens een bijeenkomst van de leerlingenraad noteerden we de vele wilde dromen van de kinderen 

voor de buitenspeeldag op hun school. Heel wat van deze voorstellen kwamen op het programma 

terecht. De kinderen staken zelf ook een activiteit in elkaar (een quiz met opdrachten). 

 Lokale Helden 

Lokale Helden is een initiatief van Poppunt, het aanspreekpunt voor de popsector in Vlaanderen. Bij de 

start van de Week van de Amateurkunsten wil Poppunt het publiek laten kennis met de vele muzikanten 

en bandjes die overal in Vlaanderen actief zijn. Poppunt riep de gemeenten voor op om dat muzikaal en 

vaak jong talent op 28 april volop in de spotlichten te zetten. 

 

Koen Van Assche en Kasper De Moor openden de Wetterse editie in onze bibliotheek met een 

intimistisch concert. Hij bracht een mix van covers en zelf gecomponeerde liedjes, geïnspireerd op 

kinder- en jeugdboeken uit onze collectie.  

 

De rest van het Lokale Helden-programma vond plaats in cc Nova. 

 Ola!Peloezza 

Ola!Peloezza is een zomers doe-festival voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar en vond in 2017 

al de achtste keer plaats. Onder het motto ‘kijken, doen en beleven’ konden ouders en kinderen op 

zaterdag 17 juni van 14 tot 18 in het recreatiedomein De Warande genieten van kleine vrolijke 

voorstellingen, muziek en leuke workshops.  

 

Ola!Peloezza is een gezamenlijke organisatie van de verschillende gemeentelijke vrijetijdsdiensten. Een 

medewerker van de bibliotheek is lid van de werkgroep en volgt alle voorbereidende vergaderingen op. 

Tijdens Ola!Peloezza waren we zelf ook aanwezig met een lees- en knutselkamp. Kinderen konden in 

het tententkamp een vrolijk poppetje knutselen, met een boekje wegdromen in een van de knusse 

leesplekjes of een kleurplaat van hun favoriete boekenheld inkleuren. 

 Buurtfeest Overbeke 

Samen eten en drinken: meer is er niet nodig om buren in een gemoedelijk sfeer samen te brengen. En 



 

laat dat nu net het opzet zijn van het buurtfeest ‘Overbeke Smaakt’ op vrijdag 18 augustus. De jongeren 

van Habbekrats trakteerden op heerlijke cakejes en taart, Femma en het buurtcomité deelden oliebollen 

uit, Armonea zorgde voor mocktails … 

 

De bibliotheek koppelde haar ‘Hinkel-de-bibspel’ aan allerlei uitdagingen en opdrachten rond eten en 

proeven: een onzichtbare boodschap schrijven met citroensap, een huisje bouwen met speculaaskoekjes, 

… Het spel werd door de kinderen van de buurt gesmaakt. 

 Integratie nieuwe Wetteraars 

2.6.1.11.1.5.1 Ontbijt met een verhaal 

Op vrijdag 17 februari streek Ontbijt met een verhaal voor het eerst neer in Wetteren. Het Agentschap 

integratie en inburgering organiseerde dit beproefde project eerder al in steden zoals Dendermonde, 

Lokeren en Aalst. Het initiatief brengt mensen van verschillende culturen en achtergronden samen rond 

de ontbijttafel om te luisteren naar verhalen van hier en elders. 

 

Tijdens het eerste ontbijt stonden mysterieuze verhalen centraal. De bib nodigde auteur Patrick Bernauw 

uit naar aanleiding van zijn Wablieft-boek over het verdwenen paneel van de rechtvaardige rechters. 

We luisterden ook naar verhalen uit Armenië. 

 

De organisatie was in handen van het Agentschap integratie en inburgering, de integratiedienst, de 

vluchtelingenwerkgroep, Babbelonië, samenlevingsopbouw en de bibliotheek. 

 

Het ontbijt en de verhalen werden gesmaakt door 82 deelnemers. 

2.6.1.11.1.5.2 Op Stap-wandeling 

Tijdens een Op Stap-wandeling laat de integratiedienst een twintigtal nieuwe Wetteraars, overwegend 

van allochtone origine, kennismaken met de diverse vrijetijdsdiensten van de gemeente. De wandeling 

op vrijdag 15 december bracht o.a. een bezoek aan cc Nova, de academies en de sporthal. In de 

bibliotheek hield de groep halt voor een uitgebreide rondleiding. 

2.6.1.11.1.5.3 Taalsleutels 

Elke laatste woensdagmiddag van de maand (van 14 tot 15.30 uur) zijn kinderen uit de derde kleuterklas 

tot het zesde leerjaar welkom in De Poort voor een gratis taalversterkende activiteit. De integratiedienst 

en de bibliotheek nemen de invulling van de Taalsleutels beurtelings voor hun rekening. De bibliotheek 

nodigde vertellers Marijke Umans en Tom Vout uit en begeleidde zelf enkele middagen met taal- en 

digitale spelletjes. 

 

Aan de Taalsleutels nemen gemiddeld twintig (anderstalige) kinderen deel. 

2.6.1.11.1.5.4 Zomertaalkamp 

Tijdens de zomervakantie organiseerden de jeugddienst en integratiedienst een taalkamp voor 

anderstalige kinderen van de lagere school. Twee weken lang verbeteren de kinderen spelenderwijs hun 

Nederlandse taalvaardigheid door elke dag rond een ander thema te spelen en leren. 

 



 

De bibliotheek verwelkomde het zomerklasje op 16 augustus. Een dertigtal kinderen kreeg een 

rondleiding in de bib en luisterde naar de verhalen van verteller Hilde Rogge. 

 Wetteren Zomert 

Onder de noemer ‘Wetteren Zomert’ verzamelde de gemeentelijke dienst toerisme en evenementen alle 

zomeractiviteiten van Wetterse verenigingen en andere organisatoren tussen juni en september. 

 

Wij organiseerden mee de muziektheatervoorstelling ‘Ans en Wilma’ van theater Frankolijn op zondag 

20 augustus in de stadstuin. Het publiek kon om 11 en om 15 uur genieten van de avonturen van de 

twee keurige dames.  

 Theatervoorstelling ‘verloren’ 

Op 2 december was de bibliotheek het decor van de familievoorstelling ‘Verloren’ van Kopergietery. 

Hierin namen twee dames met een zotte verbeelding het publiek mee op een bloedstollend avontuur in 

een magische wereld vol boeken.  

 

We organiseerden de voorstellingen i.s.m. de collega’s van cultuurcentrum Nova en maakten hiervoor 

de leesruimte achteraan in de bibliotheek vrij. De voorstelling speelde om 15 en 20 uur en werd 

bijgewoond door resp. 40 en 37 toeschouwers. 

 Ondersteuning 

 Kopiedienst voor verenigingen 

Erkende culturele verenigingen kunnen in de bibliotheek gratis kopieën laten maken tot een bedrag van 

€ 300,00 euro (verenigingen met minder dan 350 leden) of 450 euro (verenigingen met meer dan 350 

leden). Er werd in 2017 voor een bedrag van 8412,05 euro kopieën gemaakt voor erkende verenigingen. 
 

 Tentoonstellingen 

Verenigingen of non-profitorganisaties kunnen in de bibliotheek zelf een stand opzetten om hun 

werking kenbaar te maken aan de gebruikers van de bibliotheek of een tentoonstelling organiseren. 

- Tentoonstelling FoToKuNSt door KunstAcademie Wetteren van 14 tot 28 juni 

- Fototentoonstelling Wetteren Centraal door KunstAcademie Wetteren van 4 tot 28 september 

- Tentoonstelling Campagne 2017: Migratie door 11.11.11-werkgroep van 27 oktober tot 13 

november 

 Leesclubs 

De leesgroep van het Davidsfonds komt elke zes weken op maandagavond samen in de bibliotheek (niet 

tijdens de zomervakantie). Ze delen onder de deskundige leiding van een oud-bibliotheekmedewerker 

hun leeservaringen. De leden van de leesgroep maken hun keuze uit het aanbod van de bibliotheek. 

Indien een titel niet voorradig is, vragen we het boek aan via IBL. We vragen ook voor de leden van de 

leesgroep ‘Books & Beans’ (komt niet samen in de bibliotheek) de gewenste boeken via IBL aan. 

 Afhaalpunt lerarenkaart 

De Lerarenkaart is de gratis gepersonaliseerde beroeps- en voordelenkaart voor Vlaamse onderwijs-



 

professionals. De kaart wordt uitgegeven door Klasse. De verdeling van kaart verloopt via het netwerk 

van de bibliotheken. Wetterse leerkrachten konden tijdens de eerste jaarhelft hun  kaart afhalen aan de 

balie. 
 

 DE LEESDIJK 

De Leesdijk is een samenwerkingsverband van negen bibliotheken uit het arrondissement 

Dendermonde, in december 2004 opgericht als een interlokale vereniging. Deelnemende gemeenten 

zijn Berlare, Buggenhout, Dendermonde, Hamme, Laarne, Lebbeke, Wetteren, Wichelen en Zele. 

Dendermonde is beherende gemeente. De zetel van de interlokale vereniging is gevestigd in de 

stadsbibliotheek van Dendermonde. De Leesdijk wordt gesubsidieerd door de provincie Oost-

Vlaanderen. Voor 2017 bedroeg de subsidie 51068,39 euro. 

 

Gedetailleerde informatie over de werking staat in het jaarverslag van De Leesdijk. Hierna volgt een 

beknopt overzicht. 

 Leesbevordering  

- Jeugdboekenweek: ontwikkeling STEM-spel met de klas & organisatie infoavonden ‘LOU op weg 

naar school’ 

- Voorleesweek: organisatie theatervoorstelling ‘Kiki en de verdwenen letters’ van Fast Forward 

- Boekstart: organisatie activiteit (lezing, workshop …) als promotie aanbod voor allerkleinsten 

- Lezingenreeks ‘Literaire Lente’: organisatie lezingenreeks met een (thriller)auteur 

- Zomer van het spannende boek: organisatie fotozoektocht naar een spannend boek 

- Regiovertelsessies 

 Collectievorming 

- Taalpunt 

- E-boekenproject 

- Opstart gezamenlijk collectiebeleid voor AVM 

 levenslang leren 

 

- Mobiele computerklas: cursussen voor 50-plussers 

- Digitale verwendag met verschillende workshops 

 Opleidingen voor de bibliotheekmedewerkers 

 

- Mediacoach (LINC vzw) 

- Studiebezoeken aan bibliotheken van Herzele en Zottegem 

 werkingsresultaten 1971-2017 (1996 = index 100) 

 leners index collectie index uitleningen index Bez.coëf. Gebr.coëf. Leenfreq. 

1971-73 (1) 2780 36,3 30916 35,0 71237 23,4 11,1 2,3 25,6 



 

1974-76 (2) 4420 57,8 46412 52,6 132221 43,4 10,5 2,8 29,9 

1977-79 (3) 5729 74,9 49225 55,8 194669 63,9 8,6 4 34 

1980 6252 81,7 51818 58,7 217591 71,5 8,3 4,2 34,8 

1981 (4) 6319 82,6 56148 63,6 234384 77,0 8,9 4,2 37,1 

1982 6365 83,2 59388 67,3 232200 76,2 9,3 3,9 36,5 

1983 (5) 5277 69,0 61048 69,2 220654 72,5 11,6 3,6 41,8 

1984 5088 66,5 62214 70,5 219063 71,9 12,2 3,5 43,1 

1985 5146 67,3 63541 72,0 223405 73,4 12,3 3,5 43,4 

1986 5089 66,5 65725 74,5 224911 73,9 12,9 3,4 44,2 

1987 5109 66,8 63885 72,4 229938 75,5 12,5 3,6 45 

1988 5331 69,7 66314 75,2 242280 79,6 12,4 3,7 45,4 

1989 5546 72,5 68457 77,6 244794 80,4 12,3 3,6 44,1 

1990 5872 76,8 71646 81,2 259676 85,3 12,2 3,6 44,2 

1991 6004 78,5 73184 82,9 260819 85,6 12,2 3,6 43,4 

1992 (6) 6219 81,3 82417 93,4 259927 85,4 13,3 3,2 41,8 

1993 6413 83,8 88793 100,6 259268 85,1 13,8 2,9 40,4 

1994 6540 85,5 94778 107,4 274839 90,3 14,5 2,9 42,0 

1995 6943 90,8 95780 108,6 275129 90,3 13,8 2,9 39,6 

1996(7) 7650 100,0 88229 100,0 304527 100,0 11,5 3,4 39,7 

1997 7960 104,1 91617 103,8 323928 106,4 11,5 3,5 40,7 

1998 8337 109,0 94391 107,0 332709 109,3 11,3 3,5 39,9 

1999 8479 110,8 98296 111,4 334478 109,8 11,6 3,4 39,4 

2000 8721 114,0 101426 115,0 334774 109,9 11,6 3,3 38,4 

2001 8854 115,7 96808 109,7 332834 109,3 10,9 3,4 37,6 

2002 8683 113,5 100944 114,4 318159 104,5 11,6 3,2 36,7 

2003 8499 111,1 104321 118,2 306253 100,6 12,3 2,9 36,0 

2004 8603 112,5 102731 116,4 307238 100,9 11,9 3 35,7 

2005 8507 111,2 106277 120,5 302274 99,3 12,5 2,8 35,5 

2006(8) 8513 111,3 104751 118,7 308768 101,4 12,3 2,9 36,3 

2007 8084 105,7 98123 111,2 309062 101,5 12,1 3,1 38,2 

2008 7965 104,1 94680 107,3 297667 97,7 11,9 3,1 37,4 

2009 7932 103,7 95030 107,7 298241 97,9 12 3,1 37,6 

2010 7792 101,9 90728 102,8 341203 112,0 11,6 3,8 43,8 

2011 7781 101,7 84044 95,3 311953 102,4 10,8 3,7 40,1 

2012 7670 100,3 87322 99,0 317615 104,3 11,4 3,6 41,4 

2013 7713 100,8 89890 101,9 324124 106,4 11,7 3,6 42,0 

2014 7666 100,2 89165 101,1 320532 105,3 11,6 3,6 41,8 

2015 7610 99,4 89618 101,6 316749 104,0 11,8 3,5 41,6 

2016 7412 96.8 90419 102,4 308227 101,2 12,1 3,4 41,5 

2017 6661 87.0 89205 101,1 289563 95,0 13,3 3,2 43.4 

(1) Jaargemiddelden  

(2) 1974 = start discotheek (lp’s) 

(3) 1979 = start uitleenpost Overschelde 



 

(4) 1981 overname Sint-Apolloniabibliotheek Massemen 

(5) Vanaf 1983 worden de cijfers van de scholen die boekenpakketten krijgen niet meer meegeteld 

(6) 1992 = overname en geleidelijke invoer collectie vrije bibliotheek Overbeke 

(7) Verhuis naar nieuwe bibliotheek. Collectie lp’s wordt niet meer meegerekend, magazijncollectie uitgezonderd 

(8) Sluiting uitleenpost Overschelde 

 

Bezitscoëfficiënt = verhouding bezit / gebruikers of het gemiddelde bezit per gebruiker 

Gebruikscoëfficiënt = verhouding uitleningen / bezit of gemiddeld aantal uitleningen per materiaal 

Leenfrequentie = verhouding uitleningen / gebruikers of het gemiddeld aantal uitleningen per gebruiker 

 CULTUURCENTRUM NOVA 

 Voorstelling dienst  

Elk seizoen presenteert cultuurcentrum Nova een brede waaier van activiteiten. Je kan genieten van 

theater, muziek, familievoorstellingen, films, humor, dans, ... Naast dit uitgebreid podiumaanbod voor 

iedereen, is er ook een aanbod voor scholen. 

 

Daarnaast wordt de infrastructuur ook druk gebruikt door verschillende (Wetterse) verenigingen en 

privé-personen voor de organisatie van eigen activiteiten, gaande van podiumvoorstellingen over 

educatieve activiteiten tot ontspannings- en ontmoetingsactiviteiten. 

 Locatie 

 

Maatschappelijke zetel 

Molenstraat 2b, 9230 Wetteren 

tel.: 09 365 20 20 

fax: 09 365 20 29 

cc.nova@wetteren.be 

www.ccnovawetteren.be 

 

Locaties 

Theaterzaal Nova, Molenstraat 2b 

Cultuurcomplex De Poort, Markt 27 

Gemeentelijke Feestzaal, Schooldreef 40 

Buurthuis ten Ede, Heusdensteenweg 6 

Buurthuis Westrem, Westremstraat 17 

Repetitieruimte Massemen, Dorpsplein 2 

 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Cultuurfunctionaris-directeur 1 

Cultuurfunctionaris-stafmedewerker 1 

Hoofdtheatertechnicus 1 

Onthaalbediende 0,7 

Onthaalbediende 0,3 



 

Administratief medewerker 1 

Theatertechnicus 1 

Theatertechnicus 1 

Onderhoudspersoneel CC Nova 0,8 

 Beheersorgaan 

Zie 1.1.3.1. 

 Activiteiten 

 Eigen activiteiten 

Als eigen activiteiten worden beschouwd:  

- Activiteiten georganiseerd door het cultuurcentrum en als dusdanig aangekondigd in de promotionele 

acties. 

- Activiteiten waar het cultuurcentrum organisatorisch, inhoudelijk én financieel verantwoordelijk 

voor is. 

- Activiteiten in samenwerking met één of meerdere partners worden als een eigen activiteit 

beschouwd indien men samenwerkte op financieel en inhoudelijk vlak (definitie Agentschap Sociaal-

Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, team lokaal cultuurbeleid). 

 

PODIUMACTIVITEITEN 

 Activiteiten exact 

aantal deelnemers 

Activiteiten 

geraamd aantal 

deelnemers 

Voor 

scholen 

In samen 

werking 

Aantal Deel-

nemers 

Aantal Deel-

nemers 

PROFESSIONELE UITVOERDERS 

Theater 71 9966 3 250 45 10 

Dans 2 467 0 0 0 0 

Populaire muziek 11 3293 0 0 0 0 

Klassieke muziek 6 885 0 0 0 2 

Wereldmuziek, jazz, 

folk 

0 0 1 140 0 1 

Muziektheater 11 968 0 0 5 0 

Literatuur 0 0 0 0 0 0 

Amusement, humor 10 2611 0 0 1 0 

Film, audiovisueel 36 5445 0 0 22 12 

subtotaal 147 23635 4 290 73 25 

AMATEURKUNSTENAARS 

Theater 0 0 0 0 0 0 

Dans 0 0 0 0 0 0 



 

Populaire muziek 2 280 2 180 0 4 

Klassieke muziek 0 0 0 0 0 0 

Wereldmuziek, jazz, 

folk 

0 0 3 175 0 3 

Muziektheater 0 0 0 0 0 0 

Literatuur 0 0 0 0 0 0 

Amusement, humor 0 0 0 0 0 0 

Film, audiovisueel 0 0 0 0 0 0 

subtotaal 2 280 5 355 0 7 

TOTAAL 149 23915 9 645 73 32 

VERGELIJKING 2016 142 23724 16 780 65 35 

 

PODIUM-

ACTIVITEITEN 

SCHOOL 

2015 2016 2017 

 
Aantal 

activiteiten 

Aantal 

leerlingen 

Aantal 

activiteiten 

Aantal 

leerlingen 

Aantal 

activiteiten 

Aantal 

leerlingen 

Kleuteronderwijs 16 1282 12 1440 20 1176 

Lager onderwijs 34 5428 26 4295 30 4418 

Secundair 

onderwijs 

16 3145 27 5227 23 3897 

TOTAAL 66 9855 65 10962 73 10091 

 

ANDERE ACTIVITEITEN 

 

Activiteiten exact 

aantal deelnemers 

Activiteiten geraamd 

aantal deelnemers 
Voor 

scholen 
Aantal Deelnemers Aantal Deelnemers 

Inleidingen, 

nabesprekingen, 

lezingen, interviews 

2 40 3 290 0 

Ateliers en workshops 0 0 18 1200 0 

Rondleidingen, 

sfeerscheppende 

activiteiten 

2 49 1 15 2 

Repetitie 1 1 5 25 0 

Ontspannings- en 

ontmoetingsactiviteiten 
0 0 0 0 0 

Overige activiteiten 0 0 0 0 0 

 

 



 

 Receptieve activiteiten 

Als receptieve activiteiten worden beschouwd:  

- Activiteiten georganiseerd door een individuele of georganiseerde gebruiker in de infrastructuur die 

door het cultuurcentrum wordt beheerd. 

- Activiteiten waar het cultuurcentrum inhoudelijk én financieel niet verantwoordelijk voor is. Het 

cultuurcentrum kan wel organisatorische hulp bieden. 

 

PODIUMACTIVITEITEN 

   Ondersteuning cc 

 Aantal Organisatie 

lokale vereniging 

Organisatorisch Promotioneel 

PROFESSIONELE KUNSTENAARS 

Theater 10 1 7 0 

Dans 0 0 0 0 

Populaire muziek 2 0 2 2 

Klassieke muziek 6 5 6 4 

Wereldmuziek, jazz, folk 5 5 5 0 

Muziektheater 0 0 0 0 

Literatuur 2 1 2 1 

Amusement, humor 3 3 3 3 

Film, audiovisueel 17 4 17 7 

Subtotaal 45 19 42 17 

AMATEURKUNSTENAARS 

Theater 7 6 6 3 

Dans 10 10 10 0 

Populaire muziek 8 6 7 7 

Klassieke muziek 2 1 2 1 

Wereldmuziek, jazz, folk 3 3 3 2 

Muziektheater 2 0 2 2 

Literatuur 0 0 0 0 

Amusement, humor 9 8 8 0 

Film, audiovisueel 9 0 3 1 

subtotaal 50 34 41 16 

TOTAAL 95 53 83 33 

VERGELIJKING 2016 87 43 78 39 

 

ANDERE ACTIVITEITEN 

   Ondersteuning cc 

 Aantal 
Organisatie lokale 

vereniging 
Organisatorisch Promotioneel 

Repetitie en voorbereiding 355 330 22 0 



 

creatie 

Vergaderingen 220 82 2 0 

Ontspannings- en 

ontmoetingsactiviteiten 
218 152 15 3 

Overige activiteiten 28 5 3 2 

 

EDUCATIEVE ACTIVITEITEN 

   Ondersteuning cc 

 Aantal 
Organisatie lokale 

vereniging 
Organisatorisch Promotioneel 

Totaal aantal educatieve 

activiteiten 
88 38 0 0 

Totaal aantal uren educatieve 

activiteiten 
447 0 0 0 

 

TENTOONSTELLINGEN 

   Ondersteuning cc 

 Aantal Organisatie lokale 

vereniging 

Organisatorisch Promotioneel 

Totaal aantal 

tentoonstellingen 

8 2 2 2 

Totaal aantal 

tentoonstellingsdagen 

90    

 

 Projectwerking 

 Lokale Helden 

Lokale Helden is een initiatief van Poppunt, het aanspreekpunt voor de popsector in Vlaanderen. Bij de 

start van de Week van de Amateurkunsten wil Poppunt het publiek laten kennis met de vele muzikanten 

en bandjes die overal in Vlaanderen actief zijn. Poppunt riep de gemeenten voor op om dat muzikaal en 

vaak jong talent op 28 april volop in de spotlichten te zetten. 

 

Wij organiseerden Lokale Helden i.s.m. de bibliotheek. Het publiek kon op drie plekken (bibliotheek 

en theaterzaal en foyer cc Nova) muzikaal talent met Wetterse roots ontdekken: 

- Koen Van Assche en Kasper De Moor openden ‘Lokale Helden’ met een intimistich concert in de 

bibliotheek 

- Project Basement en The Grassroots Movement palmden daarna het podium van theaterzaal Nova in 

- DJ Puff Dwerdy sloot in de foyer van cc Nova ‘Lokale Helden’ af met een ambiancerijke dj-set. 

 

Elk optreden duurde ongeveer 40 minuten. De inkom was gratis. 

 

 



 

 Picnic Music 

Met Picnic Music zwaaiden we op een vrolijke manier het cultuurseizoen ’16-‘17uit en zetten na de 

zomervakantie het nieuwe cultuurseizoen ’17-’18 ook zo weer in. Vier vrijdagmiddagen trakteerden we 

samen met de concessionarissen van het cultuurcafé ons publiek met een gezellig lunchconcert, van 

swingende latin over folk en blues tot een vleugje jazz.  

 

De concerten begonnen om 12 uur en waren gratis. Los Bandos trapte op 16 juni de concertenreeks af. 

Daarna volgden Roots (23 juni), Steiger (8 september) en Fungus in Mugs (15 september). Omwille van 

het minder goede weer speelden Steiger en Fungus in Mugs in onze foyer. De andere concerten vonden 

onder een stralend zonnetje plaats op het terras van het cultuurcafé. 

 Ola!Peloezza  

Ola!Peloezza is een zomers doe-festival voor gezinnen met kinderen van 4 tot 12 jaar. Het is een 

initiatief van alle vrijetijdsdiensten (cultuurdienst, cultuurcentrum, bibliotheek, jeugddienst, 

sportdienst) en vond in 2017 al de achtste keer plaats. Onder het motto ‘kijken, doen en beleven’ konden 

ouders en kinderen op zaterdag 17 juni van 14 tot 18 in het recreatiedomein De Warande genieten van 

kleine vrolijke voorstellingen, muziek en leuke workshops.  

 

Creatieve activiteiten 

- Monsters met honger door Studio Flamingo 

- De machtigste mobiel ter wereld met de Tetterende Tieretten 

- Kunstenaar Christo achterna met Christophe De Coninck 

- Een gezinshapper maken met de Gezinsbond 

- Creatief met klei met Karwij 

- Drukatelier 

 

Doe-activiteiten 

- Muziek maken op PVC-buizen  

- Een ‘Meccano Grande’ bouwen  

- Op ontdekking in de heimweemachine van Don Babylon 

- Op bezoek in een hip kapsalon 

- Kinderyoga met Flonki 

- Reuzenzeepbellen blazen met Dokter Bubbels 

- Kleuren en lezen in het tentenkamp van de bib 

- Luisteren naar verhaaltjes bij Guapa Wonderland 

- Percussie met Reste Bahoua 

- Spelen met de reuzengrote gezelschapsspelen van Wriemel 

- Een coole tattoo laten zetten  

- Een vrolijke snoet laten grimeren 

- Zoektocht door Natuurpunt 

 

Kijk-activiteiten 

- Minivoorstelling ‘Zeeboenk’ van Theater FroeFroe 

 



 

Aan alle activiteiten kon gratis deelgenomen worden na het afhalen van een deelnamesticker aan het 

festivalonthaal.  Er werden ongeveer 1350 stickers verdeeld. 

 Kunstendag voor Kinderen 

Op 19 november 2017 vond een nieuwe editie plaats van de Kunstendag voor Kinderen. De Vlaamse 

Overheid wil hiermee het draagvlak voor kunsten verbreden door in te zetten op kinderen en families 

als nieuw publiek.  

 

Wij namen deel met de kleutervoorstelling ‘TAK’ van Compagnie Frieda en Theater FroeFroe. Na de 

voorstellingen kon iedereen in de foyer digitaal en creatief aan de slag gaan in een heus digitaal doe-

atelier. 

 

De voorstelling speelde om 14 en 16 uur. We mochten 102 en 91 personen verwelkomen. 

 Doelgroepen 

 Gezinnen met kinderen / families 

Het reguliere aanbod voor gezinnen met kinderen is opgedeeld in drie reeksen.  

- familievoorstellingen op zondagnamiddag: voor kleuters en voor de allereerste keer ook voor baby’s 

en peuters 

- de voorstellingenreeks '8 tot 88': voor families met oudere kinderen (8+) 

- familiefilms tijdens de krokus- en herfstvakantie 

 

Familievoorstellingen op zondag:  

- 12-02: ‘Bambole, het sprookje van de poppenspeler’ door Theater FroeFroe 

- 26-03: ‘Woesj’ door 4Hoog 

- 08-10: ‘BOOM’ door Tal en Thee 

- 19-11: ‘TAK’ door Compagnie Frieda & Theater FroeFroe 

- 07-05 ‘Niet drummen’ door Theater De Spiegel 

 

8 tot 88-voorstellingen 

- 17-01: ‘Alles is opgelost’ door BRONKS & Mambocito Mio 

- 18-03: ‘Slumberland’ door Zonzo Compagnie 

- 21-10: ‘Wat er gebeurde terwijl de mussen de polka dansten’ door Schippers&VanGucht 

- 02-12: ‘Verloren’ door kopergietery 

 

Familiefilms tijdens vakantie 

- 09-02: ‘Wiplala’ 

- 03-11: ‘Solan & Ludwig – de grote kaasrace’ 

Kansengroepen 

Gezinnen die recht hebben op het omniostatuut kunnen in het Sociaal Huis een vrijetijdspas aanvragen. 

Met de vrijetijdspas genieten ze van een fikse korting op activiteiten van de gemeentelijke 

vrijetijdsdiensten. Voor de activiteiten van het cultuurcentrum bedraagt de korting 60%. Voor de 

verschillende voorstellingen werden 289 tickets aan vrijetijdspastarief verkocht. 



 

 Gebruikers 

 Actieve klanten eigen podiumactiviteiten 

Als actieve klant wordt beschouwd: 

Personen of verenigingen die minstens één ticket hebben besteld en waarvan de adresgegevens gekend 

zijn. Personen die op hun naam kaarten reserveren voor verschillende personen, worden beschouwd als 

1 actieve klant (definitie Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen, team lokaal 

cultuurbeleid). 

 

HERKOMST ACTIEVE KLANTEN 2015 2016 2016 

Aantal actieve klanten gedomicilieerd in de gemeente 53% 48% 44% 

Aantal actieve klanten gedomicilieerd buiten de gemeente 47% 52% 56% 

 Scholen 

Als aantal scholen worden beschouwd: 

Aantal entiteiten per vestigingsplaats én per schooldoelgroep (definitie Agentschap Sociaal-Cultureel 

Werk voor Jeugd en Volwassenen, team lokaal cultuurbeleid). 

 

SCHOLEN IN DE GEMEENTE PER SCHOOLDOELGROEP 

DEELNEMENDE SCHOLEN AAN HET AANBOD  

VOOR SCHOLEN 
2015 2016 2017 

Aantal deelnemende kleuterscholen in de gemeente 10 10 10 

Aantal deelnemende scholen lager onderwijs in de gemeente 10 10 10 

Aantal deelnemende scholen secundair onderwijs in de gemeente 6 7 7 

Aantal deelnemende kleuterscholen buiten de gemeente 15 12 12 

Aantal deelnemende scholen lager onderwijs buiten de gemeente 14 12 11 

Aantal deelnemende scholen secundair onderwijs buiten de gemeente 3 2 4 

 Receptieve gebruikers 

AANTAL RECEPTIEVE GEBRUIKERS / LOCATIE / 

GEBRUIKERSCATEGORIE 

 Basistarief Reductietarief 

Theaterzaal Nova 10 36 

Cultuurcomplex De Poort 9 68 

Gemeentelijke Feestzaal 3 30 

Buurthuis ten Ede 8 23 

Buurthuis Westrem 7 10 

Repetitieruimte Massemen 0 9 

TOTAAL 37 176 

 

De gebruikers van de culturele infrastructuur worden niet langer onderverdeeld in 6 verschillende 



 

categorieën. Het gebruiksreglement maakt enkel nog een onderscheid tussen gebruikers die het 

basistarief betalen en gebruikers die genieten van reductietarief. Het reductietarief is bestemd voor: 

- activiteiten van diensten, commissies en adviesraden van het gemeentebestuur en OCMW-Wetteren  

- activiteiten van Wetterse verenigingen en scholen 

 

 Cultuurdienst 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 vragen en info over het gemeentelijk cultuurbeleid en over grotere culturele activiteiten 

 vragen over de ondersteuning van de verenigingen (basis- en projectsubsidies, …) 

 werking van de raad voor cultuur 

 Locatie 

 

Markt 27 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 365 42 70 

E-mail: cultuur@wetteren.be 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Administratief medewerker 0,2 VTE  

Deskundige toerisme & evenementen 0,3 VTE  

 

Sinds 1 september 2016 zijn de taken van de cultuurdienst onderdeel van de beleidscel vrije tijd, 

waarbij de dienst toerisme & evenementen (onderdeel van beleidscel vrije tijd) de meeste taken m.b.t. 

lokaal cultuurbeleid op zich neemt. 

 Werking 

 Doelstellingen beheers- en beleidscyclus 

De verplichting om een cultuurbeleidsplan op te maken, verdween met het in voege treden van de 

Beheers- en Beleidscyclus (BBC). De culturele doelstellingen en bijhorende acties werden als gevolg 

hiervan geïntegreerd in het gemeentelijk beleidsplan.  

 

 



 

De doelstellingen voor cultuur focussen op: 

- Gemeenschapsvorming: organisatie en/of ondersteuning van gemeenschapsvormende initiatieven in 

de publieke ruimte (Ola!Peloezza, Buitenspeeldag, Buurtfeest Overbeke, …) 

- Erfgoed: organisatie en/of ondersteuning van sensibiliserende publieksactiviteiten (Erfgoeddag, 

Open Monumentendag, ...) 

- Infrastructuur: creatieve invulling van restruimtes, masterplan Cordonnier 

- Integraal kinderopvangbeleid: organisatie en/of ondersteuning van creatieve kampen tijdens 

zomervakantie 

- Vrijetijdsparticipatie: toeleidingsactiviteiten en communicatie, verlagen drempels 

- Versterken en ondersteunen adviesraden en verenigingen 

 

 Activiteiten 

 Week van de Amateurkunsten 

In 2017 werd in het kader van de Week van de Amateurkunsten geen activiteit georganiseerd.  

 

 Open Monumentendag 

In 2017 werd deelgenomen aan de 28e editie van de Open Monumentendag op zondag 10 september. In 

het programma werden volgende locaties opgenomen: 

 Van Hauwermeirsmolen, Massemen: bezoek aan de gerestaureerde molen 

 Provinciaal Domein Den Blakken 

 Het Posthotel 

 

 Erfgoeddag 

In 2017 werd deelgenomen aan Erfgoeddag op 23 april.  

 

 Kopieservice  

Wetterse verenigingen kunnen aan een democratisch tarief kopieën laten nemen. De kostprijs voor een 

kopie in zwart/wit is € 0.10 (zowel A4 als A3), in kleur € 0.25 (A4) en € 0.50 (A3). 

 

Erkende socioculturele verenigingen krijgen een budget van 300 euro (verenigingen met minder dan 

350 leden) om te besteden. Enkele verenigingen krijgen 450 euro (verenigingen met meer dan 350 

leden). Zij kunnen terecht in de bibliotheek.  

 

Jeugd- en ouderenverenigingen krijgen jaarlijks 500 kopieën gratis. Zij geven de te kopiëren originelen 

af in cultuurcentrum Nova. 

 

 Uitleendienst 

Momenteel is er voor ± 28.430 euro materieel aanwezig dat door Wetterse verenigingen kan gehuurd 



 

worden. Diverse materialen kunnen ontleend worden, mits betaling van een kleine huurprijs en een 

waarborgsom (resp. 1 en 10% van de aankoopprijs). Indien bij een ontlening de totale waarborgsom van  

500 euro overschrijdt, bedraagt de waarborgsom 500 euro. Het materieel van de uitleendienst werd 

behalve aan de gemeentelijke diensten, commissie en adviesraden ook aan iedere erkende culturele 

vereniging gratis ter beschikking gesteld. Deze tegemoetkoming maakt deel uit van het 

subsidiereglement voor de culturele verenigingen. Wel dienen deze verenigingen voor het gebruik van 

het materieel nog een waarborg te betalen die definitief verworven is bij niet verschoonbare annulering 

van de reservatie.  

Overzicht lijst materiaal uitleendienst 

Materiaal Omschrijving Beschikbaar Huur Borg 

Nadarhek + steunen Wagen  400 meter € 25,00 € 250,00 

Nadar aparte steunen 2 meter 50 stuks € 0,75 € 7,50 

Nadar met steunen 2,5 meter 200 stuks € 0,75 € 7,50 

Plankenvloer 4 m x 0,50 m 100 stuks € 0,75 € 7,50 

Houten schragen 2 m (H= 0,70 m) 70 stuks € 0,45  € 4,50 

Houten schragen 1 m (H= 0,70 m) 30 stuks € 0,15  € 1,50 

Houten treden 2 m x 1,00 x 0,20 50 stuks € 1,10 € 11,00 

Houten blokken  15 x 20 x 20 cm 20 stuks € 0,15 € 1,50 

Houten blokken  20 x 20 x 20 cm 48 stuks € 0,15 € 1,50 

Houten blokken  30 x 20 x 20 cm 39 stuks € 0,15 € 1,50 

Houten blokken  40 x 20 x 20 cm 36 stuks € 0,15 € 1,50 

Houten blokken 45 x 20 x 20 cm 12 stuks € 0,15 € 1,50 

Houten trap 1.20 br. x 0,70 hoog 2 stuks € 1,25 € 12,50 

Houten trap 1 m br. x 0,60 hoog 2 stuk € 1,25 € 12,50 

Houten trap 1 m br. x 0,40 hoog 2 stuks € 1,25 € 12,50 

Vlaggenmasten - hout Hoogte 5 meter 14 stuks € 0,15 € 1,50 

Vlaggenmasten - hout Hoogte 7 meter 4 stuks € 0,15 € 1,50 

Vlaggen 1 m x 1,50 m Belgische 

Vlaamse 

Europese 

Gemeente 

Buitenlandse 

€ 0,75  € 7,50 

Tentoonstellingspanelen 1,20 m br x 2, 00 m h 25 stuks € 0,15 € 1,50 

Tentoonstellingspanelen 0,60 m br. x 2,00 m h 16 stuks € 0,15 € 1,50 

Bevestigingstuk tentpan. Rechte vorm ( - ) 68 stuks   

Bevestigingstuk tentpan. T – vorm 28 stuks   

Bevestigingstuk tentpan. Hoek 90 graden 15 stuks   

Bevestigingstuk tentpan. Hoek 45 graden 23 stuks   

Spots tentpan.  40 stuks € 0,75 € 7,50 

Muzieklessenaars  39 stuks   

Stoel muziekmeester  2 stuks   



 

Materiaal Omschrijving Beschikbaar Huur Borg 

Mobiele podium 8 m x 7,5 m 

8 m x 5 m (half open) 

1 stuk € 13,20 €132,00 

Party tent 4 m x 4 m 4 stuks € 6,25 € 62,50 

Houten schraag tafel 2 m x 0,70 m 25 stuks € 0,50 € 5,00 

Podia elementen  

(enkel om binnen te gebruiken) 

Verstelbaar van 20 cm tot 

100 cm 

56 stuks € 4,75 € 47,50 

Trap podia elementen  2 stuks € 4,75 € 47,50 

P.V.C klapstoelen  200 stuks € 0,30 € 3,00 

Borstwering (elementen)  30 stuks € 1,00 € 10,00    

Afdichtrokken (elementen)  20 lopende m € 3,70 € 37,00 

Chalet  Klap opening 8 stuks € 131,50 €500,00 

Voorkant open 2 stuks € 131,50 €500,00 

Tentoonstellingskasten Platte (1,5x0,70) 6 stuks   

Staande (1,5x1,20) 2 stuks   

Boxen JB System Disco 100  2 paar € 4,40 € 44,00 

Versterker 2 x 100 W / 8 ohm 2 stuks € 6,40 € 64,00 

Mengpaneel JB System LAM 92 2 stuks € 5,90 € 59,00 

CD – speler JVC 4 stuks € 4,20 € 42,00 

Micro JB System 8 stuks € 0,55  € 5,50 

Micro statief  4 stuks € 0,45  € 4,50  

Tafel statief micro JB 50 3 stuks € 0,45 € 4,50 

PA versterker – mengtafel 

(enkel voor micro’s) 

8 Kan. 2x250 W/8 ohm 1 stuk € 5,25 € 52,50 

Kleine versterker Enkel voor micro 1 stuk € 3,15 € 31,50 

Draadloze micro JB System 1 stuk € 3,15 € 31,50 

Multi Media projector - beamer  1 stuk € 26,25 €195,00 

Koptelefoon  2 stuks € 2,00 € 20,00 

Auto geluidsinstallatie TOA 1 stuk € 5,25 € 52,50 

Hoornluidsprekers 50 Watt 1 paar € 3,15 € 31,50 

Verleng kabel  6 stuks € 0,30 € 3,00 

Verlengsnoer 50 meter ( rol ) 4 stuks € 1,00 € 10,00 

Verlengsnoer boxen  1 stuk € 0,30 € 3,00 

Verlengsnoer micro  2 stuks € 0,30 € 3,00 

Snoer met stekkerdoos   10 stuks € 0,30 € 3,00 

Televisie JVC - Nokia 2 stuks € 8,40 € 84,00 

Videorecorder Philips 1 stuk € 2,60 € 26,00 

Video - DVD speler JVC 1 stuk € 3,15 € 31,50 

Diaprojector + timer Kodack Caroussel 1 stuk € 9,55 € 95,50 



 

Materiaal Omschrijving Beschikbaar Huur Borg 

Dia en overhead scherm 160 cm x 160 cm 4 stuks € 1,60 € 16,00 

Projectie tafel MW type master A 1 stuk € 1,25 € 12,50 

Overhead projector  1 stuk € 9,35 € 93,50  

Flip – over  2 stuks € 7,00 € 70,00 

Megafoon TOA ER - 309 1 stuk € 1,80  € 18,00 

Gasbekken  2 stuks € 0,30  € 3,00 

Kookplaat Op gasfles 1 stuk € 0,50  € 5,00 

Batterij met 5 spots 5 x 80 Watt 2 stuks € 0,40  € 4,00 

Klemspot 80 Watt 6 stuks € 0,30  € 3,00 

Toneelspot 500 Watt 18 stuks € 2,00 € 20,00 

Toneelspot 1000 Watt 1 stuk € 4,00 € 40,00 

Halogeenarmentuur 1000 Watt 1 stuk € 0,40 € 4,00 

Volgspot 1000 Watt 2 stuks € 7,35  € 73,50 

Statief Power drive 5 stuks € 1,00 € 10,00 

Statief voor volgspot  2 stuks   

Grote statief met windas Power drive 2 stuks € 7,80 € 78,00 

Dwarslat voor 4 spots  4 stuks € 1,25 € 12,50 

Perculator 100 kopjes 1 stuk € 2,60 € 26,00 

Halogeen spots 1000 Watt 15 stuks   

 Intergemeentelijk samenwerkingsverband Cultuuroverleg Scheldeland 

Wetteren maakt samen met Wichelen, Laarne en Berlare sinds 1998 deel uit van het intergemeentelijk 

samenwerkingsverband “Overleg Cultuur Scheldeland”. In de loop van 2005 werd het samenwerkings-

verband omgevormd tot de interlokale vereniging ‘cultuuroverleg Scheldeland’, met Wetteren als 

beherende gemeente. De nieuwe structuur maakte de organisatie van activiteiten en de financiële 

transacties eenvoudiger.  

 Algemeen 

De werking van het samenwerkingsverband CultuurOverleg Scheldeland (COS) focuste in 2014 op het 

al dan niet blijven bestaan van de interlokale projectvereniging.  

 

De gemeenteraden van de 4 deelnemende gemeenten beslisten om geen nieuwe middelen meer te 

voorzien voor COS, maar het resterende werkingsbudget van 20.000 euro ook niet terug te vorderen. In 

2015 waren er geen activiteiten. Er werd gewerkt aan een finissage van Beeldenstroom die plaats vond 

op 25 maart 2016. Het kunstwerk van Will Beckers ‘Voyager’ werd ingehuldigd op ‘den Aard’ in 

Schellebelle. Het resterende werkingsbudget werd hier volledig aan besteed.  

 

 Beschermd patrimonium 

Hierna volgt een overzicht van de beschermde monumenten & dorpsgezichten te Wetteren: 

 



 

Beschermde monumenten 

- De St.-Martinuskerk in Westrem: erkend bij KB van 28.12.1936 

- Het koor en de toren van de St.-Martinuskerk te Massemen: erkend bij KB van 15.12.1942 

- De St.-Martinuskerk te Massemen: erkend bij KB van 5.11.1974 

- De Rode Hoeve, Duilhoekstraat 29 te Wetteren-ten-Ede: erkend bij KB van 13.3.1979 

- Het orgel van de St.-Annakerk te Wetteren-ten-Ede: erkend bij KB van 4.3.1980 

- Herberg Posthotel, Stationsplein 10 te Wetteren: erkend bij MB van 1.8.1986 

- Hof ten Hondert, Oude Heerbaan 19 te Massemen: erkend bij MB van 2.6.1988 

- Omwalling ‘t Rood Kasteeltje (Rode Hoeve), Wetteren-Ten-Ede; erkend bij MB van 14.01.1993 

- Van Hauwermeirsmolen, Watermolenstraat 64 te Massemen: erkend bij MB van 17.2.1994 

- Arduinen pomp, Kattestraat: erkend bij MB van 3.1.1995 

- Eikenhouten Christusbeeld, Van Cromphoutstraat 26: erkend bij MB van 3.1.1995 

- Gemeentehuis, Markt 1, erkend bij MB van 8.7.1999 

- Hoeve Prinsenhof met schuur en stal, Dorpsplein 3 te Massemen: erkend bij MB van 1.2.2001 

- Oude Linde, Dorpsplein te Massemen: erkend bij MB van 1.2.2001 

- Villa Julia, Wegvoeringstraat 21: erkend bij MB van 15.10.2002 

- Sint-Gertrudiskerk, Markt ZN, erkend bij MB van 03.11.2003 

- Grafkapel Pottelsberghe de la Potterie, Molenstraat z.n.: erkend bij MB van 11.6.2004 

- Spoorwegstation en wachtlokaal, Stationsplein 15: erkend bij MB van 22.6.2004 

- Voormalige pastorie van Massemen, Dorpsplein 6, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Schoorsteen en site maalbroekmolen, Molenbeekweg 10, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Pastorie van Westrem, Dorpsstraat 60, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Kasteel met park cooppalfabriek, cooppallaan 91, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Villa Ste Barbe en bijhorende tuin met koetshuis en tuinmuren, Cooppallaan 156 en 156/1, erkend 

bij MB van 03.06.2005 

- Voormalig Sint Barbara Gesticht, Cooppallaan 128, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Burgerhuis, Jan Broeckaertlaan 1, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Villa Hollando-Belge, Jan Broeckaertlaan 2 & 3, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Herenwoning, Jan Broeckaertlaan 4, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Herenwoning, Jan Broeckaertlaan 5, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Tweegezinswoning, Jan Broeckaertlaan 6 & 7, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Woning Van Der Veeken, Koningin Astridlaan 34, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Café Posthotel (uitbreiding van bescherming als monument bij MB van 01.08.1986 van gelijkvloers 

interieur), Stationsplein 11, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Overdekte staande wip, Stationsplein 7, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Voormalige herenwoning Dauwe met tuin, stationsstraat 48-50, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Pastorie van Wetteren Ten Ede, Ten Ede Dorp 1, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Parochiekerk Sint Anna, Ten Ede Dorp, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Woning Bombeke-Buysse, Wegvoeringstraat 102, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Voormalig Kasteel Villain XIIII, Wegvoeringstraat 63, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Sint Jozefkapel en Sint Jozefgesticht, Wegvoeringstraat 59-63B, erkend bij MB van 03.06.2005 

- Maria Moeder van Smartenkapel, Watermolenstraat, erkend bij MB van 03.06.2006 

- Woning Leon Famelaer-Kerckaert, Wegvoeringstraat 46 (Wetteren), erkend bij MB van 21.10.2014 

- Geënte bruine beuken, Wegvoeringstraat 44, erkend bij MB van 15.12.2016 



 

Beschermde dorpsgezichten  

- De onmiddellijke omgeving van de Sint-Martinuskerk, Massemen: erkend bij KB van 05.11.1974 

- De onmiddellijke omgeving van het Posthotel, erkend bij MB van 01.08.1986 

- De onmiddellijke omgeving van de parochiekerk Sint-Martinus Westrem, erkend bij MB van 

25.07.1986 

- De onmiddellijke omgeving van de Rode Hoeve, erkend bij KB van 13.03.1979 

- Hof ten Hondert: overige gevels en bedaking van koetsgebouw en stal, binnenhof en omwalling, 

erkend bij MB van 02.06.1988 

- De onmiddellijke omgeving van de Van Hauwermeirsmolen: erkend bij MB van 17.02.1994 

- De tuin van de dekenij met muur en fonteinportiek, grenzend aan de Van Cromphoutstraat: erkend 

bij MB van 03.01.1995  

- De onmiddellijke omgeving van het Prinsenhof, Dorpsplein 3 te Massemen: erkend bij MB 

01.02.2001 

 

Beschermde landschappen 

- Duingebied Den Blakken - Speelbos: erkend bij MB van 08.06.1995. 

 

 Jeugd 

 Voorstelling dienst 

Bij deze dienst kun je terecht voor o.a.: 

 Gemeentelijk jeugdaanbod, zoals buurtsport, speelpleinwerking en creatieve themakampen 

 Ondersteuning particuliere jeugdwerkinitiatieven 

 Organisatie en opvolging algemeen strategisch jeugdbeleid 

 Visieontwikkeling op gebied van vrijetijdsbeleid, gemeentelijk beleid 

 Coördineren jeugdgerichte projecten zoals ‘kindvriendelijke gemeente’ 

 Jeugdruimte 

 Ondersteuning jeugdraad 

 

 Locatie 

 

 

Bookmolenstraat 9 

9230 Wetteren 

Tel. 09 369 27 44 

E-mail: jeugddienst@wetteren.be  

 

 

Op 19 mei 2006 opende Wetteren het gemeentelijk jeugdcentrum in Bookmolenstraat 5-7-9 

(Zeshoekplein). Het huisvestte in 2017 drie diensten: de gemeentelijke jeugddienst, jongerenonthaal 

mailto:jeugddienst@wetteren.be


 

CAW Oost-Vlaanderen (JAC) en jongerenontmoetingscentrum (JOC) EXiXion vzw. Eind 2016 

verhuisde Habbekrats vzw naar een nieuwe locatie in Overbeke (Koophandelstraat 14). Begin 2018 

verhuist de jeugddienst naar het nieuwe Gemeentehuis op Rode Heuvel.  

 

 Personeel 

 

Functie Aantal VTE 

Jeugdbeleidscoördinator  2 

 

 Gemeentelijk Jeugdbeleid 

 Fuifbeleid 

Sinds 2006 heeft de gemeente een fuifloket. Oorspronkelijk zat dit bij de jeugddienst, maar dit is 

ondertussen uitgebreid tot een evenementenloket (dus ruimer dan jeugdfuiven). Dit evenementenloket 

bevindt zich in het gemeentehuis en staat in voor de ondersteuning van organisatoren, in hoofdzaak door 

het verlenen van alle nodige informatie omtrent wetgeving, vergunningen, verzekeringen en de 

praktische organisatie van een fuif/evenement. Op de jeugddienst kunnen organisatoren wel de 

fuifkoffer uitlenen. Op 1 januari 2018 zal de fuifkoffer verhuizen naar het magazijn. In deze koffer 

zitten: 

- fluovestjes; 

- walkietalkies; 

- bandjes (-16, -18, +18); (dus geen inkombandjes) 

- affiche van campagne ‘effe uitblazen’ 

 

Het uitlenen van de fuifkoffer is gratis. Er zijn twee fuifkoffers. Er wordt enkel een waarborg gevraagd 

voor de walkietalkies (400 euro per koffer). In 2017 is de fuifkoffer 21 keer ontleend. Men kan ook 

kapstokken en kassa’s gebruiken. Sinds 2017 zijn er ook personentellers die ontleend kunnen worden. 

Dit is gratis voor erkende Wetterse jeugdinitiatieven. 

 

In 2016 is het reglement voor de toewijzing van de organisatie van de oudejaarsavondfuif gewijzigd.  

Dit reglement bepaalt dat organisaties die de betreffende fuif willen organiseren tussen 1 januari en 1 

mei van het jaar van de oudejaarsfuif hun aanvraag moeten indienen.  

 

De beoordeling van de dossiers gebeurt door het college van burgemeester en schepenen en de 

evenementencel na voorafgaand advies van de jeugdraad. Het College van Burgemeester en Schepenen 

neemt voor 1 juli van het jaar van de oudejaarsavond waarvoor de aanvraag werd ingediend een 

beslissing inzake de toekenning van het verhuurcontract en deelt deze mee. Indien er op 1 mei geen 

kandidatuur werd ingediend of bij ontstentenis op 1 mei van een aanvaardbare kandidatuur wordt er een 

nieuwe oproep gedaan en worden deze aanvragen rechtstreeks gericht aan het College van Burgemeester 

en Schepenen, zodat de beslissing snel genoeg kan genomen worden. 

 



 

In de aanvraag wordt opgenomen: 

- hoe de stewardwerking wordt georganiseerd; 

- maatregelen inzake vandalismepreventie; 

- maatregelen om de openbare orde en rust in de omliggende omgeving te verzekeren; 

- maatregelen inzake drankgebruik; 

- maatregelen naar drugspreventie toe; 

- maatregelen om het maximaal toegelaten personen niet te overschrijden; 

- de wijze waarop de briefing van het veiligheids- en preventieplan zal gebeuren bij alle personen 

betrokken bij de organisatie; 

- een beschrijving van andere algemene veiligheidsmaatregelen; 

- maatregelen inzake afvalpreventie; 

- de verzekeringen die de aanvrager zal afsluiten. 

 

In 2017 was er een oudejaarsfuif in de Gemeentelijke Feestzaal, georganiseerd door Discobar MF Sound 

& Light. Er zijn twee aanvragen binnengekomen voor het organiseren van de oudejaarsfuif. Deze 

dossiers werden besproken op de algemene vergadering van de jeugdraad op 2 mei. 

 

Eind 2009 heeft de gemeente in navolging van het fuifdebat van de jeugdraad een overlegstructuur 

opgestart. In 2010 resulteerde dit in de oprichting van een evenementencel. De jeugdbeleidscoördinator 

neemt deel aan dit overlegorgaan. Naast het overlopen van de voorbije en komende evenementen, 

worden ook andere ‘fuifitems’ besproken, o.a. geluidsnormen, stewardwerking, alcoholgebruik… 

Organisatoren van een evenement kunnen hiervoor uitgenodigd worden. 

 

De laatste jaren zorgde een groepje amokmakers voor problemen, vechtpartijen… op fuiven in 

Wetteren. Naast een aantal repressieve maatregelen t.o.v. deze personen vanuit de politie en 

burgemeester, hebben de jeugdraad en jeugddienst ook een aantal eigen acties ondernomen: 

- Er werd een subsidiereglement opgesteld, waarbij er een terugbetaling mogelijk is voor de inzet van 

professionele security. Er is een terugbetaling mogelijk van 50% met een maximum van €400. De 

voorwaarden zijn:  

 De aanvragende vereniging is erkend in Wetteren door de jeugdraad/gemeenteraad als particulier 

jeugdwerkinitiatief. 

 De inzet van professionele security wordt opgelegd door de politie en/of evenementencel. 

 Het gaat om security van een erkende firma in de beveiliging. 

- Sinds 2015 wordt tweejaarlijks een opleiding tot fuifcoaches georganiseerd in een samenwerking 

met de jeugdraden van Wichelen en Laarne en de politie. Tijdens deze opleiding wordt er aan 

fuiforganisatoren en stewards o.a. uitleg gegeven over wetgeving rond fuiven, maar ook hoe om te 

gaan met mensen die onder invloed zijn. In 2017 heeft geen opleiding plaatsgevonden wegens de 

afwezigheid van de medewerker van het Drugpunt. 

 

 Jeugd en Cultuur 

In het voorjaar 2009 organiseerde de jeugddienst, samen met de bibliotheek, de cultuurdienst en cc 

NOVA Supervlieg, een kinderkunstenfestival in Massemen. In 2010 kreeg dit initiatief een vervolg met 

Ola!Peloezza, het zomerse doe-festival voor kinderen in de stadstuin, en Ola!Palabra, het winterse 



 

vertelfestival voor kinderen en hun ouders georganiseerd op verschillende locaties in Wetteren. Beide 

activiteiten zijn een samenwerking van de bibliotheek, de cultuurdienst, cc NOVA en de jeugddienst. 

Op 17 juni 2017 vond Ola!Peloezza plaats in het recreatiedomein De Warande. 

 

 Jeugdwelzijnsbeleid 

 Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren 

Wetteren zet vooral in op de doelgroep van kwetsbare kinderen en jongeren d.m.v. subsidiëring aan 

derden. De hoofdpartners zijn Habbekrats vzw en Jongerenonthaal CAW Oost-Vlaanderen (JAC). 

Habbekrats is een vorming- en ontmoetingscentrum voor deze jongeren. Zij hebben een huisvesting in 

Overbeke. JAC heeft een medewerker in Wetteren die via individuele eerstelijnsgesprekken probeert 

om aan individuele jongeren een uitweg te bieden. Zij stellen telkens zelf hun jaarverslag op. 

 

Sinds 2014 wordt ook het project ‘De Katrol’ van CAW Oost-Vlaanderen gesubsidieerd door de 

gemeente (jaarlijkse toelage van €10.000). De Katrol biedt gratis studie- en opvoedingsondersteuning 

aan huis. Ze richten zich tot kinderen van de 2de en 3de kleuterklas, maar nemen ouders, broers en zussen 

mee in het verhaal. Via huisbezoeken zet de Katrol in op noden en behoeften van gezinnen. De Katrol 

stelt zelf een jaarverslag op. 

 

In 2017 is er ook binnen de jeugddienst een jeugdbeleidscoördinator aangeworven met als gedeeltelijke 

taak vindplaatsgericht werken. Deze medewerker gaat op een actieve, laagdrempelige (naar de jongeren 

toe op straat, op pleintjes, …) manier kinderen en jongeren benaderen door zich te verplaatsen naar hen, 

in hun leefwereld. Er wordt nagegaan wat er bij de jeugd leeft. Concreet kan vindplaatsgericht en 

outreachend werken vertaald worden in drie stappen. De eerste stap is contact maken met de doelgroep 

op de plekken waar zij zich bevinden, zoals een pleintje. Vervolgens wordt er een vertrouwensband 

opgebouwd. Signalen (noden en behoeften) komen naar voren en er worden acties in dialoog met hen 

opgesteld. Als doelgroepenwerker vorm je de brug tussen kinderen, jongeren en het beleid. 

 

Daarnaast is in samenwerking met de sportdienst en integratiedienst ook een buurtsporttraject opgestart, 

dat zich voornamelijk richt tot maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Meer informatie volgt 

binnen het onderdeel ‘gemeentelijke jeugdaanbod’. 

 

 Lokaal Drugoverleg  

In 2009 is een lokaal overleg rond middelenpreventie opgestart met vertegenwoordigers van het beleid, 

de jeugdsector, de sociale sector, lokale politie en justitie, de scholen en de apothekerskring. In 2010 

resulteerde dit in een samenwerkingsovereenkomst met Laarne en Wichelen voor de oprichting van een 

interlokale vereniging drugpreventie.  

 

In 2011 werd de aanwerving van een drugpreventiemedewerker afgerond. Dit heeft als doel informatie 

over preventie en drugsbeleid per sector te verspreiden en op elkaar afstemmen. Deelnemers aan het 

overleg zijn als het ware de voelsprieten binnen de gemeente: de noden en hiaten in het werkveld op het 

vlak van drugspreventiebeleid en drugsspecifieke hulp-verlening kunnen meegenomen worden naar het 

lokaal drugoverleg. Bedoeling is dat van daaruit de werking van de drugspreventiedienst wordt 



 

gestuurd. In 2012 is de samenwerking geïntensifieerd geworden, o.a. door een onderzoek naar het 

naleven van de bij -16 en -18 regels door lokale winkeliers en horeca-uitbaters.  

 

In 2013 nam de drugpreventiemedewerker ontslag. Zij werd eind 2013 vervangen door Christophe 

Vanhuyse, een medewerker van De Kiem. Hij bemant halftijds de drugpreventiewerking – Drugpunt - 

in de politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen. Het Drugpunt bestaat uit een luik preventie en een luik 

vroeginterventie.  

 

Via vroeginterventie is hij een aanspreekpunt voor alle personen die rechtstreeks of onrechtstreeks 

problemen ervaren met alcohol en/of druggebruik. Ook met vragen over gokken en gamen kan je bij 

hem terecht. De vroeghulp is gratis en voor alle inwoners, werknemers, studenten en personen die 

(tijdelijk) verblijven in politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen.  

 

Het preventieluik behelst informeren, sensibiliseren, coachen en vormen van doelgroepen en 

intermediairs. Het Drugpunt werkt op vraag. Er zijn campagnes die jaarlijks herhaald worden, waarbij 

ingezet wordt op sensibiliseren, bijvoorbeeld op school (zowel naar leerlingen als ouders, ism ‘mega’-

project van de politie) of met de campagne ‘effe uitblazen’. Deze campagne leert (jonge) bestuurders 

inzien wat de gevaren zijn van alcohol en rijden. Daarnaast worden er vormingen gegeven aan de 

organisatoren van fuiven in de politiezone om de gevolgen van alcohol en illegale drugs te leren kennen, 

alsook rond omgaan met dronken mensen. Vanuit het Drugpunt, De Kiem en de politiezone werd in 

2016 ook de ‘Bobtail’ geïntroduceerd, een alcoholvrije variant en vervanger van een cocktail. Het 

Drugpunt coacht ook diensten en organisaties op vlak van het drug/alcoholbeleid.  

 

Het project ‘Rookvrije Klassen’ in Wetteren wordt sinds 2011 gecoördineerd door LOGO Gezond+ en 

richt zich naar leerlingen van de eerste graad van het secundair onderwijs. Met deze wedstrijd wil men 

jongeren ondersteunen om niet te (beginnen) roken. 

 

 Cel aangenaam Wetteren 

In 2014 werd de Cel Aangenaam Wetteren opgericht. De voorbije jaren waren er een aantal gevallen 

van ‘overlastproblematieken’ rond o.a. de stadstuin, op en rond het kerkplein van Overbeke en op het 

terrein ‘Leeghelsing’ in Wetteren Ten Ede. Deze situaties werden steeds ad hoc aangepakt. Dit had een 

wisselend succes. Het betrekken van alle relevante actoren (politie, jeugddienst, Habbekrats, bewoners, 

gemeentebestuur …) bleek een werkzame formule. Als case kan Overbeke genomen worden. Daarom 

opteert de gemeente ervoor om een ‘plan van aanpak overlast’ op te maken. Zo kunnen we bij nieuwe 

situaties hier steeds naar terug grijpen. Dit maakt opvolging en continuïteit mogelijk. De opmaak van 

dergelijk plan werd opgenomen in de meerjarenplanning. 

 

De Cel Aangenaam Wetteren kwam in 2017 zes keren samen, bekeek dan de ‘overlastklachten’ en 

werkte een oplossing uit. De buurten/straten en problematieken die in 2017 werden ‘behandeld’ zijn 

Diepenbroek, de stationsomgeving, sportcomplex de Warande en Neerhonderd. De doelgroepenwerker 

ging via vindplaatsgericht werken preventief aan de slag. Daarnaast ging het project Buurtsport ging 

van start, waarbij jongeren een alternatief vrijetijdsaanbod wordt geboden. Op deze manier wordt ook 

preventief gewerkt. Dit was een groot succes. Maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren nemen 



 

deel aan het vrijetijdsaanbod. 

 

In deze Cel Aangenaam Wetteren zit een vertegenwoordiging van de jeugddienst, milieudienst, 

klachtendienst, Habbekrats, schepencollege en politie. Bij het traject worden telkens de buurtbewoners 

(incl. kinderen en jongeren en de buurtorganisaties) betrokken. 

 

 Mobiliteit en Milieu 

In 2011 werd voor het eerst budget voorzien om een deel van de Buzzy Pass (25%)  terug te betalen 

voor Wetterse jongeren. Dit was voor het derde jaar op rij zo’n succes dat het voorziene budget 

(€12.000) werd overschreden. Daarom is er vanuit de jeugdraad een voorstel uitgewerkt om deze 

terugbetaling te schrappen, maar het budget aan te wenden voor andere alternatieven.  

 

Jaarlijks wordt er een budget van €10.000 voorzien voor een actie gelinkt aan jongeren en mobiliteit.  

Er werden in 2017 kindvriendelijke nadars aangekocht. Deze kunnen gebruikt worden voor het afzetten 

van speelstraten, maar kunnen bijvoorbeeld ook op evenementen gebruikt worden.   

 

In 2017 werd eenmaal een tweedehandsfietsenverkoop georganiseerd door de jeugddienst/jeugdraad. 

De fietsen die gevonden, gestolen, en/of in beslag genomen zijn door de politie, worden dan verkocht 

aan goedkope tarieven, na vrijgave. Deze verkoop is gecommuniceerd naar het brede publiek, omdat er 

een groot aantal fietsen (een 80-tal) beschikbaar waren voor de verkoop. De winst van de fietsenverkoop 

gaat naar de jeugdraad. In 2017 bedroeg de winst 1325 euro. 

 

Wat betreft milieu zet de jeugddienst vooral in op het stimuleren van zwerfvuilacties. Vanuit Cel 

Aangenaam Wetteren werd er in samenwerking met de imam preventief ingezet op slachtafval na het 

offerfeest, met groot succes. De doelgroepenwerker zet op vlak van zwerfvuil in op de visie van 

kinderen en jongeren tijdens het vindplaatsgericht werken. 

 

Voorts is er ook een vertegenwoordiging van de milieudienst in de stuurgroep jeugd en ruimte en in de 

Cel Aangenaam Wetteren. 

 

 Jeugd en Ruimte 

 Repetitieruimte 

In 2004 verklaarde het College van Burgemeester en Schepenen zich principieel akkoord om de zolder 

boven de bibliotheek in Massemen in te richten als repetitielokaal.  

 

In 2005 werden de plannen goedgekeurd om de volledige bovenverdieping en één lokaal op het 

gelijkvloers akoestisch te isoleren en in te richten als repetitielokalen. Er werd ook een subsidieaanvraag 

bij de provincie ingediend. 

 



 

In 2008 zijn de lokalen op de bovenverdieping afgewerkt. Deze lokalen worden momenteel wel 

ingenomen door de plaatselijke afdeling van de gemeentelijke academie voor muziek en woord en de 

gemeentelijke tekenacademie.  

 

In 2010 en 2011 is verder gewerkt aan de ruimte op het gelijkvloers.  

 

In 2012 en 2013 werden deze werken voortgezet en afgewerkt. Het lokaal werd gerenoveerd en 

akoestisch klaar gemaakt.  

 

In januari 2013 werd de laatste hand gelegd aan de inrichting van de nieuwe repetitieruimte. Het lokaal  

werd officieel 'ingespeeld' door The Micro Waves' op zaterdag 9 maart 2013. De repetitieruimte staat 

open voor zowel muziek- als toneelrepetities. Wetterse groepen (= minimum de helft van de leden is 

woonachtig in Wetteren) mogen er gebruik van maken aan verminderd tarief.  

 

 Studieruimte 

In 2017 werd in de jeugddienst 3 keer de vergaderruimte ter beschikking gesteld als studieruimte. 

Wetterse studenten kunnen hier tijdens weekdagen van 09.00 tot 20.00 uur komen studeren. Er werd 

telkens gratis koffie, water en internet ter beschikking gesteld. Er waren gemiddeld minimaal 6 

gebruikers per dag.  

 

 Speelruimte 

Er werd in 2013 een interambtelijke stuurgroep ‘jeugd en ruimte’ opgericht. In 2014 werd een 

jeugd/sportruimtebeleidsplan opgemaakt  met jaarlijks de ‘aanpak van 1 wijk/project’.  In het meer-

jarenplan is opgenomen dat er jaarlijks één speelterrein wordt (her)ingericht. Per jaar (project/wijk) 

wordt er €65.000 voorzien. Bij ieder project worden zowel kinderen, jongeren, bewoners, buurt-

organisaties als de adviesraden betrokken.  

 

In 2017 zijn er geen realisaties geweest, het budget is opgespaard voor de aanleg van een skatepark. De 

opstart van dit project vond hetzelfde jaar plaats. Eind 2017 zijn voor het eerst skaters en gemeente 

samengekomen om de plannen toe te lichten. De aankoop van de locatie is in 2017 afgerond. In 2018 

zal het bestek opgemaakt worden, de realisatie staat gepland in 2019. Kinderen, jongeren en 

buurtbewoners zullen nauw bij dit project betrokken worden. 

 

De jeugdraad en de jeugddienst – en bij uitbreiding alle kinderen en jongeren - worden betrokken bij 

alle grote bouwprojecten. (aandacht voor ontwikkelen speelruimte). Dit is een aandachtspunt in de 

herziening van het structuurplan en de ontwikkeling van het beeldkwaliteitsplan. 

 

Wetteren tekende in 2013 het Goe-Gespeeld-charter. Dit charter is ontstaan in een samenwerking van 

de Vlaamse Dienst Speelpleinwerking (VDS), KLJ, Scouts en Gidsen Vlaanderen, KSJ-KSA-VKSJ, 

Karuur, Mediaraven, Vereniging Vlaamse Jeugddiensten (VVJ) en De Ambrassade. Dit wil zeggen dat 

er acties worden ondernomen om het kinderrecht ‘Spelen’ te vrijwaren door een positief speelklimaat 

te garanderen.  



 

In 2017 werden in Wetteren 7 speelstraten georganiseerd.  

 

 Kindvriendelijke gemeente 

Het label van kindvriendelijke steden en gemeenten is ontstaan uit de Child Friendly Cities beweging. 

Opgestart in 1996 door Unicef, Child Friendly Cities is een wereldwijd initiatief dat zich inzet voor de 

implementatie van het Internationaal Verdrag van de Rechten van het Kind (IVRK). Vanuit dit initiatief 

is een instrumentarium opgesteld om de kindvriendelijkheid van steden en gemeenten te kunnen toetsen.  

 

Een kindvriendelijke gemeente is volgens Child Friendly Cities een gemeente die ‘ernaar streeft om alle 

rechten van het kind, zoals omschreven in het IVRK, te vertalen naar het lokale beleid. Een 

kindvriendelijke stad of gemeente is dus een gemeenschap die zich ertoe verbindt de kinderrechten te 

realiseren en te implementeren door beleidskeuzes, voorstellen, programma’s en budget.’ Kinderrechten 

worden opgedeeld in drie domeinen: provisie, protectie en participatie.  

 

Een kindvriendelijke gemeente is ook een leefbare gemeente. Vanuit kindvriendelijkheid willen we 

steden en gemeenten leefbaarder maken voor kinderen en jongeren, waardoor een stad of gemeente ook 

leefbaarder wordt voor alle burgers. Kindvriendelijk staat dus gelijk aan vriendelijk voor de hele 

gemeenschap. 

 

Kindvriendelijk beleid heeft als doel dat kinderen en jongeren volwaardig kunnen deelnemen aan de 

samenleving in alle levensdomeinen. Hierdoor is een kindvriendelijk beleid horizontaal en integraal en 

kan het alleen samen met kinderen en jongeren vastgesteld worden.  

 

In 2013 werd het traject doorlopen om het label te behalen. Er werd een belevingsonderzoek en 

leefwereldonderzoek doorlopen met ondersteuning van de VVJ. Er werd een bevraging rondgestuurd 

aan zoveel mogelijk kinderen, jongeren, ouders, organisaties, inwoners van Wetteren. Daarnaast werden 

3 stuurgroepen opgericht: een interambtelijke, één met middenveld organisaties en één met jongeren. 

De resultaten van de bevraging werden afgetoetst bij een groep van 100 kinderen en jongeren 

representatief voor de Wetterse populatie aan kinderen en jongeren naar leeftijd, achtergrond, geslacht, 

scholingsgraad… De methodieken werden aangepast aan de doelgroep, zoals het inkleuren speelruimte 

bij kinderen, of aan de toog hangen met jongeren in het jeugdhuis. 

 

Op basis van de resultaten van dit belevingsonderzoek en leefwereldonderzoek werden er 3 prioriteiten 

aangeduid: 

- ‘interactie, communicatie en participatie’  

- ‘kinderen en jongeren zijn welkom in de publieke ruimte’ 

- ‘welbevinden van kinderen en jongeren’ 

 

De interambtelijke stuurgroep vormt het strategisch platform en verkreeg het mandaat van het CBS om 

toe te zien op het uitvoeren van de actieplannen gekoppeld aan de 3 gekozen beleidsprioriteiten. In het 

strategisch platform zetelen afgevaardigden van de volgende diensten: jeugd, vrije tijd, milieu, 

mobiliteit, ruimtelijke ordening, communicatie, sport, cultuur, toerisme en integratie. 

 



 

In 2014 ontving Wetteren, samen met 6 anderen steden en gemeenten het label ‘kindvriendelijke 

gemeente’. Dit was de eerste ‘lichting’. Om dit te bereiken werd een portfolio ingediend, dat werd 

beoordeeld door een jury met vertegenwoordigingen van de Vlaamse overheid, VVJ, VVSG, afdeling 

jeugd, Unicef, Europese vereniging voor de rechten van het kind. 

 

Om Wetteren als ‘kindvriendelijke gemeente’ een gezicht te geven werd de 

Superwetteraar ontwikkeld. Hij siert nu de infoborden rond de speelterreinen, 

om te tonen hoe het wel moet. In 2015 werd ook een pak ontwikkeld, zodat hij 

effectief in Wetteren actief kan zijn bij alle jeugd- en kindgerichte acties, zoals 

activiteiten, schoolomgeving, verkeersveiligheid, pesten, … . In 2016 was de 

Superwetteraar voor het eerst aanwezig bij activiteiten van de gemeente, zoals 

de opening van speelterrein Diepenbroek en de Buitenspeeldag. In 2017 is de 

promotie van de Superwetteraar uitgebreid. 

 

Om blijvend in te zetten op het kindvriendelijke beleid is er een actieplan 

opgesteld met alle acties die binnen de drie thema’s ondernomen worden. Deze 

acties worden niet alleen door de jeugddienst uitgevoerd, maar door alle 

verschillende diensten die betrokken zijn binnen het strategisch platform. 

 

 Communicatie en participatie 

In 2014 werd het hele jeugdinformatiebeleid herbekeken. Het ontwikkelen van een goed gemeentelijke 

communicatiebeleid is een van de prioritaire doelstellingen in de meerjarenplanning, alsook in het 

traject ‘kindvriendelijke gemeente’. In 2015 werd een nieuwe website gelanceerd voor kinderen en 

jongeren in Wetteren, NL. www.jeugdwetteren.be. Deze wordt beheerd door de jeugdraad en de jeugd-

dienst. 

 

Er worden verschillende inspraak- en participatietrajecten opgezet, zowel i.k.v. kindvriendelijke 

gemeente als bij de ontwikkeling van plannen in bepaalde wijken.  

 

In samenwerking met het Sociaal Huis werd de brochure ‘Kinderopvang & vrijetijdsinitiatieven – 

vakantieaanbod 2017 Wetteren’ gepubliceerd. Deze brochure biedt een overzicht van de gemeentelijke 

en particuliere initiatieven en de initiatieven georganiseerd door het Sociaal Huis inzake kinderopvang 

en vakantiewerking. De brochure, met een oplage van 3.000 exemplaren, werd verspreid in de Wetterse 

kleuter- en lagere scholen en via alle openbare diensten.  

 

Sinds 2014 wordt een gemeenschappelijk inschrijvingsmoment voorzien en worden er afspraken 

gemaakt rond afstemming prijssetting en inschrijvingsdocumenten. Vanaf 2016 was het voor het eerst 

mogelijk om online in te schrijven voor de activiteiten via het programma Antigone van de firma 

Oxynade. Na de zomer van 2017 werd overgestapt op een nieuw inschrijfsysteem dat meer 

mogelijkheden biedt. Voor de vakanties van 2018 wordt ingeschreven via een inschrijfsysteem van E2E. 

De voorbereidingen voor de overstap naar dit nieuwe systeem werden in 2017 getroffen. 

 



 

 Vormingsubsidies 

Jongeren die een kadercursus volgen en die aangesloten zijn bij een Wetters jeugdwerkinitiatief of niet 

aangesloten zijn bij een Wetters jeugdwerkinitiatief, maar wel woonachtig zijn in Wetteren, kunnen een 

beroep doen op een tussenkomst in het inschrijvingsgeld via het subsidiereglement ‘Kadervorming 

particulieren’. De voorwaarden voor betoelaging van de kadercursus zijn: 

- de cursist moet in de loop van het jaar waarin de cursus plaats vond minstens 16 jaar en maximum 

30 jaar zijn; 

- de cursus heeft plaatsgevonden in het werkjaar voorafgaand aan de aanvraag. 

 

Voor cursussen die minstens 8 uur omvatten, komt de toelage overeen met het inschrijvingsgeld van de 

kadercursus met een maximum van 75 euro per cursus per cursist. Voor cursussen die minder dan 8 uur 

omvatten, komt de toelage overeen met de helft van het inschrijvingsgeld van de kadercursus met een 

maximum van 40 euro per cursus per cursist. Verplaatsingskosten worden niet gesubsidieerd. Indien 

het voorziene bedrag in het budget niet volstaat, wordt het evenredig verdeeld onder de personen die 

een aanvraag indienden. 

 

De persoon die een aanvraag indient, mag geen subsidie ontvangen voor de ingediende 

kadervormingscursus of andere vorming op grond van een andere gemeentelijke regelgeving. De 

toelage voor kadervorming wordt uitgekeerd aan de betrokken persoon zelf. 

 

In 2017 werd 1.140,00 euro kadervormingsubsidies uitgekeerd aan 16 verschillende jongeren.  

 

 Gemeentelijke Jeugdaanbod 

 Integraal kinderopvang- en vrijetijdsaanbod 

De sport-, jeugd- en vrijetijddienst stemmen samen met het Sociaal Huis het vakantieaanbod af. Op 

deze manier zijn de opvangmogelijkheden voor ouders afgestemd op elkaar, maar ook op drukke en 

rustigere periodes. Alle opvangmogelijkheden zijn gebundeld in de zomerbrochure die verdeeld wordt 

via alle lagere scholen en gemeentediensten. Burgers kunnen online inschrijven via het inschrijfsysteem 

Antigone. Er is sinds 2017 één fysiek aanspreekpunt, namelijk het onthaal van de sporthal. Als online 

inschrijven niet mogelijk is, kunnen mensen hier ook inschrijvingen doen. 

 

 Uitpas 

In 2017 is de Uitpas gelanceerd. Deze vervangt langzaamaan de vrijetijdspas die sinds 2012 gebruikt 

werd. Bezitters van de vrijetijdspas kunnen deze nog tot mei 2018 gebruiken, daarna vervalt deze.  

 

De UitPAS heeft als doel om deelname van burgers aan vrijetijdsactiviteiten te verhogen. Daarom heeft 

de Uitpas verschillende mogelijkheden: mensen kunnen punten sparen en inwisselen, maar er kan ook 

een kansentarief toegekend worden aan mensen met een beperkt inkomen. Met dit kansentarief kost een 

dagactiviteit 3 euro en een activiteit van een halve dag 1,50 euro. Voor kampen wordt een korting van 

75% aangehouden. Het kansentarief wordt toegekend door het Sociaal Huis na een onderzoek. 



 

Iedereen kan de Uitpas gebruiken voor cultuur, sport en ontspanning: film, toneel, dans, sportclub, 

speelpleinwerking, cursussen… Bij iedere activiteit spaar je punten. Met de UitPAS kan je dus punten 

sparen en omruilen in alle deelnemende gemeenten van de UiTPAS Dender maar ook in andere 

UitPASregio’s. De punten kan je omruilen voor bijvoorbeeld een gratis ticket voor de Wetterse 

speelpleinwerking, korting om te gaan zwemmen in De Warande, gadgets… Er is een wisselend aanbod 

dat gepubliceerd wordt op www.uitpas.be of de Facebookpagina UiTPAS Dender. Een Uitpas kan 

gekocht worden bij dienst Toerisme, CC Nova, de bibliotheek, sporthal of zwembad De Warande. Dit 

kost 2 euro wanneer je minderjarig bent en 5 euro als je meerderjarig bent. Voor mensen die recht 

hebben op een kansentarief is de pas gratis. 

 

Met de Uitpas kunnen dus zowel mensen in armoede tegen kansentarief deelnemen aan activiteiten, als 

anderen punten sparen en inwisselen. Op deze manier werkt de pas minder stigmatiserend en kan deze 

pas mensen aansporen om gebruik te maken van het vrijetijdsaanbod door het toegankelijker te maken. 

 

 Creatieve themakampen 

 

In 2017 zijn de Kinderweken vervangen door de creatieve themakampen. Losse dagactiviteiten zoals 

de Kinderweken bleken minder populair. Ouders hebben vooral nood aan langdurige opvang van 

bijvoorbeeld een week. In totaal werden in 2017 tijdens de zomervakantie 4 creatieve themakampen 

geprogrammeerd (De wereld op je bord, Filmatelier, Puur Natuur en Swing de zomer uit), waarbij 

rekening gehouden werd met het aanbod van bijvoorbeeld speelpleinwerking en IBO’s.  

 

De totaalprijs was afhankelijk van de duur (3, 4 of 5 dagen) van het kamp, maar kostte 15 euro per dag. 

Zowel voor de kampen als voor de speelpleinwerking was het mogelijk om online in te schrijven. 

 

 
 

De activiteiten vonden plaats van 9u – 17u, met vooropvang van 7u30 en naopvang tot 18u. 

 

De creatieve themakampen waren een wisselend succes deze zomer. Per kamp waren er 30 plaatsen 

beschikbaar, waarvan er gemiddeld 15 kinderen per kamp ingeschreven werden. Het themakamp Puur 

Natuur had het meeste succes.   

http://www.uitpas.be/


 

De organisatie van de creatieve themakampen werd gekoppeld aan een prioritaire doelstelling uit de 

meerjarenplanning, nl. zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden.. 

 

Uitgaven 2015 *2016 2017 

Werkingskosten €3.305,65 €2.977,08 €573,60 

Loonkosten €1.110,00 €390,00 €6.474,08 

Totaal €4.415,65 3367,08 €7.047,68 

 

 2015 2016 2017 

Inkomsten €1.800,00 €3449,00 €3.465,00 

 

*In 2016 zijn de Kinderweken en kunstkampen samengenomen. Het grootste gedeelte van de inkomsten 

kwam van de kunstdriedaagses (€2.529,50). 

 

Dit is gekoppeld aan een actie uit de meerjarenplanning, nl. KINDEROPVANG, deel van het integraal 

‘kinderopvang en vrijetijdsbeleid’. 

 

 Speelpleinwerking 

De gemeentelijke speelpleinwerking WESP is een vakantieprogramma voor kinderen 

en jongeren tussen vier en vijftien jaar. De tieners kunnen daarna zelf op het speelplein 

aan de slag als animator. Op het speelplein staan de kinderen centraal. Ze werken de 

ganse zomer rond eenzelfde thema en spelen toneel, knutselen, bouwen kampen, 

sporten, ravotten… 

 

Sinds 2002 vond de werking van de gemeentelijke speelpleinwerking plaats op de terreinen van het 

Gemeenschapsonderwijs, Noordlaan 10. In het najaar van 2009 zette het Gemeenschapsonderwijs de 

overeenkomst stop en moest op zoek gegaan worden naar een nieuwe locatie. Sinds de zomer van 2010 

vindt de gemeentelijke speelpleinwerking plaats op het terrein Hoogmolenakker aan de Zuidlaan 

(kruispunt met Massemsesteenweg). In 2014 werd de speelpleinwerking verhuisd naar een ander deel 

van het domein ‘Dassenveld’. Dit terrein is eigendom van de gemeente en de optie werd genomen om 

dit terrein uit te bouwen tot een volwaardige speelpleinlocatie. In de afgelopen jaren zijn er verschillende 

containers aangekocht om een kwaliteitsvolle speelpleinwerking te kunnen garanderen. 

 

Het terrein heeft een groot oppervlakte, met o.a. een speelbos en aparte kleuterzone. Er werden ook de 

nodige infrastructurele werken verricht, zoals voorzien van water en elektriciteit, uitgraven van 

zandbakken… Er kan ook gebruikt gemaakt worden van feestzaal Dassenveld als eetruimte of bij slecht 

weer. Dit is de definitieve locatie. In 2017 werd gekeken om het deel van het terrein waar de containers 

staan beter af te sluiten. Er werd een extra afsluiting geplaatst, waardoor het terrein steeds volledig 

beveiligd is. 

 

De kinderen kunnen terecht op het WESP van 8.00 uur ’s morgens tot 17.00 uur ’s avonds. Elke dag is 

er extra opvang voorzien ’s morgens vanaf 07.30 uur en ’s avonds tot 18.00 uur. De opvang is in de 

dagprijs inbegrepen. De dagprijs bedraagt zes euro, maar er is korting voorzien voor meerdere kinderen 



 

uit eenzelfde gezin: het tweede kind betaalt vijf euro, het derde en eventueel volgende kinderen betalen 

vier euro per dag. Met de vrijetijdspas betaalt men de helft van de prijs: drie euro voor het eerste kind, 

tweeënhalve euro voor het tweede kind en twee euro voor het derde kind. 

 

In 2017 vond de gemeentelijke speelpleinwerking plaats van woensdag 5 juli tot en met vrijdag 25 

augustus. Het bestuur, de hoofdanimatoren, animatoren en stagiaires zetten zich in om tijdens de 

opbouw het terrein helemaal speelklaar te maken. Op vrijdag 7 juli 2017 werd open speelpleindag 

georganiseerd. Op deze jaarlijks terugkomende dag wordt het speelplein gratis opengesteld. Kinderen 

kunnen samen met de animatoren ravotten op het terrein en leuke activiteiten doen. Hoofdanimatoren 

voorzien ouders van een rondleiding. Op deze manier leren ouders kennismaken met het terrein, de 

methodiek en de begeleiders van de Wetterse Speelpleinwerking. De dag wordt afgesloten met een 

drankje en een hapje. Na de zomer zet opnieuw het volledige speelpleinteam de handen in elkaar om 

het terrein op te ruimen en winterklaar te maken. 

 

In de loop van het jaar komen de animatoren twee keer per maand samen om in werkgroepen de zomer 

voor te bereiden.  

 

 2015 

(37 dagen) 

2016 

(36 dagen) 

2017 

(38 dagen) 

Totaal # kinderen 694 512 - 

Gemiddeld # kinderen per dag 110 106 106 

Meeste # kinderen op één dag 150 151 170 

Minste # kinderen op één dag 79 52 58 

Overzicht aantal kinderen gemeentelijke speelpleinwerking WESP 

 

In 2006 is de provincie Oost-Vlaanderen gestart met het project ‘Inclusieve speelpleinen’. Met dit 

project wil het provinciebestuur speelpleinwerkingen aanzetten om actief werk te maken van de 

toegankelijkheid van hun werking voor kinderen met een beperking. Het provinciebestuur bekostigt 

daarbij de ondersteuning door bovenlokale organisaties en geeft een beperkt bedrag aan de lokale 

werkingen voor onder meer de aankoop van gespecialiseerd materiaal, het betalen van extra animatoren, 

het opzetten van een lokaal netwerk... Tegelijk zorgt het provinciebestuur voor uitwisseling tussen de 

lokale projecten.  

 

In 2007 stapte WESP mee in dit project en organiseerde twee inclusieweken. Tijdens deze weken zijn 

er aangepaste activiteiten en structurele aanpassingen en is er voor de kinderen met een beperking extra 

begeleiding. Sinds 2009 staat de ganse zomer het speelplein open voor kinderen met een beperking. In 

2009 is dit project ook uitgebreid naar maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren. Daarnaast 

werkt de gemeentelijke speelpleinwerking al meerdere jaren nauw samen met het OCMW-Sociaal Huis. 

Bij het begin van de zomervakantie geeft het OCMW-Sociaal Huis de namen door van de kinderen die 

zij doorverwijzen naar het WESP. Het OCMW-Sociaal Huis betaalde inkom en andere onkosten van 

deze kinderen. 

 



 

Hoewel de bekostiging vanuit de provincie gestopt is, heeft speelplein WESP nog steeds een inclusieve 

werking. De animatoren volgen hier de nodige vormingen voor en indien nodig wordt voor de start van 

de speelpleinwerking op huisbezoek gegaan. 

 

 2015 2016 2017 

OCMW-Sociaal Huis 50 35 38 

Lokaal Opvang Initiatief 7 5 1 

Mensen zonder papieren 36 23 14 

Overzicht aantal kinderen gemeentelijke speelpleinwerking WESP doorverwezen door OCMW-Sociaal Huis 

 

Het aantal kinderen doorverwezen door het Sociaal Huis is op sommige dagen enorm hoog. Dit legt 

soms een grote druk op de animatoren, zeker bij kinderen met taalachterstand. In 2015 werd in 

samenwerking met de dienst integratie voor het eerst een taalkamp georganiseerd. In 2016 heeft het 

taalkamp niet plaatsgevonden vanwege een personeelswisseling. In 2017 kwamen de kinderen van het 

taalkamp terug langs op de speelpleinwerking.  

 

In 2010 is de gemeentelijke speelpleinwerking gestart met nog een nieuw initiatief in het kader van 

vermelde projecten: het mobiel speelaanbod. Het mobiel speelaanbod is een rondtrekkend vrijetijds-

initiatief waarmee kinderen in hun eigen leefomgeving worden bereikt. De doelstelling van het mobiel 

speelaanbod is meervoudig: 

- een uitbreiding op het totale vrijetijdsaanbod in de gemeente Wetteren; 

- meer kinderen bereiken en bedienen met een prikkelend speelaanbod; 

- kinderen actief opsporen en toeleiden naar het reguliere aanbod; 

- meer jongeren (als wervingsactie voor de animatorenploeg) te bereiken; 

- een uitbreiding van het project diversiteit (bereiken van een breder en meer divers publiek en extra 

impulsen geven aan kwetsbare buurten en wijken). 

 

Op een mobiele speelpleindag wordt in de voormiddag in een wijk of straat de activiteit klaargezet en 

in de namiddag kunnen de kinderen uit de buurt vrij meespelen. 

 

Binnen het speelplein zijn er een aantal animatoren actief bezig met het organiseren van een mobiel 

speelaanbod. Het jaarlijks organiseren van een mobiele speelpleinwerking werd expliciet opgenomen 

als actie in het gemeentelijke meerjarenplan, gekoppeld aan de prioritaire doelstelling ‘gemeenschaps-

vorming als stimulans voor buurtontwikkeling’. Mobiele speelpleinwerking betekent dat de animatoren 

op verplaatsing gaan spelen met de buurt.  Deelname hieraan is gratis en dus laagdrempelig. Kinderen 

kunnen op ieder moment aansluiten en vertrekken. Het mobiele speelplein werd twee keer 

georganiseerd in Kwatrecht en in Massemen. 

 

De begeleiding van de activiteiten gebeurt door jongeren die een minimum leeftijd van 16 jaar hebben 

en die beschikken over een attest van (hoofd)animator. Per dag staan maximum drie hoofdanimatoren, 

acht animatoren en acht stagiairs-animatoren. De hoofdanimatoren worden aangesteld via het statuut 

van tijdelijke tewerkstelling in de sociaal-culturele sector en ontvangen 75,00 euro per dag. De 

(stagiairs-)animatoren ontvangen een vrijwilligersvergoeding van 31,00 euro per dag. De animatoren 



 

worden hoofdzakelijk per week aangesteld. In 2017 bestond de animatorenploeg uit 62 jongeren die één 

of meerdere weken op het WESP gestaan hebben als hoofdanimator, animator of stagiairs-animatoren. 

 

 2015 2016 2017 

Hoofdanimatoren 9 8 10 

Animatoren 31 42 36 

Stagedoende animatoren 22 22 16 

Overzicht aantal animatoren gemeentelijke speelpleinwerking WESP 

 

De 62 personen, die ook allemaal als (stagiaires-)(hoofd)animator gestaan hebben, ontvingen een 

vrijwilligersvergoeding om één of meerdere dagen op het WESP te begeleiden. 

 

Uitgaven 2015 2016 2017 

Werkingskosten 

(Waaronder Tienerwerking) 

€13.756,02 

(€1.441,42) 

15.185.40 

(€1.401,16) 

€14.057.84 

Loonkosten en vrijwilligers €28.880,00 €25.943,26 € 32.654,00 

 

Huur containers, generator, tent (tot en met 2012) 

Aankoop kabels, septische put, rioolbuizen, … (vanaf 

2013) 

€8.068,98 €4.629,62 €1.570,58 

Aankoop 2de handscontainers €11.797,00 €15.125,00 € 0 

Totaal €62.502,50 €60.883,28 €51.282,42 
 

 

Inkomsten 2015 2016 2017 

Inkomsten 

OCMW 

(Terugbetaling en vrijetijdspas) 

€12.109,20 

€3.143,00 

€14.368,19 

€3.043,00 

€21.378,00 

€1.985,00 

Totaal €15.252,20 €17.411,19 €23.363,00 

Overzicht uitgaven en inkomsten gemeentelijke speelpleinwerking WESP 

 

Sinds 2013 zijn een aantal tweedehandscontainers aangekocht. De huurkosten dalen ieder jaar omdat er 

steeds minder containers dienen gehuurd te worden. In 2016 was hiervoor nog een laatste maal budget 

voorzien en zijn de laatste containers aangekocht. 

 

Sinds 2011 wordt een specifiek budget voorzien om een werking uit te bouwen gericht op tieners (hiaat 

in Wetteren, gebleken uit de jongerenbevraging). Dit wordt vooral besteed aan workshops en uitstappen, 

vb. weekend, graffiti, … . 

 

NOOT: in 2012 werd een overleg opgestart tussen de gemeentelijke vrijetijdsdiensten en het sociaal 

huis (initiatief buitenschoolse kinderopvang). Het is de bedoeling om het vakantieaanbod meer op elkaar 

af te stemmen en op de hiaten (vb. eerste en laatste week zomervakantie).  

 

Sinds 2013 wordt een gemeenschappelijke brochure opgemaakt en verspreid. De inschrijvingen voor 

vrijetijdskampen worden vanaf 2017 gecentraliseerd op één plek, nl. de sporthal. Dit om de toe-



 

gankelijkheid en duidelijkheid tegenover burgers te vergroten. In 2015 werd een contract afgesloten met 

de firma Oxynade (gekoppeld aan de nodige opleidingen). Vanaf 2016 kon men dus digitaal inschrijven 

voor alle gemeentelijke zomeractiviteiten vanaf 8 april. In 2017 kon men een laatste maal inschrijven 

via het digitale inschrijvingsprogramma Antigone, waarna overgestapt werd naar E2E. De 

inschrijvingen gingen open in januari. 

 

 Buurtsport 

In februari 2017 verscheen de projectoproep om maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren te 

leiden naar het reguliere aanbod. Zeven lokale besturen of buurtsportwerkingen worden gecoacht bij de 

implementatie van een concrete strategie en werkwijze voor het toeleiden van minder kansrijke kinderen 

en jongeren via buurtsport naar een sport- en beweegaanbod. Er wordt naast het begeleidings-traject 

ook een financiële steun voorzien van 4000 euro. 

 

De gemeente Wetteren tekende in op het project en was één van de zeven lokale besturen die begeleiding 

kreeg bij het project. Er werd een stuurgroep opgesteld waarin de integratieambtenaar, vrijetijds-

coördinator, de sportfunctionaris en de jeugdbeleidscoördinator in zetelen. Daarnaast werd er ook een 

projectgroep opgericht, waar zowel de leden van de stuurgroep als trainers en jongeren in zetelen.  

 

In mei ging buurtsport van start met drie gratis proeflessen. Nadien werd er wekelijks buurtsport 

georganiseerd. Op dinsdagavond werd er telkens van 17u tot en met 18u30 voetbal voorzien en op 

donderdagavond boks. Buurtsport boks had meer succes dan de voetbal. Na tussentijdse evaluaties 

moesten we dan ook de voetbal stilleggen. De boks liep verder door. In december zijn de jongeren 

(vanaf 12 jaar) naar het Gentse boksgala met de buurtsportmedewerker van de jeugddienst. Vanaf 

januari 2018 gaat de boks twee keer per week door van 18u15 tot en met 19u30. Gemiddeld namen er 

7 jongeren deel aan de bokslessen.  

 

Uitgaven 2017 

Werkingskosten 

(Waaronder vrijwilligersvergoedingen) 

€3.267,21 

(€846,00) 

 

 Buurtwerking 

De jeugddienst voert een aantal acties uit die gekoppeld zijn aan de prioritaire doelstelling 

‘gemeenschapsvorming als stimulans voor buurtontwikkeling’ in het meerjarenplan.  

 

Jaarlijks wordt er sinds 2015 vanuit dienst Vrije Tijd een buurtfeest georganiseerd. Er wordt in dialoog 

met de buurt gekeken wie welke activiteit op zich neemt. In 2017 ging het buurtfeest door in Overbeke 

op 18 augustus. Verschillende organisaties draagden hun steentje bij, waaronder VZW Habbekrats, het 

parochiecentrum, Armonea en de gemeentelijke dienst vrije tijd.  

 

Tijdens de zomerwerking wordt twee maal mobiel speelplein georganiseerd. Speelplein WESP trekt 

met de animatoren naar buurten om speelplein naar de kinderen toe te brengen (zie onderderdeel 

speelplein). 



 

Vervolgens organiseert en ondersteunt de jeugddienst een aantal evenementen zoals de Buitenspeeldag 

en Ola!Peloezza. Deze evenementen zijn erop gericht om mensen samen te brengen in hun buurt. Ouders 

kunnen daarnaast  bij dienst mobiliteit speelstraten aanvragen, die de kinderen uit de buurt samen laten 

spelen op straat. De straat wordt afgesloten voor auto’s en kinderen kunnen vrij spelen. 

 

Sinds januari 2017 werd er een doelgroepenwerker aangenomen binnen de jeugddienst. Vanuit de 

functie wordt er ingezet op kwetsbare doelgroepen. Via vindplaatsgericht werken, benadert de 

doelgroepenwerker kinderen en jongeren in hun leefwereld. Door het organiseren van activiteiten en 

opstellen van acties wordt de buurt samengebracht. Meer info vind je hierover bij onderdeel 

jeugdwelzijnsbeleid.  

 

 Particuliere jeugdwerkinitiatieven 

 Erkenning 

Met het begrip ‘particulier jeugdwerkinitiatief’ wordt het geheel van verschijningsvormen bedoeld 

waarin jeugdwerk met een privaatrechtelijke status zich ontplooit. Dit kan gebeuren in het kader van 

open jeugdverbanden, vaste jeugdgroeperingen en permanente jeugddiensten. 

 

Om erkend te worden als particulier jeugdwerkinitiatief moet men voldoen aan volgende voorwaarden: 

- de activiteiten moeten in de eerste plaats gericht zijn naar de inwoners van Wetteren behorende tot 

de leeftijdscategorie van 0 tot 30 jaar; 

- het jeugdwerkinitiatief stelt zich tot hoofddoel het groepsgericht, sociaal-cultureel werk voor 

kinderen en/of jongeren die daaraan deelnemen op vrijwillige basis, in de vrije tijd, onder educatieve 

begeleiding; 

- de werking gebeurt op basis van niet-commerciële doelen en dus zonder enig winstoogmerk, noch 

ten bate van het jeugdwerkinitiatief zelf, noch ten bate van de leden of de bestuurders; 

- het jeugdwerkinitiatief beschikt over de nodige verzekeringen, zijnde burgerlijke aansprakelijkheid 

(verzekerd voor lichamelijke schade en bij ongevallen) en objectieve aansprakelijkheid (verzekerd 

tegen brand, ontploffing en aanverwante risico’s); 

- indien het jeugdwerkinitiatief beschikt over infrastructuur, moet deze op het grondgebied van 

Wetteren gelegen zijn; 

- Op minimum 75% van de Algemene Vergaderingen van de jeugdraad is er een vertegenwoordiger 

van het jeugdwerkinitiatief aanwezig; 

- Minimum 2 leden van het jeugdwerkinitiatief helpen minimaal eenmaal per werkjaar bij de 

organisatie en begeleiding van een door de gemeente of door de jeugdraad georganiseerde activiteit. 

 

Omdat het particuliere jeugdwerk zichzelf in diverse werkvormen toont, elk met een eigen 

jeugdwerkmethodiek, gebeurt de erkenning van deze werkvormen op basis van verschillende 

bijkomende voorwaarden, gelieerd aan de verschillende jeugdwerkmethodieken. 

 

De erkenningsvoorwaarden en het subsidiereglement werden in 2014 herbekeken en in mei 2015 

goedgekeurd door de gemeenteraad. Het deel i.v.m. subsidiëring van het jeugdhuis werd herbekeken en 

er werden extra algemene voorwaarden opgelegd, zoals verplichte ¾ aanwezigheid op de Algemene 



 

Vergaderingen van de jeugdraad en deelname aan de dag van de jeugdbeweging en andere 

gemeentelijke activiteiten.  

 

 Particuliere jeugd- en jongerenbewegingen 

Een particuliere jeugd- of jongerenbeweging is een werking die de jeugdbewegingmethodiek toepast. 

De centrale pijlers binnen de jeugdbewegingmethodiek zijn de algemene en integrale ontwikkeling en 

vorming van kinderen en jongeren, vrijwilligerswerk en groepsvorming. Belangrijke aspecten binnen 

de jeugdbewegingmethodiek zijn ervaringsgerichtheid en het werken met leeftijdsgebonden subgroepen 

die elk hun eigen aanpak krijgen. 

 

Om erkend te worden, moeten de particuliere jeugd- en jongerenbewegingen voldoen aan volgende 

voorwaarden: 

- voldoen aan de voorwaarden tot erkenning als particulier jeugdwerkinitiatief; 

- het initiatief stelt zich de jeugdbewegingmethodiek tot hoofddoel; 

- minstens 30 leden tellen die een leeftijd hebben tussen 6 jaar en 30 jaar; 

- jaarlijks met minimum 2 leden helpen bij de organisatie van de dag van de jeugdbeweging. 

 

Om erkend te worden, moeten particuliere jeugd- en jongerenbewegingen wiens werking voor een groot 

deel gericht is naar kinderen en jongeren met een (mentale en/of fysieke) handicap, voldoen aan 

volgende voorwaarden: 

- voldoen aan de voorwaarden tot erkenning als particulier jeugdwerkinitiatief, uitgezonderd de 

voorwaarde dat de activiteiten in de eerste plaats gericht moeten zijn naar de inwoners van Wetteren; 

- het initiatief stelt zich de jeugdbewegingmethodiek tot hoofddoel; 

- het merendeel van de activiteiten moet op het grondgebied Wetteren plaatsvinden; 

- minstens 5 leden tellen die een leeftijd hebben tussen 6 jaar en 30 jaar. 

 

In Wetteren zijn acht jeugdwerkinitiatieven erkend als particuliere jeugd- of jongerenbeweging: 

 Chiro Hermeline; 

 Chiro Kwatrecht; 

 Chiro Overschelde; 

 K.L.J.; 

 Scouts en Gidsen Karekiet-Edelweis; 

 Scouts en Gidsen Olé Olé (AKABE-werking); 

 Scouts en Gidsen Prins Boudewijn; 

 Scouts en Gidsen Sint-Jan. 

 

 Particuliere jeugdhuizen en -clubs 

Een particulier jeugdhuis of jeugdclub is een werking die de jeugdhuismethodiek toepast. Onder 

jeugdhuismethodiek wordt de wijze verstaan waarop de verantwoordelijken, vertrekkend vanuit een 

laagdrempelige ruimte, hun jeugdhuiswerking uitbouwen. Centrale pijlers hierbinnen zijn ontmoeting, 

ontspanning en vorming. Belangrijke aspecten binnen de jeugdhuismethodiek zijn laagdrempeligheid, 

inspraak, experimenteerruimte en toegankelijkheid. 



 

Om erkend te worden, moeten particuliere jeugdhuizen en jeugdclubs voldoen aan volgende voor-

waarden: 

- voldoen aan de voorwaarden tot erkenning als particulier jeugdwerkinitiatief; 

- het initiatief stelt zich de jeugdhuismethodiek tot hoofddoel; 

- minstens 30 leden tellen die een leeftijd hebben tussen 16 jaar en 30 jaar. 

 

In Wetteren is er één particuliere jeugdhuis, nl JOC EXiXion vzw. Dit jeugdhuis is verzelfstandigd in 

2014. De statuten tot omvorming naar VZW werden bij de rechtbank van koophandel neergelegd op 6 

mei 2014. Zij zijn sinds 2015 erkend als particulier jeugdwerkinitiatief door de jeugdraad/gemeenteraad. 

Het jeugdhuis is gehuisvest in een gemeentelijk gebouw. Ze betalen hiervoor een bezettingsvergoeding 

van €500/jaar. Aan het einde van 2017 is het JOC EXiXion gesloten. 

 

 Particuliere jeugdorganisaties 

Particuliere jeugdorganisaties zijn alle particuliere jeugdwerkinitiatieven die niet erkend worden als 

particuliere jeugd- of jongerenbeweging of als particulier jeugdhuis of jeugdclub. 

 

Naast de voorwaarden tot erkenning als particulier jeugdwerkinitiatief, moeten particuliere 

jeugdorganisaties, om erkend te worden, minstens 10 leden tellen die een leeftijd hebben tussen 0 jaar 

en 30 jaar. Indien de werking van een particuliere jeugdorganisatie voor een groot deel gericht is naar 

kinderen en jongeren met een (mentale en/of fysieke) handicap, moet deze minstens 5 leden tellen die 

een leeftijd hebben tussen 0 jaar en 30 jaar. 

 

In Wetteren zijn twee jeugdwerkinitiatieven erkend als particuliere jeugdorganisatie: 

- fanfareorkest De Kopernootjes; 

- Jeugdbrandweer. 

 

 Financiële, materiële en logistieke ondersteuning 

 Financiële ondersteuning 

Voor de financiële ondersteuning van de erkende jeugdwerkinitiatieven worden jaarlijks gelden 

voorzien in de gemeentebegroting na subsidiëring voor de Vlaamse overheid. De verdeling van deze 

gelden gebeurt via het subsidiereglement ‘Particuliere jeugdwerkinitiatieven – financiële onder-

steuning’.  

 

De aanvragen tot subsidiëring moeten jaarlijks gericht worden aan de gemeentelijke jeugddienst en 

worden beoordeeld door de jeugdraad. De definitieve beslissing tot uitbetaling wordt genomen door het 

schepencollege. De uitbetaling gebeurt voor 31 december van hetzelfde kalenderjaar. 

 

Het bestuurscomité van de jeugdraad heeft in 2014 een voorstel uitgewerkt waarin alle niet 

gespendeerde bedragen van de werkingsubsidie voor jeugd- en jongerenbewegingen, de 

werkingsubsidie voor jeugdorganisaties, de vormingssubsidie en de educatieve subsidie worden 

toegevoegd aan een reservefonds. Dit reservefonds is dus een soort spaarrekening, een verzamelpotje 

voor allerlei subsidies. Deze ‘extra’ subsidie wordt op advies van de jeugdraad uitbetaald aan een 



 

jeugdinitiatief, onder volgende voorwaarden: 

- Het gaat om een activiteit of een project voor en door jongeren 

- Deze activiteit of dit project is gelinkt aan:  

o een of meerdere gemeentelijke doelstellingen binnen de meerjarenplanning  

o of aan de opstart van een nieuwe jeugd- of jongerenbeweging/ -organisatie  

o of aan een jubileumviering van een jeugd- of jongerenbeweging/ -organisatie 

- Deze activiteit of dit project wordt voorgesteld op de Algemene Vergadering van de jeugdraad tussen 

1 september en 31 december van hetzelfde jaar. 

- Het resterende bedrag, na verdeling wordt geschonken aan een goed doel. 

 

In 2017 werd dit bedrag toegekend aan twee verschillende initiatieven:  

- Aan Chiro Hermeline voor de viering van hun 60-jarig jubileum (1500 euro). 

- Aan een project van de jeugdraad om verkeersveiligheid te bevorderen. Er zijn fluovestjes, 

spaakreflectoren en fietslichtjes aangekocht, die in 2018 tijdens een project gebruikt zullen worden 

(7737,37 euro). 

 

In 2017 is aan de erkende particuliere jeugd- en jongerenbewegingen €12.735,43 euro uitbetaald als 

subsidie voor infrastructuurinvestering en 8.470,31 euro als werkingssubsidie. 

 
Infrastructuur-

investeringen 
Werkingsubsidie Totaal 

Chiro Hermeline €466,35  €931,68  €1.398,03 

Chiro Kwatrecht €296,70  €970,00  €1.266,70 

Chiro Overschelde €396,92  €1.245,51  €1.642,43 

K.L.J. €251,09  €726,16  €977,25 

Scouts en Gidsen AKABE Olé Olé  /  €491,81  €491,81 

Scouts en Gidsen Edelweiss-Karekiet €7.492,12  €1.014,02  €8.506,14 

Scouts en Gidsen Prins Boudewijn €2.191,77  €1.402,27  €3.594,04 

individueel    

Scouts en Gidsen Sint-Jan €1.640.48  €1.688,86  €3.329,34 

JOC EXiXion / / / 

Overzicht subsidieverdeling erkende particuliere jeugd- en jongerenbewegingen  

 

Noot: Vanuit Vlaanderen werd beslist om 10% te besparen op alle jeugdgerelateerde subsidies. Het 

gemeentebestuur van Wetteren heeft beslist om lineair 5% te besparen. M.a.w. de subsidiebedragen 

voor jeugdwerkinitiatieven zijn sinds 2014 met 5% gedaald. 

 

Tussen de erkende particuliere jeugd- en jongerenbewegingen bestaat de afspraak dat, indien één van 

hen (ver)bouwt, de anderen geen grote werken aan hun infrastructuur doen zodat de betrokken jeugd- 

of jongerenbeweging optimaal gebruik kan maken van de voorziene gelden voor infrastructuur-

investeringen. Dit jaar was Scouts en gidsen Prins Boudewijn aan de beurt. 

 

Voor de financiële ondersteuning van erkende particuliere jeugdorganisaties gebeurt de verdeling van 

de gelden aan de hand van een ingediend verslag van niet-winstgevende activiteiten dat vergezeld is 

van de factu(u)r(en) die betrekking hebben op de door de erkende particuliere jeugdorganisatie 



 

georganiseerde activiteiten. 75% van de ingediende facturen wordt betoelaagd, met een minimum van 

250 euro en een maximum van 500 euro. 

 

In 2017 is 500 euro, het maximumbedrag, uitbetaald aan fanfareorkest De Kopernootjes en €368,25 aan 

de jeugdbrandweer.  

 

JOC EXiXion, wordt sinds zijn erkenning als particulier jeugdwerkinitiatief ook gesubsidieerd via dit 

reglement onder volgende voorwaarden: 

- 30% van het voorziene bedrag wordt als basissubsidie toegekend. 

- De overige 70% van het voorziene bedrag wordt toegekend op basis van een subsidiereglement. 

In 2017 is er geen subsidie toegekend aan het JOC wegens hun sluiting en ontbinding. 

 

 Materiële ondersteuning 

Alle erkende particuliere jeugdwerkinitiatieven genieten van volgende vormen van materiële 

ondersteuning: 
- vervoer van materiaal naar en van de kampplaats met een maximum van 800 kilometer per jaar     

waarvan maximaal 600 kilometer niet aangerekend wordt; 

- gratis gebruik van het niet-audiovisueel materiaal uit de Gemeentelijke Uitleendienst en eenmaal per 

jaar gratis vervoer van dit materiaal; 

- gebruik aan verminderd tarief van de gemeentelijke sportinfrastructuur met voor bepaalde 

infrastructuur een beperking tot specifieke dagen in de week; 

- gebruik aan verminderd tarief van theaterzaal NOVA, cultuurcomplex De Poort, de gemeentelijke 

buurthuizen en de gemeentelijke feestzaal mits naleving van de in de respectievelijke 

gebruiksreglementen opgenomen voorwaarden. 

 

Particuliere jeugdwerkinitiatieven die aangesloten zijn bij de gemeentelijke jeugdraad kunnen beroep 

doen op: 

- 500 gratis kopieën per jaar (per vereniging). 

 

In 2017 stond de gemeente in voor: 

- 6 keer kampvervoer; 

- 18 uitleningen van materiaal. 

 

 Sport 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 Zwemmen in overdekt zwembad of openluchtzwembad; 

 Zwemlessen vanaf 5 jaar en watergewenning voor kleuters; 

 Schoolzwemmen en schoolsport; 

 Info over sportverenigingen; 



 

 Reservaties sportzalen en voetbalveld; 

 Schoolsportklassen voor basisonderwijs; 

 Sportkampen; 

 Sportoverdag voor volwassenen; 

 Sport voor senioren; 

 Subsidies en erkenning sportverenigingen; 

 Info over sportpark Kapellekouter Massemen en het Marcel De Kerpel stadion. 

 

 Locatie 

 

 

 

De gemeentelijke sportdienst is 

gevestigd in de Warandelaan te 

Wetteren. De Sportdienst beheert 

het gemeentelijke sportcentrum 

"de Warande" met inbegrip van 

sporthallencomplex en 

zwembaden. 

 

 

 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Sportfunctionaris-directeur 1 

Sportpromotor 3,1 

Administratief bediende 1 

Onthaal & administratie 4 

Toezicht sporthal 1,5 

Hoofdredder 1 

Redder 5 

Poetspersoneel 6,2 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Sportaccommodatie 

 Zwembaden 

 Gemeentelijk overdekt zwembad “De Warande” 

 

 

Warandelaan 14, 9230 Wetteren 

 

Wateroppervlakte:  

180 m² (9 x 20) 

40 m²  (10x4) 

30 m²  kinderbad  

 

Tarieven vanaf 

september 

Inwoner Wetteren Niet-inwoner Wetteren 

Volwassenen 3,00 euro 4,00 euro 

Kinderen 2,00 euro 3,00 euro 

Scholen 1,00 euro 2,00 euro 

 

Openingsuren Schoolweek Vakantieweek 

Maandag en vrijdag 16.30-18.00 uur 13.00–21.00 uur 

Dinsdag 17.30-21.00 uur 13.00–21.00 uur 

Woensdag 12.00-18.00 uur 13.00–21.00 uur 

Donderdag 16.30-21.00 uur 13.00–21.00 uur 

Zaterdag 8u30-12.30u*/13.00u-17.45u 8u30-12.30u/13.00u-17.45u 

Zondag 8u30-12.30u/13.00u-17.45u 8u30-12.30u/13.00u-17.45u 

Elke weekdag 7.00-8.00 uur  

*Cursus watergewenning of kleuterspeelvoormiddag/brevetzwemmen 

 

Sluitingsperiode 

Gedurende de opening van het openluchtzwembad. 

Gebruikers 

In onderstaande tabel dient men een onderscheid te maken tussen drie groepen: 

- scholen (tijdens de lessen lichamelijke opvoeding) 

- groepen (clubs, sociaal-culturele groeperingen, eigen organisaties, leger, enz.) 

- individuelen (tickets + abonnementen) 

Gebruikers 

 Scholen Groepen Individuen Totaal Openingsdagen Gem/dag 

Januari 3053 1227 2855 7135 29 246 

Februari 3389 1641 2554 7584 27 281 

Maart 4110 1633 2619 8362 31 269 

April 1640 857 2459 4956 28 177 

Mei 3501 1167 6256 10924 30 364 



 

September 2662 678 1326 4666 19 245 

Oktober 4210 1580 2568 8358 31 269 

November 4213 1352 2286 7851 27 291 

December 2786 1030 1830 5646 27 209 

TOTAAL 29564 11165 24753 65482 249 261 

Opmerking: de telling voor het zwembad gebeurt per beurt., mei: aantal dagen openluchtzwembad 

 Gemeentelijk openluchtzwembad “De Warande” 

 

Warandelaan, 9230 Wetteren. 

 

Wateroppervlakte: 

 groot bassin: 1100 m² (50 x 20/25) 

 ander bassin: 250 m² (20 x 12,5) 

 

Tarieven Inwoner Wetteren Inwoner niet-Wetteren 

Volwassenen 5,00 euro 8,00 euro 

- 12-jarigen 2,50 euro 4,00 euro 

Scholen 1,00 euro 2,00 euro 

Zwemclub trainen gratis  

 

Openingsuren   

Alle weekdagen van 9u30 – 20u30 

Weekends van 9u30 – 18u00 

 

Sluitingsperiode 

Gedurende de opening van het overdekt zwembad 

 

Gebruikers 

 Scholen Groepen Individuen Totaal Openingsdagen Gem/dag 

Juni 2226 154 6225 8605 28 307 

Juli - 496 4193 4689 31 151 

Augustus - 82 5984 6066 31 195 

TOTAAL 2226 732 16402 19360 92 217 

 

 

 

 

 

 



 

 Sporthal 

 

 
Gemeentelijke sporthal “De Warande” 

Warandelaan 14B, 9230 Wetteren 

 

Sportoppervlakte: 

 

grote zaal: 2x 1.536 m² (48 x 32) 

budozaal: 198 m² (18 x 11) 

danszaal: 204 m² (17 x 12) 

 

Tarieven  

(De prijzen hieronder vermeld, hebben betrekking op het 

gebruik per uur van 1/3 van de zaal) 

Individuelen 8,00 euro 

Scholen 5,00 euro 

Verenigingen 8,00 euro 

 

Openingsuren 

 Schoolweek Vakantieweek 

Weekdag 9u – 23u 9u – 23u 

Zaterdag 9u – 21u 9u – 21u  

Zondag 9u – 19.30u 9u – 19.30u 

 

Sluitingsperiode 

Juli 

 

Gebruikers 

Aantal sporters in 2017 162.960 

 Openluchtrecreatie 

 Voetbalterrein “De Warande” 

Warandelaan, 9230 Wetteren 

sportoppervlakte: 7.000 m² 

Tarieven  

Per uur of per wedstrijd voetbal € 20 of € 30 

Omnisportveld (verhard): gratis 

 

Gebruikers 

Webra, Mikloboys, Olkwar + gelegenheidswedstrijden van 

sociaal-culturele verenigingen en scholen. 



 

 Krulbollokaal “De Warande” 

Tarieven  

Tarief € 10 per halvedag deel 

 

Gebruikers 

Boldersclub “De Warande” 

 Petanquelokaal “De Warande” 

Tarieven  

Zomertarief € 7,5 per halvedag deel 

Wintertarief € 15 per halvedag deel 

 

Gebruikers 

Petanqueclub “De Senioren”, Okra Centrum, Okra Kristus 

Koning, Okra Overschelde, petanqueclub “Onder ons” 

 Kapellekouter 

Kapellekouter Massemen 

Sportoppervlakte: 15.000 m² 

 

Gebruikers 

V.V.E. Massemen + gelegenheidsploegen (via Massemen) 

 Sportpark Dassenveld 

Sportoppervlakte: circa 4 ha 

 

Gebruikers 

Alle ploegen van RFC Wetteren 

 

 Promotie en animatie 

 Categorie 1: ééndaagse activiteiten georganiseerd door sportdienst of sportraad of in 

samenwerking met andere diensten 

Organisator Aard Data 

Sport Vlaanderen  Sportkriebels Wachtebeke 13 april 

SD(³) + diensten Vrije Tijd Buitenspeeldag 19 april  

SD + BSD Schelde-Durme Seniorensportdag te Destelbergen 4 mei 

BSD (3) “Schelde-Durme” + SD Sportdag Melle 3 juni  

                                                 
(3) BSD = burensportdienst 

(2) Sportraad 

(3) Sportdienst 



 

SD + diensten Vrije Tijd Ola Peloeza 17 juni 

SD + BSD Schelde-Durme Personeelssportdag te Wetteren 8 juni  

SD Wandeltocht (sport overdag) juni  

SD Doedelidoedag (grootouders-kleinkinderen) 30 juni 

SD + Bloso Interscholencross 27 september 

SD + BSD Schelde-Durme Sportdag Lebbeke 13 oktober 

SD Zwembadmaand: activiteiten voor alle leeftijden november 

SD + SR(²) Kampioenenviering 20 december  

 Categorie 2: meerdaagse activiteiten georganiseerd door sportdienst of sportraad of in 

samenwerking 

Organisator Aard Data 

SD Sportieve midweek voor senioren 15 – 19 mei 

SD Zwemles tijdens vakantie (voormiddag) krokusvakantie 

SD + gem. Topdagen/Sportstraat 24-25 juni 

SD Cursussen watergewenning voor kleuters + zwemles 

14 januari – 18 februari 

11 maart – 6 mei 

16 september – 21 oktober 

18 november – 23 december 

 Categorie 3: activiteiten van langere duur (verschillende weken) 

Organisator Aard Deelnemers Data 

SD 

Schoolsportklassen: per week twee klassen 

voor een geïntegreerde sportweek verwerkt 

in het leerplan (van 1ste tot 6de leerjaar) 

± 1.700 Volledig schooljaar 

SD 

Sport-overdag: weekprogramma met turnen 

en dans, fitness, zwemmen, tai-ji, yoga, 

badminton en allerlei keuzeactiviteiten 

± 100/week september-juni 

SD 

Sport voor senioren: weekprogramma met 

turnen, fitness, tai-ji, tafeltennis, zwemmen, 

curling en keuzeactiviteiten 

± 120/week september-juni 

SD 

Recreatiezwemmen: elke woensdag- en 

zaterdag- en zondagnamiddag + alle dagen 

tijdens de verlofperiodes 

± 40 september-mei 

SD 
Zwemles: maandag & vrijdag van 18.00 –

19.00u voor kinderen vanaf 5 jaar  

150 per 

seizoen 
oktober-april 

SD Aquajoggen  
elke dag bij diepe 

bodem 

SD  
Leren lopen “start to run”  

(overdag en ‘s avonds) 
 April-juni 

SD Bodytraining (keep fit)  Jan-april 

SD Figuurtraining  Sept-dec 



 

SD Fitness voor 50+ers  Jan-maart/okt-dec 

SD + Okra Lijndans  Jan-juni/okt-dec 

SD Ochtendzwemmen ca 46/week Elke weekdag 

SD Bewegen in de Warande  permanent 

 

 Categorie 4: initiaties, stages, recyclages en Landelijke Commissie 

Kadervormingscursussen (LCK) 

Organisator Aard Data 

ISB (4) + BSD + 

Sport Vlaanderen 

deelname aan verscheidene studiedagen en 

congres door de sportfunctionarissen 

22-23 maart 

ISB bijscholing redders  27 mei en 30 september 

BVLO (5) bijscholing sportpromotiepersoneel  22-24 augustus 

 

 Categorie 5: sportkampen 

Organisator Aard 
Aantal 

dlnmrs 
Data 

SD + V-formation Krokusverlof ‘Samen Sterk’ lager onderwijs 60 27 februari – 3 maart 

SD + V-formation Krokusverlof ‘Sportmuts kleuters 30 27 februari – 3 maart 

SD + V-formation Kleutersportkamp Pasen ‘Sim sala sport’ 33 3 – 7 april 

SD + V-formation ‘Zwemkamp’ lager onderwijs 82 3 – 7 april 

SD + V-formation Kleutersportkamp Pasen ‘Op de boerderij’ 29 10– 14 april 

SD + V-formation ‘United sport of America’ lager onderwijs 61 10– 14 april 

SD + V-formation ‘Usain Bolt’ lager onderwijs 40 3– 7 juli 

SD + V-formation ‘Kriebeldiertjes’ kleuters 32 3– 7 juli 

SD + V-formation Les Jeunes Olympiques 18 7– 11 augustus 

SD + V-formation All American Sports camp 18 7– 11 augustus 

SD + V-formation ‘Sportkriebeltjes’ kleutersportkamp 23 16 – 18 augustus 

SD + V-formation Omnisportkamp lager onderwijs 39 16 – 18 augustus 

SD + V-formation ‘Oe-a-Oerwoudkamp’ kleutersportkamp 39 21 – 25 augustus 

SD + V-formation ‘In the Army’ lager onderwijs 80 21 – 25 augustus 

SD + V-formation ‘Waterspeeldorp’ 62 3 november 

 

 Toerisme en Cultuurbeleid 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

                                                 
(4) ISB. = instituut voor sportbeheer 

(5) BVLO = Bond voor Lichamelijke Opvoeding 



 

 Toeristisch onthaal; 

 Fiets- en wandelbrochures; 

 Fietsverhuur; 

 Dagtrips en rondleidingen voor groepen & individuele toeristen 

 Gemeentelijke evenementen (zoals nieuwjaarsreceptie, Kerstmarkt, Topdagen en Wetteren Feest!) 

 Locatie 

 

 

Markt 23 

9230 Wetteren 

 

Tel.: 09 366 31 04 

E-mail: toerisme@wetteren.be  

www.wegvanwetteren.be 

www.facebook.com/wegvanwetteren 

 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Coördinator toerisme en cultuurbeleid 1 

Administratief assistent 1 

 

 Werking 

Sinds 16 juli 2007 is een deskundige toerisme & evenementen in dienst. De deskundige heeft als taak 

het toeristisch beleid uit te bouwen en evenementen te organiseren en ondersteunen. In 2017 heeft Stijn 

na 10 jaar de dienst verlaten om voor de provincie te gaan werken. Hij werd vervangen door Tijl De 

Bock. 

 

De werking van de dienst wordt sinds 19 mei 2008 ondersteund door een administratief assistent. 

 

Sinds april 2012 heeft de dienst een nieuwe locatie: Markt 23. 

 

 Actiepunten 2017 in het beleidsdomein toerisme 

De volgende actiepunten werden gerealiseerd in 2017: 

- Toeristische productontwikkeling: 

 Alpacawandelingen; 

 Wetteren vanop de Schelde;  

 Wetteren te paard;  

 Van de grond in Wetteren. 

- Onthaalplan Kalkense Meersen – Donkmeer  

mailto:toerisme@wetteren.be
http://www.wegvanwetteren.be/
http://www.facebook.com/wegvanwetteren


 

- Inventarisatie van trage wegen waar grondige aanpassingen of werken noodzakelijk zijn 

- Inventarisatie ontbrekende trage wegenbordjes 

- Intergemeentelijke samenwerking: 

 PDPO-dossier B(l)oeiend Oost-Vlaanderen (Toerisme Oost-Vlaanderen)  

 Welkomstborden Bloeiend Wetteren 

- In het kader van het project B(l)oeiend Oost-Vlaanderen: 

 Inventarisatie bloemenmarkten en siertelers met thuisverkoop i.s.m. Toerisme Oost-Vlaanderen;  

 Voorbereiding verwelkomingsborden in thema van sierteelt; 

 Opvolging traject horeca-ambassadeurs 

- Vervolg historische infoborden i.s.m. Raad voor Toerisme & Evenementen 

- Zoektocht naar extra reuzendragers 

- Themaroute in het teken van de sierteelt (Floraliëntocht) – begeleide fietstochten bestendigen 

- Medewerking aan wedstrijd Boom van het Jaar, ter promotie van de Lindeboom van Massemen 

- Voorbereiding brochure dagtrips 2017 – 2018 + ontwikkeling van nieuwe groepsformules 

- Bloementapijt 2017 – realisatie en promotie 

- Evenementenkalender  

- Organisatie evenementen (cfr. infra) 

- Coördinatie evenementen (cfr. infra) 

- Vervolg Advies-GPS 

- Historische infoborden 

- Trage wegen: opvolging 

- Klimaatplan 

- Kermis: vuurwerk op de donderdagavondmarkt 

- Open Monumentendag 

- Organisatie en uitvoering Fietstochten  

- De vernieuwe Kerstmarkt  

- Lancering ‘Weg van Wetteren’ 

 

 Projectsubsidies 

Sinds 2008 kunnen organisaties subsidies aanvragen voor evenementen met een bovenlokale uitstraling 

en/of toeristische doelstellingen. Sinds 8 november 2011 zijn de richtlijnen voor deze projectsubsidies 

vervat in een reglement dat goedgekeurd werd door de gemeenteraad. Sinds 7 juli 2015 krijgen 

toeristische projecten, culturele projecten en evenementen subsidies volgens één gezamenlijk 

reglement. 

Aanvrager Project Datum 

Goedkeuring 

Bedrag 

GCW Carnaval 2017 6/02/2017  € 2 500  

Muziekkamers Nova Symphonix 13/02/2017  € 2 000  

Kort door den bos Nonnen van Navarone 13/02/2017  € 500  



 

vzw Romax Jazz Wetteren 15/05/2017  € 250  

Q lovin’ criminals BBQ-kampioenschap 24/04/2017  € 250  

De losse flodder Badminmaraton 15/05/2017  € 250  

Shortwood Shortwoodfestival 15/05/2017  € 1 500  

Vrank & vrij Uitzinnig 10/10/2017  € 2 000  

Kunstateljee Opendeur WAK 8/01/2018  € 750  

Gemeentelijk carnaval comité Wetteren vzw Carnaval 2018 8/01/2018  € 2 500  

D'Eaux Sérieuses DS Showtime 8/01/2018  € 1 500  

Hilaire De Vos Open Tuindagen 13/02/2017  € 500  

Thog - buurtcomité Wetteren Kerstmarkt Massemen 10/10/2017  € 1 500  

vzw Kid Rock Kid Rock 15/05/2017  € 2 000  

Oogstfeesten Kortenbos-Massemen Oogststoet 13/07/2016  € 2 500  

 

 Toeristisch onthaal 

De dienst toerisme is verantwoordelijk voor toeristische informatieverstrekking. Sinds 20 mei 2008 

heeft de dienst toerisme vaste openingsuren (elke werkdag van 9.00 tot 12.00 uur). Deze openings-

uren werden in de daaropvolgende jaren uitgebreid. 

 2015 2016 2017 

Aantal bezoekers 2 836 2 274 2569 

Gemiddeld aantal bezoekers/dag 10,70 8,58 9,69 

 Dagtrips 

De dienst toerisme heeft in 2008 een eerste aanbod aan dagtrips opgestart. Dit werd de volgende jaren 

verder uitgebouwd.  

 2015 2016 2017 

Aantal groepen 66 52 60 

Aantal toeristen 2 045 1 420 1896 

 

De begeleide wandelingen en fietstochten in het kader van evenementen (cfr. infra) worden hier niet bij 

gerekend. 

 Organisatie van evenementen 

De dienst toerisme organiseert wandelingen, fietstochten en evenementen. 

Datum Activiteit Aantal deelnemers 

8 jan 2017 Nieuwjaarsreceptie ± 1.894 



 

Datum Activiteit Aantal deelnemers 

28 mei, 25 jun, 30 jul en 

17 sept 2017 
Begeleide Floraliëntochten 180 

24-25 jun 2017 Topdagen 4.000 

07 jul 2017 Tuinconcert Wetteren Feest 300 

11 jul 2017 Feestzitting Wetteren Feest 225 

03 sept 2017 Reuzenommegang onbekend 

07 sept 2017 Avondmarkt met vuurwerk ± 3.000 

10 sept 2017 Open Monumentendag onbekend 

16-17 dec 2017 Kerstmarkt en kerstshopping 10 000 

 

  



 

 FINANCIËLE DIENST 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 financiële administratie: besteladministratie - facturatie – boekhouding 

o centralisatie van alle bestellingaanvragen, opmaken bestelbons, 

o na levering: opvolging facturen, vanaf inschrijving tot betaalbaarstelling 

o opmaken invorderingstaten en facturen + verzending 

o bijhouden boekhouding, opmaken schuldvorderingstaat, audit boekhouding van het OCMW 

o controle boekhouding kerkfabrieken en gemeentelijke vzw’s 

o boekhouding AGB 

o opmaken ontwerpen en administratieve afhandeling begroting en begrotingswijzigingen 

o voorbereiding besluiten gemeenteraad m.b.t. financiële, boekhoudkundige en aanverwante 

verrichtingen OCMW en kerkfabrieken.  

 fiscaliteit 

o opmaken belasting- en retributiereglementen en uitvoering gemeenteraadsbeslissing terzake 

o opmaken belastingkohieren, uitdrukken en versturen aanslagbiljetten 

o opvolging en behandeling bezwaarschriften 

 secretariaat gemeenteraadscommissie financiën  

 het verlenen van een voorafgaand visum voor bepaalde uitgaven zoals bedoeld in artikel 160 §2 van 

het gemeentedecreet en zoals vastgesteld bij beslissing van de gemeenteraad van 22 juni 2007 en 

aangepast bij beslissing van 22 augustus 2013. 

 uitvoeringsopdrachten 

o de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten 

o het vereffenen van de uitgaven 

o het voeren van de boekhouding (het grootboek van ontvangsten en uitgaven; het dag- en kasboek) 

o het thesauriebeheer 

o het opstellen van de dienstjaarrekening 

 (gerechtelijke) vervolgingen bij het invorderen van de gemeentelijke belastingen en andere 

openstaande debiteuren. 

 beheer van de leningen 

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 369 00 50 



 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Financieel beheerder 1 

Deskundige boekhouding 2,4 

Administratief medewerker 0,8 

Deskundige fiscaliteit  1 

 Budget 

B1: Het doelstellingenbudget 

Initieel 

budget 2016 

Budget 2016 na 

laatste wijziging 

Initieel  

budget 2017 

Budget 2017 na 

laatste wijziging 

 Saldo Saldo Saldo Saldo 

Algemene dienstverlening -17.617.684 -15.659.173 -22.430.948 -20.542.185 

Prioritaire beleidsdoelstelling -2.720.310 -508.590 -5.252.168 -5.584.022 

Exploitatie -127.059 -101.386 -316.434 -338.839 

Investeringen -2.593.251 -407.204 -4.935.734 -5.245.183 

Andere     

Overig beleid -14.897.374 -15.150.583 -17.178.780 -14.958.163 

Exploitatie -14.170.177 -14.263.340 -16.239.633 -14.425.290 

Investeringen -727.196 -887.243 -939.147 -532.874 

Andere     

Stadsontwikkeling en 

infrastructuur 

 

-6.796.762 

 

-8.298.875 

 

-8.204.006 

 

-11.869.470 

Prioritaire beleidsdoelstelling -1.418.695 -2.358.449 -2.799.200 -5.555.002 

Exploitatie -88.050 -60.000 -80.200 -80.200 

Investeringen -1.330.645 -2.298.449 -2.719.000 -5.474.802 

Andere     

Overig beleid -5.378.067 -5.940.426 -5.404.806 -6.314.468 

Exploitatie -4.401.452 -4.300.058 -4.707.576 -4.580.724 

Investeringen -976.615 -1.677.148 -734.010 -1.770.524 

Andere  36.780 36.780 36.780 

Vrije tijd en leren -7.934.591 -5.987.623 -7.696.081 -5.456.796 

Prioritaire beleidsdoelstelling -2.908.258 -778.094 -2.049.778 -55.236 

Exploitatie -198.258 -203.183 -209.778 -196.818 

Investeringen -2.710.000 -574.911 -1.840.000 141.582 

Andere     

Overig beleid -5.026.333 -5.209.529 -5.646.303 -5.401.560 

Exploitatie -4.660.883 -5.233.767 -5.265.510 -5.141.571 

Investeringen -370.450 5.673.808 -350.000 -125.615 

Andere 50.000 -5.649.570 -30.793 -134.374 

     

Algemene financiering 31.544.718 25.613.391 37.626.180 34.875.366 

Prioritaire beleidsdoelstelling -50.000 -53.500 -50.000 0 



 

B1: Het doelstellingenbudget 

Initieel 

budget 2016 

Budget 2016 na 

laatste wijziging 

Initieel  

budget 2017 

Budget 2017 na 

laatste wijziging 

 Saldo Saldo Saldo Saldo 

Exploitatie  -3.500   

Investeringen -50.000 -50.000 -50.000 0 

Andere     

Overig beleid 31.594.718 25.666.891 37.676.180 34.875.366 

Exploitatie 26.702.441 27.816.728 28.319.272 28.323.122 

Investeringen 245.000 9.000 1.502.200 1.697.805 

Andere 4.647.277 -2.158.837 7.854.708 4.854.439 

TOTALEN -804.319 -4.332.280 -704.855 -2.993.085 

Exploitatie 3.056.562 3.651.494 1.500.141 3.559.680 

Investeringen -8.513.157 -212.146 -10.065.691 -11.309.610 

Andere 4.652.277 -7.771.627 7.860.695 4.756.845 

 Belastingen en retributies 

Opcentiemen 2015 2016 2017 

Onroerende voorheffing 9.945.293,82 9.070.132,23 9.125.327,27 

Personenbelastingen 8.194.487,22 8.200.794,14 7.988.491,26 

Motorrijtuigen 358.940,49 365.370,84 374.329,25 

 

AARD DER BELASTING 2015 2016 2017 

Aansluiting riolering 160.500,00 225.500,00 150.000,00 

Vervoer van personen die overlast veroorzaken 3.260,00 1.500,00 5.800,00 

Valse alarmmeldingen 4.700,00 1.500,00 1.600,00 

Weghalen, bewaren in beslag genomen voertuigen 200,00 100,00 250,00 

Afgifte identiteitsbewijzen / paspoorten / 

trouwboekjes / uittreksels en andere belastingen op 

de afgifte van administratieve stukken 

345.460,26 358.139,40 365.189,97 

Aanvragen/meldingen hinderlijke inrichtingen 3.320,00 5.100,00 4.440,00 

Leggen inritten in trottoirs - 15.660,00 2.250,00 

Onderhoud rioolnet 1.173.521,25 1.373.421,76 1.449.037,34 

Begravingen / bijzetting / verstrooiing 610,00 3.650,00 4.450,00 

Ontgravingen 700,00 1.050,00 2.000,00 

Afgifte zakken, klevers, recipiënten 640.607,82 736.573,98 696.481,84 

Sluikstorten 1.595,31 277,61 2.834,00 

Nachtwinkels en phoneshops - - 6.000,00 

Wedkantoren 744,00 744,00 1.488,00 

Taxidiensten 983,88 998,58 1.698,05 

Plaatsrecht markten 62.894,20 63.652,80 61.957,20 

Plaatsrecht kermissen 38.988,31 28.286,25 31.033,75 

Andere innames openbaar domein 81.095,79 97.823,37 66.056,59 



 

AARD DER BELASTING 2015 2016 2017 

Bouwen 38.001,98 40.940,28 56.445,71 

Activeringsheffing 89.660,68 57.285,49 119.415,95 

Ontbreken van parkeerplaatsen - - - 

Leegstaande woningen en gebouwen 114.750,00 116.250,00 91.500,00 

Krotten/verwaarloosde/ongeschikte woningen en 

gebouwen 

15.000,00 625,00 67.425,26 

Leegstand/verkrotting bedrijfsruimten - 740,00 152.390,00 

Tweede verblijven  23.000,00 29.500,01 28.825,00 

Algemene gemeentebelasting 1.421.633,35 1.392.955,01 1.413.398,12 

Gemeentelijke administratieve sanctie 3.310,00 4.150,00 2.790,00 

 Gemeentefonds 

De regelen inzake de omslag van het deel van het gemeentefonds dat aan de gemeenten van het Vlaamse 

Gewest toekomt, zijn vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 19.12.1984 en 20.11.1985. 

 

In 2017 ontvingen we € 5.669.989,71. 

 Subsidiëring door de gemeente  

 Subsidies aan verenigingen en instellingen 

Sportverenigingen 2015 2016 2017 

2 many bikers 789,19 674,94 720,35 

ACWW 973,29 804,17 737,60 

Arthus real Dames  3.034,83 3.113,96 3.266,91 

B.C. Challenge 2.344,76 2.416,77 2.703,64 

Bridgeclub Wetthra 569,10 494,12 397,90 

Data M Volleybal 315,78 233,66 293,57 

De Anoniemfibieën 238,96 316,10 230,50 

De Losse Flodder - 255,52 393,83 

De lustige bolders 148,52 152,32 - 

De prullenbosvissers - 271,33 223,65 

De Verenigde vrienden 366,19 292,28 301,07 

De Warandebolders 230,38 266,12 230,23 

De Wetterse Vrijpion 789,65 734,59 737,81 

Duikclub De Waterman 893,03 1.169,15 1.031,63 

Eendracht De Ves - 318,35 358,44 

Eendracht Massemen  13.027,11 13.620,28 15.332,71 

Gemeentelijke sportraad  1.450,00 1.450,00 1.450,00 

G-LYMNASTIEK 4.078,18 3.077,79 2.585,76 

Golfclub The lost hole  393,71 451,10 313,57 



 

Sportverenigingen 2015 2016 2017 

Judoclub Wetteren-Serskamp 1.588,89 1.702,58 1.597,71 

KFC Edeboys  6.321,93 8.736,91 8.178,01 

Koninklijke Scheidsrechters Vriendenkring 650,06 585,13 559,34 

Koninklijke Zwemvereniging Wettra 1.367,47 1.525,08 1.350,13 

Kon. Ridderlijke Gilde 903,29 820,26 815,93 

KVVE Massemen 13.027,11 13.620,28 15.332,71 

MADE 2 MOVE 855,83 2.193,60 1.395,63 

MDM Garbolino 214,47 199,15 191,08 

MISE-EN-PLACE (Mariagaard) 500,00 - - 

Miniduivels 5.317,44 3.401,43 4.683,60 

MTC The Bridge 330,63 418,58 392,18 

MVC Staminé 148,05 185,58 151,93 

Olkwar recreatief 259,74 214,96 191,91 

Petanqueclub De zeshoek 219,43 152,32 191,08 

Racing Tennis Club Wetteren 3.447,27 3.411,09 3.282,97 

Royal Football Club (RFC Wetteren) 38.454,14 35.301,48 37.503,32 

SC Gransvelde vzw 175,00 175,00 - 

Silos St.-Lodewijk 767,11 870,35 793,69 

Sportraad Wetteren 1.450,00 1.450,00 1.450,00 

Stacco jeugd 259,54 285,14 267,01 

Standaard Wetteren  25.017,54 - - 

Start to swim 254,98 294,06 279,44 

Tennis & squash standaard Wetteren 4.364,48 4.564,85 4.832,87 

Triatlon & DuatlonWetteren 1.139,90 1.017,82 990,63 

TTC Orchidee 794,58 667,05 677,49 

VC Atlantis 199,51 189,08 191,08 

VC Data M 315,78 233,66 293,57 

VC Ost Assuran Team Wetteren (voorheen 

Volleybalclub wd Wetteren) 

1.863,58 2.081,58 2.344,62 

VC Rabbits 178,92 168,95 181,29 

VC Real Dames 3.034,83 3.113,96 3.266,91 

VC Stacco 381,05 393,13 359,44 

VC Webra 265,27 217,03 225,47 

Wandelsportvereniging Wetteren 788,35 706,19 702,93 

Wetterse dakwerken –Trawobo  1.175 325,00 - 

Wetters Cycling Team VZW - 218,75 161,72 

Wetgym 290,82 257,29 274,41 

Wielerclub Wetthra 8.576,16 7.842,76 10.325,27 

Wielerclub Ten Ede - 325,00 825,00 

Wriemel turnclub 4.196,17 4.306,62 4.318,86 

WTC Lambroek Massemen 2.396,41 394,85 463,40 



 

Sportverenigingen 2015 2016 2017 

WTC Tonneke - 583,38 595,03 

ZVC Data M 500,89 481,70 502,63 

TOTAAL 142.256,58 116.776,33 121.379,27 

 

Ontspanningsinstellingen 2015 2016 2017 

CD&V senioren 332,41 307,04 - 

Neos 282,64 295,05 - 

OKRA Trefpunt Overbeke 165,66 163,21 - 

OKRA Centrum 274,79 275,69 - 

OKRA Kristus Koning 336,77 357,75 - 

OKRA Massemen 281,77 290,44 - 

OKRA Overschelde 232,88 233,28 - 

Senioren Westrem 214,55 218,53 - 

Vief (voorheen LBG De Broederhand) 243,36 221,19 - 

55+ Ten-Ede 179,63 182,57 - 

Ouderenraad 450,00 450,00 - 

TOTAAL 2.994,46 2.994,75 0,00 

 

Andere verenigingen 2015 2016 2017 

Vriendenkring Civiele Bescherming 637,00 - - 

Rode Kruis - 1.710,00 - 

TOTAAL 637,00 1.710,00 0,00 

 

Instellingen met een sociaal kenmerk 2015 2016 2017 

Minder Mobielen Dienst 1.697,00 1.697,00 - 

Noodfonds hulp orkaan Haïti - 2.000,00 - 

Noodfonds hulp Beleef Congodorpen - - 1.980,00 

Villa Omaar - - 7.500,00 

Deelpunt - - 1.560,00 

TOTAAL 1.697,00 3.697,00 11.040,00 

 

Jeugdverenigingen 2015 2016 2017 

CAW Oost-Vlaanderen vzw 30.232,72 26.710,10 27.440,48 

Chiro Hermeline - 1.658,62 3.109,78 

Chiro Kwatrecht 2.168,86 1.781,39 1.666,70 

Chiro Overschelde 2.603,16 2.847,80 2.042,43 

De Kopernootjes 3.100,19 500,00 500,00 

Habbekrats  66.230,00 62.919,00 62.919,00 

Jeugdbrandweer Wetteren 321,08 - 368,25 

Jeugdraad Wetteren 450,00 - 450,00 

JOC Exixion vzw Jeugdontmoetingscentrum 5176,60 4.991,62 - 



 

KLJ  2.203,46 1.976,41 977,25 

Scouts en Gidsen Vlaanderen Karekiet-

Edelwijs vzw 

1.841,49 - 1.014,02 

Scouts Gidsen Prins Boudewijn 12.120,98 12.355,47 3.594,04 

Scouts Massemen - 1.784,61 7.723,23 

Scouts Sint-Jan - 7.172,35 4.143,05 

TOTAAL 126.448,54 124.697,37 115.948,20 

 Subsidies voor speciale gelegenheden 

Toelagen feesten en plechtigheden 2015 2016 2017 

’T Jong Platform - 95,00 - 

Abadabukileyo 2.000,00 95,00 95,00 

Accent Graeve VZW - 95,00 - 

Acod Cultuur AFD Wetteren - 95,00 95,00 

Agora Wetteren - 95,00 95,00 

AHV Siervis Wetteren - 95,00 - 

Amka Choir - 95,00 95,00 

Basissubsidie culturele verenigingen 7.315,00 - - 

Big Jump Team 250,00 - - 

Boerenholcomité - 500,00 95,00 

Boom en Bloemenkring Wetteren - 95,00 95,00 

Buurtcomité Populierenlaan - 95,00 95,00 

Cafe Carrousel - - - 

Canisha VZW - 95,00 95,00 

Cantiamo - 95,00 95,00 

CCV Wetteren - 95,00 95,00 

Chiro Overschelde 200,00 - - 

Coleman Inge - 1.200,00 300,00 

Concerten Verdraagzaamhied  - - - 

Couvreur  278,88 278,88 278,88 

CPI VZW - 95,00 95,00 

Cultuurraad Wetteren - 450,00 450,00 

D’eaux Serieuses 1.057,76 1.095,00 1.595,00 

Dag van de landbouw 1.500,00 - - 

Davidsfonds Overbeke/ Kwatrecht - 95,00 95,00 

Davidsfonds Wetteren - 95,00 95,00 

De bloeiende wingerd 278,88 - - 

De Collega’s - 850,00 1.000,00 

De kopernootjes 836,64 - - 

De sinterklaasvrienden - 95,00 95,00 

De Vos Hilaire - 500,00 500,00 



 

Toelagen feesten en plechtigheden 2015 2016 2017 

De vreugdebroeders - 95,00 466,84 

Double you city classics  - 95,00 95,00 

E- Cultuur Kalendergroep - 95,00 95,00 

El Ihsan - 95,00 95,00 

Feestcomité Boskant 66 - 95,00 95,00 

Feestcomité Maelbroekstraat - 95,00 95,00 

Feestcomité Overschelde - 815,00 95,00 

Femma Massemen - 95,00 95,00 

Femma Overbeke - 95,00 95,00 

Femma Wetteren Centrum - 95,00 95,00 

Femma Wetteren Christus Koning - 95,00 95,00 

Femma Wetteren Overschelde en Ten Ede - 95,00 95,00 

Fietsersbond Wetteren - 1.200,00 - 

Forint vzw – Fete Gare 500,00 295,00 - 

Gebuurtedekenij Hoogstraat - Koopavonden 4.700,00 - - 

Gebuurtedekenij J. Broekaert VV Sandelen - 95,00 95,00 

Gebuurtedekenij Loweestraat Snipgat - 95,00 95,00 

Gebuurtedekenij Zeshoek - 95,00 - 

Gemeentelijk carnavalcomité 2.500,00 2.595,00 2.595,00 

Genotschap der Bierproevers - 95,00 95,00 

Gezinsbond Massemen –Westrem - 95,00 95,00 

Gezinsbond Wetteren - 95,00 95,00 

Heem – en geschiedkundige kring  - 95,00 95,00 

Het Klein Verzet - 95,00 95,00 

Het vennecomité VZW - 95,00 95,00 

In De Geest Van Julien VZW - 95,00 - 

Jeugd en Muziek 2.000,00 - - 

Jo robert big band vzw 557,76 95,00 95,00 

Kaaimannen – Pop up zomerstrand 1.600,00 - - 

Kaaimannen VZW Baetens Kor - 800,00 - 

Kerstdorp Massemen - Thog 1.500,00 95,00 - 

Kerstmarkt Kwatrecht 800,00 - - 

Kertstconcert Kristoff 500,00 - - 

KFO Volksopbeuring - 95,00 95,00 

KFO Volksopleiding - 800,00 - 

Kid Rock  2.000,00 1.600,00 2.000,00 

Koninklijke Gebuurtedekenij Gransvelde - 95,00 95,00 

Koninklijke Harmonie Les Bons 1.115,52 95,00 95,00 

Koninklijke Harmonie Sint-Anna 1.115,52 95,00 95,00 

Kort door den bosVZW - 95,00 595,00 



 

Toelagen feesten en plechtigheden 2015 2016 2017 

Kortfilm Goedertier  - - - 

Kultuurschuur - 95,00 95,00 

Kunstateljee - 95,00 95,00 

Kunstcentrum Wetteren VZW - 800,00 - 

KVLV Massemen - 95,00 95,00 

KVLV Westrem - 95,00 95,00 

KVLV Wetteren Centrum - 95,00 95,00 

KVLV Wetteren Ten Ede - 95,00 95,00 

Kvve Massemen vzw - artiestenparade 600,00 13.620,28 - 

KWB Christus Koning Wetteren - 95,00 95,00 

KWB Kwatrecht - 95,00 95,00 

Kwets vzw 800,00 95,00 - 

Landelijke Gilde Ten Ede - 95,00 95,00 

Landelijke Gilde Massemen - - 95,00 

Landelijke Gilde Wetteren Centrum - 95,00 95,00 

Landelijke Raad Wetteren - 95,00 95,00 

Liberale Dames Club 95,00 95,00 95,00 

Made 2 move - 2.193,60 - 

Markant - 95,00 95,00 

Marktcommissie - 95,00 - 

Matinuskoos - 95,00 95,00 

Meersman – Paardenprijskamp 1.710,00 - - 

Methusalem 95,00 95,00 95,00 

Mmoves - 95,00 95,00 

Muziekkramers VZW - 1.595,00 2.095,00 

Natuurpunt Scheldeland - 1.095,00 95,00 

Neig genoeg - 95,00 95,00 

Numismatica - 95,00 95,00 

Omega VZW - 95,00 95,00 

Oogstfeestcomité 2.595,00 2.595,00 2.595,00 

Open Tuinen De Vos  500,00 - - 

Paramour - - 95,00 

Postzegelclub De Reuzen - 95,00 95,00 

Q Lovin Criminals VZW - - 250,00 

Raad voor Toerisme & Evenementen  - 450,00 - 

Radio Amatuerclub Wetteren - 95,00 95,00 

Reigerbuurt - - 95,00 

Reuzenteam 2022 Wetteren VZW - 695,00 95,00 

Romax - - 345,00 

Samana - 95,00 95,00 



 

Toelagen feesten en plechtigheden 2015 2016 2017 

Samana Wetteren - Overschelde 95,00 95,00 95,00 

Samana Wetteren Ten Ede 95,00 95,00 95,00 

Schnieders – Wetteren Rockt 750,00 - 95,00 

Schnieders Maximiliaan - 500,00 - 

Short Woord - - 1.595,00 

Tanderius VZW 250,00 - - 

Tgoh (buurtcomité ter heil onze gebuurte) - 1.200,00 95,00 

The New Generation - 95,00 95,00 

TNGW - - 95,00 

Tunesische Gemeenschap - 95,00 - 

Van Hauwermeirsmolen VZW - 95,00 95,00 

VAW De Wijngilde de slotbrekers - 95,00 95,00 

Verbroedering gemeentepersoneel - - - 

Vluchtelingenwerkgroep Wetteren VZW - 95,00 95,00 

Volkstuin Wetteren - 95,00 95,00 

Veeprijs - 1.710,00 1.470,40 

Verstuyft Erik - - 200,00 

Vrank en vrij toneelvereninging - 95,00 1.695,00 

VTB Fotoclub Wetteren - 95,00 95,00 

VZW Moskee Wetteren - - 95,00 

Wegen van de wereld - 95,00 - 

Werkgroep lokale economie - - - 

Westrem leeft - 95,00 95,00 

Wijkcomité Diepenbroek - 95,00 95,00 

Wijkcomité Jabeke - 95,00 95,00 

Woonwijk ter heide - - 95,00 

Zucht naar kunst - 95,00 95,00 

TOTAAL 39.885,96 47.038,88 23.325,75 

 

Hulp aan het buitenland 2015 2016 2017 

Adoptie Sri Lanka VZW - - 1.006,00 

Belgisch constorium noodhulp – Nepal 2015 2.000,00 - - 

Broederlijk delen 285,00 300,00 300,00 

Clinckspoor Yvette -GROS 450,00 450,00 - 

Congodorpen 692,33 1.230,00 2.986,00 

De Coninck Yvan BVBA – Kenia Tanzania 500,00 1.230,00 1.006,00 

De Schutter – Dwars door Burkina 300,00 - - 

De Winter Réjette 692,33 1.230,00 1.006,00 

Deelpunt - 300,00 1.860,00 

Erna De Wulf  692,33 1.230,00 1.006,00 



 

Hulp aan het buitenland 2015 2016 2017 

GROS (Gemeentelijke Raad voor 

Ontwikkelingssamenwerking) 

450,00 450,00 450,00 

Koninklijke gebuurtedekenij 150,00 - - 

NCOS - 11.11.11 - 285,00 285,00 

Oxfam-Wereldwinkel 285,00 300,00 300,00 

Parochie Sint Gertrudis – India Father John 800,00 - - 

Plan Belgie 500,00 677,00 567,00 

Rode Kruis Belgie - 2.000,00 - 

Rode Kruis Wetteren - 1.710,00 - 

SPAE – Noord Zuid 2015 500,00 - - 

TNT Express Belgium NV 203,87 - - 

Villa Omar VZW - - 7.500,00 

Vluchtelingenwerkgroep Wetteren VZW 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Wegen van de wereld - 300,00 300,00 

Wriemel VZW – Noord Zuid 2015  300,00 - - 

Ydiers – Bouworde Marokko 300,00 - - 

TOTAAL 11.650,86 12.532,00 21.572,00 

 

 Kerkfabrieken 

 Organisatie 

Naast de kerkfabriek Sint-Gertrudis-Centrum binnen wiens gebiedsomschrijving zich de dekenij en de 

dekanale kerk bevinden, zijn er nog 7 kerkfabrieken waarvan het "ambtsgebied" overeenstemt met de 

deelgemeenten Massemen en Westrem en de diverse wijken in Wetteren. 

 

 Tegemoetkoming in kosten 

De hiernavolgende tabel geeft de totalen der rekeningen over het dienstjaar 2017 weer van de 

verschillende kerkfabrieken. In de totalen van ontvangsten en uitgaven, en dus ook in de saldi, wordt 

geen onderscheid gemaakt tussen de gewone kosten voor de eredienst en de buitengewone kosten. Het 

gemeentelijk aandeel heeft enkel betrekking op de gewone kosten van de eredienst. 

 

Naam van de kerkfabriek Ontvangsten 2017 Uitgaven 2017 Aandeel gemeente 

H.-Hart-Kwatrecht 1940,17 1079,81 0 

Kristus Koning-Wetteren Zuid 4658,95 2303,14 0 

O.L.Vrouw-Overschelde 17124,43 8532,17 0 

St.-Anna-Ten-Ede 0 0 0 

St.-Gertrudis-Centrum 50338,33 81970,71 22239,07 

St.-Martinus-Massemen 23263,63 29564,04 892,42 



 

St.-Martinus-Westrem 15231,84 8807,88 0 

St.-Theresia-Overbeke 132,00 7234,44 0 

 

 Verhuring en gebruik van privaat patrimonium 

 Jaarlijkse huur of pacht 

 2015 2016 2017 

Verhuring  55.910,44 30.274,43 46.750,00 

Verhuring woningen aan gezinnen 31.485,24 91.334,10 86.695,43 

 

 Balans op 31.12.2017 

Hiervoor wordt verwezen naar de jaarrekening 31.12.2017 welke afzonderlijk wordt voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

 

  



 

 GIS-CEL 

 Voorstelling dienst  

Met een Geografisch Informatie Systeem (GIS) kan locatiegebonden informatie worden beheerd, 

bewerkt, geanalyseerd en gepresenteerd, bijvoorbeeld in de vorm van kaarten. Locatiegebonden 

informatie, ook wel ruimtelijke informatie of geo-informatie genoemd, bevat een referentie naar een 

plaats op het aardoppervlak. Dat kan in de vorm van een x-, y-, z-coördinaat, maar ook in de vorm van 

een adres of kadastraal perceelnummer. 

 

De dienst GIS zorgt hoofdzakelijk voor de ondersteuning van de interne diensten die met een GIS 

werken:  

 Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke planning 

 Dienst Leefmilieu 

 Dienst Burgerzaken 

 Dienst Infrastructuur 

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel. 09 369 00 50 

E-mail: gis@wetteren.be 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Gis-deskundige 1 

 Gebruikers 

Software: 

- 4 ArcGis Dektop 10.5 licenties, 1 ArcGIS Server-licentie 10.5 

- Webgis voor elke gebruiker van het intranet via http://srvwegis01/cevi/Apps/Flex/index.html, 

gebaseerd op Flex-technologie 

- Koppeling CeviRO en Cemos (vergunningen-toepassing ruimtelijke ordening - milieu) 

- Koppeling Winlbv (lokaal bevolkingsbestand) 

http://srvwegis01/cevi/Apps/Flex/index.html


 

- Gis-deskundige heeft een gedeelde toegang tot het volledig rijksregister en Lokovest 

(ondernemingen) 

- Koppeling Kadaster (lokale kadastertoepassing – toestand 01/01/2016), voor elke ambtenaar. 

 Beschikbare thema’s met geografische component die 

bijgewerkt worden door de dienst en waarvan de datakant 

volledig is ingevuld  

Als onderlegger voor het opbouwen van het vergunningen- en plannenregister werd geopteerd voor de 

administratieve percelen (ADP) uit het Grootschalig ReferentieBestand (GRB). 

Bouwaanvragen (van 1954 tot op heden) 21369 ingetekend, waaronder 6894 machtigingen 

Digitale bouwaanvragen  14 ingediend in 2016 

Digitale melding 0 ingediend in 2016 

Openbare onderzoeken ikv bouwaanvraag 109 waarvan 27 beperkt en 82 met een groot 

openbaar onderzoek in 2017 

Vergund geachte gebouwen 3281 

Meldingen 12 ingediend in 2017 

Verkavelingsaanvragen/wijzigingen 1764 ingetekend 

Bouwattesten 139 ingetekend 

Bouwmisdrijven 516 ingetekend 

Planologisch attest 4 ingetekend 

Gewestplan 

BPA’s  11 ingetekend 

RUP’s  11 ingetekend 

Rooilijnplannen 119 ingetekend 

Onteigeningsplannen voor economische expansie 7 ingetekend 

Beschermde stads- en dorpsgezichten 8 ingetekend 

Beschermde monumenten  44 ingetekend 

Beschermde landschappen  2 ingetekend 

Bouwkundig erfgoed 451 ingetekend 

Waterlopen 190 ingetekend 

 

 Opvragen van digitale verkavelingsplannen en as-builtplannen van wegeniswerken bij ontwerpers 

en inpassen in GIS  intekenen van verkavelingsloten, opmaak van huisnummerkaart, beheer van 

het Centraal Referentie Adressen Bestand. 

 

 Plannenregister 

Werd conform verklaard door de minister op 07/02/2003 en wordt continu bijgewerkt. 

Het register onbebouwde percelen in vergunde verkavelingen en in woongebieden (ROP), werd 

vastgesteld op 31 december 2017. Het register telde 1140 onbebouwde percelen in woongebied, 49 

onbebouwde percelen in handen van Vlaams semi-publiek rechtspersoon en 60 zijn eigendom van 

een Vlaams bestuur. Het ROP wordt bijgehouden in GIS en gekoppeld aan vergunningendatabank 

ceviro. Er wordt een XML doorgestuurd naar RWO-Vlaanderen. De financiële dienst krijgt een lijst 

met de adressen van de betrokken eigenaar om de aanslagen te heffen voor de activeringsheffing. 



 

Geografische component van de bevolkingsgegevens wordt continu bijgewerkt, hierdoor kan men 

via ’t GIS de Wetterse bevolkingsgegevens raadplegen, (bevolkings-)analyses uitvoeren, bepalen 

hoeveel brievenbussen er in een bepaalde zone zijn, mensen aanschrijven die in een bepaalde buffer 

rond bedrijf wonen  enz… . 

 

 Vastgoedinformatie – notarisattesten 

Sinds oktober 2003 wordt de vastgoedinformatie gecoördineerd door Gis-medewerker. In 2016 

werden er 682 vastgoedinlichtingen opgevraagd. Deze inlichtingen worden ingescand en zitten 

gekoppeld in het GIS. 

Onderstaande loketten worden via de webbrowser aan elke intranetgebruiker aangeboden. 

Deze loketten worden gebruikt als loketondersteuning, deze worden continu bijgewerkt en aangepast 

aan de noden van de gebruikers. 

Doelgroep Loket Beschikbare rapporten 

Stedenbouw  

&  

Ruimtelijke 

ordening 

Verzamelloket nieuwe flex 

vergunningen- en plannenregister, 

watertoets, kadaster, bevolking, 

bedrijvengids en zoveel meer... 

Intekenen  

Vergunningenregister 

intekenen bouwaanvragen, 

verkavelingsaanvragen, planologische 

attesten, bouwattesten, bouwmisdrijven, 

meldingen 

 
registratie Digitale Bouw Aanvraag 

Plannenregister 
bestemmingsplannen en andere plannen die 

van toepassing zijn 

Gewestplan  

Inventaris Bouwkundig 

Erfgoed 

de door de administrateur-generaal van het 

Vlaams Instituut voor het Onroerend 

Erfgoed vastgestelde inventarissen van 

20/09/2010, 9/11/2011, 8/11/2012, 

28/11/2013 en 28/11/2014 

CADMAP BELGIË kadastraal plan België - toestand 01/01/2016 

Algemeen 

 

Domein van een 

OPENBARE INSTANTIE...  

domein van een Vlaams bestuur (gemeente, 

OCMW, kerkfabriek, intercommunale) of 

Vlaams semi-publiek rechtspersoon 

(Eigendak, SBK) op 1 jan 2012, 1 jan 2013, 

1 jan 2014, 1 jan 2015 en 1 jan 2016 

Basiskaarten actuele bewoners (bevolkingsregister) en 

http://srvgegis01/cevi/flex/Verzamelloket/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Vergunningenregister/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Plannenregister/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Gewestplan/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Inventaris%20Bouwkundig%20Erfgoed/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Inventaris%20Bouwkundig%20Erfgoed/index.html
http://ccff02.minfin.fgov.be/cadgisweb/?local=nl_BE
http://srvgegis01/cevi/flex/Domein%20van/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Domein%20van/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Basiskaartenfdb/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/DBA


 

Doelgroep Loket Beschikbare rapporten 

 

eigenaars op 1 jan 2016 (kadasterkoppeling) 

Luchtfoto en 

Mobile Mapping beelden  

luchtfoto opnames tussen 28 maart 2002 en 

23 maart 2017 

360°-beeldendatabank Vlaanderen (met 

AGIV login - info bij GIS deskundige) 

Atlas van de buurtwegen 

buurtwegassen aangeleverd door GISOOST 

buurtwegassen aangeleverd door studieburo 

Stroobant  

Infrastructuur 

 

 

 

GRB 

Grootschalig ReferentieBestand 

(GRB)december 2017 en eerder en Cardib 

toestand 1997 

Riolering 
Kamers, in- en uitlaten, leidingen, reservoir 

, toestand 31 december 2017 

Openbare verlichting en 

distributieleidingen aardgas 

(toestand 24 maart 2017) van 

EANDIS  

palen van de openbare verlichting, 

ingetekend door op wegenkaart, 

dus niet grootschalig 

Mobiliteit 

Verkeer 

 

 

bebouwde kom en zone 30 

- verkeersborden langs gemeente- (2010) - 

en gewestwegen (april 2012)  

bushaltes De Lijn (actueel webservice) 

Fietspaden over lange afstand 2012, 

Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk 

en Provinciaal fietsnetwerk Oost-

Vlaanderen 

vernieuwde wetterse parkeerzones 
WEGMARKERINGEN langs GEMEENTE- en 

GEWESTWEGEN in Wetteren 

 

Milieu 
Milieu exploitaties en dossiers met Vlarem en 

Vlarebo-rubrieken alsook de Biologische 

http://srvgegis01/cevi/flex/Luchtfoto/index.html
https://viewer.image-v.be/
http://srvgegis01/cevi/flex/Buurtwegen/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/GRB/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Riolering/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Infrastructuur/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Infrastructuur/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Infrastructuur/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Infrastructuur/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Verkeer/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Milieu/index.html
file://///srvgegis01/e/data/GIS/Data/Mobiliteit/Trage wegenkaart/Uitleg-tragewegenkaart-maart2012.pdf
https://straatlampen.eandis.be/code/asp/straatlampen/straatlampen_nl.asp
https://straatlampen.eandis.be/


 

Doelgroep Loket Beschikbare rapporten 

 

 

 

 

 

waarderingskaart 

Intekenloket 

intekenen van: milieu-exploitaties en -

dossiers, kapmachtigingen, 

kapmachtigingen acuut gevaar, 

milieumisdrijven 

 

Vuilnisbakken, hondentoiletten en 

glasbollen, rattenlokdozen, 

kledingcontainers 

Bermbeheerplan  

Sociaal Huis 

 

 
 

Ouderenbeleid 

Demografie 

LIVE - geografische spreiding van de 0 tot 3 

jarigen 

LIVE - geografische spreiding van de 4 tot 5 

jarigen 

LIVE - geografische spreiding van de 6 tot 

12 jarigen 

LIVE - geografische spreiding van de 13 tot 

17 jarigen 

LIVE - geografische spreiding van de 65-

plussers 

LIVE - geografische spreiding van de niet-

belgen en van de TOP 4 niet belgen (Polen, 

Nederlanders Bulgaren en Turken) 

      

 

     

Sportdienst 

 

Wetterse Mountainbike 

route 

overzicht van de 122 bordjes langs de 

Boskantseroute 

Brandweer Hydranten 

hydranten binnen brandweerzone Wetteren 

(Laarne en Wetteren) en hectometerpalen 

langs gewestwegen 

http://srvgegis01/cevi/flex/LogisMilieu/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Bermbeheer/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Demografie/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/MountainbikerouteWetteren/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/MountainbikerouteWetteren/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Hydranten/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Stadsmeubilair/index.html


 

Doelgroep Loket Beschikbare rapporten 

 

Nog in opbouw Plantsoenen  

Huisvesting Huisvesting 

ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde 

woningen, LEEGSTAND, 

CONFORMITEITSATTESTEN, recht 

van wederinkoop, TWEEDE 

VERBLIJVEN, leegstaande 

bedrijfsgebouwen 

 

Bedrijvengids 

(toestand 28 jan 2016) 

al de bedrijven die geregistreerd zijn in de 

bedrijvengids 

 

Wijkinspecteurs 

Wijkinspecteurs in Wetteren vanaf 1 mei 

2017 en actuele bewoners 

Lijst van aantal gezinshoofden (= bewoonde 

brievenbussen) per Wetterse straat 

Wetterse straatnamenlijst 

 
 

Hinder door werken of manifestaties 

((Werf)kraan, container/werfkeet, 

feest/kermis, markt, speelstraat, 

sportwedstrijd, stelling, terras , 

verhuislift , wielerwedstrijd - gesloten 

criterium, wielerwedstrijd - open 

criterium) 

 

Begraafplaatsen 

Begraafplaatsen Kwatrecht 

(Steenbergstraat), Westrem, Voorde, 

Kapellekouter en Centrum 

http://srvgegis01/cevi/flex/Plantsoenen/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Huisvesting/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Bedrijvengids/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Bedrijvengids/index.html
http://srvgegis01/cevi/flex/Bevolking/index.html
file://///srvgedc01/data/doc/Diensten%20algemeen/Gis/Straten/aantal_bewoonde_adressen.xls
file://///srvgedc01/data/doc/Diensten%20algemeen/Gis/Straten/aantal_bewoonde_adressen.xls
http://www.gecorowetteren.be/Gis/WETTEREN_straten/WETTEREN_straten.xls
http://srvgegis01/cevi/flex/Begraafplaatsen/index.html
http://www.geopunt.be/kaart?app=Hinder_in_kaart_app&adres=Wetteren


 

Doelgroep Loket Beschikbare rapporten 

Gemeentelijk 

rampenplan 

 

Rampenplan 

LIVE - overzicht van actueel aantal 

gedomicilieerden per adres 

positie treinen ongeval 4 mei 2013 

 

Naast de controle op het verval van verkavelingsvergunningen, neemt een administratief medewerkster 

de administratieve kant van de nieuw binnengekomen stedenbouwkundige aanvraagdossiers voor haar 

rekening, d.w.z.  

- het intekenen van de aanvraag, eventuele openbare onderzoeken m.b.v. G.I.S. voorbereiden 

(mailings) en het afstempelen van al de documenten in het dossier. 

- Aanmaken uitnodigingen bewoners-/eigenaarsvergaderingen (mailings op basis van GIS) versturen, 

opzoeken van dossiers. 

- Administratieve ondersteuning van de dienst ruimtelijke ordening voor de opmaak van de 

samenvoegdocumenten van verslag gemeentelijk stedenbouwkundig ambtenaar. 

 Opdrachten voor derden 

Preventiedienst: Er worden op regelmatige basis evacuatieplannen gemaakt voor de gemeentelijke 

gebouwen.  

 

Marktleider: aanmaak plannen donderdag- en zondagsmarkt, locatie van de kramen gekoppeld aan 

databank met gegevens: marktkramer, breedte van kraam + aard product; aanmaak plannen 

(carnaval)foorpleinen, zelfde attributen als bij de plannen van de wekelijkse markt.  

 

Communicatie : illustreren van “Nieuwsbrief” en uitgaven van “Kijk op Wetteren” 

 

Leefmilieu: zwerfvuilacties 

 

Domeinnaam www.geowetteren.be werd aangekocht en bevat enkele LIVE geoloketten. Sinds eind 

2009 werd op de gemeentelijke website een geoloket “Vergunningenregister” aangeboden 

(http://geoloket.extranet.cevi.be/geoloketten/wetteren/vergunningenregister/). Elke internetgebruiker 

heeft nu toegang tot het Wetters vergunningenregister. De opvragingen zijn louter informatief. Het 

afleveren van een stedenbouwkundig uittreksel moet nog langs schriftelijke weg gebeuren en is 

betalend. 

 

Studiebureaus: aanleveren van digitale informatie om hun studies “te voeden”. 

 

De nieuw vergunde verkavelingen werden gescand en gestructureerd opgeslagen, net als de rooilijn- en 

onteigeningsplannen en de perceelsplitsingen. 



 

 Ontwikkelde software in eigen beheer 

Het ^programma “Beheer van notarisattesten” werd geprogrammeerd om de coördinatie, facturatie en 

opvolging van de notarisattesten vlotter te laten verlopen en de kadastrale- en adresgegevens eenduidig 

op te slaan in een MicrosoftAccess-databank. Het programma wordt gebruikt door een administratief 

medewerkster. Het programma werd uitgebreid met een live-koppeling naar de kadasterdatabank en 

aangepast naar de ontvoogding op RO-vlak van de Gemeente Wetteren. Er werd een export-

mogelijkheid voorzien die toelaat om de dossiers automatisch in de boekhouding in te lezen. Hieruit 

volgt een automatische aanmaak van de facturen. 

 

Er werden samenvoegdocumenten gemaakt om uittreksels  op te maken van plannen- en 

vergunningenregister. 

 

Voor de dienst R.O. werden samenvoegdocumenten gemaakt voor de opmaak van het verslag van de 

stedenbouwkundige ambtenaar en het printen van dossiermapjes met de plotter. 

 

Met het programma “Opzoeken in gemeentelijke databanken” kan uit het lokaal bevolkingsbestand 

gezocht worden naar: gezinshoofden in een bepaalde straat (=aantal brievenbussen), mensen met een 

bepaald beroep, 100 oudste inwoners, totaal aantal inwoners, bewoners in een bepaalde straat die 

geboren zijn sinds een bepaalde datum, enz…Deze resultaten zijn exporteerbaar naar Microsoft Excel 

om samenvoegdocumenten te maken. 

 

Koppeling naar vergunningentoepassing: Opzoekmogelijkheden die niet in het CeVI-pakket zijn 

voorzien werden aangemaakt, zoek alle dossiers handelend over bv. zwembad. Voor de opmaak van de 

maandelijkse statistiek van de vergunde bouwdossiers werd een module ontwikkeld dat deze statistieken 

op 5’ uit de vergunningentoepassing laat “rollen”, rapporten kunnen geprint worden en tabellen worden 

automatisch correct ingevuld. 

 

Ook voor het jaarverslag van de dienst ruimtelijke ordening werd een module gemaakt die automatisch 

de aantallen berekent van de verschillende soorten dossiers. 

 

Voor milieu werd een opzoeking klaargezet die de actieve exploitaties oplijst voor de opmaak van 

belastingaangiften. 

 

Voor het CRAB werd een koppeling gemaakt met de Bedrijvengids van de dienst lokale economie, de 

huisnummers uit het GIS worden nu verrijkt met de bedrijfsnaam uit de bedrijvengids. 

 

Op vraag van de stedenbouwkundig ambtenaar worden geregeld bevragingen gedaan ivm de 

afhandelingstermijn van bouwdossiers. 

 

Er werden evacuatieplannen opgemaakt voor verschillende gemeentelijke gebouwen. 

 

Er werd kaarten aangemaakt voor het leggen van de glasvezelverbindingen voor het traject sociaal huis-

Rode Heuvel-bib 



 

 

Er werd een stedenbouwkundig attest voor het terrein Kapellendries 45 aangemaakt.  

 

Er werden diverse kaarten aangemaakt voor wandelingen en fietstochten. 

 

Er werd ook een loket gemaakt die op basis van de eigenaarsgegevens een grafische voorstelling toont 

van de percelen eigendom van openbare instanties. Ook werd een demografie-loket opgezet dat een 

geografisch overzicht biedt van de nationaliteiten, vreemdelingen. 

 

Er werden projecten ondersteund voor volkstuintjes, glasbollen, textielcontainers, Ola!Peloeza, 

sportdag, parkeerplan, zwerfvuilacties, nacht van duisternis. 

 

Er werd een module aangekocht om de wegmarkeringen in te tekenen in het GIS, op regelmatige basis 

wordt de laag doorgestuurd naar politiezone Wetteren-Laarne-Wichelen die ze gebruikt voor 

ongevalschetsen. 

 

Voor de digitale bouwaanvragen werden  macro’s geschreven om de interne adviesvragen vlot af te 

handelen. 

 

 

  



 

 HR-DIENST 

 Taken 

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 alle personeelsaangelegenheden voor alle gemeentelijke diensten (interne zaken, vrije tijd, 

stadsontwikkeling, onderwijs) en alle personeelscategorieën (statutair, contractueel…): 

o instroom: werving, selectie en onthaal; 

o doorstroom: functioneren en verdere doorgroei in de organisatie (verlenging 

arbeidsovereenkomst, interne mobiliteit, functionele loopbaan, functioneringsgesprekken, 

evaluatiegesprekken, vorming, training en opleiding); 

o uitstroom: pensioen, einde arbeidsovereenkomst en ontslag. 

 zorg voor een algemeen kader waarin alle personeelsaangelegenheden hun plaats krijgen: 

o opvolgen en bijsturen personeelsformatie en personeelsbehoeftenplan, 

o opmaak personeelsbegroting, 

o opmaak en opvolgen reglementen: rechtspositieregeling, verlofreglement, VTO-reglement, 

arbeidsreglement, examenreglement en examenprogramma’s, reglement betreffende werktijd-

regeling, 

o ontwerp van college- en gemeenteraadsbesluiten, 

o opstellen diversiteitsplan, 

o attentieregeling. 

 de personeels- en loonadministratie: 

o bijhouden en verwerken administratieve gegevens (vakantie, verlof, ziekte, vormingsuren, 

arbeidsongevallen, overuren, bijzondere prestaties, ed.), 

o invullen sociale documenten (tijdelijke werkloosheid, volledige werkloosheid, loopbaan-

vermindering en loopbaanonderbreking, aanvraag kinderbijslag,…), 

o loonverwerking (maandwedde, toeslagregeling, overuren, eindejaarstoelage, vakantiegeld en 

RSZ-aangifte) 

 andere personeelsaangelegenheden en deskundig advies, bv. pensioenaanvragen, vragen i.v.m. 

loopbaanontwikkeling. 

 heeft diverse contacten met externe instanties zoals de VDAB, Ministerie van Onderwijs, vakbonden, 

RSZ, FPD, RVA, Agentschap voor Binnenlandse Bestuur Oost-Vlaanderen, Certimed, Provikmo ed. 

 is het secretariaat van het syndicaal overleg- en onderhandelingscomité en staat in voor de organisatie 

van arbeidsgeneeskundige onderzoeken.  

 beheert de volledige verzekeringsportefeuille: 

o lichamelijke ongevallen, 

o arbeidsongevallen, 

o hospitalisatieverzekering. 

 

 

 

 

 



 

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel. 09 369 34 15 

E-mail: personeel.organisatie@wetteren.be  

 

 Personeel HR dienst 

Functie Aantal VTE 

Diensthoofd HR 1,0 VTE 

Deskundige HR 1,0 VTE 

Adm. Medewerker HR  1,6 VTE 

 Personeelsgegevens 

Alle grafieken en tabellen geven de personeelsgegevens weer per 01/01/2017. 

 

Tabel 1: aantal personeelsleden 

Jaar Aantal mensen Aantal VTE 

1/1/2015 189 155,9 

1/1/2016 185 154,9 

1/1/2017 190 159,6 

 

Tabel 2: samenstelling personeelsbestand volgens hoedanigheid 

 2015 2016 2017 

Aantal statutaire personeelsleden 62 61 61 

Aantal contractuele personeelsleden 127 124 129 

Aantal gesubsidieerde contractuele personeelsleden 0 0 0 

Aantal vrijwillige brandweerlieden 72 0 0 

Aantal mandatarissen 8 8 8 

Aantal raadsleden 20 20 20 

Aantal commissieleden 43 43 43 

 

 

 

mailto:personeel.organisatie@wetteren.be


 

Grafiek 1: samenstelling personeelsbestand volgens geslacht 

 

 
 

 2015 2016 2017 

Aantal mannelijke personeelsleden 83 78 80 

Aantal vrouwelijke personeelsleden 106 106 110 

 

Grafiek 2: samenstelling personeelsbestand volgens statuut 

 
 

 2015 2016 2017 

Aantal arbeiders 75 71 77 

Aantal bedienden 114 114 113 
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Tabel 3: aanwervingsexamens 2017: 

Vacature Departement/Dienst 

Cultuurfunctionaris (B1-B3) (tijdelijk) Vrije Tijd / CC Nova & Bibliotheek 

Beleidsmedewerker programmering en collectiebeheer (B1-B3) Vrije Tijd / CC Nova & Bibliotheek 

Technisch assistent groendienst (D1-D3) x2 (zomerversterking) Stadsontwikkeling/Infrastructuur 

Technisch beambte groendienst (E1-E3) x 2 (zomerversterking) Stadsontwikkeling/Infrastructuur 

Administratief medewerker financiën (C1-C3) Financiële dienst 

Administratief medewerker grondgebiedszaken (C1-C3) Stadsontwikkeling/Grondgebiedszaken 

Coördinator lokaal cultuurbeleid en toerisme (tijdelijk) Vrije Tijd /Toerisme 

Administratief medewerker communicatie (C1-C3) (tijdelijk)  Interne zaken/Communicatie 

Coördinator lokaal cultuurbeleid en toerisme (B1-B3) Vrije Tijd/Toerisme 

Studenten bibliotheek (zomerversterking) Vrije Tijd/CC Nova & Bibliotheek 

Technisch medewerker Logistiek&Magazijn (C1-C3) (tijdelijk) Stadsontwikkeling/Infrastructuur 

Technisch beambte schoonmaak (E1-E3) Stadontwikkeling/Infrastructuur 

Sportpromotor (B1-B3) (tijdelijk) Vrije Tijd/Sportdienst 

Technisch beambte groendienst (E1-E3) (tijdelijk) Stadsontwikkeling/Infrastructuur 

Administratief medewerker Wereldconsulent (C1-C3) (tijdelijk) Interne Zaken/Noord-Zuid werking 

Administratief medewerker KCC (C1-C3) Interne Zaken/KCC 

Administratief medewerker bibliotheek (C1-C3) (tijdelijk) Vrije Tijd/CC Nova & Bibliotheek 

Deskundige databeheer & veiligheidsconsulent (B1-B3) Interne Zaken/ICT-GIS 

Deskundige secretariaat (B1-B3) Interne Zaken/Secretariaat 

Landschapsarchitect-werkleider (B1-B3) Stadsontwikkeling/Infrastructuur 

Administratief medewerker burgerzaken (C1-C3) Interne Zaken/Burgerzaken 

Technisch beambte groendienst (E1-E3) Stadsontwikkeling/Infrastructuur 

Departementshoofd Stadsontwikkeling (A4a-A4b) Stadsontwikkeling  

Administratief medewerker bibliotheek (C1-C3)  2 x deeltijds  Vrije Tijd/CC Nova & Bibliotheek 

Beleidsmedewerker Collectiebeleid en Collectiebeheer (B1-B3)  Vrije Tijd/CC Nova & Bibliotheek 

Technicus Specialist Signalisatie (D4) Stadsontwikkeling/Infrastructuur 

 

Tabel 4: bevorderingsexamens 2017: 

/ 

 

Tabel 5: indiensttredingen 2017: 

Contract onbepaalde duur 11 

Contract bepaalde duur of vervangingsovereenkomst 7 

Statutair (op proef) 4 

 

Tabel 6: uitdiensttredingen 2017: 

Ontslag vanuit de werknemer 5 

Einde contract bepaalde duur of vervangingsovereenkomst 7 

Ontslag vanuit de werkgever 4 

Pensionering 8 

Overleden 0 



 

 Bijzonder onderhandelings- en hoger overlegcomité 

De collectieve arbeidsverhoudingen in de openbare sector worden geregeld via het syndicaal statuut van 

het overheidspersoneel dat is vastgelegd in de wet van 19 december 1974 en haar uitvoeringsbesluiten 

(1984). Het syndicaal statuut is het werkinstrument bij uitstek voor de syndicale actie in de openbare 

sector. 

Krachtens het syndicaal statuut van het overheidspersoneel werden onderhandelings- en overlegcomités 

opgericht, waarin de onderhandelingen en het overleg moeten plaatsvinden. Ze zijn paritair samen-

gesteld met vertegenwoordigers van de overheid en vertegenwoordigers van de representatieve 

vakbondsorganisaties.  

Het bijzonder onderhandelings- en hoger overlegcomité vergaderden in 2017 over volgende 

onderwerpen: 

 

Datum Agendapunten 

07 feb 2017  Goedkeuring notulen van HOC 6 december 2016 

 Goedkeuren protocol van HOC 6 december 2016 

 Op te volgen van vorig overleg: personeelsbeheersysteem 

 Op te volgen van vorig overleg: nieuw administratief centrum 

 Op te volgen van vorig overleg: vertrouwenspersoon 

 Op te volgen van vorig overleg: psychosociale analyse door Provikmo voor 

Gemeentebestuur Wetteren 

 Op te volgen van vorig overleg: Verslag inspectiebezoek Federale 

Overheidsdienst op 29 juli 2016 aan Woonzorgcentrum en Serviceflats 

 Op te volgen van vorig overleg: Verslag inspectiebezoek Federale 

Overheidsdienst op 2 augustus 2016 aan Gemeentebestuur Wetteren 

 Op te volgen van vorig overleg: veiligheidskledij 

 Op te volgen van vorig overleg: werkkledij voor laswerken 

 Op te volgen van vorig overleg: aangepaste kledij in zomer 

 Op te volgen van vorig overleg: werknemer verantwoordelijk voor wachtbekken 

 Op te volgen van vorig overleg: rondgang door arbeidsgeneesheer Dr. De Rouck 

op Technische dienst, Sportdienst en Woonzorgcentrum 

 Vastleggen regeling bij moederschapsbescherming voor gemeente en OCMW 

 Vastleggen regeling werkposten, risicoposten en periodiciteit voor gemeente en 

OCMW 

 Vastleggen volgend overleg 

 Varia 

30 mei 2017  Goedkeuring notulen van HOC 7 februari 2017 

 Goedkeuren protocol van HOC 7 februari 2017 

 Op te volgen van vorig overleg: personeelbeheersysteem 

 Op te volgen van vorig overleg: nieuw administratief centrum (NAC) 



 

Datum Agendapunten 

 Bestekken voor los en vast meubilair NAC zijn goedgekeurd en zijn voorgelegd 

aan de EDPBW (Provikmo) voor advies 

 Op te volgen van vorig overleg: vertrouwenspersoon 

 Op te volgen van vorig overleg: psychosociale analyse door Provikmo voor 

Gemeentebestuur Wetteren: toelichting door dhr. Frank van der Elst 

 Op te volgen van vorig overleg: Verslag inspectiebezoek Federale 

Overheidsdienst op 29 juli 2016 aan Woonzorgcentrum en Serviceflats, 

Gemeentebestuur Wetteren 

 Op te volgen van vorig overleg: veiligheidskledij 

 Op te volgen van vorig overleg: werkkledij voor laswerken 

 Op te volgen van vorig overleg: aangepaste kledij in zomer 

 Op te volgen van vorig overleg: werknemer verantwoordelijk voor wachtbekken 

 Op te volgen van vorig overleg: rondgang door arbeidsgeneesheer Dr. De Rouck 

op Technische dienst, Sportdienst en Woonzorgcentrum 

 Op te volgen van vorig overleg: melding aanpassing verlof (rest overuren) 

 Op te volgen van vorig overleg: planning strooidiensten 

 Op te volgen van vorig overleg: status ideeën aangebracht op nieuwjaarsspeech 

 Jaarverslag 2016 

 Maandverslag januari t.e.m. april 2017: toelichting door intern preventieadviseur 

 Maandverslagen: tussentijds doorsturen i.p.v. te groeperen op HOC 

 Identificatiedocument: toelichting door intern preventieadviseur 

 Aanpassing huishoudelijk reglement  

 Prioriteiten voor rondgang diensten door Provikmo 

 Nieuwe wet op integratiebeleid: toelichting door arbeidsgeneesheer Dr. De 

Rouck  

 Aanstelling adjunct preventieadviseur Woonzorgcentrum (onder voorbehoud) 

 Adjunct preventieadviseurs: voorstel percentage tijdsbesteding op 15 % 

 Jaaractieplan 2017  

 Vastleggen volgend overleg 

 Varia 

27 sept 2017  Goedkeuring notulen van HOC 7 februari 2017 

 Goedkeuring notulen van HOC 30 mei 2017 

 Goedkeuren protocol van HOC 30 mei 2017 

 Op te volgen van vorig overleg: personeelbeheersysteem 

 Op te volgen van vorig overleg: nieuw administratief centrum 

 Op te volgen van vorig overleg: vertrouwenspersoon 

 Op te volgen van vorig overleg: psychosociale analyse door Provikmo voor 

Gemeentebestuur Wetteren 

 Op te volgen van vorig overleg: veiligheidskledij 

 Op te volgen van vorig overleg: werkkledij voor laswerken 



 

Datum Agendapunten 

 Op te volgen van vorig overleg: aangepaste kledij in zomer 

 Op te volgen van vorig overleg: werknemer verantwoordelijk voor wachtbekken 

 Op te volgen van vorig overleg: saldo verlof verminderd door opname rest 

overuren 

 Op te volgen van vorig overleg: planning strooidiensten 

 Op te volgen van vorig overleg: ideeën aangebracht op nieuwjaarsspeech 

 Op te volgen van vorig overleg: huishoudelijk reglement 

 Op te volgen van vorig overleg: Prioriteiten voor rondgang diensten door 

Provikmo 

 Op te volgen van vorig overleg: Nieuwe wet op integratiebeleid: toelichting door 

arbeidsgeneesheer Dr. De Rouck 

 Op te volgen van vorig overleg: vakantiegeld bij benoeming door OCMW 

 Maandverslag mei t.e.m. augustus 2017  

 Mobiliteitsenquête 2017 

 Formele aanpassing van het pensioenreglement van de groepsverzekering voor 

Gemeentebestuur en OCMW Wetteren 

 Voorstel voor aanwenden VIA-4 restmiddelen 2017 voor Gemeentebestuur en 

OCMW Wetteren 

 Rechtspositieregeling 

 Organogram Interne Zaken Gemeentebestuur 

 Wijziging vergoeding zaterdag- en zondagprestaties dienst Gezinszorg OCMW 

 Vastleggen volgend overleg 

 Varia 

09 nov 2017  Goedkeuring notulen van HOC 27 september 2017 

 Goedkeuren protocol van HOC 27 september 2017 

 Op te volgen van vorig overleg: personeelbeheersysteem 

 Op te volgen van vorig overleg: nieuw administratief centrum 

 Op te volgen van vorig overleg: psychosociale analyse door Provikmo voor 

Gemeentebestuur Wetteren 

 Op te volgen van vorig overleg: veiligheidskledij voor laswerken 

 Op te volgen van vorig overleg: aangepaste kledij in zomer 

 Op te volgen van vorig overleg: planning strooidiensten 

 Op te volgen van vorig overleg: huishoudelijk reglement 

 Op te volgen van vorig overleg: rondgang door Preventieadviseur-

Arbeidsgeneesheer Provikmo in december 2017 

 Op te volgen van vorig overleg: vakantiegeld bij benoeming door OCMW 

 Op te volgen van vorig overleg: maandverslag juli 2017 

 Op te volgen van vorig overleg: rechtspositieregeling 

 Op te volgen van vorig overleg: hogere nominale waarde maaltijdcheques 

 Maandverslag september en oktober 2017 



 

Datum Agendapunten 

 Verlofregeling 2018 

 Agressieprotocol 

 Veiligheidsbril op sterkte 

 Oordopjes voor het werken in een kantooromgeving 

 Budget voor veiligheidsschoenen 

 Jaaractieplan 2018 en actualisatie van het Globaal Preventieplan 

 Intrede van arbeidsmiddelen 

 Voor OCMW: wijziging Rechtspositieregeling: toekenning bijkomend verlof 

aan bepaalde categorieën personeelsleden Woonzorgcentrum 

 Voor OCMW: aanvulling Arbeidsreglement: bijkomende permanentie voorzien 

tussen 12u00 en 14u00 voor onthaal via beurtrol 

 Vraag ACV Openbare Diensten: camera’s en track & trace 

 Vraag ACV Openbare diensten: vergoeding reserveploeg 

 Vraag ACV Openbare Diensten: bekwaamheidsattest en rijbewijs medewerkers 

Technische dienst 

 Vraag ACV Openbare Diensten: planning dienst wegenis 

 Vastleggen volgend overleg 

 Varia 

07 dec 2017  Goedkeuring notulen HOC 27 september 2017 

 Goedkeuren notulen HOC 9 november 2017 

 Goedkeuren protocol HOC 9 november 2017 

 Op te volgen van vorig overleg: psychosociale analyse door Provikmo voor 

Gemeentebestuur Wetteren 

 Op te volgen van vorig overleg: werkkledij voor laswerken 

 Op te volgen van vorig overleg: aangepaste kledij in zomer 

 Op te volgen van vorig overleg: bekwaamheidsattest en rijbewijs medewerkers 

Technische dienst 

 Globaal interventieplan 

 Werkpostfiches voor uitzendkrachten 

 Maandverslag november 2017  

 Op te volgen van vorig overleg: personeelbeheersysteem 

 Op te volgen van vorig overleg: nieuw administratief centrum 

 Op te volgen van vorig overleg: planning strooidiensten 

 Op te volgen van vorig overleg: rechtspositieregeling 

 Op te volgen van vorig overleg: hogere nominale waarde maaltijdcheques 

 Op te volgen van vorig overleg: verlofregeling 2018 

  Op te volgen van vorig overleg: voor OCMW aanvulling Arbeidsreglement: 

bijkomende permanentie voorzien tussen 12u00 en 14u00 

 Op te volgen van vorig overleg: camera’s en track & trace 

 Op te volgen van vorig overleg: vergoeding reserveploeg 



 

Datum Agendapunten 

 Op te volgen van vorig overleg: planning dienst wegenis 

 Wijziging personeelsformatie OCMW 

 Vastleggen volgend overleg 

 Varia 

 

  



 

 INFORMATICA 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 computer materiaal en toebehoren 

 software programma’s en maatwerk oplossingen 

 telecommunicatie materiaal 

 internet en andere netwerkverbindingen 

 administratie op het netwerk 

 beveiliging van het netwerk en de gegevens 

 advies en beleid rond informatica en telecommunicatie 

 ICT-bijstand via de helpdesk 

 Locatie 

 

Sociaal Huis 

Scheldedreef 52 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 365 73 88 

E-mail: ict@wetteren.be 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Helpdeskmedewerker 2 

 

 Hardware 

- Vervangingen en nieuwe aankopen desktop pc’s, laptops, tablets en telefoons voor de administratie 

gemeentelijke diensten, AGB en OCMW 

- Vervangen virtuele infrastructuur 

- Vervangen backup server 

- Aankoop Surfaces voor sociale dienst OCMW 

- Aankoop Infoschermen voor CC De Poort, De Warande, CC Nova, Rode Heuvel 



 

- Aankoop e-readers voor de bibliotheek 

- Aanbestedingsdossier 4 (geklimatiseerde) serverracks voor serverlokaal Rode Heuvel 

- Aanschaf nieuwe it-infrastructuur Rode Heuvel 

- Leggen glasvezelverbinding sociaal huis – Rode Heuvel – bib 

- Aanschaf laptops via raamcontract 

 Software 

- Upgrade software voor de infoschermen 

- Aanbestedingsdossier Exchange online licenties 

- Aankoop zaalbeheersysteem voor het AGB (Facilitator) 

- Aankoop software voor het beheer van de evenementen 

- Vervangen backup software (VEEAM) 

- Aankoop extra licenties voor Sensus 

- Aankoop vreemdelingenmodule 

- Aankoop licenties voor Microsoft Dynamics 365 CRM 

- Proof of Concept Awingu om telewerken mogelijk te maken voor ocmw en gemeente 

(https://portaal.wetteren.be/) 

 Netwerk beheer, telefonie en beveiliging 

- Finaliseren Wifi netwerk 

- Dagdagelijks beheer van het intern netwerk 

- Toepassen veiligheidsbeleid en opvolgen nieuwe wetgeving GDPR – aanstelling van 

veiligheidsconsulent en functionaris voor de gegevensbescherming voor zowel ocmw als gemeente 

via de provincie Oost-Vlaanderen. 

- Migratie van de 2 verschillende netwerken gemeente en OCMW 

- Overstap naar Voice Over IP voor telefonie in 18 sites 

- Opzetten permanente straalverbinding tussen Rode Heuvel en gemeentelijk magazijn 

- Betere afstemming gsm abonnementen ifv gebruik 

 Projecten, administratie en beleid 

- Onderhouden service desk voor de opvolging van de helpdesk tickets in Topdesk 

- Plaatsing webcam voor de fiets- en voetgangersbrug 

- Aankoop Airwatch licenties voor het beheer van mobiele toestellen (smartphones, tablets, surfaces) 

  

  

https://portaal.wetteren.be/


 

 INTEGRATIEDIENST  

 Voorstelling dienst 

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 Het adviseren van het lokaal bestuur bij het voeren van een integratiebeleid;  

 Het informeren en sensibiliseren van burgers, personeel van het lokaal bestuur, lokale onderwijs- en 

tewerkstellingsactoren, … over diversiteit;  

 Het ondersteunen van lokale diensten en voorzieningen in het kader van diversiteit;  

 Samenwerken met lokale verenigingen en voorzieningen in het kader van diversiteit;  

 Het faciliteren van overleg met of tussen lokale diensten, voorzieningen en initiatieven;  

 Fungeren als tussenpersoon tussen het lokale en Vlaamse Niveau (AgII, UNIA,…)  

 

De integratiedienst Wetteren werd opgericht in 2013.  

 

In de periode van 15 oktober 2012 tot en met 30 april 2013 liep er een voortraject. Gedurende deze 

periode werd het integratiebeleidsplan van gemeente Wetteren voor het jaar 2013 opgemaakt met als 

basis de uitvoering van een omgevingsanalyse.  

 

Het resultaat hiervan werd goedgekeurd door het Schepencollege van 11 maart 2013. De gemeenteraad 

keurde dit plan op haar beurt goed op 21 maart 2013. Na het fiat van Minister Bourgeois ging de dienst 

officieel van start op 1 mei 2013. Omwille van de treinramp in Wetteren (mei 2013) is de dienst pas 

later opgestart.  

 

Naast het samenwerkingsconvenant tussen Gemeente Wetteren en het Agentschap voor Binnenlands 

Bestuur werd er ook een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met het toenmalige ODiCe (Oost-

Vlaams Diversiteitscentrum). ODiCe maakt vanaf 1 januari 2015 deel uit van het Agentschap Integratie 

en Inburgering (AgII) onder de noemer integratie. Tot het Agentschap Integratie en Inburgering behoren 

ook: inburgering, Nederlands leren (vroeger: Huis van het Nederlands), sociaal tolken en vertalen & 

juridische dienstverlening.  

 

 Locatie 

 

 

Scheldedreef 52  

9230 Wetteren  

Tel. 09 365 73 73  

GSM. 0470/90 34 42  

E-mail: integratiedienst@wetteren.be  

  



 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Integratieambtenaar  0,5 (vanaf 16 aug 2017) 

 

Diensthoofd van de integratiedienst is Dhr. Hans Onselaere (directeur van Sociale zaken). 

 

Bevoegd schepen van integratie was van 2013 tot en met 2016 dhr. Jean-Paul De Corte. Vanaf 2017 zal 

dit mevr. Annelien Van Der Gucht zijn.  

 

De integratiedienst was onbemand van 01/06/2016 tot en met 15/08/2016. Op 16/08/2016 werd Lieneke 

De Landtsheer aangesteld als halftijds integratieambtenaar van Wetteren. 

 

 Wetgevend kader en missie 

 Wetgevend kader betreffende integratie in Vlaanderen 

Het integratiebeleid wordt beschreven in het decreet van 29 april 1998 betreffende het Vlaamse 

integratiebeleid dat werd gewijzigd op 30 april 2009. De uitvoering van dit decreet verloopt gefaseerd. 

Op 12 november 2010 werd een eerste uitvoeringsbesluit goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Een 

aantal artikelen uit bovenstaand decreet traden hierdoor in werking.  

 

De wetsartikelen uit het integratiedecreet waar tot op heden geen uitvoering aan is gegeven, worden 

geregeld door het Besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2002 betreffende de erkenning en 

subsidiëring van de centra en diensten voor het Vlaamse minderhedenbeleid.  

 

Het gevoerde beleid is een inclusief én gecoördineerd beleid. Inclusief omdat alle bij het 

integratiebeleid betrokken ministers en hun agentschappen binnen de eigen beleidsdomeinen 

verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het integratiebeleid. Gecoördineerd 

om zo de coherentie van het geheel te bewaken en zowel overlappingen als contradicties te vermijden. 

Dit inclusief karakter dient ook vertaald te worden naar het lokaal beleid. Zo is het al dan niet slagen 

van dit beleid niet enkel een verantwoordelijkheid van de integratiedienst maar evenzeer van de 

betrokken lokale diensten (cultuurdienst, communicatiedienst, sportdienst,...).  

 

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor de uitwerking, coördinatie en uitvoering van het inclusief 

beleid maar ook voor het betrekken van de doelgroepen bij dit beleid. De integratiecentra (voor Oost-

Vlaanderen Agentschap Integratie & Inburgering) dienen dit beleid te analyseren, ondersteunen, 

evalueren en stimuleren - dit alles in samenwerking met de doelgroepen en de lokale actoren. 

 Missie van de dienst 

Met 98 verschillende nationaliteiten6 is ook in Wetteren de etnisch culturele diversiteit een feit. Deze 

smeltkroes zorgt voor een verrijking van de Wetterse samenleving maar brengt evengoed misverstanden 

                                                 
6 Cijfers verkregen van GIS Wetteren eind 2016.  



 

en spanningen met zich mee. Elke burger telt mee. Wetteren wil dan ook streven naar een kwaliteitsvolle 

dienstverlening en een aanbod dat inspeelt op de behoeften en noden van al haar burgers, ook voor de 

Wetterse etnisch culturele minderheden. Concreet wil Wetteren dit invullen met de opstelling van een 

lokaal integratiebeleid.  

 

De gemeente streeft ernaar dat dit integratiebeleid:  

- inclusief is;  

- gericht is op verhoging van de participatie van de doelgroepen;  

- een professioneel en menswaardig onthaal voorziet, door:  

o bij te dragen tot een positieve beeldvorming t.a.v. de etnisch culturele minderheden;  

o de achterstelling en uitsluiting van de etnisch culturele minderheden te voorkomen en te 

bestrijden;  

o klare informatie te verschaffen aan haar burgers met betrekking tot het gevoerde integratiebeleid.  

Overleg en samenwerking met lokale actoren, zowel intern als extern, zijn een vereiste indien men dit 

beleid een kans op slagen wil geven. Iedere Wetteraar dient bovendien zijn steentje bij te dragen aan dit 

project. Integratie doelt op uitwisseling en inspanningen van alle partijen, hoe klein of groot ook. Samen 

met zijn partners engageert het lokaal bestuur om dit beleid gestalte te geven.  

 Doelgroep 

Het integratiebeleid richt zich op de hele bevolking. Het samenleven in diversiteit kan pas slagen als 

iedereen, ongeacht zijn of haar herkomst, hieraan actief meewerkt. Een ‘actief en gedeeld burgerschap 

van één ieder’ staat centraal.  

 

Dit uitgangspunt maakt de gehele samenleving tot doelgroep van het integratiebeleid. Vanzelfsprekend 

dient er blijvend aandacht besteed te worden aan de bijzondere doelgroepen, dewelke door het 

integratiedecreet als volgt worden beschreven:  

- Personen die legaal en langdurig in België verblijven en die bij hun geboorte niet de Belgische 

nationaliteit bezaten of van wie minstens één van de ouders bij geboorte niet de Belgische 

nationaliteit bezat, in het bijzonder diegenen die zich in een vaststelbare achterstandspositie 

bevinden. Daarbij is een langdurig verblijf elk legaal verblijf dat niet beperkt is tot maximaal drie 

maanden (inclusief asielzoekers);  

- Personen die legaal in België verblijven en die wonen of woonden in een woonwagen of waarvan de 

ouders dat deden, met uitzondering van bewoners van campings of gebieden met weekendverblijven.  

Daarnaast richt het integratiebeleid zich ook op vreemdelingen zonder wettig verblijf, meer bepaald 

vreemdelingen die zich in België bevinden zonder wettig verblijfsstatuut en die wegens een noodsituatie 

begeleiding vragen. Meer bepaald door voor deze groep een beleid te voeren dat gericht is op de 

menswaardige begeleiding en oriëntatie met betrekking tot gezondheidszorg en onderwijs. Dit beleid 

zal eveneens een oriëntering naar een zinvol toekomstperspectief bieden.  

 

 



 

 Doelstellingen en Vlaamse beleidsprioriteiten 

 Doelstellingen van het integratiebeleid 

Een driesporenbeleid:  

1. Het is een emancipatiebeleid dat gericht is op de evenredige participatie van personen uit de 

bovenvermelde, bijzondere doelgroepen. Het is een beleid dat gericht is op de versterking van 

mensen zodat zij niet aan de zijlijn blijven staan maar op een actieve manier kunnen participeren aan 

de samenleving.  

2. Het is een beleid dat gericht is op de toegankelijkheid van alle diensten en voorzieningen. Daarbij 

worden drempels die evenredige participatie in de weg staan, weggewerkt. Iedere burger heeft recht 

op een kwaliteitsvolle dienstverlening, los van zijn of haar herkomst.  

3. Tenslotte is het een beleid dat gericht is op het samenleven in diversiteit. Door aandacht te hebben 

voor correcte (positieve) beeldvorming & sensibilisering en door ontmoeting en samenwerking 

tussen mensen van diverse achtergrond te stimuleren, wil het integratiebeleid een breder draagvlak 

creëren voor onze diverse samenleving.  

 

 Vlaamse beleidsprioriteiten 

Om in aanmerking te komen voor een lokale integratiesubsidie moet een invulling gegeven worden aan 

de vijf Vlaamse beleidsprioriteiten voor integratie:  

1. Sociale cohesie: ‘De gemeente versterkt de sociale samenhang door wederzijdse kennis, openheid 

en respect tussen mensen te bevorderen, door deelname aan het gemeenschapsleven te stimuleren, 

door ontmoeting en samenwerking tussen personen van diverse herkomst en diverse 

levensbeschouwingen te faciliteren en door een consequente aanpak van discriminatie en racisme.’  

2. Taalbeleid: ‘De gemeente voert een taalbeleid met het oog op het verhogen van gelijke kansen en 

Nederlandstalige participatie aan de samenleving.’  

3. Toegankelijkheid van gemeentelijke diensten en voorzieningen: ‘De gemeente voert een 

diversiteitsbeleid bij haar eigen diensten en voorzieningen met aandacht voor een divers personeels-

beleid, een informatie – en communicatiebeleid met oog voor een correcte beeldvorming en een 

voldoende gediversifieerd en toegankelijk aanbod, teneinde een kwaliteitsvolle dienstverlening voor 

alle burgers te garanderen.’  

4. Toegankelijkheid van niet-gemeentelijke diensten en voorzieningen: ‘De gemeente versterkt 

en/of stimuleert de niet gemeentelijke organisaties en voorzieningen in de verschillende relevante 

domeinen bij het bereiken van de bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet en het vergroten 

van hun betrokkenheid met het oog op gelijke kansen voor burgers.’  

5. Beleidsparticipatie: ‘De gemeente faciliteert de mogelijkheid tot een structurele participatie van de 

bijzondere doelgroepen van het integratiedecreet aan het lokaal beleid.’  

 

 

 

 

 



 

 Diversiteit in Wetteren in 2017: enkele cijfers 

 Vreemdelingen 

Wetteren kende in 2017 een stijging van het aantal vreemdelingen. Vreemdelingen worden omschreven 

als personen met een huidige niet-Belgische nationaliteit. Volgens de cijfers van het GIS telde Wetteren 

in 2017 maar liefst 1007 verschillende nationaliteiten. Dat zijn er 4 meer in vergelijking met 2016 en 

maar liefst 20 meer in vergelijking met 2015.  

 

Van de 25.4448 inwoners eind 2017 waren er 1802 vreemdeling (ingeschreven in het 

vreemdelingenregister en wachtregister). Het aantal vreemdelingen maakt 7.08% uit van de totale 

Wetterse bevolking. In 2016 was dit nog 6.38% en in 2015 5.4% en in 2014 4.6%. Hierbij wordt nog 

geen rekening gehouden met mensen die ondertussen de Belgische nationaliteit reeds verworven 

hebben.  

 

Onderstaande tabel9 geeft de top 10 van de meest vertegenwoordigde vreemde nationaliteiten in 

Wetteren van eind 2016 weer: 

 

Nationaliteit Wetteren aantal % t.o.v totaal aantal 

inwoners 

Polen (Rep.) 232 0,91% 

Nederland 191 0,75% 

Bulgarije 137 0,54% 

Turkije 105 0,41% 

Portugal 95 0,37% 

Van Syrische herkomst 65 0,26% 

Tunesië 63 0,25% 

Syrië (Syrisch Arabische Rep.) 62 0,24% 

Roemenië 57 0,22% 

Rusland (Federatie) 52 0,20% 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 Cijfers verkregen van GIS Wetteren eind 2017 
8 Globaal bevolkingscijfers per gemeente Situatie op 1/11/2017. 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/nl/bev/statistieken/stat-1-1_n.pdf 
9 Cijfers verkregen van GIS Wetteren eind 2017 



 

 Personen van vreemde herkomst 

Wetteren kende in 2017 een stijging van het aantal personen van vreemde herkomst. Personen van 

vreemde herkomst worden omschreven als personen bij wie de huidige of eerste nationaliteit niet- 

Belgisch is of bij wie minstens één van de ouders van de persoon niet-Belgisch is. In 20165 telde 

Wetteren 3491 personen van vreemde herkomst.  

 

Deze groep vormde 14 % van de totale bevolking. Tegenover 2007 zien 

we hier een stijging met 109%, dit cijfer wordt in de hand gespeeld door 

de daling van de bevolking van Belgische herkomst met -1%.  

Herkomst 2007 2016 

Belgische herkomst 21 761 21 456 

Niet-Belgische herkomst 1 668 3 491 

 

Onderstaande grafiek (afkomstig uit de LIIM 2015) toont de evolutie aan van het aandeel vreemdelingen 

t.o.v. de totale bevolking van 2001 tot 2016, procentueel uitgedrukt. Uit deze grafiek kunnen we afleiden 

dat er de laatste jaren een grovere stijging (doch niet spectaculair) vast te stellen is. Wetteren volgt 

hierbij dezelfde lijn als Vlaanderen en deze van de VRIND-indeling (indeling waarbij cijfers van andere 

klein stedelijke provinciale gebieden (bv. Beveren, Ninove, Geraardsbergen,..). 

 

 

 Onderwijs 

Wetteren kende in 2017 een lichte stijging van het aantal leerlingen waarvan de thuistaal geen 

Nederlands is.10 De taal die de leerling in het gezin spreekt is niet Nederlands indien de leerling in het 

gezin met niemand of in een gezin met drie gezinsleden (de leerling niet meegerekend) met maximum 

één gezinslid Nederlands spreekt. Broers en zussen worden als één gezinslid beschouwd. Binnen deze 

                                                 
10 Gegevens verkregen via Dataloep Onderwijs en Vorming 



 

groep zien we een gestage stijging op grondgebied Wetteren. In het lager onderwijs gaat het om 451 of 

17.4% van de leerlingen, in het secundair onderwijs om 190 leerlingen of 12.6%. 

 

Indien we deze cijfers vergelijken met het Nederlandstalig onderwijs zien we dat Wetteren onder het 

aandeel van het volledig Nederlandstalig onderwijs blijft. Onder Nederlandstalig onderwijs verstaan we 

alle scholen van de Vlaamse overheid in Vlaanderen en Brussel. Algemeen kunnen we dus vaststellen 

dat het aandeel leerlingen, waarvan Nederlands niet de thuistaal is, in Wetteren lager is dan de algemene 

cijfers in Vlaanderen en Brussel. 

 

     
 

 Werkzaamheidsgraad  

                                                 
11 Bron: Lokale Inburgerings- en integratiemonitor http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-

en-integratie Aandeel werkenden (loontrekkenden en zelfstandigen) bij de bevolking 20-64 jaar. Herkomst op basis van de 

geboortenationaliteit van de persoon zelf of van zijn of haar ouders.  



 

  

Origine  Mannen Vrouwen Totaal 

België 272 245 517 

Turkije 19 16 35 

Tunesië 14 14 28 

Syrië 14 8 22 

Rusland 6 11 17 

Andere herkomst 80 82 162 

Totaal 405 376 781 

                                                 
12 Bron: VDAB NWWZ: uitkeringsgerechtigd en niet-uitkeringsgerechtigd 



 

  

Armoede-

indicatoren  

Wetteren 

 

Vlaams Gewest 

Equivalent 

leefloon 2015 

Aantal Procent Aandeel in 

bevolking met die 

herkomst 

Aantal Procent Aandeel in 

bevolking met 

die herkomst 

Belgische 

herkomst 

55 39% 0,26% 8 335 31% 0,16% 

Herkomst EU 9 6% 0,87% 2 485 9% 0,43% 

Herkomst niet-EU 78 55% 3,39% 15 669 59% 2,27% 

Alle herkomsten 142 100% 0,57% 26 489 100% 0,41% 

Geboorte in kansarme gezinnen in 2016 

Moeder Belgische 

origine 

  9,4%   5,8% 

Moeder andere 

origine 

  45,2%   31,6% 

Moeder alle 

origines 

  19,2%   12,8% 

Aandeel in laagste dagloonklasse 2015 

Belgische 

herkomst 

  22%   20% 

Herkomst EU   43%   39% 

Herkomst niet-EU   50%   50% 

Aandeel personen (0-59j) in gezinnen met lage werkintensiteit 2015 

Belgische 

herkomst 

  10%   10% 

Herkomst EU   11%   23% 

Herkomst niet-EU   27%   28% 

 

                                                 
13 Gegevens verkregen via Lokale Inburgerings- en integratiemonitor, Kind en Gezin. 

http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie 

https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/  

http://regionalestatistieken.vlaanderen.be/monitor-lokale-inburgering-en-integratie
https://www.kindengezin.be/cijfers-en-rapporten/cijfers/


 

 

 

 

  

  

Lokale besturen zijn voor de Vlaamse Regering prioritaire partners in de realisatie van de doelstellingen 

van het integratiebeleid. Immers, samenleven vindt plaats in de buurt, in de wijk, in een gemeente en 

stad. Het lokale bestuursniveau is het best geplaatst om knelpunten te detecteren, prioriteiten te bepalen 

in afstemming met het algemeen beleid van de gemeente of stad en mee een inclusieve aanpak te 

realiseren.  

 



 

Als gevolg van de invoering van de beleids – en beheerscyclus en de uitvoering van het planlasten-

decreet werd ook de regelgeving met betrekking tot het lokaal integratiebeleid gewijzigd. De Vlaamse 

Regering keurde op 26 oktober 2012 het besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van diverse 

bepalingen van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integratiebeleid definitief goed. 

Dit besluit regelt de bepalingen die van toepassing zijn op de lokale integratiesubsidie voor de steden 

en gemeenten, vanaf de beleidscyclus 2014-2019.  

 

In uitvoering van het besluit van 26 oktober 2012 ondertekende de minister op 4 november 2013 het 

ministerieel besluit waarin de lijst van steden en gemeenten werd opgenomen die in aanmerking komen 

voor een lokale integratiesubsidie voor de beleidscyclus 2014-2019.  

 

Om in aanmerking te komen voor een lokale integratiesubsidie geeft Wetteren in haar meerjaren-

planning aan op welke manier ze op de Vlaamse beleidsprioriteiten voor het lokaal integratiebeleid zal 

inspelen.  

 

Vanuit de Integratiedienst werd in 2017 meegewerkt aan onderstaande beleids – en projectmatige acties 

uit dit meerjarenplan. 

 

 Sociale cohesie: positieve beeldvorming & sensibilisering 

 Beleidsmatige acties 

 Deelname Cel Aangenaam Wetteren 

Actieve deelname van de integratiedienst aan de Cel Aangenaam Wetteren om in te zetten op 

overlastproblematieken en klachten die de gemeente Wetteren bereiken. Bij klachten met betrekking tot 

de doelgroep waarbij binnen de integratiedienst bijzondere aandacht voor is, wordt constructief 

meegewerkt aan een plan van aanpak. De integratiedienst nam deel aan de Cel Aangenaam Wetteren 

op: 23/02/2017, 20/04/2017 en 15/06/2017.  

 

Samenwerking: jeugddienst, milieudienst, De Warande, klachtencoördinator & lokale politie 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

/ 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: Vrije Tijd 

Beleidsdoelstelling 4: een integraal 

vrijetijdsaanbod ontwikkelen dat gelijke kansen 

voor vrije tijd schept.  
 

 

 Voor basisonderwijs in Wetteren: driemaandelijks scholenoverleg 

De instroom van asielzoekers is een onmiskenbaar gegeven. We zullen steeds meer geconfronteerd 

worden met toenemende diversiteit, ook in kleinere steden en gemeenten. De richtlijnen van de Vlaamse 

overheid en OESO duiden immers op een meer evenwichtige spreiding van asielzoekers; een beweging 

weg van de stad naar de kleinere gemeenten. In Wetteren zijn er momenteel 65 LOI-plaatsen (plaats 



 

voor 65 individuen). Dit gaat niet om groepsopvang, maar opvang in huizen voor gezinnen of 

alleenstaanden. Deze woningen zijn voornamelijk gelokaliseerd in het ruime centrum van Wetteren. Dit 

vanwege de betaalbaarheid (goedkopere woningen) en de praktische voordelen (mobiliteit, 

bereikbaarheid diensten en voorzieningen, etc.).  

 

De doelstelling van het scholenoverleg is de draagkracht van de scholen te verhogen binnen het kader 

van de uitdagingen die gepaard gaan met het onthaal van anderstalige nieuwkomers in het kleuter – en 

basisonderwijs. Het overleg is er onder meer ook gekomen op vraag van enkele onderwijsactoren.  

 

Begin 2017 is het scholenoverleg georiënteerd naar het in zee gaan met het project ‘School in Zicht’ 

(zie 1.3.3.3)  

 

In 2017 vond uiteindelijk een scholenoverleg plaats op 10/03/2017. Op 03/05/2017 was er een klein 

voorbereidend overleg voor het overleg van 05/07/2017. En op 24/11/2017 vond er ook een overleg 

plaats. Van elk overleg is een verslag beschikbaar.  

 

Samenwerking: basisonderwijs gemeente Wetteren en Agentschap Integratie & Inburgering (team 

onderwijs) 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 2: Taalstimulering 

Indicator 20: Jaarlijks gaan er 2 bijeenkomsten 

door voor de scholen in Wetteren waar 

knelpunten geïnventariseerd en besproken 

worden. Telkens wordt hieruit minstens 1 

knelpunt gekozen waar rond een actie wordt 

opgezet. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 8: Wetteren wil uitsluiting, 

sociale scheiding en discriminatie tegengaan en 

zet actief in op gelijke onderwijskansen en 

informatiegeletterdheid voor iedereen 

Actieplan STUDIEONDERS: Studie-

ondersteuning 

Actie 03: Ondersteuning scholen bij begeleiden 

van leerlingen van vreemde herkomst 
 

 Strategische doelstelling: WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan OVERLGSW: Overleg en samen-

werking 

Actie 01: Oprichten en blijvend inzetten op een 

onderwijsoverleg waar naast gemeentelijke 

diensten ook scholen aan deelnemen 

 Strategische doelstelling: WELZIJNSBELEID 

Actieplan BEVORPART: Ondersteuning scholen 

bij het informeren van ouders van vreemde 

herkomst en bevorderen van hun participatie in 

schooloverlegstructuren. 

Actie 01: Experimenteren met concrete methodes 

om ECM te laten participeren in het onderwijs in 

samenwerking met scholen. 



 

Actie 02: De ouderraden worden ondersteund in het 

interculturaliseren van hun werking. 

 

 Projectmatige acties 

 Voor professionelen: vorming: Taalstimulering in een meertalige context 

Werd georganiseerd voor integratieambtenaar, ankerfiguur van De Katrol en studenten van De Katrol 

in het kader van het maken van de voorbereiding van Taalsleutels in de zomervakantie. De vorming 

werd tegelijk ook opengesteld voor externe partners: CLB’s, basisscholen uit Wetteren, Laarne en 

Wichelen, revalidatiecentrum De Schakel,… De vorming werd gegeven door Messaouda Zaouali en 

Dilek Durmaz van het Agentschap Integratie & Inburgering, twee experten in taal/onderwijs.  

 

Uiteindelijk namen 12 personen deel aan de vorming: 5 studenten van De Katrol Wetteren, 1 student 

van Huis van het Kind uit Zele, 3 leerkrachten uit het basisonderwijs Wetteren, één logopediste van 

revalidatiecentrum De Schakel uit Wetteren, ankerfiguur De Katrol uit Wetteren & integratieambtenaar 

Wetteren. De vorming werd niet schriftelijk geëvalueerd met de deelnemers maar nadien werd wel 

mondeling bevraagd hoe de vorming ervaren werd: over het algemeen positief.  

 

Samenwerking: Agentschap Integratie & Inburgering 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING 

Indicator 1: Jaarlijks wordt er minstens 1 

vorming rond diversiteit aangeboden voor het 

eigen personeel. 

Indicator 2: Jaarlijks worden minstens 2 

vormingen/infomomenten opgezet voor 

externen. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan VORMETNCULT: Sensibiliseren van 

publieke opinie en informeren, ondersteunen en 

stimuleren bij werken rond etnisch-culturele 

diversiteit via vorming 

Actie 02: Het aanbieden van vormingen voor 

CLB, schooldirecties en zorgleerkrachten over 

diversiteit. 
 

 

 Voor professionelen: vorming ‘cultuursensitieve zorg’ door vzw De Touter 

Op 13/06/2017 en 14/06/2017 werd voor het personeel van het Sociaal Huis Wetteren alsook externe 

partners een vorming georganiseerd omtrent ‘cultuursensitieve zorg’. 

 

Samenwerking: vzw De Touter 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING 

Indicator 1: Jaarlijks wordt er minstens 1 vorming 

rond diversiteit aangeboden voor het eigen 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 0: Een professionele 

organisatie uitbouwen met oog voor een 



 

personeel. 

Indicator 2: Jaarlijks worden minstens 2 

vormingen/infomomenten opgezet voor externen. 

effectieve, efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering. 

Actieplan ORGDIVERSIT: Ontwikkelen van 

een intern diversiteitsbeleid 

Actie 05: Het lokaal bestuur biedt aan haar 

personeel vormingen aan over diversiteit en 

stimuleert de deelname eraan. 
 

 

 Voor de burger: theatervoorstelling Marieke Marieke (Het Zuidelijk toneel & ’t Arsenaal) 

op vrijdag 20/01/2017 om 20u in CC De Poort 

Op vrijdag 20/01/2017 organiseerde CC Nova de theatervoorstelling van Marieke Marieke (met 

ticketverkoop). De inhoud van de theatervoorstelling: Marieke en Sybille verlieten tijdens de eerste 

wereldoorlog hun land. De één vluchtte van België naar Nederland, de ander deed het omgekeerde. Ze 

vonden onderdak in een hotel, een vluchtoord, een klooster. Mannen passeerden, troostten, deden pijn. 

Als jojo’s bewogen ze op de sociale ladder. 

 

Leen Braspenning (regisseur) werkte als vrijwilliger in een asielcentrum voor kwetsbare vrouwen. Haar 

observaties vormden de aanleiding voor deze voorstelling. Actrices Kaltoum Boufangacha en Aminata 

Demba geven haar een actueel tintje. Ze spelen de strijd van Marieke en Sybille tegen de achtergrond 

van hun eigen familieverhaal. 

 

In het kader van diversiteit werd op het bijzonder comité sociale hulp – en dienstverlening van 

24/11/2016 beslist dat personeel van het departement Sociale Zaken van het Sociaal Huis Wetteren de 

kans kreeg om gratis naar de theatervoorstelling te gaan. Uiteindelijk gingen 5 personeelsleden hierop 

in. 

 

Samenwerking: CC Nova 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING 

Indicator 1: Jaarlijks wordt er minstens 1 vorming 

rond diversiteit aangeboden voor het eigen 

personeel. 

Indicator 2: Jaarlijks worden minstens 2 

vormingen/infomomenten opgezet voor externen. 

GEMEENTE  

/ 
 

 

 Voor de burger: gastvrij café op donderdag 20/04/2017, 19u30 in CC De Poort 

Gastvrij café is een initiatief van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Begin 2017 namen zij contact op met 

de Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw om hen de vraag te stellen of Wetteren het ziet zitten om een 

gastvrij café in te richten voor Oost-Vlaanderen. Dit ‘café’ heeft als doel om burgers, hulpverleners,… 

op een laagdrempelige manier met elkaar in contact te laten komen en te praten over een bepaalde 

thematiek van vluchtelingen.  



 

Wetteren werd er – volgens Vluchtelingenwerk Vlaanderen – ‘uitgekozen’ om dit voor de provincie 

Oost-Vlaanderen te organiseren om dat Wetteren dus over een Vluchtelingenwerkgroep vzw beschikt. 

De vluchtelingenwerkgroep heeft dan op zijn beurt de integratiedienst en de dienst Noord-Zuid van de 

gemeente Wetteren gevraagd om samen te werken aan dit initiatief. De integratiedienst en dienst Noord-

Zuid hebben uiteindelijk vooral ingestaan voor de logistieke ondersteuning (promomateriaal 

verspreiden, CC De Poort reserveren,…). Vluchtelingenwerk Vlaanderen is toen een tweetal keer 

samengekomen met de Vluchtelingenwerkgroep, integratiedienst en dienst Noord-Zuid om het concept 

te bedenken, afspraken te maken,… Vluchtelingenwerk Vlaanderen heeft van dit evenement ook alle 

kosten ten laste genomen, de lokale partners dienden vooral voor het voeren van promo en het voorzien 

van lokale ondersteuning bij de uitvoering.  

 

Uiteindelijk was de opkomst zeer gering (30 personen waarvan een kleine helft betrokken bij de 

organisatie), wellicht ook doordat flyers en affiches te laat beschikbaar waren (slechts 1 week vooraf). 

Opvallend: er waren een aantal etnisch culturele minderheden aanwezig (zo ook de muzikale 

omlijsting). De aanwezigen vonden over ’t algemeen de sessie inhoudelijk interessant en boeiend (één 

thema nogal theoretisch).  

 

Samenwerking: Vluchtelingenwerk Vlaanderen, Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw & noord-zuid 

dienst gemeente Wetteren. 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING 

Indicator 2: Jaarlijks worden minstens 2 

vormingen/ infomomenten opgezet voor externen. 

Indicator 9: Overzicht van inspanningen om ECM 

te betrekken bij de initiatieven van de gemeente en 

derden. 

Indicator 10: Overzicht van verenigingen die 

beroep doen op de ondersteuning van de 

gemeente. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 1: Burgergerichte, 

klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen met 

klemtoon op digitalisering en toegankelijkheid 

Actieplan KLANTBELEID: De Wetteraar actief 

bij het beleid/beleid met draagvlak ontwikkelen 

Actie 03: ECM worden gestimuleerd om actief 

te participeren aan activiteiten van 

gemeentelijke diensten en initiatieven van 

derden, ook tot op buurtniveau  

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD  

Beleidsdoelstelling 4: Integraal 

vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat gelijke kansen 

voor vrije tijd schept  

Actieplan LOGISTIEKVER: Wetteren 

ondersteunt haar verenigingen logistiek.  

Actie 06: Ondersteuning aan etnisch culturele 

en reguliere verenigingen die willen werken 

aan “samenwerken & diversiteit”.  

 



 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID  

Beleidsdoelstelling 9: Integratie  

Actieplan VORMETNCULT: Sensibiliseren 

publieke opinie & informeren, ondersteunen 

en stimuleren  

Actie 03: Aanbieden van vormingen, 

infoavonden en andere activiteiten rond 

diversiteit voor de Wetterse burger.  
  

  

 Voor de burger: Interculturele dialoogochtend ‘Is dit nu islam?’ op 16/09/2017 

De interreligieuze dialoogochtend heeft als doel de sociale cohesie te stimuleren door wederzijdse 

kennis te bevorderen en door ontmoeting tussen personen van diverse herkomst en diverse levens-

beschouwingen te faciliteren. Deze dialoogochtenden worden sinds 2013 georganiseerd in Wetteren. 

Intussen is er al sprake van een structurele samenwerking tussen actieve verenigingen om tot een goede 

samenwerking te komen. De integratiedienst nam de praktische organisatie van de activiteit op zich en 

bood hulp bij de toeleiding van deelnemers.  

 

De vijfde editie van de dialoogochtend ging door in PCVO en boog zich over het thema ‘Is dit nu de 

Islam’. We nodigden de schrijver van het boek ‘is dit nu de Islam?’ Khalid Benhaddou uit samen met 

Luc De Geest, vicaris en voorzitter van Orbit, en Jurgen Slembrouck, UAntwerpen.  

 

In zijn boek ‘Is dit nu Islam?’ schrijft de jonge Imam Khalid Benhaddou hoe je tegelijkertijd Europeaan, 

weldenkend moslim en volbloed democraat kan zijn. Hoe moet je de Koran echt lezen en begrijpen? 

Niet letterlijk, maar wel in zijn historische context. Hij spreekt over de extreme islam, zijn terroristische 

uitwassen en hoe je die concreet kan bestrijden, en hoe je jongeren kan weghouden van radicalisering. 

Hij houdt een warm pleidooi voor verzoening en dialoog, where East meets West. Na een toelichting 

gaan we over dit boek en de Islam in dialoog met Luc De Geest en Jurgen van Slembrouck aan de hand 

van vragen die aangeleverd werden vanuit het publiek.  

 

De dialoogochtend had een 100-tal deelnemers. Dit aantal ligt hoger dan vorig jaar. Opvallend was de 

magere opkomst van de Moslim deelnemers, dit werd op voorhand reeds gesignaleerd vanuit vzw de 

Moskee.  

 

Samenwerking: Dekenaat Wetteren, Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw, Orbit, vzw Moskee & 

Miorita vzw 



 

 
 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING  

Indicator 2: Jaarlijks worden minstens 2 

vormingen/infomomenten opgezet voor 

externen.  

Indicator 10: Overzicht van verenigingen die 

beroep doen op de ondersteuning van de 

gemeente.  

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: ORGANISATIE  

Beleidsdoelstelling 1: Burgergerichte, 

klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen 

met klemtoon op digitalisering en 

toegankelijkheid  

Actieplan KLANTBELEID: De Wetteraar 

actief bij het beleid/beleid met draagvlak 

ontwikkelen  

Actie 03: ECM worden gestimuleerd om actief 

te participeren aan activiteiten van 

gemeentelijke diensten en initiatieven van 

derden, ook tot op buurtniveau  

 

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD  

Beleidsdoelstelling 4: Integraal 

vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat gelijke kansen 

voor vrije tijd schept  

Actieplan LOGISTIEKVER: Wetteren 

ondersteunt haar verenigingen logistiek.  

Actie 06: Ondersteuning aan etnisch culturele 

en reguliere verenigingen die willen werken 

aan “samenwerken & diversiteit”.  

 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID  

Beleidsdoelstelling 9: Integratie  



 

Actieplan VORMETNCULT: Sensibiliseren 

publieke opinie & informeren, ondersteunen 

en stimuleren. 

Actie 03: Aanbieden van vormingen, 

infoavonden en andere activiteiten rond 

diversiteit voor de Wetterse burger.  
  

 

 Publicaties 

Alle info-avonden, vormingen,… worden gepubliceerd in de UITDATABANK en langs deze weg 

opgenomen in de nieuwsbrief van de gemeente. 

 

Samenwerking: dienst communicatie 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING 

Indicator 4: Er zijn jaarlijks ten minste 3 

publicaties via gemeentelijke 

communicatiekanalen over samenleven in 

diversiteit 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: ORGANISATIE  

Beleidsdoelstelling 0: Een professionele 

organisatie uitbouwen met oog voor een 

effectieve, efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering.  

Actieplan KLANTINFO: De Wetteraar correct 

en tijdig informeren over gemeentelijke 

aangelegenheden op basis van need-to-know 

en want-to-know. 

Actie 04: In publicaties van het lokaal bestuur 

word getracht de etnisch-culturele diversiteit in 

beeld te brengen. 
 

 

 Taalstimulering- en sensibilisering 

 Beleidsmatige acties 

 Opstart intergemeentelijke werkgroep onthaalbrochure/pakket 

In het kader van een transparant en duidelijk onthaalbeleid werd in het najaar 2016 een intergemeentelijke 

werkgroep opgestart om een onthaalbrochure/pakket te ontwikkelen voor nieuwe inwoners van vreemde 

herkomst. Op 12/10/2016 vond een eerste verkennend overleg plaats. Op 22/11/2016 kwam de werkgroep 

voor een tweede maal samen om uit te denken hoe de/het onthaalbrochure/pakket vorm dient te krijgen. In 

2017 hebben we dit met de werkgroep verder gezet, er waren bijeenkomsten op: 31/01/2017, 23/03/2017 & 

29/06/2017. De tweede helft van 2017 heeft dit project stilgelegen. In 2018 zal dit project opnieuw 

opgenomen worden.  

 

Samenwerking: OCMW Laarne (LOI: Nancy Scheire), OCMW Wichelen (LOI: Nadine Van Speybrouck), 

gemeente Wichelen (diensthoofd burgerzaken: Martine Van Wesemael). Op een later tijdstip kunnen ook 



 

binnen de gemeente Wetteren & Laarne de diensten communicatie ingezet worden, deze diensten gaven 

immers reeds hun akkoord tot medewerking. 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING 

Indicator 4: Ontwikkeling onthaalbrochure/ 

onthaalpakket voor nieuwe inwoners van 

vreemde herkomst. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: ORGANISATIE  

Beleidsdoelstelling 0: Een professionele 

organisatie uitbouwen met oog voor een 

effectieve, efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering.  

Actieplan KLANTINFO: De Wetteraar correct 

en tijdig informeren over gemeentelijke 

aangelegenheden op basis van need-to-know 

en want-to-know. 

Actie 03: Het onthaal van nieuwkomers door 

het lokaal bestuur wordt bijgestuurd in functie 

van toegankelijkheid en participatie van 

anderstaligen en ECM te vergroten. 
 

 

 Projectmatige acties 

 Babbelonië 

Babbelonië is een wekelijkse samenkomst van Nederlandstaligen en anderstaligen. 

De bijeenkomsten vinden plaats in ’t Hommelveld, de cafetaria van de serviceflats 

Scheldezicht, op vrijdagochtend van 9u00 tot 11u00 (niet tijdens schoolvakanties). 

Vanaf september zijn de wekelijkse samenkomsten verhuisd naar het nieuwe lokaal 

dienstencentrum De Koffiebranderij. Hierdoor is de deelname kort even gedaald, 

maar naderhand opnieuw in stijgende lijn.  

 

De basisactiviteit is conversatie in kleine gemengde groepen. De deelnemers praten in het Nederlands 

met elkaar over dagelijkse dingen zoals familie, werk en vrije tijd. Op een ongedwongen manier leren 

de deelnemers omgaan met diversiteit en oefenen de anderstaligen het Nederlands. Regelmatig voorziet 

Babbelonië vormingsactiviteiten rond thema’s die de groep zelf aanreikt. Uitstappen in de eigen regio 

bevorderen de interactie bij de groepsleden en verhogen hun kennis over gemeentelijke voorzieningen, 

het plaatselijke verenigingsleven, de lokale ontspanningsmogelijkheden e.a. Dergelijke uitstappen 

werken ook drempelverlagend. Deelname aan Babbelonië is gratis, vooraf inschrijven hoeft niet.  

 

Doelstellingen Babbelonië:  

- Bij Babbelonië leren de deelnemers omgaan met de diversiteit in onze samenleving. De deelnemers 

krijgen meer begrip voor elkaar.  

- Babbelonië versterkt de sociale cohesie. De deelnemers kunnen een sociaal netwerk uitbouwen over 

de verschillende culturen heen.  

- De anderstaligen leren bij Babbelonië vlotter Nederlands spreken en begrijpen. Ze durven ook meer 

Nederlands te spreken.  



 

- Babbelonië zorgt voor participatie aan de samenleving. Deelnemers leren over gemeentelijke 

voorzieningen, het plaatselijke verenigingsleven, ontspanningsmogelijkheden, e.a.. Ze leren eraan 

deelnemen.  

- De deelnemers verwerven allerlei kennis en sociale vaardigheden via participatie aan het 

groepsproces.  

- Doorheen voorgaande doelen creëert Babbelonië voorwaarden waardoor het individueel 

welbevinden van de deelnemers wordt vergroot.  

64 verschillende mensen namen deel aan Babbelonië Wetteren in 2017.  

42 deelnemers waren anderstaligen, 22 deelnemers waren Nederlandstalig.  

 

Er waren 36 bijeenkomsten.  

De deelnemers kwamen uit veel verschillende landen, ondermeer uit Eritrea, Bulgarije, Congo, Senegal, 

Irak, Rusland, Wit-Rusland, België, Albanië, Marokko, Syrië, Italië, Tsjetsjenië, Mexico, Filipijnen, 

Duitsland, Colombia, Saudi-Arabië, Turkije, Guinee, Niger.  

 

Er waren in totaal 515 deelnames tijdens de 36 bijeenkomsten. Dat betekent een gemiddelde van 14,3 

deelnemers per bijeenkomst, met uitschieters van 8 en van 22 deelnemers. Dit betekent een daling van 

het aantal deelnemers aan Babbelonië. Dit kan deels het gevolg zijn van de verhuis die Babbelonië heeft 

gedaan van het Hommelveld naar de koffiebranderij.  

 

De integratiedienst werkt permanent mee aan de bekendmaking van deze vorm van taalstimulering – en 

sensibilisering voor volwassenen. Zo biedt de dienst ondersteuning bij de promotie doorheen het 

volledige jaar. Daarnaast is de integratiedienst ook het aanspreekpunt voor de burger met vragen over 

Babbelonië. De burger kan de integratieambtenaar hierover telefonisch contacteren of kan een afspraak 

maken.  

 

Teneinde bereikbaar te zijn voor de doelgroep alsook te weten wat er bij deze mensen leeft (cfr. in het 

kader van te ondernemen acties vanuit de dienst), nam de integratiedienst af en toe deel aan de 

bijeenkomsten van Babbelonië.  

 

Babbelonië Wetteren wordt gedragen en mee ondersteund door een lokale stuurgroep. De stuurgroep 

kwam in 2017 samen op 12/05/2017.  

 

Deelnemers aan deze stuurgroep zijn Nele Six (medewerkster RVT Schelderust), Sara Moens 

(vormingswerkster Babbelonië Wetteren), Thomas Clinckaert (Agentschap Integratie & Inburgering: 

inburgering), Roland Bracke (Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw), Ilse Haentjens (Agentschap 

Integratie & Inburgering: Nederlands leren), Yolande Schuddinck (Sociaal huis), Nina Cools 

(Integratiedienst Wetteren), Johan Vermeersch (Vormingplus Waas-en-Dender) en Ivo Delrue 

(Agentschap Integratie & Inburgering).  

 

Samenwerking: Vormingplus Waas-en-Dender & Agentschap Integratie & Inburgering  

 

 



 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 19: Jaarlijks is er tenminste 1 project 

dat gericht is op het inoefenen van het Nederlands 

voor volwassenen. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: ORGANISATIE  

Beleidsdoelstelling 1: Burgergerichte, 

klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen 

met klemtoon om digitalisering en 

toegankelijkheid 

Actieplan KLANTBELEID: De Wetteraar 

actief betrokken laten voelen bij het beleid/een 

beleid met draagvlak ontwikkelen.  

Actie 03: ECM worden gestimuleerd om actief 

te participeren aan activiteiten van 

gemeentelijke diensten en initiatieven van 

derden, ook tot op buurtniveau.  

 

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD  

Beleidsdoelstelling 7: Een breed toegankelijk 

aanbod op het vlak van vrije tijd blijft 

gegarandeerd. Er worden hierbij duidelijke 

keuzes gemaakt. Lacunes worden weggewerkt 

en troeven versterkt.  

 

Actieplan LERENLEVLG: Levenslang leren  

Actie 06: Ondersteuning en initiatieven die de 

verhoging van de kennis van het Nederlands 

(van anderstaligen) bevorderen.  
  

 

 Wereldkoor Wetteren 

Het wereldkoor was een initiatief van Vormingplus Waas-en-Dender. Het was de bedoeling zich te 

richten tot anderstalige en Nederlandstalige Wetteraars waarvan 2/3de van de groep zeker anderstalig 

was. Er werd via allerlei en alle mogelijke kanalen gerekruteerd: via de verschillende etnisch-culturele 

verenigingen in Wetteren, PCVO Scheldeland, CBE Leerpunt, Babbelonië, sociale dienst Sociaal Huis 

Wetteren,… 

 

Het wereldkoor kende verschillende doelstellingen, zowel gekoppeld aan de deelnemers als aan het 

project in het algemeen. 

 

Gekoppeld aan de deelnemers: 

- In het koor leren de deelnemers omgaan met diversiteit in onze samenleving. De deelnemers krijgen 

meer begrip voor elkaar. 

- Het koor versterkt de sociale cohesie. De deelnemers kunnen een sociaal netwerk uitbouwen over de 

verschillende culturen heen. 

- Aandacht voor het (inoefenen van) het Nederlands. 



 

- Het koor biedt kansen voor de anderstaligen om hun Nederlands te oefenen en om het te durven 

spreken. 

- De deelnemers ontdekken hun eigen talenten en ontwikkelen deze verder. Ze krijgen erkenning door 

de buitenwereld, verwerven allerlei kennis en vaardigheden (op vlak van expressie, samenwerking, 

muzikaliteit,…). Dit alles draagt ook bij tot het zelfvertrouwen. 

- Het koor zorgt voor een sterkere participatie aan de samenleving. Het koor op zich vormt een groep, 

een vereniging waarin de anderstalige deelnemers zijn opgenomen. De deelname aan het koor kan 

bijdragen aan een sterkere deelname aan andere activiteiten in de samenleving; sociaal, cultureel, 

evt. op vlak van tewerkstelling,… 

- Bij het publiek groeit het respect voor mensen met een migratieachtergrond. 

Gekoppeld aan het project in het algemeen: 

- In Wetteren is er een kleurrijk wereldkoor dat regelmatig optredens geeft en op die manier een 

positieve uitstraling geeft aan de diversiteit in de gemeente. Kortom: komt de positieve beeldvorming 

van de doelgroep ten goede. 

Een concept dat overdraagbaar is naar andere gemeentes. 

 

Het koor wordt begeleid door een artistiek begeleidster met opleiding. De interesses en mogelijkheden 

van deelnemers waren sterk medebepalend voor het traject dat afgelegd werd. Tijdens het traject werd 

er ook tijd gemaakt voor uitwisseling tussen de (Nederlandstalige en anderstalige) deelnemers. Door 

ruimte te geven aan informele contacten werkten we verbindend en creëerden we vriendschapsbanden 

binnen de groep. Tijdens de repetities werden pauzes voorzien waarop samen iets kan worden 

gedronken. Vormingplus Waas-en-Dender vroeger in eerste instantie naast logistieke ook financiële 

ondersteuning van de integratiedienst. Echter, bij aanvang heeft Vormingplus subsidies kunnen 

verkrijgen via het Vlaams Fonds waardoor budget van de integratiedienst niet meer nodig was. De 

integratiedienst hielp uiteraard nog mee bij de uitvoering en rekrutering/bekendmaking. 

 

Helaas kwam het project ‘Wereldkoor’ niet van de grond. Op 14/02/2017 ging het wereldkoor om 19u30 

van start in een afdeling van de gemeentelijke muziekacademie. Het aantal deelnemers schommelde 

week na week, waarbij na een drie/viertal weken het aantal telkens zakte met ook een zeer beperkte 

deelname van anderstaligen. Regelmatig werd het project geëvalueerd waarbij er voor de paasvakantie 

de keuze gemaakt werd om het wereldkoor niet meer ’s avonds uit te voeren maar overdag (tijdens 

schooluren) alsook de repetities door te laten gaan in de polyvalente zaal van PCVO Scheldeland 

(zichtbaarheid). Ook dit mocht echter niet baten, want ondanks een frisse en nieuwe start (met ook 

nieuw promomateriaal) op 02/05/2017 heeft het wereldkoor op 06/06/2017 ophouden met bestaan 

wegens veel te weinig deelnemers en veel te weinig anderstaligen. Ondanks alle inspanningen om 

mensen te bereiken, lijkt hiervoor geen draagvlak te zijn in Wetteren. De integratiedienst nam 

regelmatig deel aan de repetities en maakte vooral promo voor dit project. 

 

Samenwerking: Vormingplus Waas-en-Dender, PCVO Scheldeland & CBE Leerpunt 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: ORGANISATIE  



 

Indicator 19: Jaarlijks is er tenminste 1 project 

dat gericht is op het inoefenen van het Nederlands 

voor volwassenen. 

Beleidsdoelstelling 1: Burgergerichte, 

klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen 

met klemtoon om digitalisering en 

toegankelijkheid 

Actieplan KLANTBELEID: De Wetteraar 

actief betrokken laten voelen bij het beleid/een 

beleid met draagvlak ontwikkelen.  

Actie 03: ECM worden gestimuleerd om actief 

te participeren aan activiteiten van 

gemeentelijke diensten en initiatieven van 

derden, ook tot op buurtniveau.  

 

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD  

Beleidsdoelstelling 7: Een breed toegankelijk 

aanbod op het vlak van vrije tijd blijft 

gegarandeerd. Er worden hierbij duidelijke 

keuzes gemaakt. Lacunes worden weggewerkt 

en troeven versterkt.  

 

Actieplan LERENLEVLG: Levenslang leren  

Actie 06: Ondersteuning en initiatieven die de 

verhoging van de kennis van het Nederlands 

(van anderstaligen) bevorderen.  
  

 

 Ontbijt met een verhaal in Wetteren 

Ontbijt met een verhaal gaat over interculturele ontmoeting en erfgoed, met volksverhalen als kapstok. 

Die komen immers in elke cultuur voor, ze vertellen over de tijdsgeest en over een volk. Ontbijt met 

een verhaal is een project om mensen samen te brengen rond volksverhalen en het zoeken naar de rode 

draad, het thema, de moraal van het verhaal. Maar het kan ook pure ontspanning zijn.  

 

Ontbijt met een verhaal heeft tot doel om regelmatig te herhalen, telkens met andere vertellers en andere 

verhalen en is een zeer laagdrempelig initiatief.  

 

Doelstellingen Ontbijt met een verhaal:  

- Stimulering/sensibilisering van het Nederlands.  

- Gemeenschappen/culturen met elkaar verbinden door het zoeken naar gelijkenissen. Bewerkstelligen 

van positieve beeldvorming.  

- (Onrechtstreekse) promotie van Babbelonië.  

- Brede toegankelijkheid: iedereen is welkom.  

 

Het is belangrijk mee te geven aan de bevolking dat mensen uit verschillende culturen, achtergronden,… 

ook raakvlakken hebben. Hoe verschillend we vaak ook zijn, toch zijn we op een bepaalde manier ook 

gelijkend op elkaar. Ontbijt met een verhaal heeft de intentie om mensen uit verschillende culturen, 



 

achtergronden,… met elkaar in contact te brengen en waarde te geven aan elkaars verhaal. Door op een 

ongedwongen en vooral ontspannen manier dialoog tussen mensen te stimuleren, wordt ook de positieve 

beeldvorming in de hand gewerkt en kan meer openheid voor elkaar gecreëerd worden. Mensen worden 

op deze manier ook dichter bij erfgoed gebracht en het vergroot de lokale betrokkenheid. De organisatie 

van een dergelijk project laat het ook toe om mensen met elkaar in contact te brengen. Het betreft tevens 

een manier om het Nederlands te stimuleren en mensen (onrechtstreeks) warm te maken om zich aan te 

sluiten bij het concept Babbelonië.  

 

Het eerste ontbijt met een verhaal ging door op vrijdag 17/02/2017 van 9u tot 11u en was een heus 

succes. In totaal namen 82 mensen deel aan ontbijt met een verhaal waarvan 19 anderstaligen (waarvan 

de integratiedienst weet dat ze anderstalig zijn, mogelijk ligt dit aantal dus nog iets hoger). Dit initiatief 

zou worden herhaald in december echter is het uitgesteld naar februari 2018, omwille van tijdsgebrek.  

 

Samenwerking: Agentschap Integratie & Inburgering, bibliotheek Wetteren, Vluchtelingenwerkgroep 

Wetteren samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen & Babbelonië Wetteren. 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 19: Jaarlijks is er tenminste 1 project 

dat gericht is op het inoefenen van het Nederlands 

voor volwassenen. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: ORGANISATIE  

Beleidsdoelstelling 1: Burgergerichte, 

klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen 

met klemtoon om digitalisering en 

toegankelijkheid 

Actieplan KLANTBELEID: De Wetteraar 

actief betrokken laten voelen bij het beleid/een 

beleid met draagvlak ontwikkelen.  

Actie 03: ECM worden gestimuleerd om actief 

te participeren aan activiteiten van 

gemeentelijke diensten en initiatieven van 

derden, ook tot op buurtniveau.  

 

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD  

Beleidsdoelstelling 7: Een breed toegankelijk 

aanbod op het vlak van vrije tijd blijft 

gegarandeerd. Er worden hierbij duidelijke 

keuzes gemaakt. Lacunes worden weggewerkt 

en troeven versterkt.  

 

Actieplan LERENLEVLG: Levenslang leren  

Actie 06: Ondersteuning en initiatieven die de 

verhoging van de kennis van het Nederlands 

(van anderstaligen) bevorderen.  
  

 

 



 

 Taalpromotie 

De integratiedienst bood in 2017 ondersteuning bij de bekendmaking van of de toeleiding naar het 

taalaanbod Nederlands in Wetteren.  

 

De integratiedienst werkt permanent mee aan de promotie van de ontmoetingsgroep Babbelonië voor 

Nederlandstaligen en anderstaligen. Zo biedt de dienst ondersteuning bij o.a. de promotie bij de start 

van een nieuw werkingsjaar. Daarnaast is de integratiedienst ook het aanspreekpunt voor de burger met 

vragen over Babbelonië. De burger kan de integratieambtenaar hierover telefonisch contacteren of kan 

een afspraak maken. Folders van Babbelonië worden op regelmatige basis verspreid op andere 

evenementen van de integratiedienst (bv. mini-wereldcafés in PCVO Scheldeland op 25/04/2017 & 

09/05/2017).  

 

Begin 2017 werd er opnieuw leven geblazen in het lokaal NT2-overleg in Wetteren. De bedoeling is om 

met dit NT2-overleg lokale aanbieders van NT2 en toeleiders van NT2 samen te brengen gezamenlijk 

aan initiatieven te werken, evt. zaken uit te werken,… Door dit lokaal te organiseren is er ook 

transparantie en weten de verschillende partners wie met wat bezig is. Alsook om samen projecten uit 

te werken. Op 13/03/2017 was er een eerste lokaal NT2-overleg. In 2018 zal dit opnieuw verder 

opgenomen worden. 26  

 

Samenwerking: NT2-klassen PCVO Scheldeland 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 2: Jaarlijks worden er minstens 2 

vormingen/infomomenten opgezet voor 

externen. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD  

Beleidsdoelstelling 7: Een breed toegankelijk 

aanbod op het vlak van vrije tijd blijft 

gegarandeerd. Er worden hierbij duidelijke 

keuzes gemaakt. Lacunes worden weggewerkt 

en troeven versterkt.  

Actieplan LERENLEVLG: Levenslang leren  

Actie 06: Ondersteuning en initiatieven die de 

verhoging van de kennis van het Nederlands 

(van anderstaligen) bevorderen.  

 
  



 

 Taalsleutels 

In het najaar van 2016 werd gestart met de opstart van de uitwerking van het concept ‘Taalsleutels’.  

Taalsleutels is een organisatieconcept waarbij we gericht inspelen op Nederlandse taalstimulering – en 

sensibilisering bij kinderen & jongeren (al dan niet in samenwerking met de ouders) tijdens de vrije tijd 

(woensdagnamiddag & schoolvakanties).  

 

Binnen het concept Taalsleutels wensen we jaarlijks op regelmatige momenten verschillende 

activiteiten te organiseren ter promotie van het Nederlands bij (anderstalige) kinderen van de 3de 

kleuterklas tot en met het 6de leerjaar uit Wetteren, Laarne en Wichelen..  

 

Op andere momenten willen we met het concept Taalsleutels graag scholen educatief (didactisch) 

materiaal aanbieden om ‘multiculturaliteit’ in het/de school/klasgebeuren een plaats te geven. Het 

aankopen van educatief ( didactisch) materiaal is nog niet gebeurt en zal verder opgenomen worden in 

2018.  

 

Doelstellingen Taalsleutels:  

- De Nederlandse taalvaardigheid van (anderstalige) kinderen, jongeren en hun ouders opfrissen en/of 

bijschaven (met het oog op het nieuwe schooljaar);  

- De inburgering in de gemeente en de samenleving versterken door kinderen en jongeren zoveel 

mogelijk toe te leiden naar reguliere voorzieningen (bv. de bibliotheek, vrijetijdsactiviteiten,…);  

- Het verhogen van spreekdurf, zelfvertrouwen en zelfredzaamheid;  

- Inzetten op multiculturaliteit in de brede zin van het woord.  

Concreet:  

Taalsleutels op de laatste woensdagnamiddag van de maand betekent de organisatie van een namiddag 

waarbij via (educatief) spel en interactie ingezet wordt op taalstimulering – en sensibilisering voor 

kinderen (al dan niet in samenwerking met ouders) van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar. 

Afwisselend werd een activiteit georganiseerd met/door de bibliotheek en met/door de integratiedienst 

in samenwerking met Els Van Kerckhove (maatschappelijk werker Sociaal Huis Wetteren).  

- Op volgende namiddagen najaar werd dit georganiseerd in 2017: 22/02/2017, 29/03/2017, 

05/04/2017, 26/04/2017, 31/05/2017 & 28/06/2017.  

- In het voorjaar op volgende namiddagen in 2017: 27/09/2017; 25/10/2017; 29/11/2017 & 

20/12/2017. 

Taalsleutels tijdens de paasvakantie 2017 betekent de organisatie van een namiddag waarbij (educatief) 

spel en interactie ingezet wordt op taalstimulering – en sensibilisering voor kinderen én voor ouders. 

Concreet wordt deze namiddag zowel een activiteit voor kinderen als voor volwassenen aangeboden op 

hetzelfde moment. We richten ons op kinderen van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar.  

 

Samenwerking: bibliotheek Wetteren en sociaal huis  

 

Taalsleutels tijdens de zomervakantie 2017 betekent de organisatie van een twee weken durend 

Nederlands taalbad voor (anderstalige) kinderen van de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar. 

Kinderen die tijdens de vakantieperiode amper Nederlands spreken of hiertoe weinig gestimuleerd/ 

gevoed worden om hun (taal)vaardigheden met betrekking tot het Nederlands te oefenen, zijn vaak de 



 

voeling met deze taal verloren na twee weken vakantie of tegen de start van het nieuwe schooljaar op 1 

september.  

 

De kinderen begrijpen te 

weinig Nederlands om de 

leerstof (van de eerste weken 

van het schooljaar) op te nemen 

en lopen hierdoor een 

schoolachterstand op. Door in 

lange schoolvakanties in te 

zetten op een taalstimulerend 

project willen we ons 

engageren om dit ‘taalverlies’ 

tijdens de vakantie op te 

vangen. Ook op 

woensdagnamiddag 

organiseren we maandelijks 

gericht een taalactiviteit om zo 

kinderen (en hun ouders) te stimuleren het Nederlands te onderhouden.  

 

We willen de kinderen al spelenderwijs Nederlands laten leren aan de hand van leuke (doe-)activiteiten: 

sport, spel, opdrachten, bezoeken van vrije tijdsaanbod/voorzieningen,… Door op deze manier aan de 

slag te gaan, willen we ons nog steeds onderscheiden van het regulier onderwijs doorheen het schooljaar 

en wordt ook een positieve connotatie gegeven aan het Nederlands. Bovendien is taalverwerving niet 

alleen expliciet (bewust) maar ook impliciet (onbewust).  

 

Aan de hand van leuke taal – en spelactiviteiten proberen we de kinderen (& hun ouders) te helpen om 

het Nederlands op te frissen, bij te schaven én hen aan te moedigen om Nederlands te durven spreken.  

Er vond een evaluatie plaats van het kamp op 07/09/2017. Het kamp was volledig volzet. De animatoren 

zeer sterk. Er moeten wat praktische zaken op punt gesteld worden en ook qua begeleiding moet er extra 

hulp komen. Hier zal rekening mee gehouden worden als we dit opnieuw organiseren in 2018. 28  

 

Samenwerking: CAW-De Katrol Wetteren, bibliotheek Wetteren & basisonderwijs Wetteren, 

jeugddienst Wetteren 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 17: Bundeling van de mogelijkheden 

organisatie taalkamp/taalstimulering voor 

kinderen van 5 tot 12 jaar. 

Indicator 19: Jaarlijks is er tenminste 1 project 

dat gericht is op het inoefenen van het Nederlands 

voor volwassenen. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD  

Beleidsdoelstelling 4: integraal 

vrijetijdsaanbod ontwikkelen dat gelijke 

kansen voor vrije tijd schept. 

Actieplan CULTEDUCA: Wetteren wil 

kinderen opvoeden tot cultuurparticipatie en 

zet actief in op cultuureducatie. 



 

Actie 01: Voorleesactiviteiten 

Actie 07: Bibliotheekintroducties 

Beleidsdoelstelling 7: Een breed toegankelijk 

aanbod op het vlak van vrije tijd blijft 

gegarandeerd. Er worden hierbij duidelijke 

keuzes gemaakt. Lacunes worden weggewerkt 

en troeven versterkt. 

Actieplan LERENLEVLG: Levenslang leren 

Actie 06: Ondersteuning en initiatieven die de 

verhoging van de kennis van het Nederlands 

(van anderstaligen) bevorderen. 

Actieplan KINDEROPVANG: Integraal 

kinderopvangbeleid 

Actie 05: Taalstimulering Nederlands tijdens 

vakanties. 
  

 

 Bevordering van Toegankelijkheid en Participatie 

 Beleidsmatige acties 

 Overleg & ondersteuning gemeentelijke diensten i.f.v. toegankelijkheid en participatie 

Een integratiebeleid is horizontaal en inclusief vanuit een gezamenlijk draagvlak. Met andere woorden 

zijn alle domeinen binnen het lokaal bestuur verantwoordelijk voor het realiseren van de doelstellingen 

van het integratiebeleid en wordt daarbij de deskundigheid van elk terrein gewaardeerd. Na extra 

bekendmaking van de integratiedienst in 2016 (overleg met verschillende diensten, infomomenten rond 

de integratiedienst…), doen bepaalde diensten regelmatig beroep op de integratiedienst voor inbreng/ 

expertise omtrent bv. het bereiken van de doelgroep in Wetteren, het voorzien van andersculturele 

activiteiten,…:  

 

Project ISB Buurtsport  

Via het project buurtsport, empoweren van jongeren, armoede en ruimte jongeren laten ervaren dat zij 

zelf verantwoordelijk zijn voor de keuzes die ze maken door jongeren met een complexe problematiek 

en jongeren met een combinatie van problemen op verschillende levensdomeinen een kans te bieden 

hun leven terug op de sporen te krijgen. Dit gebeurt in 3 fasen:  

- Motiveren: door het inzetten van vrijwilligers en professionelen willen we de competenties van de 

maatschappelijk kwetsbare jongeren versterken. Vrijwilligers en professionelen die hen in de eerste 

plaats coachen, motiveren en stimuleren.  

- Trainen: bestaat uit het organiseren van een intensieve en sterk gestructureerde trainingsweek rond 

voetbal en boks. 

- Realiseren: gedurende een bepaald tijdsbestek en met vaste regelmaat komen de jongeren samen met 

de vrijwilligers om samen te sporten waarbij ze verder gecoacht worden in zowel de ontwikkeling 

van hun sportieve skills als in het bijstellen van hun gedrag.  



 

De Integratiedienst werkt samen aan dit project omdat de deelnemers ook vaak allochtonen zijn is het 

ook de vraag van de jeugddienst, de dienst vrije tijd en de sportdienst dat de integratieambtenaar deel 

uitmaakt van de stuurgroep. Deze vond in 2017 plaats op 03/05/2017.  

 

Woensdag 19/04/2017: Buitenspeeldag  

 

De integratiedienst nam bij aanvang van de organisatie van de buitenspeeldag deel aan de overleggen 

voor het brainstormen naar het vlotter bereiken van de doelgroep etnisch culturele minderheden. De 

integratiedienst zorgde tevens voor de nodige contacten met De Katrol (die vooral studie – en 

opvoedingsondersteuning heeft aan allochtone gezinnen) die een stukje instonden voor het verdelen van 

de gratis wafels op de buitenspeeldag. De integratieambtenaar was ook aanwezig op de buitenspeeldag 

om mee te helpen. Hierdoor kon opnieuw genetwerkt worden met mensen (die bv. gekend zijn vanuit 

Babbelonië) en hun vrienden/vriendinnen meenamen naar de buitenspeeldag. Op die manier werd er 

ook promo gevoerd voor Taalsleutels doordat de integratieambtenaar deze vrienden/vriendinnen 

hierover aansprak. 

 

Zaterdag 17/06/2017: Ola!Peloeza!  

De integratiedienst woonde één overleg bij omtrent de vormgeving van Ola!Peloeza! 2017 in Wetteren. 

De werkgroep had namelijk graag een andersculturele activiteit gehad op Ola!Peloeza!. In 

samenwerking met Els De Smet (educatief medewerker bibliotheek Wetteren) contacteerde de 

integratieambtenaar een mogelijke optie tot het geven van Afrikaanse dans/muziek. Deze organisatie 

(vzw Kamoesai) zal uiteindelijk ook aanwezig zijn.  

 

Samenwerking: zie hierboven.  

 

Heel wat doelstellingen komen in aanmerking om hier opgesomd te worden, dit omwille van het horizontaal 

en inclusief integratiebeleid. 

 

 Overleg, ondersteuning & samenwerking niet-gemeentelijke diensten  

Doorgaans de meeste projecten die opgezet worden door de integratiedienst zijn in samenwerking met 

verschillende niet-gemeentelijke diensten zoals hieronder opgesomd. Hierin kan de integratiedienst 

uiteenlopende rollen bekleden: trekker van het project, ondersteuning, praktische uitwerking, toeleiding 

van de doelgroep,…  

 

- Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw (extra: deelname integratiedienst aan maandelijkse 

vergadering Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw 31/01/2017, 25/04/2017, 30/05/2017, 

27/06/2017, 29/08/2017,26/09/2017 verontschuldigt op 24/10/2017 en 19/12/2017  

- Tunesische gemeenschap Wetteren(Extra: deelname integratiedienst aan bestuursvergadering op 

12/03/2017.)  

- vzw Moskee  

- Miorita vzw  

- Dekenaat Wetteren  

- Orbit  



 

- Samenlevingsopbouw Oost-Vlaanderen  

- Vormingplus Waas-en-Dender  

- Sociaal Huis Laarne & Wichelen  

- Kind&Gezin  

- De Katrol Wetteren  

- Wegen van de wereld  

- Basisonderwijs Wetteren (Cfr. Taalsleutels (zie 3.2.2.5) en scholenoverleg, zie 3.1.1.2)  

- Beleef Congodorpen in Wetteren op 26/08/2017  

Yvette Clinckspoor is lid van het GROS (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking) in 

Wetteren. Het GROS wordt gestuurd door de dienst Noord-Zuid van gemeente Wetteren. Vanuit het 

GROS organiseert Yvette de activiteit ‘Beleef Congodorpen in Wetteren’ op 26/08/2017. Yvette vroeg 

hierbij logistieke ondersteuning van de integratiedienst, waardoor er af en toe overleg was. De 

integratiedienst ondersteunde Yvette in het leggen van contacten, het opmaken van het programma, het 

voorzien van promomateriaal,…) 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING  

Indicator 10: Overzicht van verenigingen die 

beroep doen op ondersteuning van de gemeente.  

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD 

Beleidsdoelstelling 5: Verenigingen alle 

kansen geven voor een sterk en afgestemd 

aanbod. 

Actieplan LOGISTIEKVER: Wetteren 

ondersteunt haar verenigingen logistiek. 

Actie 06: Ondersteuning aan etnisch culturele 

en reguliere verenigingen die willen werken 

aan “samenleven & diversiteit”. 
  

 

 Projectmatige acties 

 Leerwandeling 

Vluchtelingen die actief zijn in de vluchtelingenwerkgroep Wetteren 

vzw lieten eens vallen dat ze het soms spijtig vinden geen voeling te 

hebben met de geschiedenis van Wetteren. De heemkring van Wetteren 

werd gecontacteerd en zij zagen het zitten om een leerwandeling 

doorheen Wetteren te organiseren en wat anekdotes/verhalen van 

vroeger te vertellen. De wandeling ging door op 20/10/2017. Er namen 

zo’n 12 mensen deel aan de wandeling. De wandeling werd over het 

algemeen als zeer geslaagd ervaren. Enkele zaken die meegenomen 

worden naar volgende edities zijn de vraag voor meer didactisch 

materiaal en de foto’s die gebruikt zijn in grotere afdruk.  

 

Samenwerking: Heemkring Wetteren, Babbelonië 

 



 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

Actie 1: TAALSTIMULERING  

Indicator 2: Jaarlijks worden er minstens 2 

vormingen/infomomenten opgezet voor 

externen.  

Indicator 9: Overzicht van inspanningen om 

ECM te betrekken bij de initiatieven van de 

gemeenten en derden.  

Indicator 15: Organisatie van een sociale 

wandeling  

Indicator 19: Jaarlijks is er tenminste 1 project 

dat gericht is op het inoefenen van het Nederlands 

voor volwassenen.  

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD  

Beleidsdoelstelling 7: Een breed toegankelijk 

aanbod op het vlak van vrije tijd blijft 

gegarandeerd. Er worden hierbij duidelijke 

keuzes gemaakt. Lacunes worden weggewerkt 

en troeven versterkt.  

Actieplan LERENLEVLG: Levenslang leren  

Actie 06: Ondersteuning en initiatieven die de 

verhoging van de kennis van het Nederlands 

(van anderstaligen) bevorderen.  
  

 

 Op stap in Wetteren – vrijdag 17/03/2017 en 15/12/2017, 9u00-12u00 

Via de Op Stap-wandeling willen we het Wetterse vrijetijdsaanbod op een laagdrempelige manier 

kenbaar maken aan nieuwe inwoners, met een sterke focus op etnisch culturele minderheden. Zij vinden 

immers niet altijd gemakkelijk hun weg naar het vrijetijdsaanbod in hun stad of gemeente. Traditionele 

methodes om het aanbod aan de bevolking kenbaar te maken (bv. onthaal – en infoavond voor nieuwe 

inwoners of de verspreiding van een lokale infobrochure) blijken soms ontoereikend om deze doelgroep 

te benaderen.  

 

Enkele steden en gemeenten ondernemen diverse inspanningen om alsnog deze doelgroep te bereiken, 

bv. door extra aandacht aan klaar taalgebruik te schenken in uitnodigingsbrieven voor 

onthaalinitiatieven of in lokale folders. Echter, taal blijkt niet de enige drempel te zijn. Want ondanks 

aanpassingen in het communicatiemateriaal blijft de opkomst van etnisch culturele minderheden vrij 

laag. Daarom is het van groot belang om aanvullend een Op Stap wandeling te organiseren zodat ook 

deze doelgroep de weg naar het aanbod vindt. Dit o.a. omdat deelnemen aan het vrijetijdsleven eveneens 

een belangrijk onderdeel is van het inburgeringsproces.  

 

Doelstellingen Op Stap in Wetteren:  

- Kennis opdoen van het bestaande vrijetijdsaanbod in Wetteren;  

- Op een laagdrempelige manier concrete toeleiding van nieuwe inwoners (met een sterke focus op 

etnisch culturele minderheden) naar het bestaande vrijetijdsaanbod in Wetteren;  

- Maatschappelijke positie en integratie van kansengroepen in het bestaande vrijetijdsaanbod in 

Wetteren verbeteren;  

- Sociaal isolement tegengaan.  

Er namen op 17/03/2017 11 mensen deel aan Op Stap in Wetteren. Veel toeleiding van deelnemers 

gebeurde via dienst inburgering van het Agentschap Integratie & Inburgering. De weeromstandigheden 

om de wandeling uit te voeren, waren ideaal: niet te warm, niet te koud en geen regen. De toelichting 

van de Wetterse vrijetijdspas was geen overbodige luxe; mensen kwamen in aanmerking en wisten het 

niet. Deze informatie werd dan ook erg geapprecieerd. De mensen die een rondleiding gaven (bv. 



 

bibliotheek Wetteren, De Warande,…) spraken duidelijk en niet te snel. De deelnemers waren geboeid, 

want zo waren er enkelen onder hen die – meteen na de rondleiding in de bibliotheek – zich lid maakten 

en boeken ontleend hebben. Bepaalden onder hen trokken foto’s van de plaatsen, dit ter herinnering.  

 

Op 15/12/2017 namen 9 mensen deel aan de Op Stap Wandeling in Wetteren. Toeleiding voornamelijk 

door Agentschap Integratie & Inburgering. De weersomstandigheden waren opnieuw ideaal. Heel 

positieve evaluatie van alle bezochte diensten. Deze editie was ook de muziek academie betrokken 

geweest en hebben we een stop gemaakt aan de speeltuin achter de bibliotheek. Alle deelnemers gaven 

aan dat dit zeer interessant was. Een medewerker van integratie en inburgering die Arabisch sprak was 

ook aanwezig en dit bleek wel een meerwaarde te zijn voor de groep. Zo kon er af en toe iets 

verduidelijkt worden. Misschien te bekijken naar de toekomst toe om een extra tolk te laten meelopen. 

Velen sloten zich aan bij de bibliotheek en gaven aan naar een voorstelling in cc Nova te willen gaan. 

Het zwembad en de Warande hadden ook een zeer grote aantrekking.  

 

Samenwerking: sportdienst gemeente Wetteren, bibliotheek gemeente Wetteren, CC Nova, babbelonië 

& communicatiedienst gemeente Wetteren 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

ACTIE 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 15: Organisatie van een sociale 

wandeling 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD 

Beleidsdoelstelling 4: Een integraal 

vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat gelijke kansen 

voor vrije tijd schept 

Actieplan SPORTKANS: Aandacht voor 

kansengroepen en gelijke kansen om actief te 

participeren in sport 

Actie 01: Voeren van een beweeg – en 

sportbeleid met aandacht voor transversale 

samenwerking gericht op kansengroepen 

Actieplan VRIJETKANS: Elke inwoner krijgt 

voldoende kansen om aan het vrijetijdsaanbod 

deel te nemen. 

Actie 08: Meer ECM bereiken met het 

bestaande vrijetijdsaanbod. 
  

 

 School in zicht 

Door de grote vluchtelingenstroom is op vraag van het onderwijs begin 2016 een overleg met het 

basisonderwijs van Wetteren tot stand gekomen. Dit driemaandelijks overleg buigt zich o.a. over de 

vraag hoe in Wetteren een spreiding van leerlingen met verschillende achtergrond over de verschillende 

basisscholen heen gerealiseerd kan worden. Vanuit dit perspectief werd een samenwerking aangegaan 

met School in zicht.  



 

School in zicht werkt projectmatig aan het doorbreken van segregatie in het onderwijs, niet vanuit het 

gegeven dat we met een acuut probleem van ‘concentratiescholen’ zitten maar dat scholen – vooral in 

het centrum van Wetteren – wel de druk voelen.  

 

Op dit moment zijn volgende fasen in het project al doorlopen. 

  

1. Adviesgroep samenstellen en bij elkaar roepen in samenspraak met gemeente  

- Afbakening projectgebied  

- Relevante achtergrond bij scholen en/of lokale gevoeligheden  

- Standaard School in zicht >> hoe aanpassen op maat?  

- Planning  

- Doelstellingen vastleggen (voor evaluatie)  

- Omgekeerde beweging? >> wie is partner?  

 

2. Netwerk zoeken voor communicatie: contact opnemen, voorstelling project bij verschillende partners  

 

3. Omgevingsanalyse  

 

Ook in 2018 zal het project school in zicht gecontinueerd worden.  

 

Samenwerking: basisonderwijs gemeente Wetteren en Agentschap Integratie & Inburgering (team 

onderwijs) vzw School in zicht. 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

ACTIE 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 20: Jaarlijks gaan er 2 bijeenkomsten 

door voor de scholen in Wetteren waar 

knelpunten geïnventariseerd en besproken 

worden. Telkens wordt hieruit minstens 1 

knelpunt gekozen waar rond een actie wordt 

opgezet. 

GEMEENTE  

Doelstelling: WELZIJNSBELEID  

Beleidsdoelstelling 8: Wetteren wil 

uitsluiting, sociale scheiding en 

discriminatie tegengaan en zet actief in op 

gelijke onderwijskansen en 

informatiegeletterdheid voor iedereen  

Actieplan STUDIEONDERS: 

Studieondersteuning  

Actie 03: Ondersteuning scholen bij 

begeleiden van leerlingen van vreemde 

herkomst  

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID  

Beleidsdoelstelling 9: Integratie  

Actieplan OVERLGSW: Overleg en 

samenwerking  

Actie 01: Oprichten en blijvend inzetten op 

een onderwijsoverleg waar naast 



 

gemeentelijke diensten ook scholen aan 

deelnemen. 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID  

Beleidsdoelstelling:  

Actieplan BEVORPART: Ondersteuning 

scholen bij het informeren van ouders van 

vreemde herkomst en bevorderen van hun 

participatie in schooloverlegstructuren.  

Actie 01: Experimenteren met concrete 

methodes om ECM te laten participeren in 

het onderwijs in samenwerking met 

scholen.  

Actie 02: De ouderraden worden 

ondersteund in het interculturaliseren van 

hun werking. 

 
   

 

 Fietscursus voor volwassenen van 08/05/2017 tot en met 19/05/2017 

Van 8 tot en met 19 mei 2017 werd in Wetteren een fietscursus voor volwassenen georganiseerd voor 

volwassenen. Het was de derde fietscursus in rij na de organisatie ervan in 2015 en 2016.  

 

Voor heel wat mensen is fietsen een evidentie. Er wordt snel van uitgegaan dat de meeste mensen fiets 

– en verkeersvaardigheden van thuis uit meekrijgen. Voor sommige mensen is dit echter niet zo 

vanzelfsprekend. Steeds meer volwassenen hebben als kind nooit leren fietsen (bv. nieuwkomers) of 

zijn dit verleerd. Voor volwassenen is het niet meer evident om zonder deskundige hulp te leren fietsen 

of heeft men niet de nodige attributen (fiets & helm) om dit te kunnen leren. En dat is jammer, want 

kunnen fietsen zorgt voor een grotere zelfstandigheid.  

 

Kunnen fietsen maakt heel wat zaken praktisch gemakkelijker. Zoals bv. het naar school brengen van 

de kinderen, het zich verplaatsen naar het werk, naar de winkel gaan, de mogelijkheid hebben om deel 

te nemen aan het bestaande vrijetijdsaanbod in de gemeente,… Op deze manier zorgt een verhoogde 

mobiliteit ongetwijfeld ook voor meer kans op tewerkstelling en het tegengaan van sociaal isolement.  

 

Doelstellingen fietscursus voor volwassenen:  

- Stimuleren mobiliteit en zelfstandigheid van mensen;  

- Maatschappelijke positie en integratie van kansengroepen waarneembaar en structureel verbeteren;  

- Verkleinen van de kloof tussen maatschappelijk kwetsbaren en de arbeidsmarkt;  

- Sociaal isolement tegengaan.  

De fietscursus bestond in 2017 uit 10 praktijklessen van telkens 1,5 uur. De praktijklessen werden 

gegeven door Inge Van Damme (beleidsmedewerker dienst vrije tijd gemeente Wetteren). De 

fietscursus werd afgesloten met 1 theoretische verkeersles gegeven door de lokale politie. Inge volgde 

vorig jaar enkele momenten mee met vzw Mobiel die toen nog de lessen voor hun rekening namen. Op 



 

deze manier kon de know-how in huis gehaald worden en konden we zo de kosten voor de fietscursus 

wat drukken daar we geen externe lesgever meer moesten aanstellen.  

 

De fietscursus ging door in de voormiddag van 10u00 tot 11u30. In totaal namen 9 volwassenen deel 

aan de cursus, allen anderstalig en allen dames. Via verschillende kanalen werden mensen gerekruteerd 

om hieraan deel te nemen.  

 

De fietscursus verliep vlot met zeer gemotiveerde deelnemers. Cliënteel van het Sociaal Huis Wetteren 

kreeg nadien de mogelijkheid om aan een voordelige prijs een nieuwe fiets aan te kopen. Alle 

deelnemers gingen hier op in.  

 

De verslagen (ook de evaluatie van de fietscursus van 2017 en de voorstellen voor de fietscursus van 

2018) zijn terug te vinden in de map ‘Activiteiten & Projecten’ – ‘Fietscursus voor volwassenen’. Lees 

zeker het verslag van het overleg met Inge op 12/06/2017, daarin staan de nodige contactgegevens 

alsook de opdracht voor de nieuwe integratieambtenaar om met Inge contact op te nemen. 

 

Samenwerking: dienst vrije tijd gemeente Wetteren 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

ACTIE 1: TAALSENSIBILERING 

Indicator 9: Overzicht van inspanningen om 

ECM te betrekken bij de initiatieven van de 

gemeenten en derden. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: VRIJE TIJD 

Beleidsdoelstelling 4: Een integraal 

vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat gelijke kansen 

voor vrije tijd schept 

Actieplan SPORTKANS: Aandacht voor 

kansengroepen en gelijke kansen om actief te 

participeren in sport 

Actie 01: Voeren van een beweeg – en 

sportbeleid met aandacht voor transversale 

samenwerking gericht op kansengroepen 

Actieplan VRIJETKANS: Elke inwoner krijgt 

voldoende kansen om aan het vrijetijdsaanbod 

deel te nemen. 

Actie 08: Meer ECM bereiken met het bestaande 

vrijetijdsaanbod. 
 

 

 Mini-wereldcafé op 29/01/2016 & Wereldcafé op 18/02/2016 

In 2015 werden de voorbereidingen van een eerste Wereldcafé in Wetteren getroffen. Op 25/08/2015 

vond een verkennend overleg plaats met de medewerkers van het Agentschap Integratie en Inburgering 

die deze inspraakmethode ontwikkeld hebben. Na dit overleg werd een werkgroep samengesteld. De 

werkgroep kwam samen op 28/09/2015 en 7/12/2015 om de structuur en aanpak van de 

inspraakactiviteit te bepalen. 

 

Ter voorbereiding: bij wijze van proef van het Wereldcafé werd een Mini-wereldcafé ingericht op 



 

29/01/2016 in Babbelonië. Het eerste wereldcafé stond gepland op 18/02/2016. Dit werd echter 

geannuleerd wegens een beperkt aantal inschrijvingen (slechts 6). 

 

In het najaar van 2016 vond op 12/10/2016 een overleg plaats met verschillende partners in functie van 

verschillende projecten. Ook de methodiek van het Wereldcafé kwam aan bod. Met de verschillende 

partners werd toen beslist om de methodiek niet te laten vallen maar ons te richten op de uitbouw van 

verschillende Mini-wereldcafés binnen bestaande entiteiten die (veel) etnisch culturele minderheden uit 

Wetteren bereiken. Het zou de bedoeling zijn om mensen uit de Mini-wereldcafés warm te maken om 

in te stappen in een Intercultureel forum dat op jaarbasis een aantal keer samen komt om bv. o.a. samen 

activiteiten in Wetteren te organiseren. Eind 2016 vonden hiertoe reeds een aantal verkennende 

overleggen plaats met vzw Moskee, Vluchtelingenwerkgroep Wetteren vzw, Tunesische gemeenschap, 

Babbelonië en PCVO Scheldeland om (een) nieuwe poging(en) te wagen in 2017. 

 

- Dinsdag 25/04/2017, 9u00 – 11u45: PCVO Scheldeland, NT2-klassen 2.1-2.4 

- Vrijdag 28/04/2017, 9u00 – 11u00: Babbelonië Wetteren 

- Dinsdag 09/05/2017, 10u30 – 11u45: PCVO Scheldeland, NT2-klas 1.2 

Dit alles kadert binnen het ontwikkelen van een beleid met draagvlak en het nastreven van 

beleidsparticipatie bij etnisch culturele minderheden. 

 

Samenwerking: Agentschap Integratie & Inburgering en Babbelonië. 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

ACTIE 1: TAALSENSIBILERING 

Indicator 5: Er wordt jaarlijks een wereldcafé 

georganiseerd. Er wordt gepoogd een zo divers 

mogelijke samenstelling betreft deelnemers te 

bereiken. 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 1: Burgergerichte, 

klantvriendelijke dienstverlening uitbouwen 

met klemtoon op digitalisering en 

toegankelijkheid. 

Actieplan KLANTBELEID: De Wetteraar 

actief betrokken laten voelen bij het beleid/een 

beleid met draagvlak ontwikkelen. 

Actie 01: Het opzetten van een 

overleg/inspraak project rond integratie. 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan OVERLGSW: Overleg en 

samenwerking 

Actie 03: Inspraak en overleg met de doelgroep 

aangaan in functie van het lokaal beleid 
 

 

 

 Overleg en Ondersteuning in het Kader van Integratie en Diversiteit 



 

 Agentschap Integratie en Inburgering 

De integratieambtenaar had één overlegmoment met de expert lokaal beleid Waas en Dender in het 

kader van de start van de nieuwe integratieambtenaar. 

 

Op andere tijdstippen en in functie van verschillende projecten zoals in dit jaarverslag vernoemd, was 

er regelmatig overleg met andere mensen binnen het Agentschap Integratie & Inburgering. 

 

De integratieambtenaar nam in het najaar van 2017 één keer deel aan het dienstenoverleg van integratie 

en inburgering. 

 

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

/ 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan INTEGRBEL: Verzamelen en 

signaleren van knelpunten en goede 

initiatieven. Detecteren, bemiddelen en 

remediëring in conflicten rond samenleven in 

diversiteit. Coördinatie van het 

integratiebeleid. 

Actie 01: Overlegmomenten met ODiCe en 

andere partners met bespreking van knelpunten 

en goede praktijken. 

Actie 02: Knelpunten en goede initiatieven 

verzamelen en doorgeven aan ODiCe of het 

Kruispunt-MI tijdens het tweemaandelijks 

dienstenoverleg. 
 

 

 Coördinatie integratiebeleid 

De integratiedienst nam in 2017 de coördinatie van het integratiebeleid op veel verschillende manieren 

op. Los van alle boven vermelde initiatieven, zijn ook volgende zaken hierbij te vermelden:  

 

Intern integratieoverleg  

De coördinatie van het integratiebeleid wordt opgenomen via het regelmatig terugkerend intern 

integratieoverleg met de schepen van sociale zaken, de schepen van integratie, directeur sociale zaken 

en de integratieambtenaar. In najaar 2017 vond een intern integratieoverleg plaats op 22/02/2017; 

27/10/2017 en 06/12/2017  

 

 

 

Vormingen  



 

De integratieambtenaar nam in het najaar deel aan volgende interessante vormingen, nuttig voor de 

verdere uitbouw van de integratiedienst:  

- ‘Intercultureel werken met jongeren en hun gezinnen’: gegeven door Ann Huybrechts op 9-23-30 

november en 14 december 2017.  

Doelstellingen 

SOCIAAL HUIS 

/ 

GEMEENTE  

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID  

Beleidsdoelstelling 9: Integratie  

Actieplan INTEGRBEL: Verzamelen en 

signaleren van knelpunten en goede 

initiatieven. Detecteren, bemiddelen en 

remediëring in conflicten rond samenleven in 

diversiteit. Coördinatie van het 

integratiebeleid.  

Actie 05: Coördinatie van het integratiebeleid 

wordt uitgevoerd door een integratiedienst.  
 

 

 Jaaractieplan 2018 

Onderstaand overzicht geeft de ingeplande activiteiten voor 2018 weer. Aan deze activiteiten werden 

de doelstellingen en het budget gekoppeld van het Sociaal Huis Wetteren en de BBC-doelstellingen 

zoals geformuleerd in de BBC van gemeente Wetteren. 

 

 Sociale cohesie: positieve beeldvorming & sensibilisering 

 Beleidsmatige acties 

Wat Periode Doelstelling(en) Beschikbaar budget 

Scholenoverleg 

basisonderwijs 

Driemaandelijks Sociaal Huis:  

Actie 2: TAALSTIMULERING  

Indicator 20: Jaarlijks gaan er 2 

bijeenkomsten door voor de scholen 

in Wetteren waar knelpunten 

geïnventariseerd en besproken 

worden. Telkens wordt hieruit 

minstens 1 knelpunt gekozen waar 

rond een actie wordt opgezet.  

 

Gemeente:  

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID  

Totaal voor actie 2: 

€9000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€500  

 



 

Beleidsdoelstelling 8: Wetteren wil 

uitsluiting, sociale scheiding en 

discriminatie tegengaan en zet actief 

in op gelijke onderwijskansen en 

informatiegeletterdheid voor 

iedereen.  

Actieplan STUDIEONDERS: 

Studieondersteuning  

Actie 03: Ondersteuning scholen bij 

begeleiden van leerlingen van 

vreemde herkomst  

 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID  

Beleidsdoelstelling 9: Integratie  

Actieplan OVERLGSW: Overleg en 

samenwerking  

Actie 01: Oprichten en blijvend 

inzetten op een onderwijsoverleg 

waar naast gemeentelijke diensten 

ook scholen aan deelnemen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€0  

 Projectmatige acties 

Wat Periode Doelstelling(en) Beschikbaar budget 

Ontbijt met een 

verhaal 

Vrijdag 8 februari 

2018 

Sociaal Huis: 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING 

Indicator 2: Jaarlijks worden er 

minstens 2 vormingen/ info-

momenten opgezet voor externen. 

Indicator 9: Overzicht van de 

inspanningen om ECM te betrekken 

bij de initiatieven van de gemeente 

en derden. 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 19: Jaarlijks is er 

tenminste 1 project dat gericht is op 

het inoefenen van het Nederlands 

voor volwassenen. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: VRIJE 

TIJD 

Beleidsdoelstelling 7: Een breed 

toegankelijk aanbod op het vlak van 

Totaal voor actie 1: 

€6000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal voor actie 2: 

€9000 

 

 

 

 

€1000  

 

 

 



 

vrije tijd blijft gegarandeerd. Er 

worden hierbij duidelijke keuzes 

gemaakt. Lacunes worden 

weggewerkt en troeven versterkt. 

 

Actieplan LERENLEVLG: 

Levenslang leren 

Actie 06: Ondersteuning en 

initiatieven die de verhoging van de 

kennis van het Nederlands (van 

anderstaligen) bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwkomer in de 

kijker, focus op 

Syrië 

Oktober 201 Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan VORMETNCULT: 

Sensibiliseren publieke opinie & 

informeren, ondersteunen en 

stimuleren 

Actie 03: Aanbieden van vormingen, 

infoavonden en andere activiteiten 

rond diversiteit voor de Wetterse 

burger. 

€260 

School in zicht 2018 Sociaal Huis: 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 20: Jaarlijks gaan er 2 

bijeenkomsten door voor de scholen 

in Wetteren waar knelpunten 

geïnventariseerd en besproken 

worden. Telkens wordt hieruit 

minstens 1 knelpunt gekozen waar 

rond een actie wordt opgezet. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 8: Wetteren wil 

uitsluiting, sociale scheiding en 

discriminatie tegengaan en zet actief 

in op gelijke onderwijskansen en 

informatiegeletterdheid voor 

iedereen. 

Actieplan STUDIEONDERS: 

Studieondersteuning 

Totaal voor actie 2: 

€9000  

 

 

 

 

 

 

 

 

€500 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Actie 03: Ondersteuning scholen bij 

begeleiden van leerlingen van 

vreemde herkomst 

 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan OVERLGSW: Overleg en 

samenwerking 

Actie 01: Oprichten en blijvend 

inzetten op een onderwijsoverleg 

waar naast gemeentelijke diensten 

ook scholen aan deelnemen 

 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan BEVORPART: 

Ondersteuning scholen bij het 

informeren van ouders van vreemde 

herkomst en bevorderen van hun 

participatie in school-

overlegstructuren. 

Actie 01: experimenteren met 

concrete methodes om ECM te laten 

participeren in het onderwijs in 

samenwerking met scholen. 

 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan BEVORPART: 

Ondersteuning scholen bij het 

informeren van ouders van vreemde 

herkomst en bevorderen van hun 

participatie in 

schooloverlegstructuren. 

Actie 02: de ouderraden worden 

ondersteund in het interculturaliseren 

van hun werking. 

 

 

 

 

€0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€500 

 

 

 

Dag van de 

migrant 

18 december 2018 Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

€5200 

 



 

Beleidsdoelstelling 0: Een 

professionele organisatie uitbouwen 

met oog voor een effectieve, 

efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering. 

Actieplan KLANTINFO: De 

Wetteraar correct en tijdig 

informeren over gemeentelijke 

aangelegenheden op basis van need-

to-know en want-to-know 

Actie 03: Het onthaal van 

nieuwkomers door het lokaal bestuur 

wordt bijgestuurd in functie van 

toegankelijkheid en participatie van 

anderstaligen en ECM te vergroten. 

 

 Taalstimulering- en sensibilisering 

 Beleidsmatige acties 

Wat Periode Doelstelling(en) Beschikbaar budget 

Heropstart lokaal 

NT2-overleg 

April 2018 Sociaal Huis: 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 16: Samenstellen van 

werkgroep ‘taalbeleid’. 

Indicator 18: Jaarlijks vindt ten 

minste 1 initiatief plaats ter promotie 

van het NT2-aanbod voor 

Wetteraars. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: VRIJE 

TIJD 

Beleidsdoelstelling 7: Een breed 

toegankelijk aanbod op het vlak van 

vrije tijd blijft gegarandeerd. Er 

worden hierbij duidelijke keuzes 

gemaakt. Lacunes worden 

weggewerkt en troeven versterkt. 

Actieplan LERENLEVLG: 

Levenslang leren 

Actie 06: Ondersteuning en 

initiatieven die de verhoging van de 

kennis van het Nederlands (van 

Totaal voor actie 2: 

€9000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal voor actie 2: 

€1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

anderstaligen) bevorderen. 

 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan OVERLGSW: Overleg en 

samenwerking 

Actie 01: Oprichten en blijvend 

inzetten op een onderwijsoverleg 

waar naast gemeentelijke diensten 

ook scholen aan deelnemen 

 

 

€0  

 

 

 

 

 

 

 

 

Promotie NT2-

aanbod: opmaak 

folder met alle 

initatieven 

April 2018 Sociaal Huis: 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 18: Jaarlijks vindt ten 

minste 1 initiatief plaats ter promotie 

van het NT2-aanbod voor 

Wetteraars. 

Totaal voor actie 2: 

€9000 

 

Intergemeentelijke 

werkgroep 

onthaalbrochure/ 

pakket 

Juni 2018 Sociaal Huis: 

Actie 1: TAALSTIMULERING 

Indicator 4: Ontwikkeling 

onthaalbrochure/onthaalpakket voor 

nieuwe inwoners van vreemde 

herkomst. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 0: Een 

professionele organisatie uitbouwen 

met oog voor een effectieve, 

efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering. 

Actieplan KLANTINFO: De 

Wetteraar correct en tijdig 

informeren over gemeentelijke 

aangelegenheden op basis van need-

to-know en want-to-know 

Actie 03: Het onthaal van 

nieuwkomers door het lokaal bestuur 

wordt bijgestuurd in functie van 

toegankelijkheid en participatie van 

anderstaligen en ECM te vergroten. 

Totaal voor actie 2: 

€6000 

 

 

 

 

 

€5200 

 

 Projectmatige acties 



 

Wat Periode Doelstelling(en) Beschikbaar budget 

Taalsleutels Januari 2018 – 

Juni 2018: elke 

laatste woensdag 

van de maand 

 

Zomervakantie 

2018: 06/08/2018-

19/08/2018 

 

September 2018-

december 2018: 

elke laatste 

woensdag van de 

maand 

 

Sociaal Huis: 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 17: Bundeling van de 

mogelijkheden organisatie 

taalkamp/taalstimulering voor 

kinderen van 5 tot 12 jaar. 

Indicator 19: Jaarlijks is er 

tenminste 1 project dat gericht is op 

het inoefenen van het Nederlands 

voor volwassenen. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: VRIJE 

TIJD 

Beleidsdoelstelling 4: integraal 

vrijetijdsaanbod ontwikkelen dat 

gelijke kansen voor vrije tijd schept. 

Actieplan CULTEDUCA: Wetteren 

wil kinderen opvoeden tot 

cultuurparticipatie en zet actief in op 

cultuureducatie. 

Actie 01: Voorleesactiviteiten 

Actie 07: Bibliotheekintroducties 

Beleidsdoelstelling 7: Een breed 

toegankelijk aanbod op het vlak van 

vrije tijd blijft gegarandeerd. Er 

worden hierbij duidelijke keuzes 

gemaakt. Lacunes worden 

weggewerkt en troeven versterkt. 

Actieplan LERENLEVLG: 

Levenslang leren 

Actie 06: Ondersteuning en 

initiatieven die de verhoging van de 

kennis van het Nederlands (van 

anderstaligen) bevorderen. 

Actieplan KINDEROPVANG: 

Integraal kinderopvangbeleid 

Actie 05: Taalstimulering 

Nederlands tijdens vakanties. 

Totaal voor actie 2: 

€9000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€10000 

 

Ontbijt met een 

verhaal 

Vrijdag 8 februari 

2018 

Zie 1.2 Zie 1.2 

Babbelonië 

Uitstap 

Elke vrijdag, 

uitgezonderd 

Sociaal Huis: 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Totaal voor actie 2: 

€9000 



 

zomervakantie 

met Babbelonië 

schoolvakanties Indicator 19: Jaarlijks is er 

tenminste 1 project dat gericht is op 

het inoefenen van het Nederlands 

voor volwassenen. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 1: 

Burgergerichte, klantvriendelijke 

dienstverlening uitbouwen met 

klemtoon om digitalisering en 

toegankelijkheid 

Actieplan KLANTBELEID: De 

Wetteraar actief betrokken laten 

voelen bij het beleid/een beleid met 

draagvlak ontwikkelen. 

Actie 03: ECM worden gestimuleerd 

om actief te participeren aan 

activiteiten van gemeentelijke 

diensten en initiatieven van derden, 

ook tot op buurtniveau. 

 

Strategische doelstelling: VRIJE 

TIJD 

Beleidsdoelstelling 7: Een breed 

toegankelijk aanbod op het vlak van 

vrije tijd blijft gegarandeerd. Er 

worden hierbij duidelijke keuzes 

gemaakt. Lacunes worden 

weggewerkt en troeven versterkt. 

Actieplan LERENLEVLG: 

Levenslang leren 

Actie 06: Ondersteuning en 

initiatieven die de verhoging van de 

kennis van het Nederlands (van 

anderstaligen) bevorderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€1000 

Inzetten op de 

week van het 

Nederlands 

Zaterdag 6 

oktober tot en met 

zaterdag 13 

oktober 2018 

Sociaal Huis: 

Actie 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 16: Samenstellen van 

werkgroep ‘taalbeleid’. 

Indicator 18: Jaarlijks vindt ten 

minste 1 initiatief plaats ter promotie 

van het NT2-aanbod voor 

Totaal voor actie 2: 

€9000  

 

 

 

 

 



 

Wetteraars. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: VRIJE 

TIJD 

Beleidsdoelstelling 7: Een breed 

toegankelijk aanbod op het vlak van 

vrije tijd blijft gegarandeerd. Er 

worden hierbij duidelijke keuzes 

gemaakt. Lacunes worden 

weggewerkt en troeven versterkt. 

Actieplan LERENLEVLG: 

Levenslang leren 

Actie 06: Ondersteuning en 

initiatieven die de verhoging van de 

kennis van het Nederlands (van 

anderstaligen) bevorderen. 

 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan OVERLGSW: Overleg en 

samenwerking 

Actie 01: Oprichten en blijvend 

inzetten op een onderwijsoverleg 

waar naast gemeentelijke diensten 

ook scholen aan deelnemen 

 

 

 

€1000 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€0 

 

 

 Bevordering van toegankelijkheid en participatie 

 Beleidsmatige acties 

Wat Periode Doelstelling(en) Beschikbaar 

budget 

Opstart intercultureel 

forum 

Maart 2018 

 

Sociaal Huis: 

ACTIE 1: TAALSENSIBILERING 

Indicator 5: Er wordt jaarlijks een 

wereldcafé georganiseerd. Er wordt 

gepoogd een zo divers mogelijke 

samenstelling betreft deelnemers te 

bereiken. voor volwassenen. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

Totaal voor actie 1: 

€6000  

 

 

 

 

 

 

 

€520 



 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 1: 

Burgergerichte, klantvriendelijke 

dienstverlening uitbouwen met 

klemtoon op digitalisering en 

toegankelijkheid. 

Actieplan KLANTBELEID: De 

Wetteraar actief betrokken laten 

voelen bij het beleid/een beleid met 

draagvlak ontwikkelen. 

Actie 01: Het opzetten van een 

overleg/inspraak project rond 

integratie. 

 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan OVERLGSW: Overleg 

en samenwerking 

Actie 03: Inspraak en overleg met 

de doelgroep aangaan in functie van 

het lokaal beleid 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€0 

 

 

 

 

 

 

 

Overlegplatform 

woonwagenbewoners 

Zuiderdijk 

Juli 2018 Sociaal Huis: 

ACTIE 1: 

TAALSENSIBILISERING 

Indicator 12: Jaarlijks vindt 

tenminste één overleg plaats met 

(vertegenwoordigers van) 

woonwagenbewoners in Wetteren. 

Totaal voor actie 1: 

€6000 

 

 Projectmatige acties 

Wat Periode Doelstelling(en) Beschikbaar budget 

Op Stap in 

Wetteren 

20 april 2018 

26 oktober 2018 

 

Sociaal Huis: 

ACTIE 2: TAALSTIMULERING 

Indicator 15: Organisatie van een 

sociale wandeling 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 0: Een 

professionele organisatie uitbouwen 

met oog voor een effectieve, 

Totaal voor actie 2: 

€9000  

 

 

 

€5200 

 

 

 

 

 



 

efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering. 

Actieplan KLANTINFO: De 

Wetteraar correct en tijdig 

informeren over gemeentelijke 

aangelegenheden op basis van need-

to-know en want-to-know 

Actie 03: Het onthaal van 

nieuwkomers door het lokaal bestuur 

wordt bijgestuurd in functie van 

toegankelijkheid en participatie van 

anderstaligen en ECM te vergroten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fietscursus voor 

volwassenen 

Oktober 2018 Sociaal Huis: 

ACTIE 1: TAALSENSIBILERING 

Indicator 9: Overzicht van 

inspanningen om ECM te betrekken 

bij de initiatieven van de gemeenten 

en derden. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: VRIJE 

TIJD 

Beleidsdoelstelling 4: Een integraal 

vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat 

gelijke kansen voor vrije tijd schept 

Actieplan SPORTKANS: Aandacht 

voor kansengroepen en gelijke 

kansen om actief te participeren in 

sport 

Actie 01: Voeren van een beweeg – 

en sportbeleid met aandacht voor 

transversale samenwerking gericht 

op kansengroepen 

Actieplan VRIJETKANS: Elke 

inwoner krijgt voldoende kansen om 

aan het vrijetijdsaanbod deel te 

nemen. 

Actie 08: Meer ECM bereiken met 

het bestaande vrijetijdsaanbod. 

Totaal voor actie 1: 

€6000 

 

 

 

 

 

€0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorming rond 

stemmen en 

stemrecht 

20 juni 2018  

22 juni 2018 

Sociaal Huis: 

ACTIE 1: 

TAALSENSIBILISERING 

Indicator 2: Jaarlijks worden er 

minstens 2 vormingen / 

Totaal voor actie 1: 

€6000 

 

 

 



 

infomomenten opgezet voor 

externen. Deze vormingen 

/infomomenten worden geëvalueerd 

door de deelnemers. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: VRIJE 

TIJD 

Beleidsdoelstelling 4: Integraal 

vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat 

gelijke kansen voor vrije tijd schept. 

Actieplan VERENIGFIN: Wetteren 

ondersteunt haar verenigingen 

financieel. 

Actie 09: Onderzoek naar een 

beleids- en impulssubsidie voor 

projecten die integratie bevorderend 

werken. 

 

Strategische doelstelling: VRIJE 

TIJD 

Beleidsdoelstelling 4: Integraal 

vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat 

gelijke kansen voor vrije tijd schept. 

Actieplan LOGISTIEKVER: 

Wetteren ondersteunt haar 

verenigingen logistiek (aantal 

ondersteunende culturele 

verenigingen en inactieven / jaar). 

Actie 06: Ondersteuning aan etnisch 

culturele en reguliere verenigingen 

die willen werken aan “samenleven 

& diversiteit”. 

 

Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 0: Een 

professionele organisatie uitbouwen 

met oog voor een effectieve, 

efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering. 

Actieplan KLANTINFO: Correct en 

tijdig informeren over gemeentelijke 

aangelegenheden o.b.v. need-to-

 

 

 

 

 

€5200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€510 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

know & want-to-know. 

Actie 03: Onthaal van nieuwkomers 

door het lokaal bestuur wordt 

bijgestuurd i.f.v. toegankelijkheid en 

participatie van anderstaligen en 

ECM te vergroten. 

 

Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 0: Een 

professionele organisatie uitbouwen 

met oog voor een effectieve, 

efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering. 

Actieplan KLANTBELEID: 

Wetteraar actief betrekken bij beleid 

/ een beleid met draagvlak 

ontwikkelen. 

Actie 01: Opzetten van een overleg / 

inspraakproject rond integratie. 

 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan OVERLGSW: Overleg en 

samenwerking 

Actie 03: Inspraak en overleg met de 

doelgroep aangaan in functie van het 

lokaal beleid. 

 

 

 

 

 

 

 

€0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

€0 

Mobiel 

vaccinatieteam 

21 februari 2018 

30 mei 2018 

26 juni 2018 

September 2018 

Gemeente 

Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 0: Een 

professionele organisatie uitbouwen 

met oog voor een effectieve, 

efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering. 

Actieplan KLANTINFO: Correct en 

tijdig informeren over gemeentelijke 

aangelegenheden o.b.v. need-to-

know & want-to-know. 

Actie 03: Onthaal van nieuwkomers 

door het lokaal bestuur wordt 

bijgestuurd i.f.v. toegankelijkheid en 

€510 



 

participatie van anderstaligen en 

ECM te vergroten. 

 

 Overleg en ondersteuning in het kader van integratie & diversiteit 

 Beleidsmatige acties 

Wat Periode Doelstelling(en) Beschikbaar budget 

Deelname 

vergadering 

Vluchtelingen-

werkgroep 

Wetteren vzw 

Maandelijks 

 

Sociaal Huis: 

ACTIE 1: 

TAALSENSIBILISERING 

Indicator 10: Overzicht van 

verenigingen die beroep doen op de 

ondersteuning van de gemeente. 

 

Gemeente 

Strategische doelstelling: VRIJE 

TIJD 

Beleidsdoelstelling 4: Integraal 

vrijetijdsbeleid ontwikkelen dat 

gelijke kansen voor vrije tijd schept 

Actieplan LOGISTIEKVER: 

Wetteren ondersteunt haar 

verenigingen logistiek. 

Actie 06: Ondersteuning aan etnisch 

culturele en reguliere verenigingen 

die willen werken aan “samenwerken 

& diversiteit”. 

Totaal voor actie 1: 

€6000  

 

 

 

 

 

€0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opstart 

werkgroep 

offerfeest 

Door middel van 

overleg bevragen 

bij politie en 

gemeente 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan OVERLGSW: Overleg en 

samenwerking 

Actie 05: Overleg tussen gemeente, 

politie en vertegenwoordiging 

Wetterse moslimgemeenschap rond 

organisatie van het offerfeest. 

€0 

 

Overleg met de 

dienst 

communicatie 

Juli 2018 Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 0: Een 

professionele organisatie uitbouwen 

met oog voor een effectieve, 

efficiënte en kwalitatieve 

€0 

 



 

bedrijfsvoering. 

Actieplan KLANTINFO: Correct en 

tijdig informeren over gemeentelijke 

aangelegenheden o.b.v. need-to-

know & want-to-know. 

Actie 04: Etnisch-culturele 

diversiteit proberen in beeld te 

brengen in publicaties van het lokaal 

bestuur. 

 

 Projectmatige acties 

Wat Periode Doelstelling(en) Beschikbaar budget 

Info & advies 

toeleiden en 

participeren 

doelgroep etnisch-

culturele 

minderheden tot 

Wetterse 

evenementen 

Bijvoorbeeld 

buitenspeeldag op 

18 april 2018, 

Ola!Peloeza, 

Wetteren zomert 

 

Sociaal Huis: 

ACTIE 1: 

TAALSENSIBILISERING 

Indicator 9: Overzicht van 

inspanningen om ECM te betrekken 

bij de initiatieven van de gemeente 

en derden. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 1: 

Burgergerichte, klantvriendelijke 

dienstverlening uitbouwen met 

klemtoon op digitalisering en 

toegankelijkheid 

Actieplan KLANTBELEID: De 

Wetteraar actief bij het beleid/beleid 

met draagvlak ontwikkelen 

Actie 03: ECM worden gestimuleerd 

om actief te participeren aan 

activiteiten van gemeentelijke 

diensten en initiatieven van derden, 

ook tot op buurtniveau 

 

Totaal voor actie 1: 

€6000  

 

 

 

 

 

 

€0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorming arbeids-

kaarten 

November 2018 Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling: 

Actieplan VORMETNCULT: 

Sensibiliseren publieke opinie & 

€260 



 

informeren, ondersteunen en 

stimuleren 

Actie 01: Aanbieden van een 

vorming over arbeidskaarten aan 

lokale tewerkstellingsactoren en de 

interimkantoren. 

Vorming 

personeel: inter-

cultureel werken 

November 2018 Sociaal Huis: 

Actie 1: TAALSENSIBILISERING 

Indicator 1: Jaarlijks wordt er 

minstens 1 vorming rond diversiteit 

aangeboden voor het eigen 

personeel. Deze vorming wordt 

geëvalueerd. 

 

Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

ORGANISATIE 

Beleidsdoelstelling 0: Een 

professionele organisatie uitbouwen 

met oog voor een effectieve, 

efficiënte en kwalitatieve 

bedrijfsvoering. 

Actieplan ORGDIVERSIT: 

Ontwikkelen van een intern 

diversiteitsbeleid 

Actie 05: Het lokaal bestuur biedt 

aan haar personeel vormingen aan 

over diversiteit en stimuleert de 

deelname eraan. 

Totaal voor actie 1: 

€6000  

 

 

 

 

 

 

€1000  

 

 

 

Coördinatie 

integratiebeleid 

Tweemaandelijks Gemeente: 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan INTEGRBEL: 

Verzamelen en signaleren van 

knelpunten en goede initiatieven. 

Detecteren, bemiddelen en 

remediëring in conflicten rond 

samenleven in diversiteit. 

Coördinatie van het integratiebeleid. 

Actie 05: Coördinatie van het 

integratiebeleid wordt uitgevoerd 

door een integratiedienst. 

€0 

Dienstenoverleg Driemaandelijks Gemeente: €0 



 

agentschap 

integratie 

Strategische doelstelling: 

WELZIJNSBELEID 

Beleidsdoelstelling 9: Integratie 

Actieplan INTEGRBEL: 

Verzamelen en signaleren van 

knelpunten en goede initiatieven. 

Detecteren, bemiddelen en 

remediëring in conflicten rond 

samenleven in diversiteit. 

Coördinatie van het integratiebeleid. 

Actie 01: Overlegmomenten met 

ODiCe en andere partners met 

bespreking van knelpunten en goede 

praktijken. 

Actie 02: Knelpunten en goede 

initiatieven verzamelen en 

doorgeven aan ODiCe of het 

Kruispunt-MI tijdens het 

tweemaandelijks dienstenoverleg. 

 

  



 

 KLACHTENDIENST 

 Voorstelling dienst  

Sinds het in werking treden van het gemeentedecreet in 2007 is elk gemeentebestuur wettelijk verplicht 

om een systeem van klachtenbehandeling te hebben. Dit gebeurt op ambtelijk niveau - door de 

klachtencoördinator, en op een zo onafhankelijk mogelijke manier van de diensten waarop de klachten 

betrekking hebben.   

 

Hoewel we de neiging hebben om huiverig te staan tegenover het idee om klachten en meldingen te 

ontvangen, zijn ze een belangrijke bron van informatie voor het gemeentebestuur. Ze duiden pijnpunten 

aan op het openbaar domein, vertalen de mening van de inwoners over het beleid, en zijn een graadmeter 

voor het functioneren van het gemeentebestuur en al haar medewerkers.  Ze helpen het gemeentebestuur 

focus te leggen in het toekomstige  beleid en objectieven te stellen bij de realisatie van nieuwe projecten. 

 

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 Meldingen over het openbaar domein (verzakkingen in het wegdek, verstopte riolering, onkruid, ...) 

 Klachten in verband met de gemeentelijke dienstverlening 

 Locatie 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 369 34 15 

E-mail: klacht@wetteren.be 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Klachtencoördinator 0,8 

 Wat is een klacht 

Onder klacht wordt verstaan: elke uitdrukkelijke uiting van ontevredenheid over de dienstverlening van 

de gemeente Wetteren. In dit verband worden ook meldingen en suggesties m.b.t. de gemeentelijke 

dienstverlening in de ruime betekenis van het woord als klacht beschouwd. 

 

We kozen ervoor om het laagdrempelig te houden. Klachten kunnen daarom via een waaier van kanalen 

worden ingediend: via de papieren meldingskaart in de Kijk op Wetteren (KOW), via het webformulier 

in het digitaal loket, via e-mail, telefonisch, per brief, per fax, of door een bezoek te brengen aan het 

onthaal; Sinds 2014 worden ook meldingen opgevolgd die worden ingediend via de gemeentelijke 

Facebookpagina of via Twitter, hoewel we de gebruikers ervan toch blijven aanmoedigen het digitaal 

loket te gebruiken. 



 

Klachten kunnen worden ingediend door iedereen die gebruik maakt van de gemeentelijke dienst-

verlening en (of) de gemeentelijke infrastructuur. Ook niet-inwoners kunnen een klacht indienen. Het 

overgrote deel van de klachten komt wel van Wetterse inwoners. 

 

Niet alle klachten kunnen we zelf afhandelen. Daarom streven we ernaar om melders zo correct mogelijk 

door te verwijzen naar de bevoegde externe diensten. De meeste meldingen worden doorverwezen naar 

de lokale politie (overdreven snelheid in de straat, kleine ergernissen over de buren waarbij de wijkagent 

kan bemiddelen), Eandis en Aquafin (openbare nutsvoorzieningen), het Agentschap Wegen en Verkeer 

(meldingen in verband met gewestwegen), de Provincie Oost-Vlaanderen (grachten), intercommunale 

DDS-Verko (huisvuilophaling, klachten in verband met de werking van het containerpark), de 

Belgische Distributiedienst (ongewenst reclamedrukwerk)… 

 KSM 

Om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren heeft het gemeentebestuur sinds 1 oktober 2007 

een programma voor de klachtenbehandeling, KSM, ingevoerd. KSM staat voor Klanten Service 

Management. Alle meldingen, klachten en suggesties die binnenkomen bij de gemeentediensten, maar 

dan voornamelijk bij de klachtendienst en het gemeentelijk onthaal, worden elektronisch geregistreerd. 

Het systeem wordt ook gebruikt om intern opdrachten door te geven tussen de diverse diensten. 

 

De ingevoerde berichten in KSM worden onderverdeeld in klachten, interne opdrachten en inlichtingen. 

Klachten worden door de verschillende diensten ontvangen, in hoofdzaak door de klachtendienst, en 

worden voor afhandeling doorverwezen naar de betrokken diensten (intern of extern).  

Interne opdrachten zijn berichten die door de diensten Infrastructuur en Mobiliteit worden ingevoerd. 

Deze berichten gaan in hoofdzaak om de uitvoering van college- of gemeenteraadsbeslissingen zoals 

bijvoorbeeld het aanleggen van een nieuw voetpad, of het aanpassen van de verkeerssignalisatie. 

Inlichtingen zijn gerichte vragen van burgers naar informatie of suggesties om de dienstverlening te 

verbeteren. 

 

grafiek 1. Totaal aantal berichten in 2017 volgens categorie 
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In 2016 werden in totaal 1213 berichten14 in KSM geregistreerd (grafiek 1). Van die berichten werden 

1014 onder de noemer klacht ingevoerd. 

 2015 2016 2017 

Totaal berichten 1351 1419 1213 

Klachten 945 1090 1014 

Interne opdrachten 275 205 156 

Inlichtingen 131 124 43 

tabel 1: Aantal ingevoerde berichten volgens categorie 

 De klachtendienst belicht 

Zo goed als alle meldingen15 worden door de medewerkers van het gemeentelijk onthaal geregistreerd. 

Ze wijzen de meldingen toe aan de bevoegde dienst en ze versturen ook telkens een ontvangst-

bevestiging. De klachtencoördinator blijft ervoor verantwoordelijk dat elke melding wordt opgevolgd 

tot die volledig is afgehandeld. Ze herinnert de diensten eraan wanneer er nog een antwoord moet 

verstuurd worden, ze houdt de melders – indien nodig – op de hoogte van het verloop van hun melding, 

en verstuurt een afhandelingsbrief of e-mail in het geval dit nog niet door de bevoegd dienst werd 

gedaan. 

 

De melder moet binnen de zeven dagen na het indienen van zijn melding een ontvangstbevestiging 

toegestuurd krijgen. De onthaalmedewerkers slagen er in om de meeste meldingen al binnen de twee 

tot drie dagen te registreren. De melder ontvangt na registratie meteen een ontvangstbevestiging waarin 

we hem of haar informeren dat de melding werd geregistreerd en behandeld zal worden, of dat de 

melding werd doorverwezen aan de bevoegde externe dienst (bv. AWV, Eandis, …). 

 

Sommige meldingen zijn ingewikkelder, of duren langer om af te handelen. In de mate van het 

mogelijke brengt de klachtencoördinator de melder hiervan op de hoogte, en informeert hem/haar verder 

gedurende de behandelingsperiode en de afhandeling. Een goed geïnformeerde burger blijkt overigens 

erg begripvol te zijn wanneer er zich tijdens de behandeling toch problemen of vertragingen voordoen. 

 

We benadrukken dat de klachtencoördinator geen ombudsman is. Daarvoor is de functie niet on-

afhankelijk genoeg van de andere gemeentediensten. Een melding, in het bijzonder een klacht over de 

dienstverlening, wordt wel zo onafhankelijk mogelijk behandeld,  met respect voor ieders privacy. 

 Geregistreerde berichten 

In 2017 verwerkte de klachtendienst zelf 991 meldingen (tabel 2). Een daling tegenover 2016, toen 

werden 1119 meldingen geregistreerd. Het aantal geregistreerde klachten daalde naar 976. In 2016 

waren dat er nog 1017. De klachtencoördinator stuurde 4 interne opdrachten aan de technische dienst. 

                                                 
14 Wanneer we in dit jaarverslag spreken over berichten, omvat dit begrip alle klachten, interne opdrachten en inlichtingen 

geregistreerd bij de diverse diensten, inclusief de klachtendienst. 
15 Wanneer we in dit jaarverslag spreken over meldingen, omvat dit begrip alle klachten, interne opdrachten en 

inlichtingen enkel geregistreerd bij de klachtendienst. 

 



 

De vragen die tijdens het inspraakproject “Tot dinsdag” door de bewoners aan de burgemeester en 

schepenen worden gesteld, worden als inlichting geregistreerd voor verdere opvolging door de diverse 

diensten. In 2017 vond een editie plaats. We registreerden 26 vragen de avond zelf. Er werden ook 5 

vragen vooraf geregistreerd door de klachtendienst. 

 

 2015 2016 2017 

Klachten 858 1017 976 

Interne opdrachten 41 4 4 

Inlichtingen 127 98 11 

tabel 2. Aantal meldingen 

 

 Ingavekanaal en tijdstip 

 
grafiek 2. Aantal meldingen per ingavekanaal in 2017 

 

Het aantal meldingen dat word ingediend via elektronische weg, is gestabiliseerd. We zien een flinke 

stijging in het aantal geregistreerde meldingen via e-mail, en ook meldingen indienen via het e-loket 

blijft populair. Onze sociale media kennen een lichte daling, al proberen we de melders die voor deze 

weg kiezen, toch te stimuleren om het e-loket te gebruiken. Het aantal briefschrijvers is licht gestegen, 

terwijl gebruikers van de papieren meldingskaart een drastische daling kent. We merken dat nog steeds 

veel mensen de telefoon nemen om iets te melden. Heel wat mensen komen nog steeds graag langs om 

hun melding aan de onthaalbalie te laten registreren - dit blijkt in 2017 de populairste manier om het 

gemeentebestuur te informeren. 

 

In 2017 verscheen uitzonderlijk geen enkele publicatie van de Kijk op Wetteren (KOW), het 

gemeentelijk infoblad. Bijgevolg zijn er dit jaar ook geen meldingskaarten verspreid. Toch maakten een 
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aantal inwoners van de gelegenheid gebruik om hun melding op oude meldingskaarten in te dienen.  

 

De piek in registraties in oktober is waarschijnlijk te wijten aan het inspraakproject ‘Tot Dinsdag’. Op 

24 oktober bezocht het college van schepenen en burgemeester de wijk Kortenbos. In februari 2017 

volgde de terugkomdag van Overschelde. 

 

 
grafiek 3. Aantal meldingen per maand in 2017 

 Oorzaken 

Wat de oorzaken van de berichten betreft (grafiek 4), belichten we alle klachten en inlichtingen die door 

de diverse diensten werden geregistreerd. De intern opgemaakte opdrachten laten we buiten 

beschouwing. 
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grafiek 4. Oorzaken meldingen in 2016 en 2017 

Vergelijken we de evolutie van de meest geregistreerde oorzaken in 2017 met die van de voorgaande 

jaren (grafiek 5), dan zien we voor ‘dieren’, ‘parkeerproblemen’ en ‘trottoirs’ een gelijkaardig patroon 

als vorig jaar. Het aantal meldingen in verband met ‘plantsoenen’, ‘riolering’ en ‘wegverharding’ is 

gevoelig afgenomen. Meldingen i.v.m. ‘verkeershinder’ zijn licht toegenomen. 
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grafiek 5. Evolutie meest gemelde oorzaken 

 

 Dienst Leefmilieu 

Het aantal meldingen over (zwerf)afval en sluikstort is na de daling in 2016 opnieuw licht toegenomen. 

In 2017 staakte Verko. Ook de slechte weersomstandigheden op het einde van 2017 speelden de 

ophaalrondes parten. Beiden genereerden een verwaarloosbaar aantal meldingen. We kunnen de 

conclusie trekken dat het aantal meldingen dat puur over sluikstort en zwerfvuil gaat, in 2017 heel licht 

gestegen is. Het aantal meldingen dat werd geregistreerd in verband met dieren (zwerfkatten, ratten, 

andere dieren – bv. duiven en vossen) is eveneens licht gestegen. 

 

 Dienst Mobiliteit 

Een groot aantal meldingen gaat traditiegetrouw over foutgeparkeerde wagens (ter hoogte van gele 

strepen, garagepoorten) al zien we een lichte daling tegenover 2016. Er werd vaak geklaagd over de 

blauwe zone en de parkeersituatie in de stationsomgeving. Nog steeds waren er een aantal problemen 

in verband met het parkeren met een bewonerskaart (vooral over het gelimiteerde aantal straten). Het 

parkeerbeleid voor mindervaliden bleek ook in 2017 een struikelbok. 

 

De meldingen in verband met verkeershinder zijn gestegen. Melders informeren ons vaak over 

verkeersovertredingen (overdreven snelheid, sluipverkeer, vrachtwagens die een tonnagebeperking 

negeren…) of de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers die beter zou kunnen. Er werden ook 

bezorgdheden geuit over het proefproject Bloemluststraat. 
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 Technische dienst 

Vooral de sterke daling van het aantal meldingen in verband met problemen met de wegverharding 

(putten, verzakkingen, …) valt in 2017 sterk op. Ook het aantal meldingen over grachten (grafiek 4), 

daalde licht. Een aantal van die meldingen is te wijten aan zaken die meerdere keren worden gemeld 

door dezelfde of door verschillende melders. Oorzaak daarvan is naar alle waarschijnlijkheid de 

verlengde doorlooptijden (meer info in hoofdstuk 7.1.) . 

 

Het aantal meldingen over kapotte voetpaden daalde lichtjes. 

 

De meldingen voor de groendienst daalden fors. De meeste melders klagen traditiegetrouw over 

onkruid, het onderhoud van bloemperkjes of niet gemaaide bermen en het snoeien van bomen en 

struiken. 

 

 Wijken 

 Geregistreerde meldingen 

Waar komen de meldingen vandaan? Om een duidelijke vergelijking (grafiek 6) op te maken, werd 

enkel rekening gehouden met de berichten die werden geregistreerd onder de noemer klacht, naar 

analogie met voorgaande jaren. 

 

De meeste meldingen (33%) hebben betrekking op het centrum van Wetteren. Dit hoeft niet te verbazen, 

Wetteren centrum heeft immers het grootst aantal bewoners. De wijken Overschelde (13%) en 

Roosbroek (13%) volgen traditiegetrouw op vrij ruime afstand. De wijk Westrem sluit het rijtje af met  

3% van de klachten. De verdeling van de meldingen is opnieuw gelijkend aan die van de voorgaande 

jaren. 

 
grafiek 6. Geografische spreiding van meldingen in 2017 
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 Knelpunten? 

De meeste wijken kampen uiteraard met gelijkaardige problemen. Verhoudingsgewijs valt het de 

klachtencoördinator wel op dat de klachten vooral gaan over volgende zaken:  

- Boskant: wegverharding  

- Kwatrecht: plantsoenen, afval 

- Massemen: verkeershinder, plantsoenen 

- Overbeke: afval, verkeersborden, verkeershinder 

- Overschelde: verkeershinder, wegverharding, afval, plantsoenen 

- Roosbroek: wegverharding, afval, parkeerproblemen, verkeershinder, signalisatie 

- Ten Ede: signalisatie, grachten, wegverharding 

- Westrem: verkeershinder 

- Centrum: signalisatie, afval, trottoirs, parkeerproblemen, riolering, verkeersborden 

 

 Afhandelingstermijn 

Hoeveel tijd zat er tussen de registratie van een klacht en de afhandeling ervan? Voor het vaststellen 

van de afhandelingstermijn werden enkel de klachten in beschouwing genomen die werden 

geregistreerd door de klachtendienst (geen inlichtingen, geen interne opdrachten). De grafieken werden 

op 15 februari 2018 opgemaakt en tonen de situatie hoe ze op dat moment was.  

 

 Afhandelingstermijn meldingen door Technische dienst 

Het merendeel van alle geregistreerde klacht wordt afgehandeld door de medewerkers van de technische 

dienst (groendienst, wegenisploeg, magazijn). 

 

In 2017 werden maar liefst 57% van de klachten binnen een termijn van 35 kalenderdagen afgehandeld 

door de technische dienst t.o.v. slechts 38% het vorige jaar. 35% van de klachten werd behandeld binnen 

een ruimere periode, een daling van 8%. 8 % van de klachten was eind februari nog steeds in 

behandeling (t.o.v. 14% in 2016).  

 

Een aantal klachten zijn nog onafgewerkt omdat de afhandeling ervan afhankelijk is van: 

- de weersomstandigheden (regen, vorst, hitte...): het vullen van putten, het aanbrengen van 

wegmarkeringen, het herstellen van riooldeksels, … 

- de seizoenen: het snoeien van bomen, het ruimen van grachten, … 

- de beschikbaarheid van materiaal, en de besteltermijnen: herstellen van verkeersborden, openbaar 

meubilair, …  



 

 
grafiek 8. Afhandeltermijn technische dienst (in dagen) 

 

 Afhandelingstermijn administratieve gemeentediensten 

De administratieve diensten handelden 97% van de meldingen binnen de termijn van 35 dagen af. Het 

aantal meldingen dat (ruim) na de 35 kalenderdagen werd afgehandeld is gedaald naar 2%. De nog niet 

afgehandelde meldingen zijn opnieuw afgenomen tot 1%. 

 
Grafiek 9 
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De meldingen die werden toegewezen aan de dienst Leefmilieu werden in 77% van de gevallen binnen 

de 35 kalenderdagen beantwoord (t.o.v. 62% het voorgaande jaar). 22% werd binnen een ruimere 

termijn behandeld. (t.o.v. 38% het voorgaande jaar) Bij de opmaak van dit jaarverslag in februari 2018, 

is 1% nog niet afgehandeld. 
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 Mobiliteit 

De dienst Mobiliteit werkte 54% (t.o.v. 56% in 2016) van de meldingen af binnen de termijn van 35 

kalenderdagen. 31% van de meldingen werd binnen een ruimere termijn beantwoord (t.o.v. 35% in 

2016). Zo’n 15% van de klachten uit 2017 zijn in februari 2018 nog niet afgesloten. Hierbij maken we 

wel de kanttekening dat een aantal van die meldingen bij de dienst wel op behandeling blijft staan i.k.v. 

dossierbeheer en beleidsvoorbereiding. Melders kregen in de meeste gevallen reeds een antwoord. 

 

 Infrastructuur (toezicht en beheer) 

De dienst infrastructuur werkte 34% (t.o.v. 37% in 2016) van de meldingen af binnen de termijn van 35 

kalenderdagen. In 57% van de meldingen werd de termijn overschreden. (t.o.v. 43% in 2016) 9% van 

de meldingen is nog in behandeling.  

  

 Klachtendienst 

De onthaalmedewerkers stuurden 98% van de melders een ontvangstbevestiging of een eerste antwoord 

binnen de zeven dagen na het indienen van hun melding. De overige 2% gebeurde binnen een langere 

termijn. Sinds oktober 2017 is de toenmalige klachtencoördinator niet meer werkzaam bij het 

gemeentebestuur Wetteren. Vandaar dat de afhandelende diensten sinds oktober 2017 zelf moeten 

instaan voor het antwoorden naar de melders toe. Hierdoor is er geen zicht op het aantal melders dat 

nog wacht op een finaal antwoord op hun melding uit 2017. 

 

 Klachten over de gemeentelijke dienstverlening 

Klachten die rechtstreeks te maken hebben met onze dienstverlening (loketwerking, gemeentelijke 

infokanalen, …) worden afzonderlijk geregistreerd onder de noemer ‘gemeentelijke dienstverlening’. 

De klachtencoördinator registreerde in 2017 29 meldingen als klachten over de dienstverlening. In dit 

hoofdstuk voor een korte synthese van deze klachten. 

 

 Aankoop en Contractbeheer 

Klacht: februari 2017 

Melder klaagt dat er bij afbraakwerken van een gemeentelijk eigendom, schade werd veroorzaakt aan 

zijn eigendom. De afbraakwerken dateren al van 2016, en nog steeds is de schade niet hersteld, ondanks 

eerder beloftes van de dienst aankoop en contractbeheer. 

 

Opvolging: De herstellingen zouden inderdaad door de gemeente worden uitgevoerd. De dienst aankoop 

en contractbeheer neemt opnieuw contact op met de technische dienst. De herstellingen worden nog in 

diezelfde week uitgevoerd. 

 

--- 

 



 

Klacht: maart 2017 

In oktober 2016 raakt het graf van de moeder van melder beschadigd toen er naast dit graf een nieuw 

graf werd aangelegd. Ondanks vele contacten met en beloftes door het gemeentebestuur, is het graf nog 

steeds niet hersteld. 

 

Opvolging: De dienst Aankoop en Contractbeheer en de groendienst ondernemen in oktober 2016 

meteen actie. Er wordt een steenkapper gecontacteerd, die de nodige herstellingen aan het graf zal 

uitvoeren, op kosten van het gemeentebestuur. Ondanks herhaaldelijke contacten met de steenkapper, 

komt hij de gemaakte afspraak keer op keer niet na. Naar aanleiding van de officiële klacht neemt de 

dienst opnieuw contact op met de steenkapper. De herstellingen worden nog diezelfde maand 

uitgevoerd. 

 

--- 

 

Klacht: juli 2017 

Melder klaagt over het feit dat hij noch op zijn oorspronkelijke brief aan de gemeente, noch op de 

herinnering die hij maanden later stuurde, een antwoord kreeg. Hij vindt dit niet getuigen van een 

deugdelijke manier van werken. 

 

Opvolging: Het verhaal van de melder klopt. Omwille van een vertraging bij een externe betrokkene in 

dit dossier, is er geen communicatie naar melder toe geweest. Uiteraard kan dit niet de bedoeling zijn. 

Melder had moeten bericht krijgen van het feit dat zijn brieven werden ontvangen, en had op de hoogte 

moeten gebracht worden van de oorzaak van de vertraging in het dossier. De post- en 

dossierbehandeling zullen met de komst van het CRM een metamorfose ondergaan. Het sturen van 

ontvangstmeldingen komt daarbij aan bod, en er zal ook aandacht zijn voor het correct opvolgen van 

termijnen. 

 

 Bib 

Klacht: september 2017 

Melder klaagt over het aanbod van de tijdschriftencollectie en de vernieuwde openingsuren op zaterdag, 

wat de melder zeer klantonvriendelijk vindt. 

 

Opvolging: Het personeel doet zijn uiterste best om een zo breed mogelijk aanbod te presenteren en 

tracht het aanbod regelmatig te vernieuwen. Kiezen is ook altijd een beetje verliezen. Als bestuur 

moeten wij er over waken dat niet alleen de financiële middelen maar ook het personeel efficiënt wordt 

ingezet. We stelden vast dat de inleverbus op zaterdag tussen 9 en 10 uur zeer vaak werd gebruikt, 

terwijl na de middag de bezoekersaantallen in de bibliotheek sterk daalden. Om die reden is beslist de 

bibliotheek vroeger te openen en ook vroeger te sluiten. 

 

 

 

 



 

 Burgerzaken 

Klacht: februari 2017 

Melder vroeg in 2014 de Belgische nationaliteit aan. Begin 2017 is het dossier nog steeds niet 

afgehandeld. 

 

Opvolging: Het dossier is nog niet afgehandeld omdat op het moment van de klacht nog steeds cruciale 

documenten ontbreken. De aanvrager moet deze documenten indienen bij de dienst burgerzaken, en 

werd hierover meermaals geïnformeerd. We informeren melder opnieuw naar aanleiding van zijn 

klacht, en lichten hem ook in over een andere procedure waarvoor hij later in de zeer nabije toekomst 

in aanmerking komt. Het is aan melder om te beslissen of hij de lopende procedure verderzet of niet. 

 

--- 

 

Klacht: Melder klaagt over de dienstverlening van een medewerker van de dienst bevolking. Zij voelden 

zich onbehoorlijk behandeld door één van onze medewerkers, en hadden verder het vermoeden dat 

fotograaf Schutte zou bevoordeeld worden, mogelijk voor eigen voordeel. 

 

Opvolging:  Melder werd geïnformeerd over de algemene richtlijnen aangaande pasfoto’s voor 

identiteitskaarten. Een pasfoto, specifiek de grootte van het hoofd op de foto, moet voldoen aan een 

aantal vastgelegde afmetingen. Dit zijn onderrichtingen die zijn opgelegd door de federale overheid. 

Onze diensten moeten zich hier strikt aan houden, en kunnen voor niemand uitzonderingen maken. 

Wanneer burgers tegen sluitingstijd geconfronteerd worden met het feit dat ze nieuwe pasfoto’s moeten 

laten maken, dan is fotograaf Schutte de dichtstbij zijnde fotograaf.  

Het advies om fotograaf Schutte te bezoeken wordt door onze medewerkers met de beste bedoelingen 

gegeven, om ervoor te zorgen dat burgers snel nieuwe foto’s kunnen laten maken, en nog dezelfde dag 

hun aanvraag te kunnen indienen. Dit was ook het geval bij het bezoek van de melder. Daarom werd 

aangeraden om bij fotograaf Schutte nieuwe pasfoto’s te laten maken.  

We begrijpen wel dat hiermee de idee gewekt wordt dat we deze fotograaf willen bevoordelen, maar 

onze medewerkers gaven dit advies met de beste intenties, in het kader van een goeie dienstverlening. 

We onderzoeken nu hoe we burgers beter kunnen informeren over het aanbod van fotografen in de 

buurt, bv. door een niet limitatieve lijst met daarop alle Wetterse fotografen mee te geven. 

 

 CC Nova 

Klacht: februari 2017, afgehandeld door de cultuurbeleidscoördinator 

Melder boekte tickets voor een avondvoorstelling in CC Nova. Melder arriveert met zijn gasten vier 

minuten nadat de voorstelling is gestart. Hij klaagt over het feit dat hen de toegang tot de voorstelling 

werd geweigerd. Melder is misnoegd over het feit dat de onthaalmedewerker voet bij stuk hield. 

 

Opvolging: De baliemedewerker handelde volgens de dienstafspraken. Laatkomers worden niet meer 

in de voorstelling toegelaten. De artiesten zijn er vragende partij om, en bovendien worden andere 

gasten, die wel op tijd arriveren, niet meer onnodig gestoord. Deze informatie wordt op het ticket, in de 



 

brochure en op de website vermeld. 

 

 Groen 

Klacht: februari 2017 

Tijdens snoeiwerken, uitgevoerd door de groendienst, valt een tak op het graf van de dochter van melder. 

Daarbij raakte het graf beschadigd. 

 

Opvolging: Na de snoeiwerken is er inderdaad schade vastgesteld aan het graf. Melder mag 

herstellingen laten uitvoeren, die door de gemeente zullen vergoed worden. 

 

--- 

 

Klacht: april 2017 

Melder klaagt dat zijn voortuin werd beschadigd door manoeuvres van de veegwagen. Hij vraagt een 

gepaste compensatie voor de toegebrachte schade (vernietigde rozen en tulpen). 

 

Opvolging: De veegwagen manoeuvreerde inderdaad even langs de rand van de tuin van melder. Op 

foto’s die toen werden genomen zijn echter geen beschadigde planten te zien, enkel onkruid en verder 

stukjes braakliggende grond. De beschadiging is een bandenspoor, vlak naast de rand van het openbaar 

domein. De groendienst gaat langs om het spoor opnieuw op te vullen. Verder wordt er geen 

compensatie uitgereikt. 

 

--- 

 

Klacht: april 2017 

Melder laat weten dat zij in het openbaar perkje voor haar woning een zeventigtal lavendelplantjes had 

geplant. Deze werden zonder haar medeweten eind 2016 verwijderd. Naderhand kreeg melder te horen 

dat dit was in het kader van geplande nutswerken. Intussen zijn er echter nog steeds geen werken 

uitgevoerd, en het onkruid tiert welig. Melder is misnoegd over het feit dat er niet verwittigd werd. 

Anders konden de lavendelplantjes gerecupereerd worden voor de eigen tuin. Melder vraagt om het 

onkruidprobleem aan te pakken. 

 

Opvolging: De plantjes werden inderdaad verwijderd. Naar aanleiding van de klacht worden in mei 

2017 nieuwe lavendelplantjes in de perkjes geplant door de groendienst. 

 

--- 

 

Klacht: mei 2017 

In maart velt de groendienst enkele bomen ter hoogte van de bunker in Kwatrecht. Na twee maanden 

liggen de takken er nog steeds. 

 

Opvolging: De groendienst vergat inderdaad de takken op te halen. De takken werden meteen 

verwijderd na de melding.  



 

 

--- 

 

Klacht: juni 2016 

Melder klaagt dat de medewerkers van de groendienst een tweetal uren in hun bestelwagen lagen te 

luieren, en niet aan hun taken verder deden. Daardoor bleef het uit te voeren werk onafgewerkt. 

Bovendien stonden ze op het voetpad geparkeerd. 

 

Opvolging: De medewerkers worden door hun diensthoofd aangesproken. We laten melder weten dat 

dit intern verder wordt behandeld. Na onderzoek blijkt dat de planning wel degelijk werd gevolgd. 

Omdat de pauzes in de zomer korter op elkaar volgen, kan de indruk gewekt worden dat de medewerkers 

lange tijd in hun wagen zaten. Er werd inderdaad op het voetpad geparkeerd, evenwel zonder de 

voetgangers te hinderen. Omdat dit verboden is, zal in de toekomst reglementair worden geparkeerd. 

 HR 

Klacht: augustus 2017 

Melder klaagt dat hij reeds enkele keren spontaan solliciteerde, maar nog nooit iets vernam van de HR-

dienst. 

 

Opvolging: De HR-dienst vond geen gegevens terug in hun sollicitantenbestand. Spontane sollicitaties 

worden opgelijst en zes maanden bijgehouden. Sollicitanten krijgen normaal gezien steeds een 

antwoord: via e-mail als je een e-mailadres hebt vermeld of via brief als je geen e-mailadres hebt 

vermeld. Spontane sollicitanten worden steeds aangeschreven bij elke aanwervingsprocedure, via e-

mail of met een brief (telkens met de vacature in bijlage). De melder solliciteerde dus vermoedelijk 

reeds langer dan 6 maanden geleden.   

 Klachten 

Klacht: september 2017 

Melder is eigenaar van een pizzeria en klaagt over inkomstenverlies dat hij heeft geleden tijdens de 

Dernyfeesten. Hij kon niet leveren en moest noodgedwongen sluiten. Hij heeft zijn verse producten 

moeten vernietigen. Verder vraagt hij compensatie voor de handelaars die hinder ondervinden. 

 

Opvolging: De opmerkingen van de melder  zullen worden meegenomen naar de evaluatievergadering 

rond de kermis, die zal doorgaan in oktober of november. Handelaars kunnen enkel compensatie 

ontvangen bij wegenwerken. Wanneer deze werken langer dan 30 dagen zouden duren, beslist het 

Vlaams Agentschap voor Ondernemen en Innoveren of een zaak in aanmerking komt of niet. Aan de 

melder werd het voorstel gedaan om de straat te gebruiken die achter de zaak loopt. Op die manier 

kunnen leveringen vertrekken langs de Hekkerstraat en de Warandelaan. 

 

 Mobiliteit 

Klacht: september 2017 

Melder klaagt over een bestuurder die in de verkeerde richting van de Bloemluststraat reed. Volgens 



 

melder ging het om een personeelslid van de gemeente. 

 

Opvolging: Aan de hand van de beschrijving van het voertuig en de nummerplaat, konden we 

achterhalen dat de bestuurder inderdaad een personeelslid was van de gemeente, die met zijn 

privévoertuig onderweg was. 

Melder werd op de hoogte gebracht dat dit verder intern zou behandeld worden. Iedereen moet zich 

houden aan de wegcode. Voor werknemers van de gemeente – al of niet onderweg in een 

dienstvoertuig– gelden er geen uitzonderingen. De bestuurder beging dus een overtreding. Het is 

bovendien niet gepast dat hij zijn functie als medewerker van het gemeentebestuur gebruikte om de 

overtreding goed te praten. De medewerker werd ondertussen op het matje geroepen. 

 

 Onderwijs 

Klacht: juni 2017 

Er wordt klacht ingediend in verband met mogelijk discriminerend gedrag door een kleuterjuf.  

 

Opvolging: Deze klacht wordt behandeld door de gemeentesecretaris. Er komt een bemiddelingspoging, 

en er zal proactief gewerkt worden om gelijkaardige feiten in de toekomst te vermijden. 

 

 Planning en projecten 

Klacht: september 2017 

Melder klaagt over wegenwerken die van start gingen op 01/09/2017 van de Veldstraat naar 

Beirstoppellos. Melder zou niet verwittigd geweest zijn hierover, zijn echtgenote heeft een zelfstandig 

beroep en de klanten konden haar niet bereiken.  

 

Opvolging: De straat is inderdaad enkele dagen afgesloten geweest. In dat gedeelte stonden geen huizen. 

Slechts 1 huis dat wel hun oprit via Beirstoppelos moest bereiken, werd op de hoogte gebracht. 

Aangezien er in dat gedeelte geen huizen stonden, is er geen brief bedeeld. De wijk was nog bereikbaar 

via Stooktewegel. 

 

 Ruimtelijke Ordening 

Klacht: maart 2017 

Melder klaagt het feit aan dat zijn ingediende bouwaanvraag tot twee maal toe onontvankelijk verklaard 

wordt. Melder voert aan dat het werk van de stedenbouwkundig ambtenaar niet zorgvuldig is gebeurd. 

 

Opvolging: De stedenbouwkundig ambtenaar neemt telefonisch contact op met de melder. De 

onvolledigverklaring is niet terecht. Melder kan zijn dossier opnieuw indienen en dit zal volledig 

verklaard worden. 

 

--- 

 



 

Klacht: mei 2017 

Melder is boos over het feit dat een mail die hij vier weken eerder aan de gemeente heeft toegestuurd, 

nog steeds niet is beantwoord.  

 

Opvolging: Het klopt dat er nog geen enkele vorm van antwoord naar de melder werd gestuurd. Twee 

weken nadat de melding werd ingediend en voorgelegd werd aan de dienst, checkt de klachten-

coördinator bij de dienst of er intussen contact is geweest met de melder. Dit blijkt nog steeds niet het 

geval te zijn. De klachtencoördinator stuurt verontschuldigingen naar de melder. Diezelfde dag nog 

beantwoordt de dienst de e-mail. 

 

--- 

 

Klacht: juni 2017 

Melder klaagt dat de aflevering van een stedenbouwkundige vergunning veel te lang op zich laat 

wachten. Melder is van oordeel dat hij niet gelijk behandeld wordt, en stelt zich vragen over de 

deskundigheid van een medewerker van de dienst ruimtelijke ordening. Melder is ervan overtuigd dat 

zijn dossier bewust wordt tegengehouden, en dat de wettelijke termijnen met de voeten worden 

getreden. 

 

Opvolging: De beslissing in dit dossier zijn volledig juridisch correct genomen. De medewerker van de 

dienst deed dit in samenspraak met de stedenbouwkundig ambtenaar. Er zijn wel problemen geweest 

met het digitale dossier. Jammer genoeg waren die problemen te wijten aan moeilijkheden met het 

nieuwe online platform van de Vlaamse Overheid. Ondanks dit feit werden alle wettelijke termijnen 

gerespecteerd. Melder werd gedurende de behandeling van zijn dossier steeds correct geïnformeerd 

door de dienst. 

 

--- 

 

Klacht: september 2017 

Melder klaagt over het mogelijk niet optreden door de gemeente in een dossier rond een 

stedenbouwkundige overtreding. 

 

Opvolging: Aangaande de klacht van de stedenbouwkundige overtreding nl. het illegaal gebruik van 

woning/containers heeft de bevoegde ambtenaar voor het pand een proces-verbaal opgesteld. Het 

proces-verbaal is ondertussen (stedenbouwkundig dan) in een herstelvordering overgegaan. Het dossier 

is ingeleid bij het parket, maar tot nog toe ontvingen wij geen vonnis.  

Het gemeentebestuur heeft opgetreden voor de overtredingen waarvoor zij bevoegd is. De gemeente 

Wetteren heeft in deze alle nodige en in haar bevoegdheid liggende stappen ondernomen. Maatregelen 

zoals voorzien in kader van artikel 135 van de nieuwe gemeentewet, kan de burgemeester niet nemen 

gezien de gemaakte inbreuken hiertegen geen inbreuk vormen. 

 

 

 



 

 Sport 

Klacht: juni 2017 

Een niet-inwoner klaagt over het feit dat de tarieven voor Wetteraars goedkoper zijn, en vindt dit 

discriminerend. 

 

Opvolging: Na 15 jaar op hetzelfde peil te hebben gestaan, zijn de tarieven in 2016 verhoogd. Daar zijn 

twee redenen voor. Enerzijds de gestegen energiekosten en personeelskosten. Anderzijds is Wetteren 

de enige gemeente uit de regio die een zwembad heeft. Maar veel inwoners uit de omliggende 

gemeenten maken ook gebruik van de Wetterse zwembaden, zonder dat die gemeenten een aandeel 

bijdragen in het onderhoud van de infrastructuur. Omdat onze inwoners via de gemeentebelastingen alle 

lasten dragen voor de exploitatie van de zwembaden beslisten we om voor hen de prijs van het 

zwemmen maar met 25% te verhogen. Voor niet-inwoners is de prijsstijging groter. Alle prijsstijgingen 

zijn weloverwogen. 

 

 Toerisme 

Klacht: mei 2017 

Melder klaagt over het feit dat er in de nieuwsbrief geen info is verschenen over de Week van de 

Amateurkunsten (WAK) in Wetteren. Hij is ontgoocheld door de gang van zaken. 

 

Opvolging: Extra promo voor de WAK was aangewezen, aangezien de gemeente zelf niets organiseerde 

voor de WAK, in tegenstelling tot andere gemeentes. De dienst toerisme gaf dit te laat door aan de 

dienst communicatie, waardoor dit onderwerp niet meer in de nieuwsbrief kon worden gepubliceerd. 

De dienst toerisme excuseert zich bij de melder. 

 

--- 

 

Klacht: juni 2017 

Een inwoner van Frankrijk vroeg aan de dienst toerisme informatie op over de Wetterse reuzen. Melder 

klaagt dat ze deze info nooit heeft ontvangen. 

 

Opvolging: De dienst verstuurde wel degelijk een pakket met informatie op, via BPost. Mogelijk is er 

iets fout gegaan bij de postbedeling. We raden aan, indien melder de info intussen nog niet heeft 

gekregen, opnieuw contact op te nemen met de dienst. We verwijzen melder ook door naar Reuzen in 

Vlaanderen vzw, die de reuzencultuur in Vlaanderen promoot. 

 

--- 

 

Klacht: september 2017 

Melder klaagt over communicatie rond het bloementapijt en het al dan niet in de war sturen van de 

opening van zijn vernieuwde handelszaak. 

 

Opvolging: De dienst Toerisme is in mei gestart met de publiciteit rond het bloementapijt, in het kader 



 

van ‘Wetteren Zomert’. Verder is begin augustus gestart met het uitdelen van flyers  en posters over het 

evenement, ook bij de lokale handelaars. Ook via de nationale en regionale pers werd het evenement 

bekend gemaakt. 

Het klopt dat de informatie in verband met de verkeersmaatregelen pas later werd gecommuniceerd. In 

dezelfde periode vonden er nog een aantal activiteiten en werken plaats,  waarvoor de verkeers-

maatregelen op elkaar moesten worden afgestemd. Bovendien waren de verkeersmaatregelen 

afhankelijk van de vooruitgang van een aantal werken, en van de weersomstandigheden. Hierdoor 

konden we pas recent hierover informeren. 

Melder vroeg om een jaar op voorhand een overzicht te krijgen van de activiteiten die in Wetteren zullen 

plaatsvinden. Dit is jammer genoeg praktisch gezien niet mogelijk. Organisatoren mogen namelijk tot 

één maand voor het geplande evenement een aanvraag indienen. We hebben dus ten vroegste één maand 

voor datum een volledige overzichtslijst. 

  

 Wegenis 

Klacht: maand 2017 

Melder klaagt over het feit dat de persoon die de veegwagen bedient, niet het inzicht heeft dat wanneer 

de laadbak vol is, de veegwagen meer vuilnis achterlaat, dan hij komt opruimen. Melder eist dat de 

veegwagen terugkomt, en is misnoegd over het feit dat dit niet meteen gebeurde toen de hij de 

medewerker er zelf op aansprak. 

 

Opvolging: De veegwagen wordt nogmaals langs gestuurd om te vegen. 

  



 

 KLEUTERONDERWIJS 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

  Kleuteronderwijs 

 Locatie 

Boomkwekerijstraat 26, 

9230 Wetteren 

 

Tel: 09/369 53 94  

Gsm: 0494/17 90 69 

Web: www.wetteren.be 

Sociaal netwerk: www.gimme.eu 

E-mail: martine.devusser@wetteren.be 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Directeur 1 

Administratief medewerker 0,30 

Leerkracht 0,60 

Leerkracht 0,40 

Leerkracht 0,80 

3 Leerkrachten 1 

Kinderverzorgster 0,25 

Bovenste personeelsleden zijn aangesteld via departement onderwijs. 

De volgende personeelsleden zijn aangesteld door de gemeente. 

Poetsvrouw 0,50 (+ 0.06 op ma) 

Middagopvang 0,50 

 

 Schoolbevolking 

2014-2015 2015-2016 2016-2017 

81 80 80 

 

Het aantal is het aantal ingeschreven kleuters op toestand van 1 februari. De peuterklas telt op die manier 

niet volledig mee. De infrastructuur van de school zorgt ervoor dat een capaciteitsbeperking van 25 

kleuters per leeftijdsgroep wordt vastgelegd met ingang van het schooljaar 2009-2010. 

http://www.wetteren.be/
http://www.gimme.eu/
mailto:martine.devusser@wetteren.be


 

Het aantal vrije plaatsen worden op de website meegedeeld. Ouders van kinderen die geweigerd worden 

omwille van overcapaciteit krijgen een officieel document mee. Zij kunnen hun kind op de wachtlijst 

laten zetten. 

 Inschrijven  

In de basisscholenoverleg zijn volgende inschrijvingsperiodes afgesproken voor 

volgend schooljaar: 

- Voor broers en zussen van ingeschreven kleuters vanaf 5 maart 2018 tot 16 

maart 2018.  

- Voor alle andere kleuters van geboortejaar 2016 van 19 maart 2018 en 

volgende voorafgaand op het schooljaar waarop de kleuter naar school mag 

gaan. 

 

Op de zondagvoormiddag van 9.30u tot 11.30u van het carnavalsweekend van Wetteren staan de deuren 

van de school open voor ouders met kinderen van het nieuw in te schrijven geboortejaar 2016. Deze 

dag heet “Wannes nodigt uit.” Wannes is de klaspop van de startende kleuters.   

 

 Scholengemeenschap 

Er is een samenwerking tussen de gemeentelijke kleuterscholen van Wichelen, Laarne, Uitbergen, 

Moerzeke en Hamme die samen de scholengemeenschap “Scheldeland” vormen. De samenwerking 

heeft rechtstreeks gevolgen voor de aanstelling van het personeel, de werking van de zorg en extra 

stimuluspunten voor meer omkadering. 

 

 Leerplannen 

De school volgt het officiële leerplan uitgewerkt door de begeleidingsdienst OVSG. Dankzij het 

uitgewerkt doelenboek zijn leerkrachten in staat om hun doelen goed te begeren. 

 

Het schoolgebouw en de aangekochte gebruiks- en verbruiksmaterialen voor binnen en buiten worden 

optimaal gebruikt om kleuters voldoende ontwikkelingskansen te bieden en de vooropgestelde doelen 

te bereiken. 

 

 Werken met een visie 

Voorlopig zijn er 3 werkgroepen die elk een visie uitwerken. 

 

 Zindelijkheid & zelfredzaamheid 

Binnen de school worden normen en waarden binnen de zindelijkheidstraining gekozen en er wordt in 

overleg met de ouders gewerkt naar zindelijkheid en zelfredzaamheid van de kleuter. De school helpt 

ouders in de zindelijkheidstraining. Ouders worden gestimuleerd om hun kleuter zelfredzaam te maken. 



 

Hieronder valt het aan – en uitkleden, het zorg dragen voor eigen materiaal en dat van anderen en de 

school,  sorteren van afval. 

 

 Gezond door voeding, beweging en rust. 

Binnen de school besteden we aandacht voor gezonde voeding en zelfzorg. Zowel voor het team als 

voor de kleuters kiezen we voor een gezonde aanpak. Hiervoor werken we samen met de traiteur, de 

overheid, de ouders en met het medisch team van het CLB. Kleuters krijgen een hele dag door de kans 

om gratis kraantjeswater te drinken, ouders geven hun kleuters elke dag een portie fruit mee, de traiteur 

houdt rekening met de afspraken van het departement onderwijs ivm gezonde middagmalen, bewegen 

zit in de dagdagelijkse activiteiten verweven, een werkgroep “pimp je speelplaats” houdt rekening met 

de verschillende speelhoeken zodat alle kleuters hun natuurlijke behoefte aan spelen kunnen bevredigen. 

Een mooi verzorgde slaapruimte is voorbehouden voor jonge kleuters die een middagdutje kunnen 

gebruiken. 

 

 Fietsbehendigheid, een veilige weg naar deelname in het verkeer. 

De school biedt voldoende fietskansen aan. Hiervoor werken we samen met het oudercomité voor de 

aankoop van loopfietsen en kinderfietsen; de Vlaamse Stichting Verkeerskunde voor nascholing over 

fietsbehendigheid bij kleuters; de dienst mobiliteit van Wetteren voor het uitwerken van het examen-

parcours; plaatselijke fietshandelaars voor de onderhoud van de fietsen; en ouders die een aangepaste 

kinderfiets meebrengen op fietsdagen.  

 

 De sociale mix  

De school kent een stijging van het aantal ingeschreven kleuters met een andere thuistaal.Om dit op te 

vangen heeft het zorgteam nascholing gevolgd om het taalaanbod voor anderstaligen uit te breiden.  

 

De school kent een stijging van het aantal ingeschreven kleuters met recht op een schooltoelage en 

kleuters die aantikken op de SES-kenmerken. Om deze groep te integreren is er, dankzij de 

teamteaching, voldoende basiszorg in de klas aanwezig. De school geeft prioriteit aan extra-muros 

activiteiten die te voet te bereiken zijn en die kosteloos zijn voor de kleuters. We blijven jaarlijks onder 

de maximumfactuur voor de ouders.  

 

 Samenwerking met andere gemeentediensten en plaatselijke 

zelfstandigen 

Het kleuteronderwijs werkt samen met: 

 de tekenacademie om er de plastische talenten te ontdekken; 

 de sporthal De Warande voor de huur van een sportzaal zodat de kleuters daar tijdens de lestijden 

lichamelijke opvoeding regelmatig kunnen turnen; 



 

 het rusthuis Schelderust, waar de kleuters van de tweede kleuterklas elke maand aan een voorbereide 

activiteit met de rusthuisbewoners deelnemen; 

 het zwembad De Warande om de kleuters van de derde kleuterklas daar gedurende 10 lessen klaar 

te maken om te leren zwemmen; 

 de politie, de brandweer, de bibliotheek en het CC Nova; 

 de jeugddienst om de speelplaats kindvriendelijk te maken. Op die manier zorgen we voor een 

eenheid binnen de speelpleinen van Wetteren; 

 de adviesraad “School in Zicht”, waarvan de directie lid is. De directie is aanwezig op vergaderingen 

van de integratiedienst en scholenoverleg, en werkt nauw samen met intitiatieven ivm anderstaligen 

en taalarme gezinnen, zoals de leefsleutel, de katrol, thuis in een boekje….; 

 “het Huis van het Kind” voor ondersteuning bij de kleuterparticipatie 

 Andere diensten, die tijdens de vakantieperiodes de infrastructuur kunnen gebruiken voor 

vakantieopvang zoals kookworkshops; 

 het ibo-team, dat buiten de schooluren gebruik maakt van het speelterrein en of de accommodatie. 

De ibo lokalen worden gebruikt voor het medisch schooltoezicht. 

De school staat open voor activiteiten die door de gemeente 

georganiseerd worden, z , zoals een bezoek aan de bloementuin op de 

markt. 

Indien een plaatselijke zelfstandige open staat voor een bezoekje aan 

de zaak, dan plannen we graag een uitstap naar die zaak. De tandarts, 

de dokter, de kapper en een bezoek aan het warenhuis staan op het 

programma. 

 

De buurtbewoners worden met een briefje ingelicht over activiteiten op en om de school, zoals de 

fietsbehendigheidsproef in de verkeersvrije straat, de carnavalstoet, de openklasdag en het afscheids-

feest van de derde kleuterklas. Zo blijven zij op de hoogte van eventuele hinder. 

 

 Zorg voor alle kleuters 

Alle kleuters worden systematisch gescreend op welbevinden, 

betrokkenheid en competenties. De gegevens worden elektronisch 

bijgehouden. Drie keer per schooljaar worden de kleuters geëvalueerd 

waarbij eventuele zorgvragen worden gedefinieerd. De eerstelijnszorg is 

sterk uitgewerkt door elke klasleerkracht. Dit resulteert in grote 

differentiatie bij alle kleuters. De zorgleerkracht is er om zowel 

leerkrachten als kleuters te ondersteunen, gericht te observeren en 

contacten met ouders te onderhouden.  

 



 

 Externe diensten 

Het vrij CLB van Wetteren heeft een contract met de school en beidt hulp aan ouders, 

leerkrachten en kleuters indien de vraag gesteld wordt. Op medisch vlak organiseert 

het CLB een medisch onderzoek voor de kleuters uit de eerste en tweede kleuterklas.  

 

De school heeft een overeenkomst met het ondersteuningsnetwerk Meetjesland. Dit 

is nieuw binnen de vernieuwing van het onderwijs en de invoering van het M-decreet.  

 

In overleg met het CLB kan de school beroep doen op expertise van het buitengewoon onderwijs. De 

school staat open voor overleg met ouders en voor extra zorg in samenwerking met externe diensten 

zoals logpedisten, gon-begeleiders, revalidatiecentra, kinesisten enz. 

 Samenwerking met de ouders  

Half september is er een uitgebreide infoavond voor de ouders.  

 

Op de eerste vrijdag van oktober organiseren we een gezellige avond voor de ouders van de eerste 

kleuterklas. Het oudercomité stelt zich dan uitgebreid voor en zoekt nieuwe leden. Ouders leren elkaar 

beter kennen van bij het begin van de kleuterloopbaan. Ze krijgen de kans om binnen het oudercomité 

activiteiten te organiseren en blijven via afgevaardigden van de schoolraad op de hoogte van de 

organisatie van de school.  

 

Het gebeurt dat ouders of grootouders gevraagd worden om mee te gaan op uitstap als vrijwilliger. 

 

De ouders worden drie keer per schooljaar uitgenodigd voor een persoonlijk oudercontact. Het sociaal 

netwerk www.gimme.eu biedt de ouders de kans om de activiteiten uit de klas te volgen op de computer. 

Het heen-en-weerschriftje, de maandelijkse kalender en infobriefjes, zorgen voor een blijvend contact 

met ouders die het liever niet via internet volgen. De directie met zorgopdracht maakt zo nodig tijd voor 

communicatie met ouders.  

 

 Schooldoorlichting 

In juni 2012 is de school doorgelicht. Het doorlichtingsverslag met gunstig advies over de hele lijn kan 

je raadplegen op de website van de inspectie onderwijs Vlaanderen. 

 

 Financiële middelen  

Het agentschap voor onderwijsdiensten stelt elk jaar middelen ter beschikking aan de schoolbesturen 

voor: 

- De werking van de school (werkingsbudget) - € 41 430,14 

- De nascholing van het personeel  - € 439,88 

- ICT-coördinatie - € 71,63 

Voor een totaal van (ongeveer)  € 41 941,65 aan jaarlijkse middelen. 

http://www.gimme.eu/


 

Het bestuurs-, onderwijzend, paramedisch, beleids- en administratief personeel valt volledig ten laste 

van het Vlaamse Ministerie van Onderwijs en Vorming. 

 

*Ontvangsten uit middag-, avondopvang; ouders betalen € 0.50 per middagopvang en € 1,25 per ’30 

voor de opvang van hun kind; 

- Ontvangsten uit de middagopvang (2016): € 4316,50 

- Ontvangsten uit de avondopvang (2016): € 17,20 

Deze ontvangsten worden doorgestort op rekening van de gemeente. 

 

*Ontvangsten bijdrage busvervoer; ouders betalen vanaf dit schooljaar (’17-’18) € 5 per schooluitstap 

voor het busvervoer. Alle leerlingen maken ongeveer twee schooluitstap per schooljaar = aantal 

leerlingen (72lln x 2) 144 x € 5/per busvervoer = € 720 

 

  



 

 KUNSTACADEMIE AFDELING BEELDENDE 

KUNSTEN 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 beeldend kunstonderwijs vanaf 6 jaar. 

 Locatie 

 

De KUNSTacademie – afdeling Beeldende 

Kunsten heeft de volgende vestigingen: 

 

 Hoofdafdeling;  

 Schoolstraat 23, 9230 Wetteren-Centrum 

 

 Lagere graden:  

 Buurthuis Heusdensteenweg 6, 9230 

Wetteren-Ten-Ede 

 Dorpsplein 1, 9230 Massemen 

 B. Lausnaystraat 79, 9290 Overmere 

 GIBO “De Meander”, Margote 114, 9260 

Wichelen 

 SKaLa, Colmanstraat 51, 9270 Laarne 

 Dorp 94, 9290 Berlare 

In de KUNSTacademie – afdeling Beeldende Kunsten zijn de volgende graden voorzien: 

Lagere graad  

Middelbare graad jongeren  

Hogere graad optie Fotokunst 

optie Keramiek 

optie Schilderkunst 

optie Tekenkunst 

optie Video- en filmkunst 

Specialisatiegraad zelfde opties als in de hogere graad 

 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

directeur 1 

Studiemeester-opvoeder 1 

Secretariaatsmedewerker  0,50 



 

Leerkrachten 8 

onderhoudspersoneel 2 

 

 Overzicht schoolbevolking 

 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Officiële leerlingen 764 830 836 

 

 Activiteiten 

Datum Activiteit 

9 jan – 4 feb 2017 Tentoonstelling ‘Raak me’ 

18 apr – 13 mei 2017 Tentoonstelling ‘Naar een nieuwe schilderkunst’ van Lysandre Begijn – 

Ruben Vandeghinste 

28 mei 2017 Studiereis ‘Kasteem van Gaasbeek’, ‘Kairos Castle’ en ‘De kunst van het 

juiste ogenblik’ + Wiels, Brussel, ‘Het afwezige museum’ 

7 jun – 13 jun 2017 Doe-Dagen lagere, middelbare en hogere graad 

31 mei -25 jun 2017 Tentoonstelling lagere graad Berlare, museum Donkmeer  

17 jun 17 Opendeurdag Academie 

25 jun 2017 Receptie LG + uitreiking attestjes 

17 jun – 24 jun 2017 Tentoonstelling ‘Bronzen Arsène en Eindwerken’ 

24 jun 2017 Uitreiking Bronzen Arsène + uitreiking attestjes lagere en middelbare graad 

+ receptie 

09 sept 17 Opendeurdag Academie 

6 nov – 9 dec 2017 Tentoonstelling “Figuurlijk”, modelstudies uit het atelier Tekenkuns 

 

 Commissie van Toezicht 

Zie Fout! Verwijzingsbron niet gevonden..  

 

 

 

  



 

 KUNSTACADEMIE AFDELING MUZIEK EN 

WOORD 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

  Lessen muziek voor jongeren en volwassenen; 

  Lessen woord voor jongeren en volwassenen. 

 Locatie 

De KUNSTacademie voor Muziek en Woord bestaat uit: 

 

- Hoofdinstelling 

 Schooldreef 40, 9230 Wetteren 

 

- Wijkafdelingen hoofdinstelling 

 Schoolstraat 12, 9230 Wetteren 

 Dorpsplein 1, 9230 Wetteren-Massemen 

 Dekenale Kerk, Markt, 9230 Wetteren 

 

- Filialen 

 CC “De Fabriek”, Fabriekstraat 19, 9520 Sint-Lievens-

Houtem  

 CC “De Stroming”, Dorp 101, 9290 Berlare  

 

- Wijkafdeling filialen 

 Veerstraat 10, 9290 Uitbergen (oud gemeentehuis) 

 

 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Directie 1 

3 Secretariaatsmedewerkers 1,75 

Leerkrachten 42 leerkrachten  

 Accommodaties 

Hoofdschool Wetteren 

15 klaslokalen in gebruik: 7 in het hoofdgebouw, 3 in het prefabgebouw, 5 in de Schoolstraat 12. 

 

Op de benedenverdieping van het hoofdgebouw zijn er 3 klassen, het secretariaat, het bureau van de 

directeur en het leraarslokaal. Op de verdieping zijn er 4 klaslokalen. 

 



 

Op woensdagnamiddag wordt er orgelles gegeven in de dekenale kerk Wetteren-Centrum.  

Wijkafdeling hoofdinstelling 

Massemen 2 klaslokalen 

  

Filialen 

Sint-Lievens-Houtem 6 klaslokalen 

Berlare 5 klaslokalen 

Uitbergen 1 klaslokaal 

 

 Overzicht schoolbevolking 
 

Schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 

Aard van de cursus Cursisten Eindattest Getuigschrift Getuigschrift  Cursisten Eindattest Getuigschrift Getuigschrift  
 

 Lagere Middelbare Hogere  Lagere Middelbare Hogere 
 

 graad graad graad  graad graad graad 

AMV16/samenzang 

jongeren 

356 62 - - 343 65 - - 

AMV/volwassenen 30 5 - - 37 6 - - 

AMC17 152 - 37 - 147 - 47 - 

AVV18 119 28 - - 116 26 - - 

VV19/volwassenen 9 - 2 - 6 - 1 - 

Voordracht 95 - 18 11 94 - 14 8 

Dramatische 

expressie 

36 - - - 37 - - - 

Toneel 51 - 20 7 51 - 15 7 

Repertoirestudie 37 - - 11 43 - - 8 

Muziekgeschiedenis 2 - - 1 - - - - 

Slagwerk 34 6 2 1 38 4 5 2 

Samenspel / BP20 153 - 38 - 152 - 47 - 

Instrumentaal 

ensemble / BP 

98 - - 33 94 - - 24 

Cello 19 4 1 1 16 2 1 1 

Solozang 14 3 0 2 16 2 1 1 

Stemvorming 6 - 2 1 8 - 1 1 

Koor/Vocaal 

Ensemble 

28 - 6 2 27 - 2 3 

                                                 
16 Algemene Muzikale Vorming  
17 Algemene Muziekcultuur 
18 Algemene Verbale Vorming 
19 Verbale Vorming 
20 Begeleidingspraktijk 
6 Houten blaasinstrumenten: blokfluit, dwarsfluit, hobo, klarinet, saxofoon 
7Koperen blaasinstrumenten: bariton, bugel, eufonium, hoorn, trombone, trompet 
8 Algemene Muziektheorie / 9 Muziektheorie 



 

 
Schooljaar 2016-2017 Schooljaar 2017-2018 

Aard van de cursus Cursisten Eindattest Getuigschrift Getuigschrift  Cursisten Eindattest Getuigschrift Getuigschrift  
 

 Lagere Middelbare Hogere  Lagere Middelbare Hogere 
 

 graad graad graad  graad graad graad 

Houten 

blaasinstrumenten6 

125 15 11 7 128 15 10 4 

Koperen 

blaasinstrumenten7 

53 7 2 8 79 8 4 3 

Gitaar 111 7 13 12 108 12 9 4 

AMT8/ MT
9 7 - - - 3 - - - 

Piano 162 26 8 6 155 25 9 6 

Orgel 3 1 - - 2 - - - 

Viool/Altviool 87 11 10 7 88 7 9 7 

Accordeon 7 2 1 1 10 - 1 1 

Totaal 1794 177 171 111 1798 172 203 80 

 

 Activiteiten 

Volgende uitvoeringen mochten telkens op een mooie opkomst rekenen: 

18 jan – 19 jan 2017 Concert lagere graden “Tijdreizen” in CC Nova Wetteren 

08 feb 2017 Cantate “De Nieuwe Kleren van de Koning” in CC Stroming Berlare 

12 feb 2017 Luisterhuizen Wetteren in het kader van “Dag van de Academies” 

22 feb 2017 Leerlingenauditie CC Stroming Berlare 

11 mrt 2017 Leerlingenauditie CC De Fabriek Sint-Lievens-Houtem 

24 mrt 2017 Laureatenconcert CC Nova Wetteren laureaten 2015-2016 

24 jun 2017 Opendeur hoofdschool Wetteren 

26 jun 2017 Promo workshop dagscholen 

12 – 13 dec 2017 Concert lagere graden “WinterWonderland” in CC Nova Wetteren 

21 dec 2017 Kerstconcert 

 

 Commissie van toezicht 

Zie 1.1.3.3. 

  



 

 SECRETARIAAT 

 Voorstelling dienst  

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.: 

 Gemeenteraad 

o Administratie i.v.m. installatie; 

o Opmaak agenda, verklarende nota en notulen; 

 Schepencollege 

o Opmaak agenda, kort verslag en notulen; 

 AGB 

o Opmaak agenda, verklarende nota en notulen raad van bestuur en directiecomité (sedert februari 

2017) 

 Managementteam 

o Opmaak dagorde, toelichting en notulen; 

 Allerlei 

o Briefwisseling allerhande; 

o Opmaak jaarverslag; 

o Bijwerken algemeen politiereglement; 

o Organisatie allerlei gemeentelijke plechtigheden, o.a. V-dag, Slag om Kwatrecht, herdenking 

onafhankelijkheid van België, 1- en 11-novemberplechtigheid; 

o Zorgen voor vlot verloop van de vergaderingen en recepties voor o.a. ontvangsten verenigingen, 

gouden bruiloften, vieringen 100-jarigen, verdienstelijke personen, opening gemeentelijke 

gebouwen en andere gemeentelijke realisaties; 

o Beheer drankreservaties; 

o Afleveren vergunningen sportwedstrijden op openbare weg, stoeten; 

o Administratieve afhandeling aanvragen eerherstel, rondritten met microwagen, gebruik gaskanon; 

o Aansturen poetsdienst; 

o Beheer minder mobielendienst (tot eind augustus 2017); 

o Behandeling klachten- en meldingen (zie 2.11.7.4). 

 Locatie 

 
 

 

 

Markt 1 

9230 Wetteren 

Tel.: 09 369 00 50 

E-mail: secretariaat@wetteren.be 

mailto:secretariaat@wetteren.be


 

 Personeel 

Functie Aantal VTE 

Administratief medewerker 

 

 

 

 

 

3,1 van 01.01.2017  

3,9 van 23.02.2017 (aanwerving nieuwe medewerker) 

2,9 van 01.09.2017 (ingevolge herstructurering) 

3,9 van 02.10.2017 (tijdelijke aanwerving via interimkantoor) 

3,1 van 16.10.2017 (ontslag medewerker) 

Deskundige 1,0 van 27.11.2017 

 

 Overzicht huwelijksjubilea 

 2015 2016 2017 

 Viering 
Enkel 

premie 
Totaal Viering 

Enkel 

premie 
Totaal Viering 

Enkel 

premie 
Totaal 

briljanten 

jubileum 

(65 jaar) 

2 6 8 1 6 7 

3 4 7 

diamanten 

jubileum 

(60 jaar) 

5 10 15 9 20 29 

5 24 29 

gouden 

jubileum 

(50 jaar) 

17 37 54 18 45 63 

13 52 65 

TOTAAL 24 53 77 28 71 99 21 80 101 

Voor een diamanten en briljanten bruiloft wordt een premie toegekend van € 100.  

Voor een gouden bruiloft is dit € 75. 

 Minder Mobielen Centrale 

 Samenstelling 

Voorzitter  De Gelder Lieve 

Secretaris Van Heddeghem Piet 

Leden Van Autreve Paul, Beeckman Michaël, Van Kesteren David, De Moor Patricia, Van 

Cauter Karine 

 Werking 

De Minder Mobielen Centrale wil mensen helpen om zich te verplaatsen. Het gaat hier vaak om oudere 

mensen, licht gehandicapten of mensen die geen wagen bezitten. Deze dienstverlening haalt de mensen 

uit hun sociaal isolement. De ritten die aangevraagd worden zijn vaak familiebezoek, boodschappen, 

bezoek aan dokter of ziekenhuis, administratieve zaken… 



 

De MMC is aangesloten bij Taxistop. Het dagelijks beleid wordt gevoerd door een beheerraad, die valt 

onder de leiding van de algemene vergadering. 

 

Binnen MMC werkt iedereen op vrijwillige basis. 

 

Leden vragen de ritten minimum een dag op voorhand aan. Zo kan de centraleverantwoordelijke een 

geschikte chauffeur vinden en de verzekering in orde brengen. 

 

Een lidkaart kost 5 euro per jaar. Per gereden kilometer betalen de leden 0,33 euro. Per rit wordt een 

administratiekost van 0,50 euro aangerekend. Wanneer de chauffeur een uur of langer moet wachten, 

wordt een ‘koffievergoeding’ van 2,50 euro per uur wachttijd voorzien. Betalen gebeurt rechtstreeks 

aan de chauffeur, die een bewijs aflevert. 

 

Voor rolstoelgebruikers beschikt de MMC over een aangepast busje. Eind 2017 waren er ongeveer 17 

chauffeurs ter beschikking. 

 

 2015 2016 2017 

Aantal leden 666 702 619 

Aantal ritten 6042 7414 7201 

Aantal km 112.707 138.271 122.988 

 

  



 

 OPENBAAR CENTRUM VOOR 

MAATSCHAPPELIJK WELZIJN 

Zie afzonderlijk jaarverslag OCMW. 


