
 
IN WETTEREN

Nieuwsbrief 389, v.u. Albert De Geyter, burgemeester, Rode Heuvel 1, 9230 Wetteren

Het volledige overzicht van evenementen in 
Wetteren vind je ook op www.uitinwetteren.be. 
Organiseer je zelf een evenement en zie je dat 
graag in de nieuwsbrief verschijnen? 
Voer dan minstens 4 weken op voorhand alle 
informatie in op www.uitdatabank.be.

8 JANUARI
Nieuwjaarsdrink
Lokaal Bestuur Wetteren 
Markt 
16 – 18 uur 
www.wetteren.be/nieuwjaarsdrink

11 JANUARI
Voorleesuurtje  
Bib Overbeke  
Bovenboekakker 2 
16 uur 
https://wetteren.bibliotheek.be

Tentoonstelling On-ver-licht  
tot 31 januari 
KUNSTacademie Wetteren 
Lange Kouterstraat 1 
doorlopend 
www.ccnovawetteren.be

12 JANUARI
The Belgian Soundtrack 
De Corridor 
Olmenlaan 
20 uur 
www.decorridor.be

13 JANUARI
Nieuwjaarsconcert met Jef Neve 
OKRA 
Sint-Gertrudiskerk, Markt 
20 uur 
www.okra.be 

Initiatie diepzeeduiken
Duikschool De Waterman 
Binnenzwembad De Warande 
Warandelaan 14 
20.30 uur 
www.waterman.be 
 
De Verdronken Ballades van 
Testerep 
cc Nova 
Molenstraat 2B 
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

14 JANUARI
Nele Bauwens swingt het jaar uit 
cc Nova 
Molenstraat 2B
20 uur 
www.ccnovawetteren.be

 

HAKHOUTBEHEER  
AAN GROTE WEGEN

Tijdens de wintermaanden onderhoudt het 
Agentschap Wegen en Verkeer de bomen 
langs gewestwegen en autosnelwegen. Het 
inkorten van bomen is nodig om te vermijden 
dat zware takken overhangen of op de weg 
vallen. Het minder mooie uitzicht is tijdelijk. 
Na enkele maanden schieten er opnieuw 
mooie jonge scheuten en na een paar jaren 
worden de bomen zelfs jonger en voller. 

In onze regio zal je de houthakkers vooral 
zien langs de snelweg E40.

Mobiliteit tijdens 
nieuwjaarsdrink

Op zondag 8 januari ben je 
welkom van 16 tot 18 uur voor 
de nieuwjaarsdrink op de 
Markt.

Parkeren op de Markt is niet 
mogelijk:  
- op donderdag 5 januari van   
 14 tot 17 uur (opbouw) 
- van zondag 8 januari 20 uur   
 tot maandag 9 januari 17 uur   
 (opruimen)

De volledige Markt is 
verkeersvrij op zondag 8 
januari van 15 tot 20 uur. 

Tip: ook in Parking Scheldekaai 
parkeer je gratis op zondag 
 
Voor minder mobiele personen: 
Reserveer rolwagenvervoer 
met begeleiding: bel op 2, 3 of 
4 januari tussen 9 - 12 uur naar 
09 366 02 42.  Bij bevestiging 
van je rit verneem je ophaal- 
en vertrekuur.

DE RAADSELPRINSES

Kom en geniet van deze grappige en 
ontroerende familievoorstelling over een 
eigenwijze prinses die op zoek gaat naar de 
juiste man… of toch niet? 

Leerlingen woord, muziekatelier & orkest en 
animatie van de KUNSTacademie geven het 
beste van zichzelf op zaterdag 28 januari om 
19 uur en op zondag 29 januari om 15 uur.

Prijs: 5 euro (-12 jaar gratis)

Koop kaarten vanaf maandag 9 januari  
13.30 uur bij cc Nova:  
op www.ccnovawetteren.be,  
via telefoon 09 365 20 20  
of aan het onthaal tijdens de openingsuren  
(elke werkdag van 13.30 tot 17 uur).

PIEK NIET MET JE ENERGIE!

Vanaf 1 januari 2023 start VREG 
met de nieuwe nettarieven op de 
elektriciteitsfactuur. Dan wordt jouw nettarief 
niet alleen berekend op je stroomverbruik 
maar ook op hoeveel stroom je tegelijk 
verbruikt. Je droogkast aanzetten én strijken 
én bakken in de oven op hetzelfde moment is 
dus geen goed idee. 

Je kookt meestal op hetzelfde tijdstip en 
zet je kookplaten en oven tegelijk aan. Heb 
je toestellen die je op andere momenten 
kan gebruiken, zoals (vaat)wasmachine of 
droogkast? Schakel deze dan niet in tijdens je 
hoogste piekmoment. Dat is bij veel gezinnen 
het moment waarop ze koken. Vooral 
toestellen die koelte of warmte produceren 
vragen veel elektriciteit. Vermijd hoge pieken, 
spreid je verbruik en bespaar!

Meer info op www.nieuwenettarieven.be

NIEUWJAARSCONCERT  
IN CC NOVA 

Vaarwel 2022, welkom 2023! Cultuurcentrum 
Nova viert op zondag 22 januari het nieuwe 
jaar met een stijlvol nieuwjaarsconcert.  

Deze keer nemen cc Nova en Frascati 
Symphonic jou mee op een muzikale reis 
door Europa en verder weg. Je reist via 
klassiekers van Léhar, Smetana en Dvořák 
naar onder meer Hongarije, Tsjechië en 
Amerika. Het hoogtepunt wordt natuurlijk 
de tussenstop in Wenen met de bekendste 
walsen van walsenkoning Johann Strauss.  
En de Radetzkymars? Ook die is er opnieuw 
bij. Na het concert klinken we in de foyer op 
een mooi 2023. 

 
 

28 DECEMBER 2022

Op dinsdag 10 januari 

sluiten onze loketten 

uitzonderlijk om 17 uur.

Het nieuwjaarsconcert begint  
om 14.30 uur.  
Tickets reserveer je via  
www.ccnovawetteren.be/nieuwjaarsconcert2023  
of aan de balie van cc Nova  
(opnieuw open vanaf 2 januari).  Sorteer metalen 

verpakkingen zoals
kroonkurken, deksels 
en doppen bij PMD.

Sorteertwijfels? 
Ga naar betersorteren.be



Samen voor een  
Proper Wetteren ! We besparen Activiteiten voor de jeugd

We werken aan een proper Wetteren en 
onze teams zetten zich hier elke dag voor in. 
Door samen te werken met maatwerkbedrijf 
Spoor 2 gaan we nog een stapje verder. Ze 
helpen ons sinds 19 december om zwerfvuil 
te ruimen in onze centrumstraten.

Spoor 2 
Twee medewerkers van Spoor 2 gaan tijdens 
een proefperiode van drie maanden 2 à 3 
dagen per week aan de slag met knijper, 
borstel en bladzuiger. Spoor 2 werkt 
afwisselend met de medewerker van het 
lokaal bestuur die de straatafvalstofzuiger 
bedient. Ze volgen dezelfde vaste ronde in 
de centrumstraten. 

Wat doen wij? 
Ook onze medewerkers van verschillende 
teams steken elke dag de handen uit 
de mouwen voor Wetteren. We maken 
de vuilnisbakken leeg, ruimen zwerfvuil 
op, maken de rioolputten proper, 
vegen de straten en gaan rond met de 
straatafvalstofzuiger. 

Tijdens de week van de handhaving zetten 
we acties op en verdelen we zakasbakjes. 
De politie en GAS-vaststellers controleren 
zwerfvuil- en sluikstortovertredingen. Wie 
betrapt wordt riskeert een flinke boete. 

Met ‘Operatie Proper’ belonen we scholen en 
jeugdverenigingen die een volledig schooljaar 
zwerfvuil opruimen op en rond hun terrein. 

Het team zwerfvuilvrijwilligers helpt ook mee. 
Wij geven hen het nodige materiaal en halen 
het door hen geruimde zwerfvuil op.

Wat kan jij doen? 
Ook jij kan helpen door je stoep proper te 
houden, geen peukjes op de grond te gooien, 
geen huisafval in de openbare vuilnisbakken…  
Kleine inspanningen voor een propere buurt!

Wil je een melding doen van zwerfvuil of 
sluikstorten?  
Ga naar www.wetteren.be/meldpunt, kies voor 
‘Overlast’ en dan ‘Zwerfvuil en Sluikstort’.  
Wij gaan met jouw melding aan de slag.

2023 staat voor de deur en we staan voor 
grote uitdagingen. Met een aangepast 
meerjarenplan en een besparingsoefening 
streven we naar een budget in evenwicht. 
Zo beschermen we de Wetterse bevolking 
en belasten we je niet extra tijdens deze 
financiële crisis.

We besparen met behoud van grote 
projecten 
Stijgende kosten dwingen ons tot enkele 
ingrepen. Zo schrappen we voor 6 miljoen 
euro aan investeringen voor projecten of 
schuiven we die door naar volgende jaren.  
 
We blijven wel investeren in de heraanleg 
van de wijk Stuyvenberg, vernieuwde 
wegen en riolering voor in de Keiberg en 
Westremstraat (N462), verfraaiing van het 
centrum en duurzame investeringen in het 
eigen patrimonium. Om oplossingen op lange 
termijn te vinden, onderzoeken we hoe we 
onze dienstverlening nog efficiënter kunnen 
maken. 

Geen extra belastingen 
We willen de inwoners niet extra belasten. 
Met deze besparingen snoeien we zodat 
Wetteren ook de komende jaren kan blijven 
groeien en bloeien.

Stijgende energieprijzen en 
loonindexeringen 
De ingrepen zijn nodig door de huidige 
inflatie, de stijgende energieprijzen en de 
hogere loonlast. De stijgende energieprijzen 
brengen een totale extra kost van  
2,23 miljoen euro in 2022 met zich mee.  
Ook de vijf loonindexeringen in 2022 wegen 
zwaar op het budget. Het loonbudget is 
hierdoor maar liefst 14% gestegen, een 
toename van 3,5 miljoen euro.

Meer weten?  
Kijk op www.wetteren.be/besparingen

LET OP MET ALCOHOL

Ongeveer 1 op 6 Vlamingen tussen 55 en 75 
jaar drinkt elke dag alcohol. En dat heeft een 
grote invloed op lichaam en hersenen. Je 
concentratie- en reactievermogen nemen af en 
je hoort en ziet minder scherp. Alcoholgebruik 
kan zorgen voor gevaarlijke situaties, zowel in het 
verkeer als thuis. 

Als je ouder wordt, neemt de weerstand van 
je lichaam af en word je sneller dronken. Te 
veel alcohol kan allerlei gezondheidsklachten 
veroorzaken. Het is een toxische stof, dus drink 
niet meer dan 10 glazen per week. Kies eens 
voor een lekker alcoholvrij drankje en ontdek 
receptjes op www.bob.be/nl/bobtails. 

Vragen? Je bent welkom bij Drugpunt:  
tel. 0473 65 65 95 of 0476 97 09 58  
(enkel op afspraak).

GEZOND BINNEN =  
VERSE LUCHT IN HUIS

Natuurlijk wil jij je huis nu lekker warm houden 
zonder energie te verspillen. Toch heb je verse 
buitenlucht nodig.

Wist je dat in elk huis de lucht vervuild is? 
Bewoners en huishoudelijke taken geven 
veel vocht af door schoonmaken, koken of 
douchen. Materialen en poetsproducten geven 
ongezonde stoffen af. Die stapelen zich op als 
je niet verlucht. Ongezonde binnenlucht geeft 
gezondheidsklachten: luchtwegaandoeningen, 
hoofdpijn, astma en allergieën. Te weinig 
zuurstof en veel verontreinigende stoffen in huis 
leiden ook tot concentratieverlies en slechtere 
prestaties op school of werk.

Hou de lucht in huis gezond door een 
ventilatiesysteem of -roosters. Of gewoon door 
regelmatig je ramen open te zetten. 

Meer info en tips: www.gezondbinnen.be 

Wil je de schoolvakanties van 2023 nu 
al inplannen met sportieve, creatieve en 
spannende kampen voor jouw kinderen? 
Dan ben je bij ons aan het goede adres!  
We hebben een ruim aanbod. Het WEtterse 
SPeelplein WESP is de plek bij uitstek voor 
een spetterende zomervakantie.  
Ook cc Nova en de bibliotheek bieden het 
hele jaar door toffe activiteiten voor jouw 
kroost. 

Kampen in de schoolvakanties 
Circus, Beestenboel, Sprookjesbos, 
Muziekinitiatie, Paardrijkamp … dit is maar 
een greep uit de waaier aan kampen van 
Team Jeugd & Sport. De kampen zijn voor 
kinderen vanaf geboortejaar 2011 tot 2019. 
Inschrijven kan vanaf 18 januari 2023. 

Bibliotheek 
De allerkleinsten kunnen wegdromen bij 
het voorleesuurtje en de lezertjes bij een 
mooi kinderboek of een grappige strip. 
Onze bib organiseert ook doorheen het jaar 
activiteiten voor het jonge grut!

Speelplein WESP 
Bij WESP beleven 4 tot 15-jarigen 
een knotsgekke zomervakantie. Elke 
speelpleindag kunnen ze volop spelen, 
ravotten, bouwen, knutselen en zich uitleven!

Sport en spel 
Jouw kinderen kunnen terecht bij tal 
van sportverenigingen, in het binnen- en 
buitenzwembad van De Warande en bij 
jeugdbewegingen zoals Scouts, Chiro en KLJ. 

Het volledige aanbod en meer info over de 
inschrijvingen vind je op  
www.wetteren.be/jeugdaanbod  
Je kan ook bellen naar 09 369 00 50  
of mailen naar jeugddienst@wetteren.be

18 GEWORDEN? LAAT JE HANDTEKENING ACTIVEREN  
OP JE IDENTITEITSKAART

De identiteit app ‘Itsme’ is nu ook toegankelijk voor 16- en 17-jarigen die een eigen bankkaart van een 
grootbank hebben. Heb je geen bankkaart? Dan kan je de itsme-app pas gebruiken vanaf 18 jaar én 
als je een elektronische identiteitskaart hebt.  
- Heb je je e-ID gekregen vóór je 18de verjaardag? Dan is het handtekeningcertificaat nog   
 niet actief. Dit certificaat heb je nodig voor ‘Mijn Burgerprofiel’, itsme®-account,   
 een studiebeurs ... Je kan het certificaat laten activeren in het gemeentehuis zonder afspraak. 
- Nieuwe identiteitskaart ontvangen na je 18de verjaardag? Dan is het handtekeningcertificaat al  
 actief.

Met de UiTPAS  
met kansentarief  
heb je korting.  
Lees meer op  
www.wetteren.be/uitpas. 


