
 
IN WETTEREN

Nieuwsbrief 392, v.u. Albert De Geyter, burgemeester, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren

Het volledige overzicht van evenementen in 
Wetteren vind je ook op www.uitinwetteren.be. 
Organiseer je zelf een evenement en zie je dat 
graag in de nieuwsbrief verschijnen?  
Voer dan minstens 4 weken op voorhand alle 
informatie in op www.uitdatabank.be 

11 FEBRUARI

Winterfoor
Markt en den Berg
vanaf 14 uur
www.wetteren.be/winterfoor

Jaouad: de meisje, een muzikale 
boekvoorstelling
De Corridor, Olmenlaan
12 uur
www.decorridor.be

Retrospect – Jonas Winterland
cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

Barcode 2023
Chiro Overschelde
Gemeentelijke feestzaal, Schooldreef 40
21.30 uur
leiding@chiro-overschelde.be

12 FEBRUARI

Winterfoor
Markt en den Berg
vanaf 14 uur
www.wetteren.be/winterfoor

Carnavalsstoet
Felix Beernaertsplein (start) en 
centrumstraten
15.11 uur (start)
www.wetteren.be/winterfoor

Tweedehandsbeurs (baby, peuter)
Gezinsbond Massemen-Westrem
Buurthuis Westrem, Westremstraat 17
9 uur 
ingrid.lemeire@skynet.be

Gezinsbrunch met vertelwandeling
Gezinsbond Wetteren
Christus Koning, Oude Aardeweg
10 uur 
gezinsbondwetteren@hotmail.be

13 FEBRUARI

Popverbranding carnaval 
Markt
20 uur
www.wetteren.be/winterfoor

14 FEBRUARI

Valentijnsbingo 
i.s.m. OKRA Wetteren Centrum
LDC De Koffiebranderij, Molenstraat 50
14 uur
dienstencentrum@wetteren.be

Flirten in ’t groen – Joeri Cortens
Natuurpunt/Davidsfonds Wetteren
Zaal De Poort, Markt 27
20 uur
sabine.de.meijer@telenet.be

16 FEBRUARI

Samenlezen in de bib
Bibliotheek, Markt 27
19 uur
https://wetteren.bibliotheek.be 

17 FEBRUARI

Aan de slag met WhatsApp
Bibliotheek
Zaal De Poort, Markt 27
14 uur
https://wetteren.bibliotheek.be

Guy Swinnen & The Ladies 2.0
cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

19 FEBRUARI

Vriendjesdag bij KLJ Wetteren
KLJ Lokaal, Giezeveld 19
14 uur
www.klj-wettteren.be

21 FEBRUARI

Bloemschikken
LDC De Koffiebranderij 
Molenstraat 50
14 uur 
dienstencentrum@wetteren.be

22 FEBRUARI

De geschiedenis van Wetteren – 
Erik Van Der Haegen
De Corridor, Olmenlaan
20 uur
www.decorridor.be

23 FEBRUARI

Gratis workshop babymassage 
Solidaris (leden en niet-leden)
Huis van het Kind, Scheldedreef 52
9.30 uur 
www.huisvanhetkindlww.be
Vooraf inschrijven

Nova@themovies – Ticket to 
paradise
cc Nova, Molenstraat 2B 
14.30 uur
www.ccnovawetteren.be

Nova@themovies –  
Don’t worry darling 
cc Nova, Molenstraat 2B 
20 uur
www.ccnovawetteren.be

Voordracht ‘Florence’ –  
Catherine Dupres
Zaal De Poort, Markt 27
14.30 uur
okra.academie.wetteren@telenet.be

24 FEBRUARI

Erhan & Herman – Erhan Demirci & 
Bart Herman
cc Nova, Molenstraat 2B
20 uur
www.ccnovawetteren.be

 
 

8 februari 2023

Kom in de KUNSTacademie leren en praten over kunst 
en cultuur. 

Telkens op donderdag om 19.30 uur. 
• 9 februari: Igor Van Herzeele - Activisme in de kunst 
• 16 maart: Marc Erkens - Filmmuziek, zonder film 
• 20 april: Wim Wauman - Blauwhaus, een aardsmodern 

scheppingsverhaal

Kaarten: 7 euro via www.ccnovawetteren.be of onthaal 
cc Nova (weekdagen van 13.30 tot 17 uur) of bel naar 09 
365 20 20. 

Info: www.kunstacademiewetteren.be

ONTBIJT MET EEN 
WETTERS VERHAAL 

Op vrijdag 17 februari brengen 
we mensen van over de hele 
wereld samen aan de ontbijttafel 
in LDC De Koffiebranderij. 

Vanaf 9 uur geniet je van een 
gezond ontbijtbuffet. Om 10 uur 
haalt een verteller zijn beste 
Wetterse dialect boven. Daarna 
stellen we de kennis van het 
publiek op de proef. 

Het ontbijt start om 9 uur en  
kost 6 euro.  
Inschrijven kan tot 14 februari in  
LDC De Koffiebranderij 
(Molenstraat 50)  
Tel. 09 366 02 02 of 
dienstencentrum@wetteren.be. 

SPEEL JIJ BINNENKORT 
OP PICNIC MUSIC?  

Deze zomer komt er een nieuwe 
editie van Picnic Music, de 
vrijdagse lunchconcerten op het 
terras van Cultuurcafé Nova. Er zijn 
concerten op 9, 16, 23 en 30 juni, 
18 en 25 augustus en 1 september. 
CC Nova zoekt muzikanten voor 
deze concerten. Ben jij een singer-
songwriter, solomuzikant of lid van 
een band? Past jouw muziek bij een 
lekker aperitief en een boterham? 
Heb je een link met Wetteren? Stel 
je kandidaat! 

Je vindt alle info op  
www.ccnovawetteren.be

WIL JIJ VOLWASSENEN LEREN FIETSEN?
Heb jij goede fietsbenen, ga je graag om met mensen en heb je voldoende geduld om iemand 
te leren fietsen? We organiseren een fietscursus voor volwassenen en zoeken vrijwilligers 
die willen helpen. Er is een lesgever van Sportwerk Vlaanderen aanwezig die uitleg geeft. De 
fietslessen zijn van maandag 17 april tot en met vrijdag 21 april, telkens gedurende 3 uren. Je 
hoeft geen eigen fiets mee te brengen, er zijn fietsen ter plaatse. 

Meer info via sport@wetteren.be of 09 369 84 70 (sporthal). 

HERSTELLING AMFIBIEWAND 

Onder de Braektestraat liggen al 10 jaar vier tunnels om 
amfibieën - zoals de bedreigde kamsalamander - veilig te laten 
oversteken van natuurreservaat Paelepelbos en d’Heide naar 
de overzijde van de Serskampse beek.

Elke lente drijft hun instinct ze van overwinteringsgebied 
naar voortplantingspoel. De Braektestraat is een gevaarlijke 
oversteekplaats. Veel dieren worden overreden of 
meegezogen en raken (dodelijk) gewond.

Houten wanden leiden amfibieën naar de tunnels. De wanden 
moeten perfect aansluiten zonder openingen waar diertjes 
door kunnen. Door slijtage was dat niet meer het geval. De 
wanden zijn nu hersteld en de diertjes kunnen weer veilig de 
straat over en verder gaan naar andere gebieden.

VALENTIJN IN WETTEREN!
Leg jij je geliefde graag in de watten op 
Valentijn? Voor een fijne attentie of een 
romantisch geschenk kan je terecht bij 
onze lokale handelaars. Onze horecazaken 
verwelkomen je met aangepaste menu’s en 
drankjes.  

Weet je niet goed wat kiezen? Denk dan 
aan de Wetterse cadeaubon. Bestel online 
of aan de balie van het gemeentehuis. Alle 
info op www.wetteren.be/cadeaubon. 

Ben je handelaar en werk je nog niet met 
de Wettterse cadeaubon? Het is gratis en 
je kan je registreren via onze website.



Onderzoek 
nieuwe brug 
gaat verder

Het centrum van Wetteren is zeer 
interessant gelegen tussen de spoorweg 
en de Schelde. Maar de verbinding tussen 
de E40 en het gebied ten noorden van de 
Schelde, met het bedrijventerrein Stookte, 
brengt veel verkeer door het centrum. 

De oude brug (gebouwd in 1954) over de 
Schelde is aan vernieuwing toe en moet 
verhoogd worden zodat ook grotere schepen 
eronder kunnen. Tegelijk zetten we ook in 
op een ruimere en veiligere spooroverweg 
(Wetterstraat).

Overleg met Wetteraars 
In oktober 2022 namen 380 mensen deel aan 
overlegmomenten over de nieuwe Noord-
Zuidverbinding. Ze gaven hun mening over 
verschilende varianten voor de Scheldebrug.
 Scenario buiten het centrum: brug via de 

Voordestraat.
 Vijf scenario’s in het centrum:

• Variant A: de nieuwe Scheldebrug komt 
naast de huidige brug.

• Variant B en C: de brug sluit aan op de 
Noordlaan via Mozen.

• Variant D en E: de brug sluit aan op de 
Noordlaan via de Molenbeekvallei.

Voor de nieuwe spoorwegbrug werd eerder 
al gekozen voor het traject ter hoogte van de 
Mestakkerstraat.

Waar komt de Scheldebrug? 
Waar de nieuwe Scheldebrug komt, blijft 
een moeilijk vraagstuk. Na overleg tussen 
de betrokken partners, na de verschillende 
studies en na de inbreng van de Wetteraar, 
beslisten de projectpartners om volgende 
scenario’s verder te onderzoeken:

 Scenario buiten het centrum: een 
brug langs de Voordestraat. Deze 
brug zorgt voor meer leefbaarheid en 
verkeersveiligheid. We moeten wel 
aandacht hebben voor water, landschap en 
natuur in de omgeving.  

 Scenario in het centrum: een brug langs de 
Molenbeekvallei (variant D). Varianten B tot 
E gaan door signaalgebied en valleigebied 
en houden de verkeersdruk in het centrum. 
Ze zorgen wel voor een directe verbinding 
tussen de twee woongebieden in het 
centrum van Wetteren. De impact op  

de Scheldedijk is het minst groot bij de 
variant D. 

Het scenario langs de Astridlaan (variant A) 
wordt verder onderzocht als referentie, omdat 
het de huidige toestand het best benadert. 
Dit is echter geen wenselijk scenario: de 
woonkwaliteit, leefbaarheid en verkeersdrukte 
in het centrum verbeteren niet.

We onderzoeken nu verder de impact op het 
verkeer bij de overgebleven scenario’s. Wat 
is mogelijk, wat zijn de kosten en wat is nodig 

voor leefbaarheid, waterhuishouding, natuur 
en open ruimte? 

Dialoogmomenten in maart 
Midden maart 2023 nemen de projectpartners 
een beslissing over de brug. Zet 28 maart 
(buurtbewoners) of 30 maart (brede publiek) 
in je agenda en ga met ons in dialoog. De 
uitnodigingen volgen nog.

Meer info over dit project (scenario’s, 
rapporten, tijdslijn…) vind je op  
www.wetteren.be/noordzuidverbinding.

Wetteren: 
planten
gemeente

Zag je de nieuwe promoborden aan de 
invalswegen van onze gemeente? Wetteren 
blijft zich profileren als plantengemeente. 
Met deze mooie borden zetten we onze 
vernieuwde samenwerking met het 
Boomkwekerijcentrum in de verf. 

Planten van hier 
De voorbije maanden staken de boomkwekers 
en het lokaal bestuur regelmatig de koppen 
bij elkaar. Zo kochten en plantten we 165 
klimaatbomen van Wetterse boomkwekers.

Klimaatbomen zoals esdoorn, els, eik, 
valse christusdoorn, sierappelboom, wilg, 
winterlinde, lijsterbes kunnen goed tegen 
droogte, wateroverlast en wind. Ze zijn ook 
beter bestand tegen ziektes en plagen. 

We kiezen bewust voor planten van hier en 
kopen lokaal. De siertelers delen hun kennis 
en ervaring met onze teams. In de toekomst 
willen we de Wetterse boomkwekers nog 
meer betrekken bij de aanleg en vernieuwing 
van groenperken en rotondes. 

Onze streek is uniek 
Al meer dan 175 jaar is de Wetterse regio het 
centrum voor de sierteelt. De concentratie 
van boomkwekerijen is het hoogste van België 
met meer dan 70 kwekers. Samen zijn ze goed 
voor 1000 hectaren en duizenden soorten 
sierplanten in alle mogelijke vormen, kleuren 
en variëteiten. 

Wat maakt onze streek zo uniek? Dat is zeker 
de grote variatie: van klein plantgoed tot 
levensgrote bomen, coniferen en sierstruiken, 
fruitbomen en rozen. Je vindt het allemaal in 
Wetteren.

Plant een boom van hier 
Heb je  zelf een stukje groen of tuin? Draag 
dan ook je steentje bij en plant dit jaar 
een lokale boom! Vraag advies aan de 
Wetterse boomkwekers. Zij zeggen je wat het 
meest geschikt is en geven je tips voor het 
onderhoud.

Meer info: www.boomkwekerijcentrum.be

JOUW PEUTER NAAR SCHOOL
Is je kind geboren in 2021 en start het met school in 
2023-2024? Of kies je volgend schooljaar een andere 
school voor je kind? 

Meld je kind dan aan tussen 28 februari vanaf 12 uur  
en 21 maart 2023 tot 19 uur op  
https://laarne-wetteren-wichelen.aanmelden.in.  
Het is belangrijk dat je dit doet binnen deze periode. 
Als je kindje niet is aangemeld, kan je pas vanaf 23 mei 
inschrijven waar nog plaats vrij is. 

Hulp nodig? 
Bel naar Huis van het Kind op 0474 56 67 18 of mail 
naarschool@huisvanhetkindlww.be 

ZADENBIBLIOTHEEK

Wist je dat er in Wetteren een bibliotheek is met zaden 
van groenten, bloemen en kruiden? Vrijwilligers van 
‘Moestuiniers Wetteren en Omstreken’ verzamelden 
175 verschillende  soorten - van Afrikaantje tot Zuring 
- die je in de bibliotheek van Massemen kan verkrijgen. 
Els, Annie en Natasja (op de cover) geven je meer 
uitleg. Wie zelf zaait, kan al vroeg aan de slag! 

Hoe werkt het? 
Als lid van Bibliotheek Wetteren kan je gratis zaden 
meenemen. In ruil vragen we dat je zelf een deel van je 
geoogste zaden schenkt. Zo blijft de collectie op peil, 
krijgt ze een grotere variatie en help je anderen.

Meer weten?  
https://wetteren.bibliotheek.be/zadenbibliotheek 

MAAK JOUW  
HANDELSPAND 
MOOIER EN  
DUURZAAM!

Eigenaar of huurder van een 
handelspand? Dan kan je 
tot 31 december 2026 voor 
de renovatie van je gevel of 
voor de functionele inrichting 
van je pand tot 70 % van het 
factuurbedrag terugkrijgen. 
Dat geldt ook als je je gevel 
bekleedt met planten of de 
toegankelijkheid verbetert voor 
rolstoelgebruikers en minder 
mobiele personen. Meer info op 
www.wetteren.be/premies.

Met deze premies pakken we 
leegstand aan en maken we het 
centrum aantrekkelijk. 

Nog vragen? Mail naar  
economie@wetteren.be


