VUILNISBAKKENPLAN: DE
JUISTE VUILNISBAK OP DE
JUISTE PLAATS
Wetteren neemt deel aan het coachingtraject
van Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen
zwerfvuil en sluikstort.

1
Laat je temperatuur nemen bij het
binnenkomen en ontsmet je handen.

2
Hou je identiteitskaart en uitnodiging bij de
hand. Je identiteitskaart wordt gescand om
te kijken welk vaccin je krijgt.

Een onderdeel van het traject is het
vuilbakkenplan: alle openbare vuilnisbakken
werden digitaal geïnventariseerd en de
komende maanden zal onze zwerfvuilploeg
nauwkeurig metingen uitvoeren bij elke
vuilbak: vol of niet vol? Sluikstort of zwerfvuil
naast de vuilbak?
Op die manier zullen we na een paar
seizoensmetingen voldoende objectieve
informatie hebben om een plan uit te werken
waarmee we het vuilbakkenbeleid kunnen
verbeteren.

DOE HET LICHT ÉÉN UUR UIT
Op zaterdag 27 maart, de avond voordat de
zomertijd ingaat, doe we mee met Earth Hour.
Tussen 20.30u en 21.30u doven we de lichten
en vermijden we het gebruik van elektrische
apparaten. Zo besparen we energie, maar
vragen vooral ook aandacht voor de effecten
van klimaatverandering. Zoals vorige jaren
heeft Fluvius een dovingsplan voor de
gemeente opgemaakt dat automatisch de
openbare verlichting dooft op heel het
grondgebied van Wetteren tijdens Earth Hour
en de Nacht van de duisternis in oktober.
Doe ook mee en doe het licht in en om het
huis uit.
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Zet geen afval naast een overvolle vuilbak,
maar gooi het in een vuilbak een beetje
verderop, daar is vast nog plaats.

3
De kleur sticker die je krijgt, komt overeen
met de kleur van de wachtruimte waar je
plaatsneemt.

5
Je vaccin wordt gezet. Ontspan, het duurt
niet lang.

4
Blijf zitten tot een steward je komt halen en je
begeleidt naar een zorgkundige voor een kort
medisch gesprek.

6
Wacht nog 15 minuten in de wachtruimte
alvorens je het centrum verlaat.

SPREEKUUR ‘OUDERS EN CO’
Opvoeden is boeiend en uitdagend!
Maar niet altijd evident. Soms word je als
ouder geconfronteerd met uitdagingen waar
je niet direct een oplossing voor ziet. In deze
tijden van weinig sociale contacten is het
soms moeilijk ergens een luisterend oor te
vinden. Bij het Huis van het Kind LaarneWetteren-Wichelen, bieden je graag dit oor
en zoeken samen met jou naar oplossingen of
ondersteuning.
Meer info via www.huisvanhetkindlww.be
Een gesprek is gratis en kan digitaal of fysiek.
Afspraak maken via
info@huisvanhetkindlww.be of 09 365 73 65

ZORG VOOR EEN ZICHTBAAR
HUISNUMMER
Hulpdiensten hebben vaak moeite om de
juiste plaats van een dringende interventie
te vinden. Zeker wanneer het donker is. Je
weet maar nooit wanneer jij ook eens de
hulpdiensten nodig hebt bij je thuis. Laat
geen kostbare tijd verloren gaan en zorg dat
jouw huisnummer op een goed (verlichte
en) zichtbare plaats hangt. Dat is trouwens
verplicht!

WETTEREN WERFT AAN
Lokaal bestuur Wetteren is op zoek
naar bijkomende enthousiaste
personeelsleden om het team
Kinderzorg en het team Gezin
te versterken. Samenwerking,
Professionaliteit, Enthousiasme en
Klantgerichtheid zijn onze kernwaarden.
Herken jij je in deze waarden? Dan ben
jij de ideale persoon om onze teams te
versterken.
-

Deskundige Gezin
(Coördinator Huis van het Kind)

-

Deskundige Kinderzorg
(Coördinator Dienst voor 		
Onthaalouders)

Lees de volledige beschrijving na
op onze website www.wetteren.
be/vacatures en stuur ons jouw
kandidatuur. Je komt terecht in een
snel evoluerende organisatie met
fantastische collega’s.
Solliciteren kan
tot en met
10 april 2021.

Je huisnummer moet aangebracht worden
aan de linkerzijde van de ingangsdeur op een
hoogte van 2 meter. Wanneer je huis ver naar
achter staat, moet je huisnummer zichtbaar
zijn op de brievenbus. Zorg er ook voor dat je
huisnummer steeds goed leesbaar blijft.
Er kan een GAS-PV opgemaakt worden
wanneer de regels rond je huisnummer niet
gerespecteerd worden.

HOE ZIE JIJ CULTUUR
NA CORONA?
De coronapandemie heeft al een jaar lang
een sterke weerslag op de maatschappij en
het culturele leven. Cultuurcentrum Nova
is benieuwd hoe cultuurliefhebbers naar de
directe toekomst kijken. Via een bevraging
i.s.m. Universiteit Antwerpen en Cult!
onderzoekt cc Nova welke bezorgdheden en
verwachtingen er leven. Je vindt de enquête
op de website van cc Nova. Deelnemen kan
tot eind maart.
Info: cc Nova, 09 365 20 20,
www.ccnovawetteren.be
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Naar het vaccinatiecentrum
De eerste uitnodigingen zijn vertrokken naar Wetteraars die 85+ of 65+ zijn.
Daarna komt stelselmatig iedereen die 18+ is aan de beurt.
Bereid je bezoek en verplaatsing goed voor met volgende tips.

Woon je in de buurt?
Kom dan te voet of met de fiets.
Haal je prik op een gezonde manier en geniet
van de voorjaarslucht. Vanaf de fietsersbrug
en het station volg je de pijltjes tot aan de
sporthal van De Warande. Je vindt een
overdekte fietsenstalling naast de ingang.

De bussen van De Lijn
brengen je waar je moet zijn.
De bus stopt aan De Warandelaan
(het zwembad), aan het station of
J. Buyssestraat. Hier vind je welke bus
je best neemt, wanneer en waar:
www.delijn.be/nl/routeplanner/

Met de auto
Rij je zelf of met een familielid, buur, vriend
of taxi tot aan De Warande. Er is een parking
op het domein vlakbij het vaccinatiecentrum.
Tips voor coronaveilig meerijden:
Ga achteraan rechts in de wagen zitten
Ventileer door vooraan rechts en
achteraan links het autovenster open
te laten
Draag allebei je mondmasker
l

l

l

Lukt het niet om er zo te geraken?
Je kan je tot je mutualiteit richten voor
vervoer naar het vaccinatiecentrum.
Je kan ook een beroep doen op 		
de mindermobielencentrale van het
lokaal bestuur: 0473 64 17 88
l
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WICHELEN - SCHELLEBELLE - WETTEREN - HEUSDEN - MELLE (leeuw)
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SERSKAMP – WETTEREN
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MASSEMEN - WETTEREN

Denk eraan dat het verplicht is om een mondmasker te dragen
op de bus en aan de haltes.

l

Wist je dat het vaccinatiecentrum volledig
rolstoeltoegankelijk is? Je mag zelf ook een
begeleider meenemen.
Ter plaatse zijn meerdere rolstoelen ter
beschikking en staan stewards klaar om indien nodig - iemand met de rolstoel te

begeleiden. De afstand tussen de parking en
de ingang is zo gemakkelijk te overbruggen.
Kan je om medische redenen je huis echt
niet verlaten?
Contacteer dan zeker het callcenter wanneer
je je uitnodiging ontvangen hebt. Het nummer
van het callcenter vind je op je uitnodiging.
Heb je nog vragen over het vaccin?
Je vindt heel veel antwoorden op deze
website www.laatjevaccineren.be/
covid-19/veelgestelde-vragen of via het
telefoonnummer 1700.
Hou ook de digitale informatie van de
gemeente Wetteren in de gaten:
www.wetteren.be/coronavirus
Onze Facebookpagina Gemeente Wetteren
Vergeet zeker niet om je uitnodiging te
bevestigen, eventueel een andere datum
af te spreken of te laten weten als je niet
mag/wil gevaccineerd worden.
Zo gaat er geen enkel vaccin verloren.

Start Wetteraad
Sport & Beweging
De Wetteraad Sport & Beweging is een
laagdrempelig forum voor burgerparticipatie
rond sport, beweging en recreatie.
Via gespreks- en inspraakmethodieken gaan
Wetteraars er in gesprek en verrijken elkaar
én het lokaal bestuur met hun standpunten.
De bedoeling is om Wetteraars vroeg in een
proces voeling te geven met noden, signalen,
en samen in gesprek te gaan om van hieruit
verder te werken aan projecten, dossiers en
beleid.
Wat doet de Wetteraad Sport & Beweging?
- verstrekt breed gedragen adviezen en
organiseert participatie sport en beweging.
- focust zo veel mogelijk op concrete
projecten (klein en groot)
- is zelforganiserend, maar wordt gecoacht
en ondersteund door het lokaal bestuur
- is open en laagdrempelig: iedereen kan
zonder administratieve poespas 		
deelnemen en ten allen tijde beslissen om
zijn/haar engagement op een lager pitje te
plaatsen of te stoppen

- heeft continu aandacht voor de 		
betrokkenheid van alle Wetteraars (jong
en oud, arm en rijk, actief en minder actief,
georganiseerd of niet, …)
- probeert zo veel mogelijk samen 		
te werken met andere Wetteraden,
verenigingen, organisaties en individuele
burgers
We streven naar een vertegenwoordiging van
alle Wetteraars, jong en oud, met diverse
interesses en engagementen.
Wil je meer te weten komen over de werking
van de Wetteraad Sport & Beweging? Neem
dan geheel vrijblijvend deel aan de online
opstart van de Wetteraad Sport & Beweging
op maandag 22 maart 2021 om 20 uur.
Schrijf je uiterlijk op 21 maart eenvoudig
in via www.wetteren.be/inschrijvingwetteraad-sportenbewegen

DE KATMOBIEL
KOMT NAAR WETTEREN

KERK IN OVERBEKE
KRIJGT NIEUW LEVEN

De GAIA-katmobiel is een opvallende
bestelwagen met een gigantische, schattige
(nep)kat op het dak.

Het ontwijde kerkgebouw wordt een
levendige ontmoetingsplek, een kloppend
hart midden in Overbeke. Allerlei activiteiten
en (burger)initiatieven, van een repair café
tot een theatervoorstelling, zullen zich er
allemaal kunnen ontwikkelen.

Een medewerker van GAIA geeft uitleg
over de kattensterilisatieplicht en over
hoe steriliseren onnodig dierenleed kan
voorkomen. Bij katten is 1+1 gelijk aan 6 en
dat 2 tot 3 keer per jaar.
Er wordt ook stilgestaan bij hardnekkige
mythes. Zo moet je kat absoluut geen nestje
krijgen of krols worden voor ze gesteriliseerd
mag worden.
Er is ook een wedstrijd voor de bezoekers.
Misschien win je wel het boek “I love happy
cats” van Anneleen Bru.
Op 28 maart van 8 tot 12u op de
zondagsmarkt, parking station Wetteren
Meer info: www.huisdierinfo.be/castratieen-sterilisatie-van-katten

De Wetterse firma Fisheye heeft een ontwerp
gemaakt voor de inrichting van het gebouw.
Het ontwerp is functioneel, speels en
refereert subtiel naar de rijke historiek van
de wijk. Kleurrijke huisjes en bouwblokken
kunnen modulair gebruikt worden.
Het beheer en de invulling komt in handen
van de buurt, die zich volop aan het
organiseren is. Een stuurgroep met de naam
‘Overbeke boomt’ coördineert.
Meer info via overbekeboomt@gmail.com
of 0486 89 18 18.

