IN WETTEREN

Nb 335: aanbod van 5 september tot en met 18 september 2020

GLASBOL GIEZEVELD GAAT
ONDERGRONDS
DANS

5 t.e.m. 10 september
STRAATOPTREDENS
AAN DE BIB
Made 2 Move
MARKT

5 september
ROMMELMARKT
Parking Moskee

SPORT

JEUGD

9 september
SCHIETING OP LIGGENDE WIP
Café Het Geheim
MUZIEK

12 september
KAMPVUURAVOND
Scouts Sint Jan
WEDSTRIJD

11 september
PIC NIC MUSIC LIVE OPTREDEN
Terras cultuurcafé

13 september
KEURINGSWEDSTRIJD
HONDEN
Hondenschool De Bewaker

Op de glasbolsite Giezeveld-Laerewegel
werd de bovengrondse glasbol vervangen
door een ondergronds systeem.
Dit is ondertussen al de tweede
ondergrondse glasbol die in gebruik werd
genomen. Het is de bedoeling om op termijn
alle bovengrondse sites om te vormen.
Waarom ondergronds?
-

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.
Nieuwsbrief 335 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

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 400 deelnemers tellen.
- Evenementen die binnen doorgaan worden
beperkt tot maximum 200 personen.
- Op evenementen is er steeds 		
mondmaskerplicht.
- Het mondmasker bedekt neus en mond.
Kijk zeker op
www.covideventriskmodel.be.
Voldoet je evenement aan alle voorzorgsmaatregelen? Dan kan het doorgaan!

sluikstorters zijn minder geneigd om
hier afval achter te laten omdat ze het
nergens achter kunnen verstoppen;
minder lawaaioverlast van rinkelend glas;
de hele constructie (behalve 		
de inwerpopeningen) is onder de grond
weggewerkt waardoor je er amper iets
van ziet.

Ook in deze containers gooi je wit en
gekleurd glas niet bij mekaar. Gebruik de
aparte inwerpopeningen.

WERKEN HERBESTEMMING
CORDONNIER TOT
KUNSTACADEMIE EN
JEUGDHUIS ZIJN GESTART
Op 17 augustus herstartten de werken op
de site Cordonnier. Op deze site zal de
Kunstacademie afdeling Beeldende Kunsten
onderdak krijgen. Bovendien worden er in de
kelders van het gebouw een jeugdhuis én een
repetitieruimte ondergebracht.
Het terrein vlak bij het fabrieksgebouw wordt
ook aangepakt.
Oorspronkelijk was dit gebouw bedoeld
als een creatief bedrijvencentrum. Deels
ingegeven door financiële overwegingen en
het herformuleren van prioriteiten, zal de
Kunstacademie Afdeling Beeldende Kunsten
er binnenkort onderdak krijgen! Net als een
jeugdhuis en een repetitieruimte.
Het spreekt voor zich dat de omgeving van
een school en een jeugdhuis anders moet
worden ingericht dan een bedrijventerrein.
Veiligheid en toegankelijkheid zijn hierbij heel
belangrijk.

Welkom bij het

Informatiepunt Europa Direct?
Wat doet de EU?

Neem een kijkje op
www.wetteren.be/werken-inwetteren Daar vind je nu nieuwe
vacatures voor gemeente en OCMW
Wetteren. Ook vacatures van lokale
bedrijven kan je daar vinden.

Bel, mail of spring eens binnen.

in een ander EU-land?

+32 9 267 70 17

Het Informatiepunt is de brug tussen ons

europadirect@oost-vlaanderen.be
www.oost-vlaanderen.be/europadirect

allemaal en Europa.

Woodrow Wilsonplein 2, 9000 Gent

Dit doen we voor jou

Inwoner van Oost-Vlaanderen
Gratis brochures en publicaties
over wonen, werken
en studeren in EU landen,
Activiteiten, debatten, workshops,
evenementen en vormingen,
Uitleen- en spelmateriaal
zoals een puzzelkoffer, kleurboeken,

Wedstrijden zoals onze jaarlijkse

OP ZOEK NAAR
EEN NIEUWE JOB?

of heb je informatie nodig?

of veilig online winkelen

stickerpuzzel...,

Denk je aan de rust van de buren? gooi geen
glas in de glasbol tussen 20 uur ’s avonds en
8 uur ’s ochtends of op zon- en feestdagen!

Zit je met een vraag

Hoe kan ik solliciteren

Leerkracht in Oost-Vlaanderen
Educatief materiaal
zoals de Europese puzzel,
werkboekjes, EU tattoos ...,
Specifieke databanken,
Activiteiten,
evenementen, workshops ...,
Wedstrijden
zoals Sterrenklas.

Gemeentebestuur of bibliotheek
Educatief materiaal
zoals de Europamat,
stand zoek de 12 verschillen ...,
Gratis publicaties
over wonen, werken
en studeren in EU landen,
Activiteiten,
infosessies,
voorleesmomenten ...

tekenwedstrijd,
Advies op maat over werken, wonen,
studeren (en meer) in de EU.

Projecten met Europese steun
Heel wat projecten uit jouw buurt kunnen rekenen op Europese steun.
Maak kennis met de door Europa gesteunde projecten in Oost-Vlaanderen.
Surf voor meer info naar euprojecten.oost-vlaanderen.be

Vragen rond Europese subsidiemogelijkheden?
europa@oost-vlaanderen.be of oost-vlaanderen.be/europa

2 SEPTEMBER 2020
Meer weten? Volg ons online op social media of schrijf je in op onze maandelijkse nieuwsbrief www.oost-vlaanderen.be/europa

TRAJECTBEGELEIDING
Het Sociaal Huis van Wetteren staat voor tal van diensten die zich inzetten voor het welzijn
van de Wetteraar. De dienst trajectbegeleiding begeleidt mensen tijdens een intensief
traject naar werk. Vanuit de mogelijkheden en ambities van mensen wordt een traject op
maat uitgestippeld. We stellen deze mensen vervolgens tewerk bij onze partners: Vzw’s,
onderwijsinstellingen, Sociale Economie Initiatieven en privé-werkgevers uit de regio.
Heeft jouw organisatie werk op de plank, een hart voor mensen én zin in een constructieve en
duurzame samenwerking met ons als lokaal bestuur? Laat van je horen en we maken er samen
een succesverhaal van!

Lancering
Wetterse
cadeaubon
Ben je soms op zoek naar een geschenk
en weet je niet wat te kopen? Dan word
je probleem vanaf nu opgelost met de
Wetterse cadeaubon! Vanaf 4 september
koop je de cadeaubon in de webshop. De
waarde van de bon bedraagt €5, €10 of
€25 euro. Je betaalt je bestelling online
en ontvangt onmiddellijk de cadeaubon
die je vervolgens kan afprinten. Je kan de
cadeaubon ook op je smartphone laten
staan. Heb je liever een cadeaubon in de
vorm van een kaart, dan kan je de bon ook
altijd aankopen bij het onthaal van het
gemeentehuis.
De cadeaubon bevat een unieke QR-code. In
de winkel laat je de code op de bon scannen
door de deelnemende handelaar en zo
betaal je je aankopen! De cadeaubon is één
jaar geldig en kan niet verlengd worden. Je
kan de cadeaubon bij meerdere handelaars
gebruiken indien het saldo op je bon nog niet
verbruikt is.

De deelnemende handelaars zal je herkennen
door het label op hun etalage. Je kan alle
deelnemende handelaars ook terugvinden op
de gemeentelijke website.
Geef je graag je klanten een relatiegeschenk?
Geen probleem, want de Wetterse
cadeaubon kan je zonder probleem in
grotere oplage bestellen in de webshop die
te vinden is via de gemeentelijke website:
www.wetteren.be/cadeaubon
Ben je een handelaar en wil je graag nog
deelnemen? Registreer je dan snel op de
volgende link:
www.wetteren.be/inschrijvingsformulierdeelname-wetterse-cadeaubon.
Je vindt er ook allerlei informatie over de
cadeaubon.
Heb je vragen, mail dan naar
economie@wetteren.be
of bel naar 09 369 00 50

Start nieuw
sportseizoen
Sporten overdag

Sporten voor kinderen

Sporten is in deze coronatijden meer dan
noodzakelijk en dit kan o.a. met sporten
overdag. De Sportdienst vliegt er terug in
met een gevarieerde sportmix. We starten
in de week van maandag 14 september. Het
wekelijks programma vind je terug op de
website van De Warande Wetteren.

Bij de start van het nieuwe schooljaar
verwelkomen wij 2 nieuwe initiatieven in de
sporthal.

De lessen zullen doorgaan onder de nodige
veiligheidsvoorschriften.
De reeks Bodymoves keeps fit waar je op een
gevarieerde wijze, op muziek al je spieren
kan laten werken start op donderdag
17 september. Inschrijven kan vanaf 1
september via onthaal.sporthal@wetteren.be
of aan het onthaal van de sporthal.
De cursus yoga after work start op dinsdag
15 september.
Meer info vind je op
www.dewarandewetteren.be
of in de sportbrochure 2020 – 2021
binnenkort te verkrijgen in de sporthal
en alle vrijetijdsdiensten.

Voor kleuters en kinderen van het 1ste
leerjaar: Movingclasses geeft lessen
multimove, basis balsporten, oefeningen op
rollend materiaal en basis verkeerseducatie
op woensdagnamiddag.
Info en inschrijven:
swimcool.be/moving-classes-wetteren
Voor kinderen van 6 t.e.m. 9 jaar: Multi Skillz
van Pit Stop voor 360° sportontwikkeling.
Je kind leert vaardigheden van sport
voor het leven! Samen met vriendjes op
woensdagnamiddag. Samen met je (groot)
ouders op zondagvoormiddag.
Meer info en inschrijven:
www.sport-pitstop.be

Contact: andreas.vantilborgh@wetteren.be

Blijven fietsen!
Wetteren zet de komende jaren sterk
in op veilig en aangenaam fietsen. Dit
najaar krijgt het centrum een duidelijke en
veilige ‘fietsstratenzone’. Met de fiets als
volwaardig vervoermiddel in deze zone zal
jij ook vaker op de fiets springen. Wedden?
Sinds de coronatijd wordt veel meer gefietst
en gewandeld in Wetteren. Deze goede
gewoonte moeten we aanhouden. Het is niet
alleen goedkoop, goed voor je gezondheid
maar het maakt het verkeer veel menselijker
en aangenamer. Bewegen, een frisse neus
halen en je tegelijk verplaatsen, dat kan
supereenvoudig op de fiets.
Binnenkort vertellen we je meer over die
straten tussen de Markt en het station die
‘fietsstraat’ zullen worden. Een fietsstraat is
een straat waar fietsers voorrang hebben.
De auto is er zeker welkom, alleen gelden hier
andere verkeersregels dan in een gewone
straat. Auto’s en andere motorvoertuigen
mogen fietsers niet inhalen en mogen niet

sneller rijden dan 30 km per uur (ook als er
geen fietser voor je rijdt).
Het wordt aantrekkelijker en veiliger om veel
meer de fiets te nemen: als je naar school
gaat, om te winkelen, om naar je werk te
gaan, om een terrasje te doen... Fietssnelweg,
fietsdijk en fietsbrug, ze hebben allemaal
geholpen om fietsen in Wetteren een stuk
aangenamer te maken. Duidelijk ingerichte
fietsstraten zijn de volgende stap naar een
fietsvriendelijke gemeente. Doe jij ook mee?

Shadi Ramadan en Ashot Hakobyan aan het werk
op de technische dienst van Instituut Mariagaard

CONFORMITEITSATTEST:
VERGEET JE AANVRAAG NIET
De gemeente Wetteren zet extra in op woonkwaliteit,
door het verplichten van een conformiteitsattest
bij verhuring van je woning.
Is je woning gebouwd vóór 1946 én niet bewoond door de eigenaar én er is een nieuwe
verhuurbeweging? Dan moet je als eigenaar over een conformiteitsattest beschikken.
Tot eind 2020 zal de gemeente dit attest gratis afleveren, indien de woning geschikt is bij
de eerste controle. Vanaf 1 januari 2021 wordt het afleveren van zo een conformiteitsattest
betalend. Het niet beschikken over een conformiteitsattest bij een nieuwe verhuring, wordt
vanaf dan belast.
Eigenaar-verhuurders: vergeet dus zeker je aanvraag niet! www.wetteren.be/
conformiteitsattest-voor-huurwoningen

