TEST DE KWALITEIT VAN JE HUURWONING ZELF!
Heb je een woning die je verhuurt of wens je zelf een woning te huren?
Test dan zeker de kwaliteit van die woning met de woningkwaliteitswijzer.
Met de woningkwaliteitswijzer kan je niet alleen nagaan wat de kwaliteit van een woning is,
maar ook hoe die nog verder kan verbeteren.
Per woningonderdeel doorloop je een vragenlijst waarmee de woningkwaliteit getoetst wordt.
Na het beantwoorden van de vragen kan je de resultaten downloaden.
Wanneer je de eigenaar van de woning bent en inlogde via de woningpas,
blijven de resultaten ter beschikking in de woningpas.
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De woningkwaliteitswijzer is rechtstreeks toegankelijk via de volgende link:
https://woningpas.vlaanderen.be/web/woningkwaliteit. Ben je eigenaar dan kan je via deze
link inloggen op de woningpas: https://woningpas.vlaanderen.be/

TIENDE WEEK VAN DE
VALPREVENTIE!
Vallen is een veel voorkomend probleem
bij ouderen. Ongeveer één op drie
65-plussers komt minstens eenmaal
per jaar ten val. Van de thuiswonende
ouderen valt 33% jaarlijks en bij de
ouderen in een woonzorgcentrum komt
jaarlijks meer dan 50% minstens één keer
ten val. Een val kan ernstige gevolgen
hebben. Hoewel vaak gedacht wordt
dat vallen hoort bij het ouder worden,
kunnen veel vallen voorkomen worden
als de onderliggende risicofactoren
worden aangepakt. Enkele van deze
risicofactoren zijn:
-

verminderd evenwicht, spierkracht
en mobiliteit

-

ongezonde voeding

-

onveilige omgeving

-

onaangepast schoeisel

Tijdens de Week van de Valpreventie, die
doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021,
wordt val- en fractuurpreventie in de
kijker geplaatst.

Heb jij een cursus tot animator, hoofdanimator of een andere cursus in het
jeugdwerk gevolgd? De gemeente betaalt 50% van de kosten terug met een
kadervormingssubsidie. Vanaf dit jaar zijn er 2 indien- en uitbetalingsmomenten voor
deze subsidie. Om de subsidie aan te vragen stuur je het bewijs van deelname van de
cursus door naar jeugddienst@wetteren.be. Doe je dit voor 30 april, dan heb je voor
de zomer je terugbetaling op je rekening.
Meer info en het reglement voor deze kadervormingssubsidie vind je op
www.speelpleinwetteren.be

Meer informatie en de overige
risicofactoren kan je terugvinden op
deze website www.valpreventie.be.

TIP VOOR EEN
KLIMAATGEZONDE TUIN:
BUITEN SPELEN IS HEERLIJK
Je (klein)kinderen zullen je dankbaar zijn
voor een natuurlijke tuin waar het leuk
ravotten is. Vergeet de trampoline en maak
plaats voor een wilgenhut of een leuke
klimboom. Ruil een strak gemaaid gazon
voor (stroken) langer gras. Met een paar
stokken en een oud laken maak je er een
geheim kamp. Gegarandeerd uren en dagen
speelplezier deze zomer!

FAIRTRADE-GEMEENTE:
Wetteren draagt dit jaar al 11 jaar fier het
vaandel van Fairtrade-gemeente. Deze titel is
geen eenmalige verwezenlijking: elk jaar moet
het lokaal bestuur aantonen dat het deze titel
nog waardig is. Dit gebeurt via het invullen
van de fair-o-meter, een vragenlijst op basis
waarvan een score wordt toegekend aan de
gemeente. Op het vlak van deelnemende
winkels en horeca, communicatie en media,
en de trekkersgroep fairtrade, behaalden we
de hoogste score! Op andere vlakken, zoals
de wisselwerking met scholen, bedrijven en
organisaties, is er nog werk aan de winkel.
Wetteren engageert zich om een Fairtradegemeente te blijven.
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KERK IN LEGO

Groene oase
in het centrum

Samen je vaccinatie halen?
Zit je nog met vragen over vaccineren, het
vaccinatiecentrum en alles wat daarbij
hoort?
Wist je dat je heel veel antwoorden en
actuele informatie overzichtelijk op deze
websites terugvindt:
www.laatjevaccineren.be/covid-19/
veelgestelde-vragen
www.eerstelijnszone.be/faq-vaccinatie
www.wetteren.be/coronavirus
Stel je je vraag liever via telefoon?
Voor algemene vragen kan je terecht op
nummer 1700. Voor specifieke vragen na het
ontvangen van je uitnodiging tot vaccinatie
bel je best naar het 0800 nummer dat op
jouw uitnodiging staat.
Een belangrijke vraag die veel Wetteraars
zich stellen: Kunnen we ons met het gezin
allemaal op hetzelfde moment laten
vaccineren? Dat is gezien de strategie met
leeftijdsgroepen niet zomaar mogelijk.

Wat eventueel wel kan, schetsen we met een
paar verschillende situaties:
- Een koppel van hetzelfde geboortejaar
krijgt voor beide een uitnodiging voor
dezelfde dag. Dan mag je samen naar
het vaccinatiecentrum komen. Je doet
dat best op de vroegste tijd van de twee
afspraken. Een afspraak verplaatsen is niet
nodig, maar je moet wel beide afspraken
bevestigen.
- Twee gezinsleden hebben allebei een
uitnodiging gekregen maar niet voor
dezelfde dag. Dan bel je best naar het
callcenter (0800) om je afspraak
te verplaatsen naar dezelfde dag.
Dat kan alleen als er op die dag nog een
vaccin vrij is.
- Jij hebt al een uitnodiging gekregen
maar je huisgenoot nog niet. De ruimte
om deze persoon mee in te plannen
is er op dit ogenblik niet. Wacht af tot
de tweede uitnodiging komt en bel 		
hiervoor niet naar het callcenter aub.

In september 2020 werd het startschot
gegeven voor de werken aan de kerktuin
naast de Sint-Gertrudiskerk. In april 2021
mogen we de opening aankondigen!
Om de verbondenheid tussen Markt,
Rode Heuvel en Schelde te verhogen,
werden een aantal gebouwen dicht bij de
kerk afgebroken. Met dit project willen we
vooral een groene gebruiksruimte creëren
en een open corridor naar de nieuwe
Scheldebrug en Rode Heuvel aanleggen.
Deze groene verbinding met grasvelden, een
bloementuin en zitgelegenheid zal dagelijks
gebruikt worden door vele inwoners om naar
de overkant van de Schelde te gaan.
Door deze aanleg komt de Sint-Gertrudiskerk
beter tot haar recht en wordt een groene
stapsteen gelegd in de verstedelijkte
doortocht van de Schelde door Wetteren.
Dit resultaat kwam er na aankoop van het
terrein met appartementsgebouw (1.300.000
euro) binnen het stadsproject Rode heuvel.

De open zichtlijn sluit aan bij het
structuurplan van 2000: verbinding tussen
station, winkelstraten en Markt naar de
Schelde. De uitvoering van de kerktuin
kostte 950.000 euro. De ontvangen subsidies
voor dit onthardingsproject waren in totaal
250.000 euro.
In het project werd veel aandacht besteed
aan het aspect duurzaamheid. Er is niet enkel
de dagelijkse beleving van de bezoeker, maar
ook het besef dat de klimaatverandering
geen fictie meer is.
Er wordt gezorgd voor biodiversiteit door een
afwisseling tussen graszones, beplanting en
inheemse bomen. Alle regenwater afkomstig
van de omliggende verharding en daken
wordt opgevangen in de tuin en herbruikt.
Kasseien en betonklinkers werden
hergebruikt en de voorkeur werd gegeven
aan streekeigen materialen en beplanting.

Wegens het 150 jarig bestaan van de
Sint-Gertrudiskerk in 2016, staken de
gemeente, Kerkfabriek en de Heemkring
de koppen bij elkaar. Zij kwamen tot het
idee om - i.s.m. de vroegere Legowinkel
in de Moerstraat - een Legoversie van de
kerk te maken. Wegens de vele lovende
reacties besloten de parochie en de
gemeente om deze aan te kopen en
permanent een plaats te geven in de kerk.

Erfgoeddag 2021
Erfgoeddag staat dit jaar in het teken van
‘De Nacht’. Het Lokaal Bestuur, de Van
Hauwermeirsmolen en de heemkundige
kring bieden jou enkele activiteiten
coronaproof aan in het weekend van 24 en
25 april 2021.
1. Duistere wandelingen
We brengen per wijk/deelgemeente duistere
verhalen om jou op een speelse en creatieve
manier de buurt te laten ontdekken. Je kan
die individueel of in je bubbel per fiets of te
voet doen.
2. Een vreselijke nacht uit onze
20ste-eeuwse geschiedenis
Via een wandelroute langs de huizen van de
zes slachtoffers van de nacht van 17 op 18
augustus 1944 brengen wij deze gruwelijke
feiten uit onze oorlogsgeschiedenis in
herinnering. De brochure met wandelkaart
kan je op zaterdag 24 en zondag 25 april
ophalen in het Infopunt in de Kerkstraat,
telkens tussen 10-18 uur.

3. De openbare verlichting
Via een tentoonstelling met oude
documenten en lantaarns brengt de
heemkundige kring de geschiedenis van de
openbare verlichting in Wetteren tot leven.
Stap mee in het nachtelijk leven in het
heemkundig museum met ingang langs
de pui van het oud gemeentehuis op zaterdag en
zondag tussen 10-18 uur, coronaproof en
telkens met een beperkt aantal bezoekers
per tijdslot.
4. De verfilming van strip
‘De Rode Ridder en de watermolen’.
De Erfgoedcel Land van Dendermonde zal
via haar kanalen de film streamen.
Johan wil een beeldschone vrouw bevrijden die
opgesloten zit in een oude watermolen.
Hij beleeft in de donkere nacht helse avonturen
met schurken en de Zwarte Magiër. Vastgebonden
op het draaiende waterrad, terwijl een gruwelijk
monster in de beek loert op zijn prooi, wordt de
Rode Ridder tot het uiterste getergd.
https://www.facebook.com/vanhauwermeirsmolen/

Heb jij ze al gezien?

STEUN WETTERSE
DUURZAME PROJECTEN
9.230 kilogram fruit plukken en verwerken
ten voordele van jobs in de sociale
economie. Jongeren kennis laten maken
met biologische en duurzame landbouw en
veeteelt.
Deze Wetterse projecten verdienen een
financieel duwtje in de rug om te slagen
in hun opzet. Pluk 9230 en Krats langs de
korte keten (Habbekrats) kunnen dankzij
Streekfonds Oost-Vlaanderen extra steun
krijgen.
Zij starten met een crowdfunding (donaties).
Het Streekfonds zal de opgehaalde bedragen
verdubbelen tot maximum 5.000 euro per
project.
Dankzij dit initiatief willen beide projecten
duurzaam werkmateriaal en fietsen aankopen.
Dit zijn lokale projecten waarbij gezonde
voeding en beweging centraal staan.
Meer info:
www.streekfondsoostvlaanderen.be/
projecten/een-hart-voor-scheldevallei

