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Avelgemse Volkstuin  
officieel geopend!

 
Op dinsdag 22 maart werd de Avelgemse Volkstuin officieel  
geopend en werd de naam bekendgemaakt.  De inwoners kon-
den suggesties voor een naam bezorgen.  Vincent Bauwens 
stelde ‘OEZE LOCHTING’ voor en werd gekozen als winnaar. 
 
Wat is een volkstuin?
Een volkstuin biedt mensen - die niet over een tuin beschikken - toch de 
mogelijkheid te genieten van een stukje groen en eigen groenten te kwe-
ken.  De sfeer en het sociaal contact in een volkstuin zijn leuke extra’s.   
 
De Avelgemse volkstuin is in de eerste plaats een sociaal project met 
als partners de Gemeente Avelgem, het Sociaal Huis, Groep Ubuntu en 
Boshout vzw.  De nabijheid van het Sociaal Huis biedt de mogelijkheid 
om de verse groenten te gebruiken voor de kookactiviteiten in het kader 
van de aanpak van kansarmoede.  Ook voor de voedselpakketten die 
wekelijks bedeeld worden in het Sociaal Huis is dit mooi meegenomen.   
In de volkstuin voorzien we een gemeenschappelijk deel waar je kan 
leren tuinieren en waar sociaal contact primeert.  Deskundigen geven je er 
ook tips en tricks.  In een ander deel komen stukjes grond van +/- 15 m² 
die gehuurd kunnen worden. Op deze stukjes grond kunnen Avelgemnaren 
zelf tuinieren. Er wordt gestreefd naar een nulgebruik van meststoffen en 
bestrijdingsmiddelen. 

Interesse?
Er zijn nog een 
aantal perceel-
t j es  besch ik-
baar!  Woon je 
in Avelgem en wil 
je graag, privé of 
in de gemeen-
schappelijke 
tuin, een stuk 
grond bewerken?  
Bezorg vrijblij-
vend jouw con-
tactgegevens 
via volkstuin@
avelgem.be.

Ronde van  
Vlaanderen

Verkeers- 
maatregelen

p. 2
Ligging ‘Oeze Lochting’: Aan het Sociaal Huis (Leopoldstraat 
Avelgem).  Meer info: 056 65 07 70 | volkstuin@avelgem.be
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Uw gemeente

Ben jij onze nieuwe vrijwillige brandweerman? 
 
Continu is de brandweer op zoek naar gemotiveerde medewerkers.  Zowel een beroepskracht als een 
vrijwilliger kunnen hun steentje bijdragen in de hulpverlening.   
Zie je een engagement bij de brandweer wel zitten? Contacteer dan de hulpverleningszone Fluvia via: 
www.hvzfluvia.be.

We geven alvast mee dat het nieuwe administratief statuut van 
de brandweerlieden de introductie van een federaal geschikt-
heidsattest betekent.  Alleen wie het federaal geschiktheidsat-
test behaald heeft, kan toegang krijgen tot de aanwervingsproe-
ven voor het personeel van het basiskader (brandweerman) of 
het hoger kader (kapitein) in een hulpverleningszone.   
Meer info:  
l Via de website van de provinciale brandweerschool:  
www.brandweer.wobra.be  
l Via de website van de civiele veiligheid voor een overzicht van 
de data en locaties van de proeven: www.civieleveiligheid.be 

Doortocht Ronde van Vlaanderen voor wielertoeristen
Zaterdag 2 april 2016 van 8 uur tot 20 uur
•		Geen	verkeer	mogelijk	tussen	Wortegem-Petegem	en	het	rondpunt	in	
Kerkhove 
•		Eénrichtingsverkeer	op	de	N453	in	Wortegem-Petegem	en	Oudenaarde
•		Bewoners	van	de	Varent,	Krevelstraat,	Heye,	Oude	Plaats,	Maelstene	
en Sint-Amandswijk kunnen niet via de Oudenaardsesteenweg richting 
Avelgem rijden.

Doortocht Ronde van Vlaanderen voor elite
Zondag 3 april 2016 vanaf 9.30 uur 
•		Geen	verkeer	mogelijk	van	aan	het	rond	punt	in	Kerkhove	richting	
Berchem, noch richting Wortegem-Petegem
•		Richting	Avelgem,	éénrichtingsverkeer	in	de	Oudenaardsesteenweg	
vanaf het rondpunt in Kerkhove tot aan de Ruggestraat
•		 Verkeer	 van	 Avelgem	 richting	 Kerkhove	moet	 omrijden	 via	 de	
Bevrijdingslaan-Bosstraat-Knobbelstraat (zone Anzegem) en via de 
Ruggestraat (zone Kluisbergen)

Ook dit jaar brengen 18 pendelbussen je tot in het hart van de wedstrijd! 
De bussen met vertrek in ‘de Bruwaan’, Ruien en Ronse doen tal 
van stopplaatsen aan en brengen je vlot en veilig tot aan de zones 
Oude Kwaremont-Paterberg, Kruisberg-Hotond en de aankomstzone 
in	 Oudenaarde.	Meer	 info	 hierover	 op	 http://gent.delijn.be/events/
ronde-van-vlaanderen-2016-gratis-pendelbussen.

Verkeersmaatregelen doortocht 
Ronde van Vlaanderen

Enquête Vlaamse 
overheid 
 
Jaarlijks voert de studiedienst 
van de Vlaamse Regering een 
onderzoek uit om te weten met 
welke problemen de burger ge-
confronteerd wordt, wat de toe-
komstverwachtingen zijn en hoe 
de burger tegenover een aantal 
overheidsmaatregelen staat.

Dit jaar zijn er onder meer vragen 
over mediagebruik, milieu, vrije 
tijd, deelname aan het vereni-
gingsleven en vertrouwen in de 
overheid.

Een toevallige selectie bepaalt 
wie bevraagd wordt.  De gekozen 
personen krijgen een brief en een 
folder.  De interviews aan huis 
gebeuren door het onderzoeks-
bureau Dimarso uit Brussel. De 
gemeente moedigt de mensen 
die een brief ontvingen aan deel 
te nemen aan de enquête.

De eerste brieven worden vanaf 
17 maart 2016 verstuurd en het 
onderzoek loopt tot eind juni-
begin juli 2016.  
 
Meer info: 056 65 30 30  
info@avelgem.be 

© Rik Claus
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Leefomgeving

Na Waarmaarde laat ook de 
rest van Avelgem het licht ’s 
nachts niet meer branden! 
 
Na een proefproject in het na-
jaar van 2015 rond het doven 
van de openbare verlichting in 
Waarmaarde besliste het gemeen-
tebestuur om de openbare ver-
lichting op alle gemeentewegen in 
Waarmaarde te doven tussen 23u 
en 5u en dit vanaf 2 februari 2016. 
 
Het doel was om tegen Earth 
hour (19 maart) ook de openbare 
verlichting op de gemeentewegen 
in Bossuit, Outrijve, Avelgem en 
Kerkhove te doven.  De aanpas-
singen aan het netwerk, die nodig 
zijn om de verlichting te kunnen 
doven, vragen echter meer tijd 
dan verwacht waardoor de ver-
lichting in de rest van Avelgem 
in fasen zal gedoofd worden. 
 
Net als in Waarmaarde zullen de 
lichten gedoofd worden tussen 23u 
en 5u.  Op bepaalde locaties waar 
veel volk komt zal de verlichting 
in het weekend niet gedoofd wor-
den (o.a. omgeving Spikkerelle). 
 
Binnenkort wordt de verlichting 
in Bossuit gedoofd.  Alle inwoners 
worden hiervan vooraf per brief op 
de hoogte gebracht.

Meer info: Dienst grondgebied-
zaken | 056 65 30 30   
milieu@avelgem.be

Avelgem dooft  
‘s nachts het 

licht

Herinnering wijziging 
recyclagepark

Sedert enkele maanden zijn er op 
het gemeentelijk recyclagepark 
belangrijke wijzigingen ingevoerd.
   
Het recyclagepark is toeganke-
lijk voor inwoners van Avelgem 
voor het aanbrengen van toe-
gelaten afval ofwel te voet, met 
de (brom)fiets of kruiwagen of 
met een personenwagen zon-
der laadbak of aanhangwagen. 
 
Alle andere voertuigen worden 
niet toegelaten o.a. bestelwagens, 
personenwagens ingeschreven als 
lichte vracht, aanhangwagens, 
landbouwvoertuigen, pick-ups… 
 
De in Avelgem niet-toegelaten 
voertuigen kunnen steeds met hun 
afval terecht op de regionale recy-
clageparken	van	Imog	in	Moen	en	
Harelbeke.

Openingsuren recyclagepark 
Avelgem: 
di, woe en vrij: 9u-12u en  
13u-17u 
za: 9u-15u (doorlopend open) 
 
Openingsuren recyclagepark 
Imog Moen en Harelbeke 
ma, di, woe, do, vrij: 7u-19u 
za: 8u-16.30u 
 
Meer info: Dienst	Milieu 
056 65 30 30 | milieu.avelgem.be

Hondenpoep opruimen a.u.b.! 
 
De gemeente krijgt regelmatig klachten over hondenpoep.
Hondenpoep op voetpaden, pleinen, speelterreinen, grasveld-
jes,… is een bron van ergernis voor vele inwoners.  Het is niet 
enkel vervelend en vies, het kan ook een ernstig risico voor de 
gezondheid inhouden omdat er via wormen infecties veroorzaakt 
kunnen worden. Vooral spelende kinderen die regelmatig met 
hun handen aan hun mond zitten, kunnen zo besmet raken. 
 
Vanuit de gemeentediensten worden dagelijks inspanningen 
geleverd om alles net en rein te houden, maar ook de burgers 
moeten hun steentje bijdragen.  Natuurlijk zijn honden welkom in 
de	gemeente.	Maar	om	het	voor	iedereen	aangenaam	te	houden,	
vragen we toch eventjes wat extra aandacht van hun baasjes. 
Het is de taak van de hondenbaasjes om de hondenpoep onmid-
dellijk op te ruimen.  Baasjes die de hondenpoep niet opruimen 
riskeren een boete van 25 euro. 
 
Daarom vragen wij aan de hondenbaasjes hun verantwoorde-
lijkheid te nemen bij het uitlaten van hun hond.  Neem plastiek 
zakjes mee, laat je viervoeter zijn behoefte doen, ruim dit op, 
knoop het zakje dicht en deponeer het in je restafvalzak of in een 
openbare vuilnisbak.  Het is voor iedereen prettig als voetpaden, 
speelterreinen, grasveldjes,... schoon en hondenpoepvrij zijn!
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Vrije tijd

Henk 
Rijckaert
‘De fun, de hits’
VR 22/04/16 - 20.15u 
Theaterzaal Spikkerelle 
 
Stand-up comedy.   
Reserveer je tickets via: https://
webshopavelgem.recreatex.be. 
Prijs: €14 - €13 (-26/+55/abo) 
Meer	info:	056	65	30	90	 
spikkerelle@avelgem.be

De Tombeelmolen in Outrijve kan de 
eerste en laatste zondag van de maand 

bezocht worden. 

Vrijwilligers gezocht voor de 
Tombeelmolen in Outrijve! 
 
De Tombeelmolen: meer dan een bezoekje waard! 
De	‘Moulin	Rouge’	werd	gebouwd	in	1923	en	gerestaureerd	in	1999.		
Dit stukje industrieel erfgoed is maalvaardig en loont echt de moeite 
om te bezoeken.  Er zijn geleide bezoeken mogelijk, alsook groeps-
bezoeken op aanvraag.   
 
Word ‘Vriend van de Molen’ 
De	Vrienden	van	de	Molen	zorgen	voor	het	onthaal	van	de	bezoekers	
en geven rondleidingen.  Ze houden de molen netjes en doen kleine 
onderhoudswerken.  De Vrienden willen het publiek bewust maken 
van de waarde van ons industrieel erfgoed en helpen mee om dit te 
bewaren voor de volgende generaties.   
Interesse?  Neem dan contact op via joel.dewaele@skynet.be  
056 64 42 73

Digitale fundels 
in de bibliotheek 
 
‘Fundels’ zijn interactieve digitale 
luisterboeken voor kinderen.  Ze 
brengen bestaande prentenboe-
ken tot leven.  Het prentenboek 
wordt voorgelezen en bovendien 
aangevuld met leuke teken-, 
speel- en doe-activiteiten voor 
kinderen tussen drie en zeven 
jaar.

Vroeger kon je deze ‘bundels vol 
fun’ enkel beluisteren en bekij-
ken op je pc met behulp van een 
speciale	fundellezer.		Maar	sinds	
kort kan dit digitaal op je tablet, 
smartphone en op je PC. Via 
je	“Mijn	Bibliotheek-account”	op	
zoeken.avelgem.bibliotheek.be 
kan je zelf fundels downloaden. 
Elke fundel kan je 4 weken lenen. 
Eenmaal gedownload, kan je ge-
leende	fundels	ook	offline	lezen.

Meer info: Bibliotheek  
056 65 30 40 
bibliotheek@avelgem.be   

© Jef Boes

Digitale week 
 
Demo ‘De beste apps’ 
MA	25/04/16	|	14u-16u 
Ter Biest - 5 euro 
Ontdek de beste apps voor iPad 
en Android. 
 
Workshop ‘Google drive, 
werken in de cloud’ 
WO 27/04/16 | 14u-17u 
Ter Biest - 5 euro 
Wat zijn de voor- en nadelen 
van opslaan in de cloud? 
 
Demo ‘Google maps, vlot op 
weg’ 
DO 28/04/16 | 14u-16u 
Ter Biest - 5 euro 
Ontdek de online kaartendienst 
Google Maps.

Meer info: Dienst Jeugd & 
Cultuur | 056 65 30 90  
spikkerelle@avelgem.be  
i.s.m. Bibliotheek Avelgem en 
Vormingplus
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Vrije tijd

Buitenspeeldag 
WO 13/04/16 | 13.30u-17u  
Evenemententerrein Spikkerelle 
Inkom gratis

Amuseer je op het avontuurlijk buitenspeelterrein aan Spikkerelle met o.a. een speleobox,  
go-carts,	gekke	fietsen,	springkastelen,	dans,	djembé,	reuzenklimtoren,	BMX,	...		 
Kleuters moeten begeleid worden door een volwassene. 
Meer info: Dienst Jeugd & Cultuur of Sportdienst: 056 65 30 90 | 056 65 30 60  
jeugd@avelgem.be | sport@avelgem.be 

Sportaanbod in het sportcentrum
Onmiddellijk na de Paasvakantie start het sportaanbod van het 3de trimester.   
Er zijn sportmogelijkheden voor alle leeftijden, van kleuter tot senior: kleutertur-
nen, sportacademie, recreatief basketbal, badminton, yoga, aquagym voor senio-
ren, …

Vrijwilligers gezocht voor het sportcentrum
Tijdens de periode september tot en met half april werken de indoorclubs hun 
competitie-wedstrijden af op zaterdag. Aangezien het sportcentrum over 2 sportza-
len beschikt en elke sportzaal verschillende competitieterreinen heeft, gaan er veel 

verschillende wedstrijden door op hetzelfde moment. Dit zorgt voor een drukke bedoening. Om alles in goede 
banen te leiden is de sportdienst voor komend seizoen (start september 2016) op zoek naar vrijwilligers die 
op zaterdagmiddag en/of –avond kunnen helpen om enerzijds het toezicht te  
garanderen en anderzijds als aanspreekpunt te fungeren voor de bezoekers.   
We streven ernaar een ploeg vrijwilligers samen te stellen zodat de diverse zater-
dagen onder de verschillende vrijwilligers in de ploeg kunnen verdeeld worden. 

Wij zorgen voor een interne opleiding, een verzekering tegen lichamelijke ongeval-
len en BA en een vrijwilligersonkostenvergoeding.

Meer info: Sportdienst | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

Op deze activiteit krijg je UiTPAS punten 
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Leven en welzijn

De Vlaamse huursubsidie

Voor wie is de Vlaamse huursubsidie?
l Je verhuist van een onbewoonbare, ongeschikte of te kleine woning naar een geschikte woning,  
of je verhuist van een woning die onaangepast is aan jouw leeftijd of handicap naar een aangepaste woning, 
of je verhuist naar een woning van een sociaal verhuurkantoor,  
of je was dakloos en verhuist naar een geschikte woning. 
l Je bezit geen woning. 
l Jouw gezin heeft een inkomen van maximaal 17.230 euro vermeerderd met 1.540 euro per persoon  
ten laste. 
l De huurprijs van de huurwoning bedraagt maximaal 580 euro vermeerderd met 72,50 euro per persoon 
ten laste.

Hoeveel bedraagt de Vlaamse huursubsidie?
Het maandelijkse bedrag dat je in 2016 krijgt is 1/3 van de huurprijs van jouw woning, tot een maximum 
van 123,64 euro. Daarbij komt altijd nog 20,61 euro extra per persoon ten laste. 
Bovenop de huursubsidie krijg je bij jouw verhuis ook eenmalig een installatiepremie. Die bedraagt driemaal 
jouw maandelijkse huursubsidie.  
Als je dakloos was, en daardoor al een installatiepremie kreeg van het ocmw, dan kan je deze installatiepre-
mie niet meer krijgen. 
 
Meer info: wonenwestvlaanderen@rwo.vlaanderen.be | 050 24 82 50  
Sociaal Huis: 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

Uithuiszetting?  Vermijd het!
Je verhuurt een woning en er zijn problemen met de huurder waardoor je een uithuiszetting overweegt? 
Je huurt een private of sociale woning en je loopt het risico om uit je huis gezet te worden?  Wil je als ver-
huurder de problemen die je ervaart met je huurder samen aanpakken?  Wil je als huurder een uithuiszet-
ting vermijden?  Het team preventieve woonbegeleiding van CAW Zuid-West-Vlaanderen zoekt samen met 
jou naar een oplossing!

Preventieve woonbegeleiding
l Op vraag van de verhuurder, de huurder of een dienst die 
de huurder/verhuurder begeleidt/ondersteunt;
l Bij woonproblemen of huurachterstal;
l Om samen een (gerechtelijke) uithuiszetting te 
voorkomen;
l De hulpverlening is gratis. 
 
Wil je samenwerken om een uithuiszetting te voorkomen, 
neem contact op met het CAW-onthaal of het Sociaal Huis.  
Meer info op www.cawzuidwestvlaanderen.be/
preventieve-woonbegeleiding

Sociaal Huis: 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be
CAW-onthaal: 056 53 21 51 | preventievewoonbegeleiding@cawzuidwestvlaanderen.be
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Leven en welzijn

Overlijdens 
 
27.01.2016 Gabrielle Beyens,  
weduwe van Charles Forêt
08.02.2016 Dirk Vandoorne
08.02.2016 André Delobelle,  
weduwnaar van Paula Debeurme
14.02.2016	Michel	Beyaert,	 
weduwnaar van Rénilde Lanneau
14.02.2016 Suzanna Bijls
15.02.2016 Bert Vandamme
16.02.2016 Danny Catteeuw
22.02.2016 Lucien Decraene, 
echtgenoot van Yvette 
Vandenberghe
04.03.2016	Maria	Devos,	 
weduwe van Gerardus Putman
04.03.2016 Adrien De Puydt, 
echtgenoot van Norberte 
Cottenier
07.03.2016	Jozef	Maes,	 
weduwnaar van Agnes Verhaeghe 
10.03.2016 Pascal Deconinck, 
echtgenoot van Lucienne 
Vanwynsberghe

Bevolking

Wachtdiensten
Apotheek: www.apotheek.be  
of 0903 99 000 (1,5 euro per  
minuut) 
Dokter: 056 64 75 20  
Voor de inwoners van  
Kerkhove: 055 38 89 00 
Tandarts: 0903 399 69

Geboorten
 
06.02.2016 Lotte Temmerman, dochter van Tim en Sharon Feys
11.02.2016 Arthur Werbrouck, zoon van Lysander en Barbra De Groote
13.02.2016 Fahr Nezar, zoon van Amer Nezar Radam en Saadiyah 
Alghuraizi
16.02.2016	Lizzy	Vanhuffel,	dochter	van	Nic	en	Fallon	Mostien
19.02.2016 Nellie Debusschere, dochter van Dominique en Sylvie 
Vlericq
20.02.2016	Dylano	Houfflyn,	zoon	van	Jeffrey	en	Kimberly	Vandamme
22.02.2016 Norah Van Wambeke, dochter van Benoit en Sylvia Baele
22.02.2016 Fiel Desmet, zoon van Bram en Rebecca Vromant
28.02.2016 Lauri Vercoutere, dochter van Jonathan en Justine Vanacker
29.02.2016 Nora Van Lancker, dochter van Christof en Kimberly 
Vandenbussche
08.03.2016 Suzanne Tyvaert, dochter van Wouter en Julie Vandevelde
10.03.2016	Amber	Beuselinck,	dochter	van	Peter	en	Melissa	Bossuyt	

Documenten Dienst Burgerzaken
E-loket
Via www.avelgem.be/e-loket kan je heel wat aanvragen van thuis uit 
doen. De gevraagde documenten worden naar je thuisadres opgestuurd.
 
Betaal zoveel mogelijk met bancontact! 
En dit voor jouw comfort en onze veiligheid... 
 
Normen internationale reispas 
Een internationaal reispaspoort moet beantwoorden aan internationaal 
vastgestelde strikte normen.  De nieuwe biometrische reispaspoorten be-
vatten gegevens betreffende je identiteit en nationaliteit, vingerafdrukken, 
je foto en je handtekening.  De normen voor de foto zijn strenger gewor-
den dan voorheen.  Indien je foto niet conform is, dan moet de gemeente 
die	weigeren.		Meer	info:	www.fotopaspoort.be.		 
Let op de volgende zaken bij het maken van een foto: 
1. Een neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen glimlach. 
2. Hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief. 
3. Het aangezicht volledig vrij en zichtbaar zijn.  
4. Je ogen moeten goed zichtbaar zijn: geen weerkaatsing op brilglazen, 
geen getinte glazen, maar ook geen montuur die vlak langs de ooglijn 
loopt. 
5. Een pasfoto in kleur die maximaal 6 maanden oud is, en op hoogwaar-
dig, glad fotopapier.

Meer info: Dienst Burgerzaken | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be 
www.diplomatie.belgium.be

Huwelijken
26.02.2016 Jeroen Dewaegenaere en Amber Verfaillie
05.03.2016	Dries	Parmentier	en	Marjolein	Colpaert

Jubilea

Roland Heyte en Emilia Huyghe 
Gouden Bruiloft  

(Rumbeke 11/03/1966) 
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