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Deze editie van Avelgem Info ziet er door de maatregelen ter bestrijding van het
coronavirus anders uit.
Voor meer informatie verwijzen wij u door naar de volgende kanalen:
Gemeente | www.avelgem.be - Facebook Gemeente Avelgem
Algemeen | 0800 14 689 - info-coronavirus@health.fgov.be - https://www.info-coronavirus.be

HET CORONAVIRUS
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Was je handen
regelmatig en grondig
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60
seconden per wasbeurt.

Hoest of nies
in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van
je elleboog.

Raak je gezicht zo
weinig mogelijk aan
met je handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi ze weg in
een afsluitbare
vuilbak.

Vermijd
handen
geven.

Blijf thuis
als je zelf
ziek bent.

Vermijd nauw
contact met
personen die
ziek zijn.
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GEMEENTELIJKE BELASTING DRUKWERK BUS-AAN-BUS
De gemeente Avelgem heft een belasting op de bus-aan-bus bedeling van
niet-geadresseerd drukwerk en van gelijkgestelde producten. Indien je flyers
aan huis wenst te bedelen in Avelgem voor bijvoorbeeld jouw onderneming
of evenement, ben je verplicht aangifte te doen binnen de veertien kalenderdagen na de verspreiding van het eerste exemplaar. De belasting bedraagt
0,06 euro per verspreid exemplaar.
De aangifte kan je indienen via deze webpagina:
https://www.avelgem.be/formulieren/
aangifteformulier-belasting-op-de-verspreiding-van-drukwerken

NIEUW BIBLIOTHEEKSYSTEEM WISE: WAT VERANDERT ER?
Het nieuwe systeem Wise zal voor jou als lener geen schokkende verandering zijn. De wijzigingen zijn vooral achter de
schermen voelbaar. Aan de zelfbedieningbalies en de betaalautomaat wijzigt er niets. Misschien ontstaat er een wachttijd
aan de infobalie, omdat alle bibliotheekmedewerkers het nieuwe systeem nog in de vingers moeten krijgen.
Moet ik me opnieuw inschrijven?
Neen. Alle lenergegevens en transacties zijn mee overgezet naar Wise. Ook de koppeling met Mijn Bibliotheek blijft behouden. Wel moet je (vanwege de GDPR) je goedkeuring tot verlenging van jouw lidmaatschap geven aan de infobalie.
Uitlenen, innemen, verlengen
Uitlenen en innemen wijzigt niet. Verlengingen registreren wel!
Je kan de uitleenperiode éénmaal verlengen en dit voor een periode van 4 weken (2 weken voor dvd’s en speciale
collecties). Het systeem telt 28 dagen bij (14 dagen voor dvd’s en speciale collecties) op het moment dat je verlengt.
Verleng de uitleenperiode van je materialen dus niet te snel.
Verlenging van de uitleentermijn is mogelijk op voorwaarde dat de materialen niet door een andere gebruiker
gereserveerd zijn.
Lidmaatschap
Met je lidmaatschap van Avelgem kan je terecht in volgende bibliotheken van Zuid-West-Vlaanderen: Anzegem, Avelgem,
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kuurne, Lendelede, Menen, Waregem, Wervik, Wevelgem en Zwevegem. Leners met een
actief abonnement in Avelgem kunnen zich dus inschrijven in de andere bibliotheken zonder daar opnieuw lidgeld te
moeten betalen. Leners met een actief abonnement in een van de vermelde bibliotheken kunnen zich inschrijven in
Avelgem zonder hier opnieuw lidgeld te moeten betalen. In elke bibliotheek moet je je abonnement wel laten activeren
aan de infobalie. Het lidgeld bedraagt 5 euro. Het lidmaatschap voor jongeren (< 18 jaar) is gratis.
Info: Bibliotheek | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

VERVOERREGIO KORTRIJK

Geef uw mening over het openbaar vervoerplan 2020
Avelgem behoort tot de vervoerregio Kortrijk en binnen dit kader zijn een regionaal mobiliteitsplan en een openbaar vervoerplan
2020 in de maak. Het uitgangspunt van het openbaar vervoerplan 2020 is het principe van basisbereikbaarheid waarbij gestreefd
wordt naar een vraaggericht openbaar vervoer. Hierbij richt men zich op het versterken van de drukke assen en het beter op
elkaar aansluiten van verschillende vervoersmogelijkheden (combimobiliteit), dit alles binnen een gelaagd netwerk (trein – kernnet
– aanvullend net – vervoer op maat) en budgetneutraal kader.
De Lijn heeft inmiddels een concreet voorstel van kernnet en aanvullend net voor de regio opgemaakt. In het kernnet en
aanvullend net worden de verbindingen tussen de verschillende grotere kernen binnen de regio vastgelegd. Dit voorstel werd
binnen de vervoerregio en met de gemeenten zelf besproken en intussen ook al lichtjes aangepast.
Concreet voor Avelgem zou dit het volgende betekenen:
- het deel van de vaste lijn 85 tussen Spiere en Avelgem valt weg en wordt vervangen door een functionele lijn
(= enkel in de spits, hoofdzakelijk voor schoolkinderen) tussen Kortrijk en Avelgem (via de dorpen Kooigem, Spiere, Helkijn,
Sint-Denijs, Moen, Bossuit en Outrijve);
- de frequentie van de lijn 91 (Avelgem – Kortrijk) wordt opgetrokken van 60 minuten naar 30 minuten;
- voor de andere lijnen (92-65-66-68) zijn er weinig tot geen aanpassingen.
Dit voorstel van OV-plan kan je raadplegen op www.avelgem.be/vervoerregio.
Opmerkingen kunnen tot 30 april bezorgd worden via mobiliteit@avelgem.be.
Dit kernnet en aanvullend net moeten nog ondersteund worden door het vervoer op maat. Momenteel wordt dit ingevuld door de
belbus. Een concrete invulling moet nog binnen de vervoerregio besproken worden. De gemeente dringt alvast aan op een
deel van dit budget om het westelijk deel van de gemeente te bedienen. Het voorstel van kernnet en aanvullend net moet voor
de zomer door de vervoerregioraad goedgekeurd worden om daarna in overleg met de gemeenten meer in detail uit te werken.
De invoering is gepland in december 2021.
Meer info: www.vervoerregiokortrijk.be of kortrijk.vervoerregio.net

WERKEN AAN OF ROND JE WONING? INFORMEER JE GOED!
Heb je plannen om werken uit te voeren aan of rond jouw woning of eigendom?
Mogelijk heb je dan een omgevingsvergunning nodig of moet je de werken minstens melden aan de gemeente.
Om problemen achteraf te vermijden wordt aangeraden om al in een vroeg stadium jouw plannen af te toetsen bij de
dienst Grondgebiedzaken.
DIENST GRONDGEBIEDZAKEN | 056 65 30 30 | stedenbouw@avelgem.be
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VOEDSELTEAM AVELGEM HEEFT EEN BOONTJE VOOR JOU!
Vind jij gezonde voeding belangrijk? Hou je van verse seizoensproducten met
veel smaak? Weet je graag wie jouw voedsel heeft geproduceerd? Dan is
Voedselteams iets voor jou!
In Avelgem is er sinds kort een Voedselteam gestart! Stap je in een
Voedselteam, dan kan je samen met andere Avelgemnaren voedsel aankopen,
rechtstreeks van lokale producenten. Je plaatst je bestelling via een webplatform en je haalt je producten de donderdagavond op in het depot in Het
Ganzenhof (Bosstraat Avelgem).
Wist je dat er verspreid over heel Vlaanderen ruim 120 Voedselteams bestaan?
Voedselteams houden de afstand tussen consument en producent zo klein
mogelijk. Op die manier krijg je in Avelgem gemakkelijk toegang tot eerlijke,
duurzame en lokale voeding. Zo weet jij als burger opnieuw waar je voedsel
vandaan komt én krijgen lokale, kleinschalige producenten een duwtje in de
rug!
Nieuwsgierig of Voedselteams ook iets is voor jou? Plaats je proefbestelling op
www.voedselteams.be.

BEDANKT MOOIMAKERS
Zaterdag 7 maart werden alle Avelgemse Mooimakers door de gemeente bedankt voor hun inzet en engagement om
vrijwillig een stukje openbare weg vrij te maken van zwerfvuil en sluikstorten. Het was een gezellige kennismakingsnamiddag bij een kopje koffie met taart en elke Mooimaker kreeg een nieuwe blauwe regenjas cadeau.

Zie je het ook zitten om mee
te helpen onze gemeente
proper te houden?
Word Mooimaker en claim je
propere plek.
Claim je plekje op via
http://mooimakers.be/
actiekaart
De afvalintercommunale
Imog zorgt voor
het nodige opruimmateriaal (grijper, handschoenen, fluovestje
en vuilniszakken).
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GEZOCHT:
BUSCHAUFFEUR
SPEELPLEINWERKING
Kom je mee het chauffeursteam
versterken en breng je kinderen
naar de speelpleinwerking in
Kerkhove en Outrijve?
Wanneer?
- tijdens de paas- en/ of
zomervakantie
- ’s morgens tussen 8.00 en 9.00 uur
- ’s avonds tussen 16.45 en 17.45
uur
- op de dagen die jij zelf opgeeft
Praktisch?
- met een busje voor 8 + 1
- rijbewijs B volstaat
- je wordt vrijwilliger bij ZOHRA
Interesse?
Neem dan zeker contact op met het
Sociaal Huis (056 65 07 70) of mail
naar huisvanhetkind@avelgem.be.

VERVOERSDIENST COMFORTE
Comforte brengt je op je
gemak! Zo hoef je geen enkele
afspraak te missen en kan je
ook in je vrije tijd doen wat je
wil, wanneer en waar je wil.

(c) www.comforte.be

Onze speciaal aangepaste
voertuigen pikken iedereen op
in Avelgem en brengen je naar
het dorpsrestaurant. Zit je in
een rolstoel? Geen enkel
probleem! Onze chauffeurs
zetten je immers niet zomaar ergens af langs de baan, maar begeleiden je tot op
je eigenlijke bestemming.
De verplaatsingstijd wordt betaald met dienstencheques.
1 uur rijtijd = 1 dienstencheque. Maandelijkse facturatie: het saldo van de
resterende minuten wordt overgedragen op de volgende maand.
Je kan rekenen op onze vervoersdienst om veilig en op tijd op elke bestemming
te geraken. En achteraf weer thuis natuurlijk!

DOE DE WOONTEST
Hoe we wonen verandert razendsnel. Om de wijzigingen
wat overzichtelijker te maken lanceert de Vlaamse overheid samen met de gemeente Avelgem Thuis in de
Toekomst. Via deze online woontest geef jij jouw stad of gemeente informatie
over hoe je graag wilt wonen. En daarmee kunnen jullie samen plannen voor
de toekomst maken.
Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.
Nieuwsgierig? Doe de test via https://www.thuisindetoekomst.be

WACHTDIENSTEN
Apotheek: www.apotheek.be
of 0903 99 000 (€ 1,5/min.)
Dokter: 056 64 75 20
Inwoners van Kerkhove:
055 38 89 00
Tandarts: 0903 399 69

DIAMANTEN JUBILEUM

Gaston Lotin en Noella Pot, gehuwd op 05/03/1960 in Moen

ZELF JUBILARIS?

Zijn jullie binnenkort 50, 60, 65, 70 of misschien zelfs 75 jaar gehuwd en willen
jullie een huldiging? Of ken je iemand die binnenkort een jubileum viert en een
huldiging wenst?
Neem dan ten laatste 1 maand voor de jubileumdatum contact op via
056 65 30 30, info@avelgem.be of aan het onthaal van het gemeentehuis.

VACATURE
GEMEENTE
AVELGEM
Heb jij een vlotte pen en
ben je taalvaardig, creatief,
nauwkeurig en gedreven?
Dan is een job als
deskundige
communicatie in onze
organisatie iets voor jou.

DESKUNDIGE
COMMUNICATIE
niveau B1-B3

De uitgebreide functiebeschrijving vind je terug op www.avelgem.be/vacatures

Profiel
• Je bent thuis in de digitale wereld, kan overweg met grafische programma’s, houdt van videomontage- en bewerking,
of je leert dit snel aan.
• Sociale media hebben geen geheimen voor jou.
• Naast bovenstaande eigenschappen bruis je van initiatief en zin voor organisatie.
• Je bezit een bachelordiploma (bij voorkeur met nadruk op communicatie).

Wij bieden
• Een voltijds contract van onbepaalde duur (38u per week)
• Onmiddellijke indiensttreding
• Startloon € 2.460,78 bruto/maand > eindloon € 4.146,34 bruto/maand, functierelevante anciënniteit komt in aanmerking
• Extralegale voordelen: maaltijdcheques, fietsvergoeding, tweede pensioenpijler, hospitalisatieverzekering
• Flexibele werkuren en gunstige vakantieregeling
• 2 jaar wervingsreserve

Interesse?
• Vul op www.avelgem.be/vacatures het sollicitatieformulier in en voeg hierbij een duidelijke CV en een kopie van het
gevraagde diploma.
• De kandidatenlijst wordt afgesloten op woensdag 8 april 2020 om 12 uur. Als er meer dan 20 kandidaten zijn, is er
mogelijks een preselectie op basis van het sollicitatieformulier.
• De schriftelijke proef vindt plaats op woensdagnamiddag 6 mei 2020.
• Contact: personeelsdienst@avelgem.be of 056 65 07 70.
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