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Hoe verloopt het vaccineren?

’T IS ZOVER: EERSTE SPUITJE IN HET VACCINATIECENTRUM

Nieuwsbrief 347 - v.u. Alain Pardaen, burgemeester, Rode Heuvel 1 , 9230 Wetteren

In het vaccinatiecentrum aan de Warandelaan kreeg Vanessa Van Hecke op 23 februari
2021 kort na de middag het eerste spuitje tegen het coronavirus.
Deze thuisverpleegkundige die werkt in de regio Lochristi was naar eigen zeggen
“supercontent”. Vanessa hield een pleidooi voor het vaccin. ‘Supercontent dat ik mocht
komen. Binnenkort hoop ik al mijn vaste klanten van de thuiszorg weer eens goed te
kunnen vastpakken. Iemand verzorgen die je ondertussen al zo goed kent en tegelijk
zoveel mogelijk afstand houden, dat blijft moeilijk. Menselijke warmte, letterlijk en
figuurlijk, daarom alleen al moeten zoveel mogelijk mensen zich laten vaccineren!’
De tweede prik staat voor haar midden mei gepland.
Wanneer is het mijn beurt?

Twijfel je om je te laten vaccineren?

Ben je 18+, dan krijg je de komende
weken of maanden een persoonlijke
uitnodiging om je vaccin te gaan halen.
Deze uitnodiging komt per brief (en ook
via e-mail of SMS, als de overheid die
gegevens van jou heeft). Je moet je
afspraak dan bevestigen. Dat kan via
de vaccinatiecode op jouw brief, die
je zowel digitaal als langs de telefoon
kan gebruiken. Je kiest uit een aantal
mogelijkheden en maakt meteen ook
de tweede afspraak. Je krijgt hierna een
ticket. Dat moet je meenemen naar het
vaccinatiecentrum.

Spreek dan eerst met je huisarts. Zeker
als je vragen hebt i.v.m. allergische
reacties, hoge koorts, positieve
coronatest of ziektesymptomen.
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Ook wanneer je zwanger bent, mag je
gevaccineerd worden. Als je hierover nog
vragen hebt, stel ze aan je huisarts.
Het vaccin is gratis voor iedereen die 18+
is maar het is niet verplicht. Wanneer je
weigert, moet je dit ook registreren. Zo
weten we dat je niet zal komen en kunnen
we jouw vaccin aan iemand anders geven.

Wanneer je naar het vaccinatiecentrum
komt, zorg je ervoor dat je deze zeker bij
je hebt of draagt:
- identiteitskaart
- e-ticket of reservatiebewijs
- draag een mondmasker
(geen sjaal of bandana)
- draag kledij met korte mouwen
onder je jas. Het vaccin wordt in de
bovenarm gegeven.
Als je medicatie neemt, zorg dan dat je
goed weet welke medicatie dit is.
Heb je koorts of andere symptomen van
een infectie op de dag van je afspraak?
Annuleer dan zo snel mogelijk je afspraak
en maak een nieuwe voor wanneer je
genezen bent. Gebruik het gratis nummer
dat op je uitnodiging staat.

Als je naar het vaccinatiecentrum komt,
wordt aan de deur je temperatuur
gemeten. Binnen ga je eerst langs het
onthaal waar je incheckt. Daarna mag
je naar de medische administratie.
Daar krijg je informatie over het vaccin
en de eventuele nevenwerkingen. De
medewerker stelt ook vragen over je
gezondheidstoestand. Pas daarna ga
je naar de eigenlijke vaccinatieruimte.
Na het prikje wordt geregistreerd dat je
gevaccineerd bent en wacht je nog
15 minuten in de wachtruimte.
Bekijk op de gemeentelijke website het
bezoekersfilmpje zo weet je op voorhand
perfect hoe jouw bezoek zal verlopen
www.wetteren.be/coronavirus.

Misschien zag je ze al in actie? Gewapend
met plastic zak en grijper trekken ze er
wandelend of joggend op uit om onderweg
zwerfvuil op te rapen. Gezinnen maken er
een (leerrijk) uitstapje van, op eigen tempo,
vaak of minder vaak.
Maar allemaal doen ze het omdat ze
zich ergeren aan het vele zwerfvuil dat
ze tegenkomen en iets willen doen aan
het probleem. Omdat ze niet willen dat
mondmaskers in zee terechtkomen en dieren
doden, omdat ze niet willen dat plastics,
peuken of blikjes ons milieu en uiteindelijk
ook onszelf vergiftigen.
Maar wat ze het liefst willen is dat iedereen
zijn afval gooit waar het hoort: in de vuilbak!

JEUGDBOEKENMAAND:
LEZEN IS EEN FEEST!
De Jeugdboekenmaand blaast dit jaar vijftig
kaarsjes uit. Dat moet gevierd worden.
Bij een verjaardag horen vlagjes, taart en
cadeautjes. In de bibliotheek staat een
reuzegrote taart met daarop ingepakte
boeken. Welke boeken, dat blijft een
verrassing. Want je leent het boek met het
geschenkpapier eromheen.
Heb jij een jeugdboek waar het leesplezier
van afspat? Maak een foto of een filmpje van
jouw feestboek en post het op de website
van de Jeugdboekenmaand. Wie weet win je
een boekenpakket.
Meer info: wetteren.bibliotheek.be en
www.jeugdboekenmaand.be

Wil jij ons team versterken? Wij zorgen voor
speciale zakken en zorgen dat het geruimd
afval wordt opgehaald.
Meer info: woonenleef@wetteren.be

GEWONNEN BIOGAS UIT GFT
WORDT NIEUWE BRANDSTOF
VOOR VUILNISWAGENS
Over een jaar rijden de vuilniswagens van Verko op biogas dat gehaald wordt uit het
ingezamelde groente, fruit- en tuinafval (GFT). Nergens anders in Vlaanderen rijden voertuigen
op gas gewonnen uit afval dat op dezelfde locatie als de tankplaats wordt verwerkt.
Om het biogas uit het GFT te winnen, investeert Verko 20 miljoen euro in een ultramoderne
vergistingsinstallatie. De werken zijn in februari gestart. Vanaf augustus 2022 zou de
vergister volledig operationeel moeten zijn. Vanaf dan wordt het GFT eerst vergist en nadien
gecomposteerd. Door zelf biogas te produceren en minder energie te verbruiken, vermindert
de uitstoot van CO2. Dat is goed nieuws voor het milieu en klimaat.
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CORONA-VRIJ THUISTHEATER
‘VOGELDUIF’ is het eerste (h)oorzine van
theatermaakster Annelies Van Hullebusch.
Via een boekje met tekst, tekeningen en
audio vertelt Annelies een luisterverhaal
over duivenmelkers en vogelaars. En over
veel meer. Ook jij kan van dit thuistheater
genieten, Het boekje met QR-code voor de
luisterfragmenten is te koop in de webshop
van cc Nova. Om jezelf te verwennen of als
geschenk voor iemand anders.

Openbaar onderzoek
windturbines Stookte
Engie Electrabel heeft een omgevingsvergunningsaanvraag ingediend voor de
realisatie van het windturbineproject
Wetteren Stookte. Het gaat om de bouw van
twee windturbines op de terreinen van de
bedrijven Ajinomoto OmniChem en Recticel.
De twee windturbines hebben beiden
volgende eigenschappen:
- een maximaal vermogen van 4,8 MW
- een maximale rotordiameter van 136 m
- een maximale tiphoogte van 180 m
De deputatie van de provincie OostVlaanderen is de bevoegde overheid die zal
beslissen over deze vergunningsaanvraag.
Aan het gemeentebestuur werd gevraagd
om het openbaar onderzoek te organiseren
en om een advies over de aanvraag te
formuleren aan de provincie.
Het openbaar onderzoekt startte op
17 februari en loopt tot en met 18 maart 2021.
Iedereen kan het aanvraagdossier online
inkijken via https://omgeving.geoportaal.be/
wetteren of via
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https://omgevingsloketpubliek.omgeving.
vlaanderen.be.
Wie niet in de mogelijkheid is om het dossier
digitaal te raadplegen kan telefonisch een
afspraak maken om het dossier in het
gemeentehuis in te kijken 09 369 00 50.
Gedurende de periode van het openbaar
onderzoek kunnen er standpunten,
opmerkingen of bezwaren over de aanvraag
gericht worden aan het college van
burgemeester en schepenen.
Dit kan per aangetekende brief naar
Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren, via e-mail
omgevingsvergunning@wetteren.be of via
het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be
(tabblad “openbare onderzoeken”).
Op 9 maart om 19.30u kan je digitaal de
commissie meevolgen over de windturbines.
Meer info via www.wetteren.be,
www.wetteren-windstil.be,
corporate.engie.be/nl/energy/wind/
wetteren-stookte

Meld je kind
op tijd aan!
Je kind inschrijven voor het schooljaar
2021-2022? Eerst aanmelden, dan
inschrijven. In Wetteren werken we met een
digitaal aanmeldingssysteem.
Aanmelden betekent dat je via de website
een school kiest. Na de aanmelding ontvang
je een brief met hierin de bevestiging aan
welke school jouw kind toegewezen is.
Alle info over aanmelden vind je op
deze website: https://Laarne-wetteren.
aanmelden.in
Of je kan deelnemen aan een digitale
infosessie op 4 maart 2021 van 19.30u tot
20.30u. Schrijf je wel vooraf in via volgende
link: https://www.huisvanhetkindlww.be/
inschrijveninfosessieaanmelden
Wie moet aanmelden?
Is je kind geboren in 2019? Of heb je een zoon
of dochter die al naar school mag gaan, maar
nog niet ingeschreven is? Of wil je een andere
school kiezen voor jouw kind?

Wanneer aanmelden?
Alle kinderen melden aan van maandag
1 maart 2021 (12u) t.e.m. woensdag 31 maart
2021 (21u). Het precieze moment van
aanmelden maakt niet uit binnen deze periode.
Meer info via:
https://Laarne-wetteren.aanmelden.in
Wie zijn of haar kind niet aanmeldt,
kan pas vanaf 7 juni 2021 op de school gaan
inschrijven.
Opendeurdagen en schoolbezoeken
Omwille van de Covid-19 maatregelen kan je
met de scholen contact opnemen voor een
digitaal gesprek of je kan de filmpjes van de
scholen bekijken op hun website. Alle info vind
je op www.wetteren.be/basisonderwijs
Heb je thuis geen computer of wil je hulp
bij het aanmelden?
Je kan hier terecht voor een computer:
• in de bibliotheek van Wetteren tijdens de 		
openingsuren
• op afspraak via
naarschool@huisvanhetkindlww.be
of via telefoon 0474 56 67 18

Nieuw uitzicht
(Book)Molenstraat
De gemeenteraad keurde de overeenkomst
goed met projectontwikkelaar Urbanlink/
Urbanland voor de ontwikkeling van
een ambitieus centrumproject in de
Bookmolenstraat en Molenstraat.
De weinig aantrekkelijke hoek tussen de
Bookmolenstraat en de achterzijde van
de bib en cc NOVA wordt vervangen door
eigentijdse woningen en handelszaken. De
huidige binnentuin wordt dubbel zo groot en
verandert in een prachtige, intieme stadstuin,
op wandelafstand van de Markt. Ook de bibtuin en het terras van het cultuurcafé worden
heraangelegd.
De parkeerplaatsen voor de woningen
worden ondergronds gerealiseerd. De
stadstuin is bereikbaar via ruime doorgangen
in de Bookmolenstraat en de Molenstraat.
Het voorplein van cc Nova wordt groener en
aantrekkelijker gemaakt.

Aan het project is maanden voorbereid door
een team van architecten, door het lokaal
bestuur en de projectontwikkelaar.
De vergunningsaanvraag wordt nu voorbereid
tegen de zomer.

Meer info: toelichting aan de
gemeenteraadscommissie van 9 februari
(www.wetteren.be/gemeenteraadscommissies).
Ben je een buurtbewoner? Dan ontvang je
binnenkort ook meer informatie via brief.

Met deze actie werken we aan de
doelstelling aangenaam Wetteren binnen
het meerjarenplan.

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

GROEPSAANKOOP 100%
BELGISCHE GROENE STROOM
EN AARDGAS OPNIEUW
GROOT SUCCES
De Vlaamse Energieleverancier bood
de beste prijs voor de combinatie gas
en elektriciteit. Gemiddeld 483,75 euro
voordeliger dan vergelijkbare producten van
vijf grote energieleveranciers. Voor alleen
elektriciteit bespaar je bij Lampiris gemiddeld
281,70 euro.
Wie online inschreef krijgt ten laatste op
17 maart een persoonlijk aanbod via mail.
Je kan t.e.m. 30 april beslissen om te
aanvaarden.
Nog niet ingeschreven? Dan kan dat nog
t.e.m. 30 april:
www.oost-vlaanderen.be/groepsaankoop
gratis infolijn: 0800 60 601
(werkdagen van 9 tot 20 uur)
groenestroom@oost-vlaanderen.be

SCHRIJF JE IN: DIGITALE INFOSESSIES WONINGKWALITEIT
Iedereen heeft recht op een veilige en gezonde woning met een
minimum aan comfort. Elke woning in Vlaanderen moet voldoen aan
een aantal woningkwaliteitsnormen (vastgelegd in de Vlaamse Codex
Wonen). Woonplus organiseert samen met Laarne, Wetteren en
Wichelen digitale infosessies rond woningkwaliteit voor verhuurders.
Je krijgt er meer informatie over het vernieuwde reglement van de
verplichte conformiteitsattesten. Wonen-Vlaanderen licht het nieuw
technisch verslag voor woningkwaliteitsonderzoeken toe. Goed Wonen
en het Sociaal Verhuurkantoor L-W-W stellen hun werking voor.
Wanneer? Dinsdag 16 of 23 maart 2021, om 19.30u (via MS Teams)
Voor wie? Verhuurders van een woning/appartement in Laarne, Wetteren en Wichelen.
Schrijf je zeker in als je pand ouder is dan 1946 en met een nieuwe verhuisbeweging.
Deelname is gratis. Inschrijven is noodzakelijk via woonplus-lww@laarne.be, 0470 88 07 76
of www.woonplus-lww.be (activiteiten). Je ontvangt vooraf een link om deel te nemen.
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