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HEB JE EEN HANDELS-  
OF HORECAZAAK  
IN WETTEREN?  
DOE MEE AAN DE ONLINE 
BEVRAGING OVER  
LOKALE ECONOMIE

Het gemeentebestuur van Wetteren heeft 
aan de Provincie Oost-Vlaanderen de 
opdracht gegeven het detailhandelsplan 
te actualiseren in het kader van de 
centrumvisie.

Via dit plan wordt een stand van zaken 
van de handel en horeca in Wetteren en 
een beleidsvisie opgemaakt: welke zijn 
de aandachtspunten en opportuniteiten 
voor de winkelier, horeca-uitbater en 
dienstverlener? Welke acties kunnen het 
gemeentebestuur en de ondernemers 
gezamenlijk uitvoeren, ook in functie van 
de relance na corona?

Jouw mening telt! In de maand februari zal 
een online enquête worden verstuurd door 
Universiteit Gent. Wil je deelnemen, bezorg 
ten laatste 12 februari 2021 je e-mailadres 
aan economie@wetteren.be

De resultaten van de enquête worden 
anoniem verwerkt. Suggesties worden 
doorgesproken met het bestuur en 
meegenomen in het detailhandelsplan.

STREAM92 WORDT JOUW LUNCHPARTNER OP VRIJDAG

In januari kon je dankzij STREAM92, de gratis livestreamreeks van cc Nova en collega-
cultuurhuizen uit onze DIJK92-regio, al genieten van heel wat mooie concerten.  
Ook in februari en maart is er STREAM92, wel volgens een nieuw concept.  
STREAM92 wordt 2 maanden lang jouw vrijdagse lunchpartner. Elke vrijdagmiddag zit op 
een verrassende locatie in onze mooie Schelderegio een singer-songwriter klaar voor een 
akoestisch concert. Een beetje Picnic Music dus, maar deze keer dan bij jou thuis of op 
kantoor. 

Info: cc Nova, 09 365 20 20, www.ccnovawetteren.be

OP THEATERWANDELING 
MET DE VOS DOOR HET BOS

Theater beleven met het hele gezin terwijl 
je door een bos wandelt? Het kan!  
Volg de wegwijzers, scan de QR-codes en 
volg in zes filmpjes hoe een hongerige vos 
op zoek gaat naar een lekker hapje.

Met de vos door het bos loopt van  
13 februari tot 31 maart (het einde van de 
jeugdboekenmaand) in Den Blakken.  
Met het extra opdrachtenboekje dat je 
ophaalt in de bib, wordt de wandeling nog 
toffer. Voor kinderen vanaf 4 jaar.

Alle praktische info lees je op  
www.ccnovawetteren.be en  
wetteren.bibliotheek.be.

STADLANDER – 
LIVESTREAMCONCERT

Op vrijdag 12/02 zie je Stadlander live aan 
het werk op het podium van CC Nova en 
dat vanuit je eigen woonkamer. 

Stadlander is het gloednieuwe geesteskind 
van onze Wetterse jazzpianist Stijn Engels. 
Met dit kwartet keert hij terug naar zijn 
grote liefde: jazz en improvisatie. Zijn 
moderne jazzcomposities laten zich 
kenmerken door warme melodieën en 
kleuren met hier en daar een bluesy 
ondertoon.

Tickets en info:  
www.ccnovawetteren.be I.k.v. de Week 
van de Belgische muziek

WIL JE CORONAPROOF KOMEN ZWEMMEN?

Reserveer dan tijdig je plaats in het zwembad. Vanaf 1 februari laten we bij het 
baantjeszwemmen nog 18 personen toe, zodat er voldoende afstand kan bewaard worden. 
Voor het vrij zwemmen voorzien we plaats voor 30 bezoekers per blok.

Ook reserveren is nog steeds verplicht! Dit doe je niet via mail  
maar via warande.recreatex.be

TOURNÉE MINÉRALE

In februari is het tijd voor de vijfde Tournée 
Minérale! Met jaar na jaar één op de vijf 
Belgen die deelnemen, blijft de campagne 
een succes.

We bevinden ons momenteel in een rare 
periode. Door de coronamaatregelen ziet ons 
leven er even anders uit, en daardoor ook de 
manier waarop we met alcohol omspringen. 
Sommigen drinken minder dan vroeger, 
anderen schenken nu sneller thuis een glas 
uit.

Tournée Minérale is de perfecte gelegenheid 
om ervoor te zorgen dat dat extra 
thuisdrinken geen blijvende gewoonte 
wordt. We dagen je uit om in februari de 
gezelligheid op te zoeken met lekkere 
alcoholvrije alternatieven voor jouw 
gezondheid!

CYBERCRIMINELEN PROBEREN 
MASSAAL OP TE LICHTEN

Let op, criminelen hanteren weer nieuwe 
methodes om aan jouw bankkaart te geraken. 
Via een brief nodigen ze je uit om jouw 
bankkaart op te sturen. Ze vragen om de 
bankkaart doormidden te knippen (om je 
gerust te stellen) en je pincode mee op te 
sturen. Echter, enkel de chip van die oude 
bankkaart is nodig om jouw rekeningen te 
kunnen pluimen.

Wees deze cybercriminelen te snel af: 
- Maak moeilijke paswoorden. 
- Klik niet zomaar op linken in mails of 
berichten waarvan je de afzender niet kent. 
- Te mooi om waar te zijn bij een aankoop 
online? Ga er niet op in!

Meer info via www.safeonweb.be

UPDATE SITE CORDONNIER

Het einde van de verbouwing van de 
voormalige fabriek naar Academie Beeldende 
Kunsten, jeugdhuis met repetitieruimte 
en polyvalente zaal is in zicht. De huidige 
tekenschool wordt Academie Muziek & 
Woord.

Acht klaslokalen parallel aan de Schooldreef 
zullen energiezuinig en akoestisch performant 
ingericht worden. Door het eengemaakte 
secretariaat op de nieuwe locatie versmelten 
de 2 scholen vanaf september administratief 
tot 1 Kunstacademie met ca. 2000 leerlingen. 
De opening van de site Cordonnier zal ook 
positief zijn voor de buurt en het centrum.  
De buurt zal samen met ons kunnen 
nadenken over het gebruik van de tuin, de 
oude muziekschool en de polyvalente zaal, 
want hierover is nog niets beslist.

SITE DE VOS WORDT 
OMGETOVERD TOT 
CENTRUMTUIN

De vrijgekomen site op de Markt naast de 
Sint-Gertrudiskerk wordt heringericht als 
centrumtuin. De werken zijn gestart op 28 
september 2020. Aannemer De Dender 
is gestart met het aanbrengen van de 
trapelementen en verharding in de tuin zelf 
én aan de zijde van de kerk. Volgens de 
huidige planning zullen de werken voltooid 
zijn begin april 2021.

De tuin wordt een aangename rustplek,  
die de verbondenheid tussen de Markt,  
Rode Heuvel en de Schelde verhoogt.  
Door de aanleg van de tuin wordt niet alleen 
een sterk verstedelijkt gebied onthard, ook 
regenwater zal herbruikbaar worden voor het 
onderhoud van de tuin. 

Vlaanderen wenst in te zetten op ontharding. 
Daarom lanceerde de Vlaamse Regering een 
project “Vlaanderen breekt uit”. De aanleg 
van de centrumtuin werd geselecteerd als 
proeftuin ontharding en kan uitgevoerd 
worden met de hulp van Vlaamse subsidies.  
Andere proeftuinen kan je raadplegen op 
https://omgeving.vlaanderen.be/vlaanderen-
breekt-uit-homepagina.



Het is nu zeker: de nieuwe sporthal van De 
Warande in Wetteren wordt één van de 
twee vaccinatiecentra van Eerstelijnszone 
(ELZ) Scheldekracht in onze regio. Inwoners 
uit Wetteren, Wichelen, Melle en Merelbeke 
zullen de komende maanden uitgenodigd 
worden om daar hun prik in de strijd tegen 
corona te krijgen.

In overleg met de verschillende gemeenten 
en ELZ was De Warande de meest logische 
keuze. Onze sporthal is centraal gelegen, vlot 
bereikbaar met het openbaar vervoer en er 
zijn ruime parkeermogelijkheden.  
De hal en aanwezige infrastructuur hebben 
alle noodzakelijke voorzieningen.  
De voorbereidingen zijn volop aan de gang 
om te kunnen opstarten zo gauw de vaccins 
beschikbaar zijn. 

Vaccinatiecentrum 
in De Warande

Eeuwigdurende  
concessies  
= 50 jaar

Animatoren 
gezocht!

Oproep naar verwanten oorspronkelijke 
concessionaris.

Een wet uit 1971 bepaalde dat alle 
eeuwigdurende concessies worden 
omgezet in 50-jarige concessies. In 2021 
wil het lokaal bestuur met verwanten van 
de concessionarissen een overeenkomst 
sluiten voor een gratis verlenging.  
 
Bij de graven komt een aanplakking met 
daarin een oproep aan iedereen die verwant 
is van het desbetreffende graf. Maak je 
kenbaar bij de coördinator van het project. 
Later volgt ook nog een brief. 
We hopen tegen februari 2022 van alle 
graven een getekende overeenkomst 
te hebben waarin de concessionarissen 
aangeven het grafmonument te blijven 
verzorgen. Voor de graven waarvan we geen 
concessionaris hebben gevonden (geen 
familie meer in leven), zal het lokaal bestuur 
beslissen of deze graven in aanmerking 
komen voor hergebruik of peterschap. 

Ben je een verwante van een persoon die 
een eeuwigdurend graf als laatste rustplaats 
heeft? Neem dan contact op met Sabrina 
Van Helleputte via 0471 77 40 58.

Het lokaal bestuur wil zich voluit inzetten 
voor het lokaal funerair erfgoed en heeft 
dan ook beslist om alle eeuwigdurende 
grafmonumenten te erkennen. Samen met 
vrijwilligers willen we een inventaris opmaken 
van deze graven en deze kunsthistorisch 
beschrijven. Wie informatie heeft over deze 
graven: anekdotes, foto’s, documenten,… 
over personen die erin liggen begraven,  
mag altijd contact opnemen met  
archief@wetteren.be of 0490 57 35 03. 
Samen met jullie willen we graag onze 
voorouders eren.

Ondertussen kregen bewoners en personeel 
van de woonzorgcentra (WZC) al hun 
vaccin. Rond deze tijd is het de beurt aan de 
zorgprofessionals in de ziekenhuizen.  
In de volgende fase staat de eerstelijnszorg 
(o.a. huisartsen en personeel van 
ziekenhuizen en zorginstellingen) 
ingepland. Daarna volgen alle 65-plussers 
en risicopatiënten. Aansluitend staan de 
essentiële beroepen zoals brandweer en 
politie op de planning. De brede bevolking 
(18+) is voorzien tijdens de laatste fase. 

Belangrijk om weten is dat wie in aanmerking 
komt een persoonlijke uitnodiging zal 
ontvangen met een registratienummer. 
Zolang je deze uitnodiging niet ontvangen 
hebt, moet je nog niks doen.

Meer informatie: 
www.wetteren.be  & FB gemeente Wetteren 
www.laatjevaccineren.be/covid-19 
https://www.eerstelijnszone.be/faq-
coronavaccin-en-vaccinatiecentrum

Wil jij kinderen vermaken, activiteiten 
begeleiden en samen met een toffe groep 
animatoren een leuke zomer beleven?  
Dan is animator worden iets voor jou.
In de zomervakantie organiseert de 
gemeente samen met de animatorenploeg 
speelpleinwerking WESP. Elk jaar zoeken we 
nieuwe enthousiaste jongeren om deze toffe 
groep te versterken. 

Vanaf het jaar dat je 16 jaar wordt kan 
je als animator kinderen begeleiden op 
het speelplein. Als animator ben je in het 
bezit van een animatorattest of heb je 
hier een cursus voor gevolgd. Na twee 
weken stage behaal je je animatorattest. 
Per dag krijg je een vrijwilligersvergoeding, 
middag- en avondmaaltijd. Iedere dag zijn 
er hoofdanimatoren aangesteld die alles 
in goede banen leiden en je meenemen in 
het speelpleinverhaal. Daarnaast zorgen de 
animatoren voor een toffe sfeer en leuke 
activiteiten het hele jaar door.

Wil jij ook schitteren als een echte draak of 
superheld spelen op speelplein WESP?  
Of ben jij de nieuwe zotte doos in wording?

Op www.speelpleinwetteren.be kom je te 
weten hoe je je kan inschrijven als animator 
op Speelplein WESP. Alle praktische 
informatie is hier ook te vinden. 

De deadline voor het indienen van de 
kandidatuur en bijhorende vrijwilligersnota is 
31 maart 2021. Wil je graag animator worden, 
maar heb je eerst meer informatie nodig? 
Aarzel dan niet om contact op te nemen met 
de jeugddienst via jeugddienst@wetteren.be. 
Binnenkort plannen we ook een vragenuurtje, 
houd daarvoor onze website in de gaten.

NAAR SCHOOL:  
INSCHRIJVEN IN DE 
BASISSCHOOL 2021-2022

Alle kinderen kunnen zich aanmelden van 
maandag 1 maart 2021 (12u) t.e.m. dinsdag  
31 maart 2019 (21u). Het precieze moment van 
aanmelden maakt niet uit als het maar  
in deze periode is.

Wie zijn of haar kind niet aanmeldt, kan 
pas vanaf 7 juni 2021 op de school gaan 
inschrijven. MAAR tegen dan zullen de 
kinderen in Wetteren al grotendeels 
aangemeld en ingeschreven zijn. 

Alle info via  
www.wetteren.be/naar-school-informatie 
Omwille van de Corona maatregelen zijn 
alle openschooldagen en schoolbezoeken 
momenteel niet mogelijk. 

VERRAS JE LIEFSTE MET EEN WETTERSE CADEAUBON!

Zoek je nog naar een valentijnsgeschenk voor je partner? Stop dan je zoektocht en koop 
een Wetterse cadeaubon! Je liefste kan deze bon gebruiken in meer dan 120 Wetterse 
handelszaken en kan zich verwennen met een nieuw kledingstuk, een doosje pralines,  
een goed boek, favoriete verzorgingsproducten…

Je kan de bon kopen in de webshop www.wetteren.be/cadeaubon. In de webshop kan je nu 
naast bancontact ook betalen met Visa en Mastercard. Uiteraard kan je ook terecht bij het 
onthaal van het gemeentehuis of van het zwembad. 

Meer info: www.wetteren.be/cadeaubon

EERSTE VACCINS IN 
SCHELDERUST

Op maandag 11 januari was het eindelijk 
zover,... Schelderust was twee weken  
corona-vrij en de bewoners kregen de eerste 
dosis van het vaccin.  
In de polyvalente zaal werden de nodige 
voorbereidingen getroffen. Vervolgens 
werden de bewoners gevaccineerd in de 
dagzalen. Na het vaccin kreeg men een 
glaasje (alcoholvrije) cava. De tweede dosis 
wordt op 1 februari toegediend.  
Omdat er meer vaccins uit een flesje gehaald 
werden dan voorzien, kwamen er ook reeds 
een aantal personeelsleden aan bod.  
De rest van het personeel en een aantal 
vaste vrijwilligers, zullen op 20 januari hun 
eerste dosis krijgen.  


