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2 JUNI 2021

MARKT TIJDENS DE ZOMER

Door het heropenen van de terrasjes 
en de activiteiten van Wetteren in bloei, 
herschikken we de kramen op onze 
donderdagsmarkt vanaf donderdag 10 juni 
2021. 

We gaan terug naar de opstelling zoals ze 
was voor het coronavirus ons in haar greep 
had, uiteraard nog steeds met mondmaskers 
en ontsmetting. Op onze website kan je het 
nieuwe marktplan al bekijken.

Staat je favoriete kraam dus vanaf 10 juni niet 
waar je het verwacht? Kijk dan even om je 
heen en wandel eens door een nabijgelegen 
gang: je marktkramer is vast en zeker 
aanwezig en zal blij zijn je te zien! 

P.S. Wist je dat je aan heel wat kramen kan 
betalen met de cadeaubon van gemeente 
Wetteren?

OP VAKANTIE? VRAAG GRATIS 
AFWEZIGHEIDSTOEZICHT AAN 

Bij het plaatselijk politiekantoor, via de app ‘De Politie’ of via ‘Police 
on web’ kan je gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. De politie komt 
dan op onregelmatige tijdstippen langs, controleert of al je deuren 
en ramen afgesloten zijn en let op mogelijke sporen van inbraak. 
Zorg voor een contactpersoon die de politie eventueel kan bereiken 
tijdens je afwezigheid. 

Vraag ook aan je buren, familie of vrienden om je woning in de gaten 
houden. Sociale controle is niet te vervangen door politietoezicht.

30 MEI TOT 6 JUNI - WEEK 
VAN DE BIJ: BIJENHELDEN 
BREKEN UIT

De week van de bij focust dit jaar op 
ontharden. Minder verharding geeft 
meer plaats voor bijenbloemen, zorgt dat 
regenwater in de bodem kan sijpelen en 
houdt je tuin koeler. Zorg voor een mix van 
vaste planten, bloeiende bomen en struiken, 
klimplanten en bollen. Laat (een deel) van het 
gras groeien en bloeien.

Laat je uitdagen door de wonderlijke 
bijenwereld op weekvandebij.be. Je vindt 
er geschikte bijenplanten, tips voor een 
bijvriendelijke tuin en de link naar het gratis 
educatief bijenspel.

SLECHTVALKEN SPREIDEN 
HUN VLEUGELS

Dit broedseizoen leverde drie gezonde 
slechtvalkkuikens op. Het 4de ei was 
vermoedelijk niet bevrucht en verwijderden 
de valken zelf uit het nest. 

Het geslacht van de kuikens bepalen op basis 
van hun verenkleed is in dit stadium nog 
niet mogelijk, maar het gewicht is wel een 
goede indicatie. Tijdens het ringen wogen we 
een dikkerd van 940 g (een vrouwtje) en 2 
mannetjes van elk 700 gr. Eind mei maakten 
ze alle drie de grote sprong naar de wijde 
wereld. 

Nu begint de leerschool om op eigen 
benen, euh … poten, te staan. Na twee tot 
drie maanden zijn de jongen zelfstandig en 
trekken ze uit hun geboortegrond weg. Ma en 
pa blijven het hele jaar in de buurt van hun 
broedplaats tot volgend voorjaar het hele 
verhaal opnieuw begint. 

Je kan de jonge valken en hun ouders 
zonder verrekijker observeren tijdens de 
oefenlessen vanop Rode Heuvel of de Markt. 

PARKEER ZOALS HET HOORT 
ZODAT JE DE BUURT NIET 
STOORT

De meeste Wetteraars parkeren zoals het 
hoort, maar niet alle bestuurders zijn even 
sociaal en parkeren zich hinderlijk, wat zorgt 
voor ergernis en overlast. 

Samen met de privéfirma OPC staat 
de politie in voor de uitvoering van het 
parkeerbeleid in Wetteren. In 2019 stelden ze 
1168 pv’s op voor inbreuken op het ‘stilstaan- 
en parkeerverbod’. In  2020 waren dat er 
937 en in 2021 zijn er ook al 233 inbreuken 
geregistreerd. 

We doen een warme oproep om reglementair 
te parkeren en niet op het voetpad, 
zebrapad, parkeerplaatsen voor personen 
met een handicap … Zo vermijd je een boete 
en zorg je voor minder overlast in de buurt. 

Meer informatie over de regels rond stilstaan 
en parkeren vind je op www.wegcode.be 
of www.gratisrijbewijsonline.be (> theorie > 
rijbewijs b > H. stilstaan en parkeren)

HAAL GEZOND JE PRIK!

Het vaccinatiecentrum van Wetteren draait 
op volle toeren door de vele vaccins die 
we toebedeeld krijgen. Hierdoor kan het 
centrum meer en langere dagen open zijn.

Heel belangrijk hierbij is dat alles vlot 
verloopt en iedereen op een aangename 
manier zijn vaccin kan komen halen.

De vaccinatie staat volledig in het teken van 
je gezondheid. En trek dit idee gerust door! 
Maak er een op en top gezonde uitstap van! 
Kom dus actief naar het vaccinatiecentrum 
aan De Warande. Het is centraal gelegen 
en makkelijk te voet, met de fiets of het 
openbaar vervoer te bereiken.

Voor bezoekers die toch met de auto komen, 
is de parking vanaf 25 mei 2021, tussen 
7.00 en 19.00 uur, enkel toegankelijk voor 
bezoekers van het vaccinatiecentrum. 
Andere wagens die op de parking blijven 
staan zullen getakeld worden.



Wetteren in bloei!
Samenwerken aan een visie  
voor het centrum van Wetteren Welkom op Ola!Special*
In eerdere nieuwsbrieven riepen we op om 
een digitale enquête in te vullen waaruit we 
willen leren hoe het centrum er volgens jou 
zou moeten uitzien en hoe je je verplaatst 
van en naar het centrum. De enquête liep 
tot eind mei, dus momenteel verwerken we 
de resultaten.

Ondertussen is het tijd voor een volgende 
fase. We roepen jullie graag op om met ons 
mee te denken. Heb je een concreet idee 
over hoe de levens- of verblijfskwaliteit 
in het centrum kan verbeteren? Denk je 
graag na over duurzame mobiliteit en een 
kwalitatieve inrichting van het openbaar 
domein? Lanceer dan je idee op  
www.wetteren.be/denk-mee en kijk hoe 
anderen reageren op je idee. Of bekijk de 
ideeën van anderen en geef feedback of 
steun aan al ingediende ideeën!

Wil je graag ook je idee samen met anderen 
uitwerken en uitvoeren? Voor jou gaan we 
nog een stap verder, want voor verrassende 
en creatieve projecten rond duurzame 
mobiliteit en kwaliteitsvolle inrichting van 
het openbaar domein zoals vergroening, 
ontharding … in het centrum voorzien we een 
subsidie van minimaal € 500 en maximaal  
€ 2500. 

Heb je interesse?  
Lees meer op  
www.wetteren.be/gewoontebreker  
Je kan je project tot 15 augustus 2021 
indienen via www.wetteren.be/doe-mee

Beleefzones 

De zomer is in aantocht, en de plannen voor 
‘Wetteren in bloei’ liggen vast. 

In het centrum creëren we drie beleefzones. 
Cazn en Wim Finck toveren de eerste zone 
rond de fontein op de markt om tot een 
groene oase. Kom tot rust in de urban jungle, 
terwijl de kinderen zich uitleven op de 
klimmuur en het evenwichtsparcours. 

De tweede beleefzone komt naast de kerk. 
Kinderen kunnen spelmateriaal lenen, zoals 
gocarts, steps … Veilig op straat spelen is 
geen probleem, want het stuk vanaf de 
terrasjes aan de kerktuin tot aan de Rode 
Heuvel is verkeersvrij vanaf 4 juni. Het 
toeristisch infopunt mag niet ontbreken en 
vind je ook in die zone.

Voor de laatste zone moet je in de 
Marktdreef zijn. De bloemenweide wordt de 
komende maanden een beachvolleyterrein. 
Wij hebben voor het zand, de netten, de 
palen … gezorgd. Zorgen jullie voor het 
spektakel?   

Een voorsmaakje

We werken nog aan het programma, maar 
lichten wel al een tipje van de sluier op.   
• Op 8 juli komt TV Oost met ‘Vertellingen  
 in zicht’ naar Wetteren. Geniet van een  
 gratis voorstelling met Veerle Malschaert  
 in de stadstuin.   
• De 11 juli-viering kon vorig jaar niet  
 plaatsvinden, maar dit jaar gaan we terug  
 voor optredens. 
• Dienst Toerisme heeft heel wat in   
 petto: kom mee op begeleid bezoek naar  
 Rozenkwekerij Van Sante, ontdek een  
 Trage Weg samen met de Wegspotters,  
 doe een boottochtje op de Schelde … 

Je leest het goed: Ola!Special*. Is er dan 
geen Ola!Peloezza dit jaar? Jawel, maar 
tegelijkertijd ook weer niet. Dit jaar ziet ons 
beleef- en doe-festival voor gezinnen met 
kinderen er ietwat anders uit. De activiteiten 
worden ook verspreid over drie locaties. 
Het wordt dus net dat tikkeltje specialer. 
Vandaar dus ook: Ola!Special*. 

Wat mag je verwachten? Drie toffe 
familievoorstellingen, vol knotsgekke 
situaties, halsbrekende toeren en vrolijke 
beats waarop je wel moét dansen!

In de woordenloze circusvoorstelling  
On Point (6+) dagen twee mannen elkaar uit 
in een absurd, indrukwekkend maar vooral 
ook gevaarlijk evenwichtsspel.  
Na de voorstelling kan je zelf ook even jouw 
circusvaardigheden uitproberen. 

Ook voor Time Play van Lap vzw - een 
dansvoorstelling voor kinderen vanaf 5 jaar 
- schud je jouw benen best vooraf al eens 
los. Want na de voorstelling van ongeveer 30 
minuten mag jij in jouw bubbel aan de slag 
met allerhande dans- en beweegopdrachten. 

In de theatervoorstelling Mobi Mobi (8+) van 
Collectief Fiat trek je er met de familie van 
Dremmel op uit. Hun vakanties zien er elk jaar 
hetzelfde uit: de camping, het restaurant, de 
wandelingen … tot zelfs de mopjes van papa. 
De kinderen hebben er genoeg van. Dit jaar 
doen zij het anders.

Ola!Special* vindt plaats op zaterdag 12 
juni tussen 14 en 18 uur. Alle voorstellingen 
zijn gratis. Je moet wel op voorhand jouw 
plaatsjes reserveren. Dat kan via de website 
van cc Nova (www.ccnovawetteren.be). Op 
de website lees je ook waar en wanneer de 
voorstellingen plaatsvinden. 

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

Hou www.wegvanwetteren.be en de 
Facebookpagina Weg van Wetteren  
in de gaten voor het hele programma. 

Mobiliteit en parkeren

De zomeractiviteiten zullen voor weinig 
mobiliteitsproblemen zorgen. Doorgaand 
verkeer op de Markt blijft mogelijk, en er 
blijven 50 parkeerplaatsen beschikbaar. 
Parking Scheldekaai is de hele zomer gratis 
(van 3 juni tot na de kermis in september)!  
Of kom gewoon met de fiets, want we 
voorzien drie extra fietsstallingen. 

De nieuwe sporthal van de Warande 
blijft deze zomer dienstdoen als 
vaccinatiecentrum. De parking daar 
is er enkel voor bezoekers van het 
vaccinatiecentrum.  

Vrijwilligers gezocht

Op zaterdag 5 en zondag 6 juni bouwen 
we de beleefzones op. Kun je met een 
verfborstel overweg?  

Steek je met gemak meubilair ineen? Schrijf 
je dan in via www.wetteren.be/vrijwilligers.  
Als vrijwilliger ben je verzekerd en je krijgt 
een vrijwilligersvergoeding. 

Projectsubsidies en buurtsubsidies

Wil je zelf een evenement organiseren? 
Vraag een projectsubsidie aan! Je hoeft 
geen professionele organisator te zijn om 
die te krijgen. Alle evenementen, culturele of 
toeristische activiteiten die één of meerdere 
dagen in Wetteren plaatsvinden, komen in 
aanmerking voor een subsidie tussen 250 en 
2.500 euro. Vul 6 weken voor de start  
van je activiteit het formulier in via  
www.wetteren.be/projectsubsidie-cultuur. 
Daarna nodigen we je uit om je activiteit te 
komen voorstellen.

Of organiseer je een kleinere lokale activiteit 
onder buren? Vraag een buurtsubsidie van 
250 euro aan, in de vorm van Wetterse 
cadeaubonnen. 

Vragen? Aarzel niet ons te contacteren via 
evenementen@wetteren.be.  


