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WETTEREN WERFT AAN  
 
FINANCIEEL DIRECTEUR M/V/X 

Lokaal Bestuur Wetteren is een 
dynamische organisatie, in volle 
verandering. 

Met ruim 500 medewerkers bouwen 
we aan onze gemeente en het welzijn 
van haar 26.000 inwoners. Wetteren 
biedt heel wat meer dan de klassieke 
dienstverlening van elke gemeente. 

Bouw jij mee aan Plan W?  
Misschien ben jij wel de Financieel 
Directeur die we zoeken.

De financieel directeur coördineert  
het team Financiën en heeft de  
algemene leiding van dit team.  
 
De financieel directeur ondersteunt het 
bestuur bij het uitstippelen, opvolgen, 
evalueren en bijsturen van het financieel 
beleid van de gemeente, het Autonoom 
Gemeentebedrijf en het OCMW.  
Hij/Zij ondersteunt de andere teams op 
financieel vlak.

De volledige vacature met 
functiebeschrijving vind je via deze link 
op de gemeentelijke website 
www.wetteren.be/vacaturesgemeente-
ocmw

Solliciteer ten laatste op  
15 september 2020 via mail naar  
vacature@wetteren.be 

GRAAFWERKEN WIJMEERS

De Vlaamse Waterweg nv start met 
graafwerken in het ontpolderde gebied 
Wijmeers (Wichelen). Extra geulen moeten 
zorgen voor een betere waterdoorstroming 
en minder knijtenoverlast. Dit wordt mee 
gefinancierd in het Europese Interreg-project 
IMMERSE.

Eerst zal de aannemer lokaal de vegetatie 
wegnemen. De grond komt per schip naar 
Wetteren aan de rand van het toekomstige 
overstromingsgebied Bastenakkers. Deze 
grond is de ideale bouwstof voor de kern 
van de ringdijk rond het gecontroleerd 
overstromingsgebied. Bastenakkers 
zal met zijn strategische ligging de 
overstromingsveiligheid in de regio sterk 
verhogen.

De afgegraven grond wordt voldoende droog 
en vormt geen enkel gevaar voor knijten in 
Bastenakkers. Knijten leggen hun eitjes enkel 
in water met vers nat slib.

WAT KAN JIJ DOEN VOOR 
PROPERE WATERLOPEN?

De rioolwaterzuiveringsinstallaties 
bootsen het zuiveringsproces na dat 
spontaan in de natuur door bacteriën 
gebeurt. Daarom mag het water dat je 
door je afvoer of toilet laat lopen enkel 
resten bevatten van: 
- urine en uitwerpselen 
- droog toiletpapier 
- voedingsmiddelen die door het   
 zeefje in de gootsteen kunnen 
- resten van zeep en (niet-bijtende)   
 schoonmaakproducten

Olie, frituurvet en chemische 
producten zoals verf, thinner,…breng 
je naar het recyclagepark. 
 
Ongebruikte of vervallen 
geneesmiddelen breng je naar je 
apotheek.  
 
Luiers, vochtige (baby)doekjes, 
condooms, maandverband, tampons 
gooi je bij het restafval.

Via de afvoer komen ook microplastics 
in het milieu terecht. Dat gebeurt via 
cosmeticaproducten die je gebruikt 
in de douche of via synthetische 
kleren die je wast. Heeft dat fleece 
dekentje wel al een wasbeurt nodig? 
Ook flesjes shampoo, scrubs bekijk 
je best eens kritisch. Er zijn steeds 
meer alternatieven beschikbaar zonder 
plastic deeltjes, beter  voor je vel én 
het milieu!

BIODIVERSITEITSTI
P VERGEET  

JE MONDMASKER NIET! 

Om een nieuwe algemene  
lockdown te vermijden,  
werden er terug strengere maatregelen 
genomen. Naast de nationale maatregelen, 
nam Wetteren ook bijkomende maatregelen.   

Één van die Wetterse maatregelen is 
de mondmaskerplicht in de hele bebouwde 
kom. De mondmaskerplicht geldt ook in 
de directe omgeving van winkels en hun 
parkings.

Om beter zichtbaar te maken waar een 
mondmasker verplicht is, werden er op 
strategische plaatsen in de bebouwde 
kom en onder de borden die het begin van 
de bebouwde kom aanduiden, affiches 
gehangen. De mondmaskerplicht zal ook over 
de gehele bebouwde kom aangeduid worden 
via asfaltstickers. 

Het is bovendien verplicht op het hele 
grondgebied om een mondmasker bij je te 
hebben, dus ook buiten de bebouwde kom. 
 
Wil je alle details weten over de 
mondmaskerplicht? Neem dan een kijkje  
op onze gemeentelijke website.

WETTEREN:  
FAIRTRADE (FIETS)GEMEENTE

Nog tot eind augustus kan je deelnemen 
aan de faire fietszoektocht. Deze zomerse 
fietstocht van ongeveer 20 km vertrekt op 
het dorpsplein van Massemen. En heeft een 
faire prijzenpot!  
 
Vraag je deelnemingsformulier aan via 
fairefietstocht@wetteren.be

MUZIEK  
21 augustus – 12 u 
PICNIC MUSIC  - TUIMELKRUID 
terras cultuurcafé cc Nova 
reserveren via  
ccnova@wetteren.be 
 

MUZIEK  
22 augustus – 12 u 
WHISPER PARTY - 
VIJVERSESSIE 
Tuin Posthotel 
 

MUZIEK  
28 augustus – 12 u 
PICNIC MUSIC - SITTING DUCK 
terras cultuurcafé cc Nova 
reserveren via  
ccnova@wetteren.be     

WIELERWEDSTRIJD  
30 augustus - 14u 
GROTE PRIJS EUROMAT 
doortocht Wetteren 
 

SPORT  
29 en 30 augustus 
HANDBOOGSCHIETING 
Parking café Tonneke 
ARGOS

 
 

WANDELEN  
30 augustus – 6.30 u 
VOETTOCHTKLASSIEKER  
(deels in Wetteren) 
Feesttent café St.Hubert - 
Laarne 
KWB Laarne 
 

MUZIEK  
4 september – 12 u 
PICNIC MUSIC  -  
FREDDY COUCHE & FRIENDS 
terras cultuurcafé cc Nova 
reserveren via  
ccnova@wetteren.be     

Check op voorhand zeker of de activiteit 
doorgaat en wat de voorzorgsmaatregelen 
zijn! Op www.uitinvlaanderen.be of website/
facebook van de organisator vind je  meer 
info. 

Gaat jouw evenement niet door? 
Vergeet niet om in de Uitdatabank aan 
te passen dat je activiteit geannuleerd is. 
Zo breng je meteen alle bezoekers op de 
hoogte.

Wil je een activiteit organiseren?  
Let dan hierop: 
- Evenementen in openlucht mogen   
 maximum 200 deelnemers tellen. 
- Evenementen die binnen doorgaan worden  
 beperkt tot maximum 100 personen. 
- Op evenementen is er steeds   
 mondmaskerplicht. 
- Het mondmasker bedekt neus en mond.

Kijk zeker op  
www.covideventriskmodel.be.  
Voldoet je evenement aan alle voorzorgs- 
maatregelen? Dan kan het doorgaan! 
 



Honden aan 
de lijn,  
’t zal wel zijn!

Cambio  
autodelen

Veiliger verkeer  
aan Frunpark

Mijn auto waar ik wil, wanneer ik wil … 
Cambio autodelen is de perfecte oplossing 
voor wie maar af en toe een auto nodig 
heeft. Een wagen om je boodschappen thuis 
te krijgen of een wagen die comfort biedt 
tijdens lange ritten. 

Waarom zou je voor cambio kiezen? 
 Voordelig 
 Gemakkelijk  
 Toegang tot het hele cambio netwerk 
 Volledig verzekerd 
 Brandstof inbegrepen 
 Inclusief onderhoud 
 Nooit meer schoonmaken 
 24u/7d bereikbaar

Met cambio vul je je koffer, vermijd je de 
regen of ga je op die geïmproviseerde visite, 
zonder de kopzorgen van een eigen wagen. 
Jij rijdt en cambio doet de rest!

Wat kost cambio nu eigenlijk? 
Hoeveel je precies betaalt, hangt af van je 
kilometers en gebruiksduur, maar ook van het 

type wagen dat je gebruikt. Check hiervoor 
de cambio-formules op www.cambio.be 

Cambio deelwagens in Wetteren 
In Wetteren zijn er drie verschillende 
modellen beschikbaar:  
- Een compacte stadswagen  
 (standplaats Station Wetteren) 
- Een kleine bestelwagen  
 (standplaats Station Wetteren) 
- Een elektrische wagen  
 (tijdelijke standplaats parking Berg)

Als je met de Wetterse cambio 
autodeelwagen rijdt, parkeer je gratis in 
gemeente Wetteren (*).

Wil je graag lid worden?  
Goed nieuws want als Wetteraar krijg jij nog 
tot 30 september 2020 de opstartkost van 
€30 cadeau! Gebruik hiervoor de code: 
“WetterenDeelt2020”

 
(*) niet geldig in parking Scheldekaai.

LUISTER JIJ OOK NAAR MIJN VERHAAL?

Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet,  
en sindsdien negeert ze me.”

Awel: “Ik word stil van je verhaal.  
Wat moeilijk voor jou!  
Woont er nog iemand bij jullie thuis?”

Awel luistert naar kinderen en jongeren, via chat, e-mail of telefoon. Iets voor jou?  
Surf naar www.awel.be/word-beantwoorder voor meer info.  
Je kan je nog tot begin september kandidaat stellen.

Op 10 augustus startte het Agentschap 
Wegen en Verkeer met aanpassingswerken 
aan de in- en uitrit van het winkelcentrum 
Frunpark ter hoogte van de 
Oosterzelesteenweg (N42) in Wetteren. 
Voor de veiligheid en een betere 
doorstroming legt de aannemer een nieuwe 
uitvoegstrook aan langs de N42. Het verkeer 
kan langs de werfzone maar moet rekening 
houden met hinder. De aanpassingswerken 
zullen ongeveer 3 weken duren.

Wat houden de werken in? 
Op de site van het winkelcentrum komt een 
uitvoegstrook langs de Oosterzelesteenweg 
(N42) in Wetteren. Deze uitrit zal na de 
werken enkel toelaten om richting het 
kruispunt met de Brusselsesteenweg (N9) 
de site te verlaten. Zo worden kruisende 
bewegingen van het verkeer vermeden. 

Daarnaast wordt de inrit zo aangelegd dat 
enkel verkeer dat komt van de rotonde aan 
de E40 het winkelcentrum kan oprijden.  
Zo wordt de doorstroming richting E40 niet 
beperkt door verkeer dat stilstaat op de 
rijweg om over te steken. 

Verkeerssituatie 
Het verkeer kan langs de werfzone passeren. 
De afslagstrook richting Brusselsesteenweg 
(N9) wordt ingenomen.  
Deze info kan je nalezen op  
www.wegenenverkeer.be/Wetteren

COMPUTERCURSUS

Tijdens de lockdown werd het heel duidelijk: 
computers zijn niet meer weg te denken uit 
het dagelijkse leven. Je mist veel als je niet 
met de computer of internet vertrouwd bent. 
Wil je graag aan de slag met een computer? 
De computerinitiaties van de bib zetten je al 
een eind op weg. 

De 5-delige cursus is gratis en start op 
woensdag 9 september van 9 tot 12 uur. 
Inschrijven op voorhand is verplicht. Meer 
info vind je in de bibliotheek op de Markt.

Bibliotheek, Markt 27 – Wetteren 
09 369 26 78 
wetteren.bibliotheek.be

NEEM ZEKER EENS EEN KIJKJE 
OP DE VERNIEUWDE WEBSITE 
VAN WOONPLUS! 

Heb je vragen over huren en verhuren, kopen 
en verkopen, woonpremies, sociaal wonen, 
woningkwaliteit of veilig en gezond wonen? 
Ga dan zeker eens kijken op de vernieuwde 
website van Woonplus. Woonplus is de 
intergemeentelijke samenwerking rond wonen 
tussen Laarne, Wetteren en Wichelen, erkend 
en gesubsidieerd door Wonen-Vlaanderen. 

 Surf naar www.woonplus-lww.be, abonneer 
je op de digitale nieuwsbrief en blijf zo 
op de hoogte van het woonnieuws en de 
activiteiten van Woonplus!

De natuur is voor velen de ideale plek om 
de hond mee uit wandelen te nemen. In 
coronatijd en zeker op warme dagen zoeken 
mens (en dier) ontspanning en verkoeling 
in het bos. Spijtig genoeg betekent dat ook 
alsmaar meer meldingen over loslopende 
honden. Nochtans moeten honden in bossen 
en natuurgebieden altijd aangelijnd zijn.

Waarom aan de leiband?

- om de natuur te beschermen: Loslopende 
honden verstoren wilde dieren, verjagen ze 
of doden ze zelfs. Honden volgen gewoon 
hun instinct maar de hondenbaasjes zijn 
verantwoordelijk voor de trieste gevolgen. 
Jonge reekalfjes bvb. wachten op hun 
moeder, die eten zoekt, onder en tussen 
struiken. Als een hond het beestje, dan 
zal de moeder het kalf verlaten omdat ze 
zich bedreigd voelt door de vreemde geur. 
Het reekalf verhongert dan. Ook kieviten, 
hazen, eenden,… zijn kwetsbaar.

- uit respect voor andere bezoekers:  
Ook brave honden kunnen onvoorspelbaar 
zijn. Voor andere bezoekers, en zeker 
voor kinderen is een loslopende hond snel 
beangstigend.

- om je hond te beschermen: Everzwijnen 
en paarden kunnen je hond verwonden. 
Ook autowegen langs de rand van het bos 
zijn een gevaar als je hond wegloopt of 
achter een dier aanzit. Denk ook aan teken 
in de struiken. Een besmette teek kan de 
ziekte van Lyme overdragen op je hond 
waardoor hij heel erg ziek kan worden.

Het ANB (Agentschap voor Natuur en Bos) 
houdt deze zomer een BOBBY-campagne 
in zijn bossen en natuurgebieden. Er komen 
dus extra controles op loslopende honden. 
Denk eraan dat ook op alle andere openbare 
plaatsen in Wetteren je hond aan de leiband 
moet.


