DE BIBLIOTHEEK GAAT
WEER OPEN!
Goed nieuws! Op vrijdag 5 juni gaat de
hoofdbibliotheek op de Markt terug open
met een aangepaste dienstverlening.
De filialen in Massemen en Overbeke
volgen op zaterdag 6 juni.
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De hoofdbibliotheek en de filialen zullen
werken volgens “het warenhuisprincipe”.
- Een afspraak maken is niet nodig,
maar het aantal bezoekers dat 		
tegelijkertijd binnen mag is beperkt.
- Om het besmettingsgevaar in te dijken
is het verboden om eigen draagtassen of
rugzakken mee te nemen.
- Je gebruikt de beschikbare, ontsmette
winkelmandjes.
- Als je de bib binnengaat moet je
je handen ontsmetten.
- Mondmaskers zijn niet verplicht,
maar worden wel aanbevolen.
- Hou er ook rekening mee dat de toiletten
van de bib niet toegankelijk zijn.
Je mag opnieuw zelf tussen de rekken jouw
favoriete materialen uitkiezen.
Omdat voorzichtigheid nog steeds nodig is,
kan je geen kranten lezen of de verschillende
werkplekken gebruiken. De internetpc’s
mogen - mits het nemen van enkele
voorzorgen - wel al gebruikt worden.

HOPEN OP EEN
SPETTERENDE ZOMER
IN DE WARANDE
Het volwaardig opstarten van een zwembad
duurt al snel enkele weken: het vullen van het
bad, pompen en andere technieken testen
en opstarten, de onderhoudsproducten
doseren, … Wetteren wil tegen 1 juli kunnen
openen wanneer het weer mag van de
Nationale Veiligheidsraad. Daarom steken we
nu al een tandje bij.
Wellicht zal een dagje Warande er anders
uitzien dan andere jaren. Zo moeten we
wellicht het maximale aantal bezoekers op
het domein beperken. We bereiden ons
ook voor op de invoering van een (digitaal)
reserveringssysteem. Zo kunnen mensen
reserveren wanneer ze willen komen,
kunnen we automatisch het maximaal aantal
boekingen beperken, en het aantal bezoekers
spreiden over de tijd. We willen Wetteraars
voorrang geven bij deze reservaties.
Van zodra we meer duidelijkheid kunnen
geven over de heropening, brengen we
jullie op de hoogte. Zo maken we er
samen een zalige zomer van, in onze eigen
gemeente.

SPEELPLEIN WESP
Het speelplein zal in deze speciale tijden
doorgaan op twee locaties: site Dasseveld
en site De Meiroos. Vanaf dinsdag 9 juni
om 9 uur kan je inschrijven via reservaties.
wetteren.be De data van het speelplein
wijzigen niet. Het speelplein start op
maandag 6 juli 2020 en eindigt op woensdag
26 augustus 2020. Op de website van het
speelplein vind je alle belangrijke informatie
over wijzigingen en maatregelen:
www.speelpleinwetteren.be

GRATIS MONDMASKER
VAN DE GEMEENTE
GEKREGEN?
Met een fluohesje aan en een flesje gel in de
hand, gingen vrijwilligers van 15 mei tot 1 juni
over verschillende weekends gespreid op
pad om jullie pakketjes met mondmaskers
en filters te bezorgen. Bij 13.500 deuren
werd er aangebeld en 26.200 inwoners klein
en groot kregen dit gratis coronapakket.
Onze vrijwilligers kregen enkele routes
toegewezen om van deur tot deur te gaan
met de pakketjes. Wanneer er niemand
thuis was kwamen ze de volgende dag nog
eens terug. Deed er dan nog niemand open,
deponeerden ze deze in de brievenbus.
Heb jij of jouw gezin nog geen pakketje
ontvangen? Kijk dan zeker goed in je
brievenbus. Als jouw pakketje er niet in
paste lieten ze een briefje achter. Toch niets
gevonden? Laat het ons dan weten via
09 369 00 50.
Blijf alert voor andere personen die zogezegd
in naam van de gemeente langskomen, geld
vragen of binnen willen komen.

CORONA
GETUIGEN(ISSEN)
BEWAREN
Deze coronacrisis laat een serieuze stempel
achter in ons leven. De archiefdienst
van onze gemeente wil zo veel mogelijk
beeldmateriaal en teksten verzamelen uit
deze speciale periode. Hoe heeft Covid-19
jouw leven en dat van je familie, vrienden of
buren beïnvloed? Zeeën van tijd of overstelpt
door werk, overmand door verdriet of ziekte,
hoop op verandering of een nieuwe creatieve
ik ontdekt?
Help ons om zoveel mogelijk (digitaal)
materiaal uit coronatijd te bewaren voor
de toekomst. Bezorg ons je persoonlijke
verhalen en getuigenissen, foto’s,
filmpjes, tekeningen en kunstwerkjes via
archief@wetteren.be of via de post aan
Gemeentebestuur Wetteren, Dienst Archief,
Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren. Dan blijft deze
historische periode in al zijn facetten ook
bewaard voor de volgende generaties.

SLECHTVALKEN
VLIEGEN UIT
Onze valkjes op de kerktoren wagen de grote
sprong. Maar hun eerste vlucht is niet zonder
risico want ze zijn helemaal nog niet klaar
om op eigen benen, euh... poten te staan.
Ze moeten ergens landen waar ze verder
vliegoefeningen kunnen doen en waar hun
ouders kunnen blijven voederen
Vind je een valk (gezond, gewond of dood)
in de buurt van de kerktoren in het centrum,
neem dan contact op met de gemeente via
09 369 00 50 of 0486 82 54 35. Ook als het
dier niet gewond is moeten we hem zo snel
mogelijk terug naar boven kunnen brengen,
voor een nieuwe poging.

Meer algemene info
en de laatste updates vind je via:
www.wetteren.be/coronavirus - facebook
gemeente wetteren www.info-coronavirus.be 0800 14689 - crisiscentrum@ibz.fgov.be.

Heb je in deze bijzondere tijden nood aan een
babbel? De eerstelijnspsycholoog biedt snel
psychologische hulp bij vaak voorkomende
problemen die mensen uit balans kunnen
brengen.
Deze korte behandeling bestaat vaak uit 3 tot
5 gesprekken. Een gesprek duurt ongeveer
50 minuten en kost maximaal 11 euro.
In bepaalde situaties wordt een verlaagd
tarief gehanteerd. Alle persoonlijke informatie
valt onder de regels van het beroepsgeheim
en wordt met respect voor jouw privacy
behandeld.
Voor alle Inwoners van de gemeenten Laarne,
Wetteren en Wichelen, vanaf 18 jaar.
Maak een afspraak via telefoon of mail met
Karolien Van den Broeck,
Eerstelijnspsycholoog
0499 90 49 47
missinglinkggz@cgg.dedriestromen.be

WETTERSE SCHATTEN
OP ZOLDER?
Heb je in deze maanden je zolder eens
kunnen opruimen? Wat voor jou misschien
‘oude rommel’ is kan voor onze archiefdienst
best waardevol zijn. Denk aan doodsprentjes,
oude brieven, oude foto’s of krantenartikelen,
alle items die een verhaal hebben met
betrekking tot Wetteren, Westrem of
Massemen zijn welkom. Neem contact op via
archief@wetteren.be of telefonisch via
09 369 00 50.

KRIJG JE
HET MOEILIJK?
DE EERSTELIJNSPSYCHOLOOG HELPT!

Voor meer info kan je terecht op de website
missinglinkggz.be en
www.vlaanderen.be/pdpo

BEWEEG EN ZOEK
De erfgoeddienst Schelde-Durme is op zoek
naar merkwaardige kapelletjes in bomen,
op gevels of op staken en doet een warme
oproep. Spot je in onze regio een kapelletje
tijdens je dagelijkse coronawandeling?
Geef het dan door via het invulformulier op
www.rlsd.be/nieuws/kapellekesgangersop-zoektocht
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Beste Wetteraar,
Bij het verschijnen van deze nieuwsbrief zou ieder
in het bezit moeten zijn van een mondmasker, jou
aangeboden door het bestuur.
Honderden inwoners en tientallen verenigingen gaven
gehoor aan de oproep tot het helpen verdelen van
deze mondmaskers. Ik wil hen hiervoor bedanken.
En niet enkel bij het bedelen van mondmaskers en
nieuwsbrieven, ook bij het stikken van maskers,
opbellen van 80-plussers en bij tal van andere taken,
konden wij op hen beroep doen.
Woensdag maakte het kabinet opnieuw (versoepelde)
maatregelen bekend. Deze hebben een grote impact
op ons sociale leven. Graag roep ik jullie op om
hieraan verder mee te werken, zodat het een mooie
zomer wordt, waarbij klein en groot aan zijn trekken
komt! Blijf alert en kijk hoe je anderen kan helpen en
steunen. Vermijd nog steeds onnodig contact en zorg
goed voor jezelf en voor elkaar.
Bedankt
Alain Pardaen,
burgemeester

met steun van ELFPO

merci !

BELAN GRIJ KSTE N I EUWS I .V. M . H ET CO RO NAVI RUS EN MAATREGELEN
RECENTE
VERSOEPELING
CORONAMAATREGELEN
Er mag heel wat meer vanaf volgende
week, maar de gekende regels van
afstand, hygiëne en gezonde buitenlucht
blijven gelden.
De grootste verandering is dat vanaf
maandag 8 juni cafés en restaurants weer
open gaan. Sluitingstijd is ten laatste om
1 u ’s nachts.
Andere versoepelingen zijn er voor
culturele evenementen, sportkampen
of -activiteiten en het Lokaal Diensten
Centrum. Daarvoor worden nog veilige
scenario’s uitgewerkt in Wetteren.
Meer info hierover volgt later.
Het buitenzwembad van De Warande mag
weer open vanaf 1 juli en wij zullen klaar
zijn! Reserveren kan je nu nog niet.
Het maximale aantal toegelaten personen
moet nog bepaald worden door de
nationale overheid.
Wanneer je deelneemt aan culturele of
vrijetijdsactiviteiten, dan is het dragen
van een mondmasker te allen tijde aan te
bevelen. Een gouden regel blijft: kan je
onvoldoende afstand houden, zet dan je
mondmasker op.

DANKJEWEL AAN ALLE
VRIJWILLIGERS!
Corona bracht de warme en sociale kant van
de mens naar boven. Ook in Wetteren gaven
veel vrijwilligers een positieve draai aan
corona.
- Meer dan 400 personen schreven zich
in via het vrijwilligersplatform.
- Vorig weekend waren er meer dan
140 vrijwilligers aan de slag om 		
mondmaskers aan huis te brengen.
- Om de Corona-nieuwsbrief in jouw
bus te krijgen, hielpen elke keer 		
ongeveer 30 vrijwilligers mee, samen
met het gemeentepersoneel.
- Nog altijd worden er wekelijks
ongeveer 300 80-plussers opgebeld.
Een groep van 25 vrijwilligers 		
helpt het personeel van het
Sociaal Huis daarvoor.
- De vrijwilligers hebben ook 		
geholpen met boodschappen 		
doen, tekeningen maken voor 		
woonzorgcentra, mondmaskers 		
maken, bestellingen van
de bib aan huis leveren,
telefoonpermanentie (containerpark,
triagecentrum, bib), tuinieren bij
80-plussers, laptops herstellen, 		
vuilzakken buitenzetten…
En dan zijn er ook nog veel vrijwilligers, die
niet ingeschreven zijn via het platform, maar
die bijvoorbeeld boodschappen voor de
buren doen.

TERRASSEN GROEIEN
IN WETTEREN
Fantastisch mooi zomerweer en geen terrasje
mogen doen? Vanaf volgende week kan het
wel weer. Cafés en restaurants met vergund
terras beslissen zelf wanneer ze weer open
gaan en houden rekening met de geldende
afstandsregels. Veel uitbaters vragen daarom
om een groter terras.
Alle aanvragen en mogelijke oplossingen
worden per horecazaak bekeken.
Voor de Markt in het centrum heeft het
gemeentebestuur een specifiek voorstel
uitgewerkt. Ruimere terrassen in combinatie
met bijzondere verkeersmaatregelen
maken een terrasje doen perfect mogelijk.
Doorgaand verkeer zal tijdelijk niet meer
langs de Markt kunnen. Er is een omleiding
via Achttien Augustuslaan – Warandelaan
– Jan Broeckaertlaan – Stationsplein –
Nieuwstraat.
Parkeren op de Markt zal wel nog altijd
kunnen op het binnenplein.
De parking van de Markt blijft bereikbaar
via de Florimond Leirensstraat en
Wegvoeringstraat, uitrijden kan ook via de
Kerkstraat. De buitenranden van de Markt
worden ingenomen voor de extra terrassen.
Deze speciale opstelling zal vanaf de
namiddag van 11 juni klaargemaakt worden.
Mogen genieten op een terras betekent
ook meer leven in het centrum en de
winkelstraten. Wij duimen voor meer
bezoekers bij onze lokale handelaren.
Tijdens de zomermaanden zal er op het
Marktplein ook ruimte voor dynamische
beleving zijn: meer planten en zitbanken,
sport en spel, enkele optredens…
En wie een gratis parkeerplaats zoekt
voor een bezoek aan het centrum rijdt
naar Parking Scheldekaai. Daar kan je nog
gratis parkeren tot en met septemberkermis.

EINDELIJK WEER NAAR
DE MARKT
Na de coronapauze kan je opnieuw naar de
markt met alle noodzakelijke maatregelen.
Ook van plan om (terug) te komen?
Let dan wel op volgende puntjes:
-

-

-

-

Gezellig rondkuieren met een vriend
of familielid mag nu (nog) niet.
Kom met 1 persoon per gezin,
net zoals in de supermarkt. Haal enkel
wat je nodig hebt en verlaat dan
de markt. Blijf dus niet langer dan nodig.
Is er een wachtrij om de markt te 		
betreden? Hou je dan aan de
1,5m afstand.
Er zijn 3 in- en uitgangen: Florimond
Leirensstraat, Molenstraat en
Rode Heuvel. Andere toegangen worden
afgesloten.
Niet eten of drinken in de zone
van de markt en raak enkel producten
aan die je ook effectief gaat kopen.
Fietsers volgen de omleiding via 		
Scheldedreef. Fietsstallingen vind je
aan cc Nova en aan het gemeentehuis
op Rode Heuvel.
Last but not least: er is een beperkte
toegang: op de donderdagsmarkt
320 personen en op de zondagsmarkt
180 personen. Als deze capaciteit bereikt
is geldt de regel 1 uit = 1 in.

SOCIAAL HUIS:
OPEN EN VEILIG
Het Sociaal Huis in Wetteren heeft sinds de
start van de coronamaatregelen de hulp- en
dienstverlening altijd verder gezet, maar in
volle crisis vooral telefonisch of digitaal.
Sinds een paar weken is het terug mogelijk
om op afspraak langs te komen bij de
maatschappelijk werkers. Dankzij de nodige
aanpassingen kunnen deze afspraken
in de meest veilige en tegelijk discrete
omstandigheden plaatsvinden.
Ben je al in begeleiding? Maak dan een
afspraak met je vaste maatschappelijk
werker.
Doe je voor de eerste keer een beroep op de
hulp- en dienstverlening van het Sociaal Huis,
maak dan een afspraak via het algemeen
nummer (09 365 73 73) of via de website
www.wetteren.be.

LOKAAL
DIENSTENCENTRUM
DE KOFFIEBRANDERIJ
Het LDC De Koffiebranderij bereidt de
heropening al voor. Zodra dit veilig kan en
mag en het aangepaste aanbod vastligt lees
je het via onze Facebookpagina, de website
en nieuwsbrieven.
Vrijwilligers en personeel kijken er naar uit om
jullie ‘in levende lijve’ en met respect voor de
afstandsregels terug te zien en bij te praten
met alle bezoekers.
Heb je een vraag omtrent de werking van het
Lokaal Dienstencentrum De Koffiebranderij,
mail dan naar
dienstencentrum@wetteren.be
of bel op werkdagen tussen 9 en 12u naar
09 366 02 42.

MINDER MOBIELEN
CENTRALE
Nu worden enkel noodzakelijke ritten van
en naar de dokter of het ziekenhuis gedaan
door de Minder Mobielen Centrale. Wanneer
er voldoende beschikbare vrijwilligers zijn,
kunnen we in de komende weken andere
ritten opnemen. Om dit veilig te laten
verlopen vragen we o.a. aan de passagier
om een mondmasker te dragen, de nodige
afstand te bewaren van de chauffeur en
achter in de wagen plaats te nemen.
Ritten voor de MMC reserveer je minstens
3 werkdagen voor de afspraak via
0473 64 17 88 of
dienstencentrum@wetteren.be

BETALEND PARKEREN
IN WETTEREN
Parkeren in Wetteren kon tijdelijk gratis
en onbeperkt tot en met maandag 1 juni.
Vanaf dinsdag 2 juni geldt overal terug
het normale parkeertarief. Maar Parking
Scheldekaai blijft gratis tot na de
septemberkermis..
Compensaties voor mensen met een
abonnement in parking Scheldekaai
worden binnenkort bekeken. Meer info
hierover volgt later.

HEROPENING SOCIALE
KRUIDENIER
Vanaf zaterdag 6 juni verwelkomt de Sociale
Kruidenier DEELPUNT alle klanten in het
ontmoetingscentrum (Oude Aardeweg 39A)
vanaf 9u tot 11.30u. Weliswaar rekening
houdend met de geldende maatregelen
zoals het dragen van een mondmasker, de
handhygiëne, het afstand houden en de
beperking van het aantal personen die op
hetzelfde moment mogen aanwezig zijn in een
locatie.

UITBREIDING
WERKING LOKETTEN
GEMEENTEHUIS
Het aantal beschikbare producten wordt
weer een stuk uitgebreid:
- Internationale reispassen
en Internationale rijbewijzen kunnen
weer aangevraagd worden.
Dit met het oog op een heropening
van de grenzen midden juni en 		
om de drukte hierbij wat te spreiden.
- Ook voor wettelijke samenwoonst,
tenlasteneming en registratie van
wilsverklaring euthanasie zal je terug
in het gemeentehuis terecht kunnen.
- Voor Burgerlijke Stand zal opnieuw het
volledige pakket aan producten worden
aangeboden: vanaf nu opnieuw
dossiers Belgische nationaliteit en 		
naamswijzigingen.
We werken opnieuw met het online
afsprakensysteem. Een afspraak maak je
dus bij voorkeur via www.wetteren.be, door
op het product te zoeken. Indien er geen
afspraaklink bij het product staat of als dit
niet lukt, dan kan je ook telefonisch een
afspraak maken via 09 369 00 50.
Denk ook aan het thuisloket op de website
om producten volledig digitaal aan te vragen.
De openingsuren van het gemeentehuis
en de telefonische bereikbaarheid van het
Klanten Contact Center van voor de Coronamaatregelen worden opnieuw van toepassing:
Maandag
09.00 – 13.00
(telefonisch: 09.00 – 13.00 en 14.00 – 16.00)
Dinsdag
09.00 – 13.00 en 15.00 – 20.00
(telefonisch: 09.00 – 13.00 en 14.00 – 16.00)
Woensdag 09.00 – 13.00 en 14.00 – 16.00
(telefonisch: 09.00 – 13.00 en 14.00 – 16.00)
Donderdag 09.00 – 13.00
(telefonisch: 09.00 – 13.00 en 14.00 – 16.00)
Vrijdag
09.00 – 12.00
(telefonisch: 09.00 – 12.00)
Zaterdag en Zondag gesloten

OP ZOEK NAAR
EEN RUSTIGE
STUDEERPLEK?
Vind je thuis geen geschikte plek om te
studeren? Is het er te warm, te druk of
te luid? Kom dan naar onze studieruimte
in De Poort (op de Markt, boven de
bibliotheek). Studeren is er mogelijk op elke
werkdag tussen 9 en 17 uur. Aanmelden is
verplicht tussen 9 en 9.30 uur en pauze
tussen 12 en 13 uur. Aangezien we een
ingang delen met de bib is het niet mogelijk
om buiten deze tijden naar buiten te
gaan. Reserveren is verplicht via:
www.wetteren.be/reserveren-studieruimte.
Heb je geen gereserveerde plaats? Dan word
je niet toegelaten tot het gebouw.
Respecteer elkaars veiligheid: kom
niet studeren als je ziektesymptomen
vertoont, ook al zijn ze zeer licht. Bij elke
vorm van keelpijn, hoest, koorts, niezen,
ademhalingsproblemen blijf je thuis.
Let op: in de gangen en in de zaal is
een mondmasker verplicht. Als je aan je
eigen tafel zit is dat niet nodig, we voorzien
voldoende afstand tussen de tafels.

GRATIS SURFEN
MET WIFI4EU
Eind 2018 werd Wetteren één van de bijna
honderd Vlaamse gemeenten die 15.000
euro aan Europese steun ontvingen om gratis
wifi te installeren op openbare plaatsen.
De Europese Commissie selecteerde de
laureaten op basis van het “first come, first
served”-principe. Ondertussen werd WiFi4EU
uitgerold en kan je - na het aanvaarden
van de gebruiksvoorwaarden - gratis
surfen. Indoor is WiFi4EU voorzien in beide
sporthallen. Outdoor op de ligweide van het
openluchtzwembad De Warande,
aan het evenementenplein
vóór de nieuwe sporthal,
op de Markt en rond
de site Cordonnier.

