WAARVOOR KAN JE TERECHT
BIJ DE WIJKINSPECTEUR ?

INFORMATICASABOTAGE EN
VIRUSBESMETTING

De wijkinspecteur is dagelijks aanwezig in
zijn of haar wijk en is een rechtstreeks
aanspreekpunt in uw wijk.

Hoe ziet jouw dag er uit als steward?
Mijn shifts bepaal ik aan de hand van de
dagdagelijkse bezigheden thuis en in de
apotheek. Makkelijk is om een voormiddag
te helpen in het VC en daarna nog de
huiselijke taken te doen (ook bij ons moet
er gegeten worden en de was gedaan).

De wijkinspecteur staat niet alleen in voor
het uitvoeren van schooltoezichten bij
aanvang of einde schooltijd, maar ook
voor woonstveranderingen en andere
wijkgebonden opdrachten.
De wijkinspecteur kent zijn/haar werkterrein
door en door: de bewoners, de scholen,
bedrijven, verkeerssituaties, buurtproblemen,
overlastplaatsen, …
In elk geval lost de wijkinspecteur veel
problemen op door een luisterend oor te
zijn en vervult dikwijls een bemiddelende rol
in burenruzies. Wanneer dit niet lukt, zal de
wijkinspecteur gepast doorverwijzen naar de
bevoegde instanties.
Bovendien voert hij/zij preventieve
controles uit om het veiligheidsgevoel in de
wijk te verhogen en neemt hij/zij deel aan
preventieprojecten zoals vakantietoezicht.
De wijkinspecteur is aanwezig tijdens
evenementen (wielerwedstrijden, kermissen,
buurt-bijeenkomsten,… ), en voert heel wat
administratieve opdrachten uit.
Je kan ook bij de wijkinspecteur terecht
voor overlastsituaties zoals geluidshinder,
sluikstorten, loslopende honden, gevonden
fietsen, ...
Met andere woorden voor alle nietdringende tussenkomsten in de wijk, kan
je terecht bij jouw wijkinspecteur. De
wijkinspecteur is een vertrouwenspersoon
en het eerste aanspreekspunt indien je dat
nodig acht. Aarzel dus niet om hem of haar
te contacteren.

Hoe contacteer je de wijkinspecteur ?
De wijkinspecteur is steeds aanspreekbaar
tijdens zijn/haar aanwezigheid in de wijk en
per e-mail contacteerbaar via
pz.wlw.wijk@police.belgium.eu.
De wijkdienst Wetteren bevindt zich in het
politiehuis te Wetteren, Zuiderdijk 2 en is
geopend van maandag tot en met vrijdag
(8u-12u en 13u-18u) en op zaterdag (9u-13u).
Gelet op de coronamaatregelen maakt u best
een afspraak via onze website of via deze
link:
https://www.politie.be/5438/vragen/
aangifte/hoe-maak-ik-online-een-afspraak
Op voormelde dagen en uren is de
wijkdienst Wetteren telefonisch bereikbaar
via 09/369.00.25
www.lokalepolitie.be/5438
Twitter.com/pzwlw
www.facebook.com/pzwlw
DePolitieApp

Wie zijn de vrijwilligers in het
vaccinatiecentrum?
Geert Synnesael uit Melle zorgt als
fotograaf voor mooie beelden bij het
nieuws en de belangrijke informatie uit het
vaccinatiecentrum in Wetteren. Zijn vrouw
Mieke werkt er als vaccinator. Je komt
hem ook tegen als steward of begeleider
voor de bezoekers.
Waarom heb je je opgegeven als
vrijwilliger?
Door corona heb ik momenteel weinig
werk. Normaal doe ik de koude keuken
en desserten in een bistro, maar nu
de horeca dicht is... Ik ben zelfstandig
en doe ook nog fotografie, lay-out en
administratieve ondersteuning van de
apotheek van mijn echtgenote. Jarenlang
was ik actief in het verenigingsleven en wil
nu graag mijn steentje bijdragen aan dit
vaccinatiegebeuren. Geïnspireerd door
mijn vrouw Mieke, die zich inzet voor
de farmaceutische kant van het VC in
Wetteren.

Je combineert begeleider zijn met
huisfotograaf zijn van het VC. Wat doe
je precies en wat geeft je het meest
voldoening? Ik heb voor de gemeente
Melle ook al enkele foto-opdrachten
gedaan. Nu kan ik als vrijwilliger en
huisfotograaf functioneren, zo combineer
ik mijn job en hobby. Ik ben graag
bezig met mensen. Beide zaken geven
mij voldoening. De glimlach van een
hoogbejaarde die met schrik binnenkomt
en gerust gesteld is na een praatje, daar
doe ik het voor. Een man van 92 met
vaste tred zien langskomen, daar word
je gelukkig van. Iedereen wil terug een
“normaal” leven. Terug een pintje drinken
op een terras, een uitstapje met vrienden,
daarom moeten de mensen zich laten
vaccineren. Niet enkel voor zichzelf,
maar voor de mensen rondom zich waar
ze samen mee willen “leven” in de meest
ruime zin van het woord.
Zijn er speciale mensen of momenten die
je zullen bijblijven?
Er is niet één ding maar wel de positieve
ingesteldheid van de groep vrijwilligers,
verpleegkundigen, dokters, medewerkers
van het Sociaal Huis, de mensen die
de shiften verdelen, de mensen aan de
telefoon, noem ze maar allemaal op. Die
ingesteldheid zorgt ervoor dat iedereen die
in het VC Wetteren passeert met een goed
gevoel naar huis gaat. Mensen geloven
echt dat het “allemaal in orde komt”, nog
niet direct waarschijnlijk, maar we blijven
kijken naar dat lichtje aan het einde van de
tunnel.

Bij informaticasabotage en virusbesmetting
wordt jouw computer geblokkeerd en heb je
geen toegang meer tot jouw bestanden.
Wat kan je doen?
- Verschillende open bronnen
analyseren bestanden op virussen
(bv.www.virustotal.com)
- Update regelmatig jouw software
- Installeer antivirus- en firewallsoftware
- Maak regelmatig een back-up van jouw
bestanden
- Gebruik een sterk paswoord
Maak gebruik van een wachtwoordmanager en tweestapsverificatie
Wat te doen als je slachtoffer bent?
- Koppel het besmette systeem los van het
internet.
- Installeer een virusscanner en zet deze
onmiddellijk aan.
- Zoek antivirussoftware op:
https://www.safeonweb.be/nl/heb-jeeen-virus
- Contacteer een gespecialiseerde
computerzaak voor hulp.

HIER BEGINT DE ZEE,
NIETS INGOOIEN AUB
Peuken die op straat of in de straatroosters
terechtkomen spoelen recht naar zee en
komen zo zelfs op stranden terecht waar
geen mens ooit komt. Het zijn er zo veel dat
meer dan de helft van al het zwerfvuil op
straat uit peuken bestaat.
Sigarettenfilters zijn allesbehalve afbreekbaar.
Pas na 15 jaar schiet er schijnbaar niks meer
van over. Het plastic is dan niet echt ‘vergaan’
maar afgebroken tot microplastics. Je ziet ze
niet meer maar ze richten nog steeds schade
aan.

TIP VOOR EEN
KLIMAATGEZONDE TUIN:
ZORG VOOR EEN GEZONDE
BODEM

RENOVATIE
WATERZUIVERINGSINSTALLATIE
MOZEN

In een gezonde bodem zit voldoende
zuurstof, vocht en voedingsstoffen. Nodig
voor een gezonde plantengroei. Nuttige
schimmels, bacteriën en allerlei kleine
beestjes verwerken organisch materiaal tot
plantenvoeding. Haal bodemlagen niet door
elkaar: je kan beter woelen dan spitten. Moet
je toch spitten, doe het dan ondiep.

Op een honderdtal plaatsen in Vlaanderen
werkt Aquafin aan propere waterlopen en
een leefomgeving in harmonie met water. We
bouwen installaties waar rioolwater wordt
gezuiverd, vernieuwen bestaande riolen
en leggen nieuwe riolen aan waar ze nog
ontbreken.

Maak rijkelijk gebruik van compost,
in de moestuin, in plantenbakken, in
de bloemborder. Het verbetert de
bodemstructuur, activeert bodemleven,
voorkomt uitdrogen, zorgt voor
voedingsstoffen en een betere infiltratie van
regenwater. Resultaat: een rijkere en gezonde
oogst en sterke planten.

Vandaag liggen er plannen op tafel om de
zuiveringsinstallatie in Mozen te renoveren.
De installatie dateert van 1998 en heeft
ruimschoots haar diensten bewezen.
Door het toenemend aantal woningen dat
aangesloten is op de riolering, is de installatie
aan vernieuwing en uitbreiding toe. Concreet
zal de nieuwe installatie het afvalwater van
23.000 inwoners zuiveren alvorens het naar
de Schelde stroomt. Dat zijn 6.500 inwoners
meer dan vandaag. De werken starten begin
2022.

Je peuk of ander afval hoort niet op de
grond en niet in het straatrooster maar in de
vuilbak. We beginnen hier…aan land, want hier
begint de zee.

ZWALUWEN SUBSIDIES
Nog even en de terugkeer van de zwaluwen kondigt de lente aan.
Dan komen onze zwaluwen terug uit Afrika om bij ons te komen
broeden. Zie je plots opvallend veel bedrijvigheid aan je gevel of
in de schuur? Dan is dat fantastisch nieuws!
Als dank voor je gastvrijheid beloont het gemeentebestuur je met
een jaarlijkse subsidie van 25 tot 65 euro, afhankelijk van het
aantal bezette nesten. Zowel kunst- als natuurlijke nesten komen in
aanmerking. Je kan je subsidieaanvraag indienen vanaf 15 mei
tot 30 juni.
Meer info: www.wetteren.be/subsidie-voor-bewoonde-zwaluwnesten
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WAAROM VERANDEREN
EXPERTS SOMS HUN ADVIES?
Eigenlijk moeten we hier blij mee zijn, want
dit betekent dat onze virologen voortdurend
onderzoek doen naar het coronavirus
en de vaccins. Overal ter wereld komen
onderzoekers sneller tot nieuwe inzichten.
Dankzij dit voortschrijdend inzicht worden
de maatregelen aangepast zodat er geen
beslissingen worden genomen op basis van
verouderde informatie.

Als lokaal bestuur staan we voor grote
uitdagingen. Het aantal inwoners in onze
gemeente neemt verder toe net als het
aantal woningen, maar de laatste maanden
bleek ook hoe belangrijk het is om in de
natuur te kunnen zijn. We worden nu al
enkele jaren geconfronteerd met heel
warme zomers, waarbij de temperatuur in
bebouwde omgevingen hoger oploopt dan
elders. Online aankopen nemen toe, maar
tegelijkertijd willen we ook meer lokaal
gaan kopen, wonen, werken, winkelen,
ontspanning, ,… al deze zaken moeten we
realiseren in de beperkte ruimte die er is.
Om deze uitdagingen beter het hoofd te
kunnen bieden, maken we werk van een
centrumvisie of leefkwaliteitsplan.
In deze visie-oefening onderzoeken we hoe
we wonen, winkelen en groene plekken beter
kunnen combineren om tot meer dynamiek in
het centrum te komen. Ook de kwaliteitsvolle
inrichting van het openbaar domein en hoe
we ons verplaatsen naar het centrum wordt
meegenomen.

We maken dit plan niet alleen! We doen
hiervoor beroep op het studiebureau
Omgeving, de provincie Oost-Vlaanderen,
een aantal Wetterse inwoners die expert zijn
in een bepaald vakgebied, en op jou!
Op 28 april verspreiden we in samenwerking
met de provincie Oost-Vlaanderen en onder
de noemer ‘geWOONtebreker’ een korte
digitale enquête waaruit we willen leren hoe
het centrum er volgens jou zou moeten
uitzien en hoe je je verplaatst in en naar
het centrum. We willen hierbij dan ook een
warme oproep verspreiden om massaal deze
enquête in te vullen en jullie ook bedanken
om hieraan mee te werken.

Wetteren
werft aan
Heb jij zin om in een snel evoluerende
organisatie terecht te komen? Dan is werken
bij Lokaal bestuur Wetteren zeker iets voor
jou. Centraal in onze werking staan vier
waarden: samenwerking, professionaliteit,
enthousiasme en klantgerichtheid.
We zijn op zoek naar gemotiveerde
personeelsleden om onze teams te
versterken. Naast een interessant loonpakket
met een heel wat voordelen, kom je ook
in een boeiende omgeving terecht met
fantastische collega’s. Ben jij de geknipte
persoon om één van onze teams te
versterken en zo bij te dragen aan onze
doelstellingen? Bezorg ons dan zeker jouw cv
en motivatiebrief.

SLECHTVALKNIEUWS

- Deskundige Aankoop
- Deskundige Jeugd
- Expert ICT
Lees de volledige functiebeschrijving na op
onze website www.wetteren.be/vacatures
en stuur ons bij interesse zeker jouw
kandidatuur.
Wil je graag als jobstudent tijdens de
zomermaanden aan de slag bij een van
de vele diensten van Lokaal bestuur
Wetteren? Vul dan zeker het spontane
sollicitatieformulier in op onze website.

Al 3 gezonde kuikentjes uit het ei! Nummer 4 houdt ons voorlopig
nog even in spanning. Of is het een onbevrucht ei?
Pa zorgt voor de prooien, ma voedert de kleintjes
en houdt ze warm.
Live webcam www.wetteren.be/slechtvalk

Heb je nog een oude stookolietank
die je niet meer gebruikt? Dan is het
van belang deze te laten leegmaken,
reinigen en verwijderen door een
erkende tanktechnicus. Gaat het om
een ondergrondse tank? Dan kan je deze
ook laten opvullen met zand, schuim of
een ander gelijkwaardig materiaal indien
verwijdering niet mogelijk is. Woonplus en
de lokale besturen van Laarne, Wetteren en
Wichelen organiseren een groepsaankoop
voor de sanering van stookolietanks en
willen hun inwoners zo betere voorwaarden
aanbieden.
Waarom saneren?
Om bodemvervuiling te voorkomen!
Olieresten in de tank kunnen bij het
doorroesten of lekken van de wand immers in
de bodem en het grondwater terechtkomen.
In dat geval kunnen de saneringskosten voor
de eigenaar zeer hoog oplopen.
Meer info over de saneringsverplichting:
www.vlaanderen.be/een-stookolietankbuiten-gebruik-stellen

Groepsaankoop
voor sanering
stookolietanks
Samen saneren!
Woonplus organiseert samen met de lokale
besturen van Laarne, Wetteren en Wichelen
een groepsaankoop omtrent de sanering van
stookolietanks voor particulieren.
Heb je interesse in deze groepsaankoop?
Schrijf je vrijblijvend in tussen 1 april en
15 juni 2021 via www.woonplus-lww.be
(activiteiten – groepsaankoop sanering
stookolietanks). Je dient daarbij de gegevens
in het contactformulier aan te vullen. Na
inschrijving word je op de hoogte gehouden
van de verdere stappen. Heb je geen toegang
tot internet? Dan kan je ook altijd telefonisch
inschrijven via 0470 88 07 76 of via de
woondienst van de gemeente.
(09 365 00 50 – woonenleef@wetteren.be)

Je leest graag, je bent muziekliefhebber
of pikt graag een film mee, maar je geraakt
door gezondheidsredenen (tijdelijk) niet in de
bibliotheek? Als je in Wetteren woont, dan
brengen we jouw lees-, kijk- of luistervoer
graag bij jou aan huis. Je hoeft nog geen lid
te zijn van de bibliotheek. We schrijven je bij
het eerste bezoek bij jou thuis gratis in.
Wil je meer weten over “bib aan huis”?
Neem contact op met de bibliotheek:
09 369 26 78, bibliotheek@wetteren.be.

EEN NIEUW JEUGDHUIS
VOOR WETTEREN
Sinds het verdwijnen van het oude jeugdhuis
aan de Zeshoek hebben jongeren veel
nood aan een nieuw jeugdhuis in Wetteren.
Daarom kozen we ervoor om niet alleen de
Kunstacademie en repetitieruimte, maar ook
een nieuw jeugdhuis een plekje te geven op
Cordonnier.
Met een frisse start willen we samen met
Formaat een nieuw jeugdhuis opstarten.
De sterkte van een jeugdhuis is dat het
gedragen is voor en door jongeren. Daarom
organiseren we op 5 mei om 19.00 uur een
digitaal startmoment voor jongeren vanaf
15 jaar. We gaan o.a. nadenken over hoe het
jeugdhuis eruit moet zien, wat er te doen
moet zijn, en wie het jeugdhuis gaat trekken.
Wil jij ook meedenken over het jeugdhuis
in Wetteren? Volg dan het Facebookevent
van de jeugd van Wetteren. Hier vind je
binnenkort ook de Zoomlink.
Meer info? jeugddienst@wetteren.be
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Samenwerken aan een
visie voor het centrum
van Wetteren

BIB AAN HUIS

HOE CONTACTEER JE DE WIJKINSPECTEUR ?
De wijkinspecteur is steeds aanspreekbaar tijdens zijn/haar aanwezigheid in de wijk
en per e-mail contacteerbaar via pz.wlw.wijk@police.belgium.eu.
De wijkdienst Wetteren bevindt zich in het politiehuis te Wetteren, Zuiderdijk 2 en
is geopend van maandag tot en met vrijdag (8u-12u en 13u-18u) en op zaterdag
(9u-13u). Gelet op de coronamaatregelen maakt u best een afspraak via onze website
of via deze link:
https://www.politie.be/5438/vragen/aangifte/hoe-maak-ik-online-een-afspraak
Op voormelde dagen en uren is de wijkdienst Wetteren telefonisch bereikbaar
via 09 369 00 25

