INFO
A

AVELGEM
V

E

L

G

E

M

editie beleid & klimaat-natuur-milieu

HEROPSTART GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
+ ZOMERREGELING JULI - AUGUSTUS
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Gemeentehuis: open op afspraak - telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur via 056 65 30 30 (ma-vr)
Sociaal Huis: open op afspraak - telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur via 056 65 07 70 (ma-vr)
Sorteerpark: open onder strikte veiligheidsmaatregelen
di, woe, vr van 9.00 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur | za van 9.00 tot 15.00 uur
Bibliotheek: ma, di, do, vr van 15.00 tot 19.00 | wo van 14.00 tot 19.00 | za van 9.30 uur tot 12.30 uur
Gesloten van 27 juli t.e.m. 9 augustus
Sportdienst: open op afspraak - telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur via 056 65 30 60
Gesloten van 27 juli t.e.m. 9 augustus
Spikkerelle: open van ma-vr van 9.00 tot 12.00 uur (056 65 30 90)
Gesloten van 20 juli t.e.m. 9 augustus
Dienstenonderneming West-Vlaamse Scheldestreek: open op afspraak - telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot
12.00 uur via 0478 47 87 01
ZOHRA: open op afspraak - telefonisch bereikbaar van 8.30 uur tot 12.00 uur via 056 65 30 36
Opgepast: het dorpsrestaurant blijft gesloten in juli en augustus.

AANGEPAST & VEILIG VAKANTIEAANBOD
De vrijetijdsdiensten van Avelgem werkten een veilig en aangepast zomeraanbod uit.
Speelpleinwerking (per week):
Kerkhove (2,5-6 jaar) | Outrijve (6-12 jaar) | uitzonderlijk: Avelgem (4-8 jaar,
bij voorkeur uit hetzelfde gezin)
l

Thematische kampweekjes:
vakantiekamp | omnisportkampen | musicalkamp | sport-spel-belevingskampen | danskamp | creakamp | magiekamp
l

Generation A (tienerwerking):
losse activiteiten en adventure sportkampen
l

l

NIEUW: Sport en Speelpleinwerking On The Road op de wijkspeelpleinen

Alle info: www.avelgem.be/vakantieaanbod
Inschrijven: www.avelgem.be/webshop
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In het sociaal huis van Avelgem kan je terecht voor bijkomende info en kan je op doorverwijzing
langskomen bij een eerstelijnspsycholoog.
Sociaal huis: Leopoldstraat 66 Avelgem | 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

FEEST 65-JARIGEN

FEEST 60-JARIGEN

Voor wie? Geboren in 1955 in Avelgem, in Avelgem naar
school geweest of nu wonend in Avelgem
Hou deze datum vrij, er volgt een persoonlijke uitnodiging
per brief. Info: rosanevanwymelbeke@hotmail.com

Voor wie? iedere ( ex-)Avelgemnaar geboren in 1960
of school gelopen in Avelgem
Noteer alvast in jullie agenda!
Info: franklobel1@gmail.com

ZO 18 oktober Salons Alta Ripa

DI 10 november Scheldeschuurke Bossuit
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STEUNPLAN GEMEENTE AVELGEM
De coronacrisis trof, in meer of mindere mate, heel wat Avelgemnaren financieel en/of sociaal-economisch. De gemeente werkte een
steunplan uit met daarin bijzondere aandacht voor de lokale economie, de kwetsbare gezinnen en het verenigingsleven.
1. Maatregelen ter ondersteuning van de lokale economie
De handelaars leden in 2019 al onder 2 grote wegenwerken. Pas eind 2019/begin 2020 konden ze zich met uitgedunde marge
herpakken. De corona-intrede is voor velen een druppel te veel. Naast de bestaande federale en Vlaamse maatregelen, wil Avelgem
na de lockdownperiode graag een serieuze boost geven aan de lokale economie.
Avelgembon “exclusief”
Als je als Avelgemnaar tussen 26 mei en 15 juli een Avelgembon koopt, dan legt de gemeente 25% bij
en ontvang je een Avelgembon “exclusief”. Iedereen kan meegenieten van dit systeem. Want voor
een bon van 10 euro, ontvang je er een van 12,50 euro. Voor 20 euro, ontvang je er een van
25 euro en voor 40 euro ontvang je een bon van 50 euro. Deze Avelgembon “exclusief” is geldig bij
tal van Avelgemse ondernemers tot 31 december 2020. De aankoop wordt beperkt tot 200 euro per
inwoner (je ontvangt dan bonnen ter waarde van 250 euro) en dit zolang de voorraad strekt.
De gemeente voorziet hier een budget van 80.000 euro voor. De Avelgembon kan je uitsluitend online
(www.avelgem.be/nieuws/avelgembon-exclusief) of per telefoon bestellen van 8.30-12.00 uur (056 65 30 40). Na ontvangst van de
betaling op rekeningnummer BE71 0910 0020 7769 worden de bonnen klaargelegd in de bibliotheek.
Belasting op niet-geadresseerd drukwerk
In het eerste semester na de opheffing van de maatregelen (of bij versoepeling) kunnen de ondernemers 2 extra gratis verspreidingen
doen, bovenop de 2 vrijgestelde verspreidingen. Uiteraard moeten de verspreidingen voldoen aan de voorwaarden om voor de
vrijstelling in aanmerking te komen.
Standgeld marktkramers
Marktkramers worden vanaf het begin van de coronacrisis tot 31 december 2020 vrijgesteld van standgelden.
Standgeld kermisuitbaters
Op vraag van de kermisvereniging worden ook de kermissen tot 31 december 2020 vrijgesteld van standgelden.
Belasting voor diensten voor het verhuur van voertuigen met bestuurder
Van zodra Vlaanderen deze bevoegdheden aan de gemeente toekent, wordt ook de belasting voor diensten voor het verhuur van
voertuigen met bestuurder opgeheven voor het aanslagjaar 2020.
2. Maatregelen ter ondersteuning van de kwetsbare gezinnen
De coronacrisis treft ook de kwetsbare gezinnen hard. De gemeente levert extra inspanningen om hen bijkomend te steunen.
Onderstaande voorstellen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad van 29 juni.
Schooltoelage
Met het oog op de heropstart van het nieuwe schooljaar breidt de gemeente de doelgroep van het pakket schooltoelage uit.
Ook kinderen die via hun mutualiteit een verhoogde tegemoetkoming krijgen, kunnen een beroep doen op een toelage.
Het bedrag hiervan varieert van 30 euro tot 75 euro per kind, naargelang het jaar waarin het kind zich bevindt. De gemeente voorziet
hiervoor een bijkomend budget van 5.000 euro.
Verhoging tegemoetkoming alleenstaanden/éénoudergezinnen
De gemeente trekt de bestaande tegemoetkoming voor alleenstaanden/éénoudergezinnen op van 50 naar 70 euro. Daarnaast kunnen
ook personen die tijdelijk werkloos zijn of waren tijdens de coronoacrisis (met een jaarlijks belastbaar inkomen van maximum 25.000
euro) een beroep doen op de tegemoetkoming. Het voorziene bedrag in de meerjarenplanning wordt hiervoor opgetrokken van 20.000
naar 35.000 euro.
Schrappen bijdrage voedselpakketten
Tot eind 2020 rekent de gemeente geen persoonlijke bijdragen aan voor de voedselpakketten.
3. Maatregelen ter ondersteuning van het verenigingsleven
Compensatie Avelgemse verenigingen
Erkende Avelgemse verenigingen die door Covid-19 een evenement moeten annuleren en daardoor heel wat inkomsten mislopen,
krijgen financiële ondersteuning door middel van een compensatiereglement. De gemeente maakt 10.000 euro vrij om de gederfde
inkomsten van deze evenementen te compenseren.
Terugbetaling reservatie- en huurkosten
De reservatie- en huurkosten voor het gebruik van GC Spikkerelle, de onmoetingscentra en de sportinfrastructuur worden terugbetaald.
Geannuleerde activiteiten tellen mee voor de subsidieverdeling
Activiteiten van verenigingen die, omwille van de coronacrisis niet konden doorgaan, worden toch meegeteld bij de berekening van de
punten en toelagen voor de subsidieverdeling.
Terugbetaling jeugd-, sport- en culturele activiteiten
Gemeentelijke jeugd- en sportactiviteiten die niet konden doorgaan, worden terugbetaald.
Tickethouders en abonnees van GC Spikkerelle kunnen kiezen voor een terugbetaling of een waardebon.
Ze kunnen hun ticket(s) ook schenken aan artiesten en gezelschappen uit solidariteit met de cultuursector.
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NIEUW BIBLIOTHEEKSYSTEEM WISE
De overstap naar het nieuwe bibliotheeksysteem Wise is achter de rug. Met succes.
Hou je rekening met een aantal wijzigingen?
Voortaan kan je met jouw lidmaatschap terecht in de twaalf bibliotheken van de regio Zuid-West-Vlaanderen. Heb je een
actief abonnement in Avelgem, dan kan je je gratis inschrijven in de andere bibliotheken. Ben je lid in een bibliotheek van
de regio, dan kan je je gratis inschrijven in Avelgem. 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.
l Jaarlijks krijg je de kans je lidmaatschap te hernieuwen. Er valt een automatische verwittiging in je mailbox. Als je gebruik
wil blijven maken van de (digitale) diensten van de bibliotheek contacteer je best bij je eerstvolgende bezoek een bibliotheekmedewerker.
l Opgelet met de verlengtijd van je materialen. 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 dus bij voorkeur als je uitleentermijn bijna verstreken is.
Verlenging is mogelijk op voorwaarde dat de materialen niet door een andere gebruiker gereserveerd zijn.
l

Info: Bibliotheek | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

(HER)ONTDEK DE REGIO MET CONTREI LIVE
Van 9 juli tot 26 oktober 2020 kun je het kunstenparcours Contrei Live gratis bezoeken, ook in Avelgem. Contrei Live is een
kabbelend kunstenparcours op en langs het water in de dertien steden en gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen, georganiseerd
door Intercommunale Leiedal. Zestien kunstenaars en ontwerpers uit binnen- en buitenland nodigen je uit om de streek te
verkennen, mee te reflecteren op en over het water en de dialoog aan te gaan over het belang ervan. Want water wordt steeds
meer een kostbaar goed.
Het is uitkijken naar de zomer om, na deze uitzonderlijke periode met haar al even uitzonderlijke maatregelen, het kunstenparcours via drie fietslussen vrijuit te verkennen. Contrei Live is geen massamanifestatie maar een cultureel event dat je uitnodigt om verrassende plekjes in onze regio te verkennen en daar een betekenisvolle en artistieke dimensie aan toevoegt. De
uitgewerkte fietsroutes stimuleren bovendien om te blijven bewegen, uiteraard in lijn met de geldende afstandsmaatregelen.
Hopelijk kunnen we op dat moment ook al eens halt
houden bij een van de vele horecazaken langs de routes.
In de Avelgemse Scheldemeersen is ‘Living Nature’ te bewonderen van de internationaal vermaarde componist en kunstenaar
Hans Peter Kuhn. Living Nature is een geluidsinstallatie in een
natuurlijke omgeving rond een wandelpad. Ze bestaat uit tien tot
twintig luidsprekers die onzichtbaar zijn ingegraven. De installatie
is gebaseerd op de tegenstelling tussen Naturkunst en Kunstnatur.
Het idee erachter is om een soort kunstmatige natuur te creëren
binnen een echte, bestaande natuurlijke omgeving. Op een speelse, humoristische manier wil deze ingreep de menselijke perceptie van de natuur benaderen en demystificeren. De geluiden die
het publiek hoort, vormen als het ware een auditieve trompel’oeil die de bezoeker verwart. De audio bestaat uit natuurlijke
opnames, zoals het geluid van dieren, wind en water, maar ook
uit geluiden die verwarren en niet bij de natuurlijke habitat van
de Scheldemeersen horen, en zo de zichtbare onwaarschijnlijkheid van het gecreëerde landschap benadrukken.
Meer informatie? Volg Contrei Live via facebook.com/contreilive en www.instagram.com/contreilive_kunstenparcours
www.contreilive.be | info@contreilive.be | 056 24 16 16
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DEELTIJDS KUNSTONDERWIJS
AVELGEM
CONSERVATORIUM & GAVKA
Schrijf je nu in voor schooljaar 20-21!

• Het secretariaat blijft gesloten tot
24 augustus 2020.
• Inschrijven kan - onder voorbehoud van
bijsturing door de overheid - tot en met
30 september 2020.
• Aanbod vestiging Avelgem
www.avelgem.be/kunstonderwijs
• Aanbod hoofdschool Kortrijk:
www.kortrijk.be/conservatorium
www.kortrijk.be/academie
Conservatorium
• afdelingen woord en muziek
• online inschrijven via
https://www.kortrijk.be/inschrijvenvoor-het-conservatorium
• Gezien de coronamaatregelen is het enkel
mogelijk om online in te schrijven met ondersteuning van een telefooncentrale.
Indien je problemen ondervindt kan je bellen
naar 056 27 78 80 (weekdag: 14-18u, za:
9-12u - niet tussen 6 juli en 24 aug.).
Gavka
• beeldende kunst voor kinderen,
jongeren en volwassenen
• online inschrijven via:
https://www.mijnacademie.be/
academiekortrijk
• 056 27 78 60
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AUDIOVISUEEL ATELIER
Dit atelier is bedoeld voor kinderen van het 4de, 5de en 6de leerjaar
die interesse hebben in film, audio en vooral animatie. Werk je graag
met een fototoestel en wil je aan de slag op een iPad? Wil je zelf een
animatiefilmpje maken? Ook van andere media en technieken wordt
geproefd, om zo geleidelijk te komen tot eigen audiovisuele presentaties. Er is geen basiskennis vereist, enkel fantasie en een beetje
geduld heb je nodig. De lessen vinden plaats op dinsdag van 18.20 tot
20 uur.

PLANKGASTJES & OPMAATJES CONSERVATORIUM

Zit je in het eerste of het tweede leerjaar? Ben je een babbelaar en zitten er
honderden verhaaltjes in je hoofd? Duik je graag in de verkleedkoffer en kom
je eruit als een wolf of een tovenaar? Ben je een echte moppentapper en
liggen je klasgenootjes gierend op de grond als jij weer eens een nieuwe mop
hebt bedacht? Houd je van gekke bekken trekken en vreemde woorden verzinnen? Dan moet je bij de plankgastjes zijn!
Of zit je hoofd al vol met honderd liedjes? Maakt zingen je blij en luister je
graag naar muziek ? Heb je zin in muziekspelletjes en kan je niet wachten om
muziek te leren maken? In hele leuke lessen leer je zingen over beren, paddenstoelen en vliegende bezems. Je speelt ook af en toe al eens op een instrument, zo kan je samen al een héél orkest maken! Kom dan naar de opmaatjes!
Wanneer :
Plankgastjes 6 jarigen : Maandag 16.15 tot 17.15 uur – Meester Brandon
Plankgastjes 7 jarigen : Maandag 17.15 tot 18.15 uur – Meester Brandon
Opmaatjes 6 jarigen : Woensdag 13 tot 14 uur – Juf Claire
Opmaatjes 7 jarigen : Woensdag 14 tot 15 uur – Juf Claire
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BURGEMEESTERSCONVENANT
Het klimaat verandert en dat voelen we. Warmterecords sneuvelen en hittegolven volgen elkaar op.
Avelgem ondertekende in 2013 samen met de 12 andere gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen het burgemeestersconvenant voor 20% minder CO2-uitstoot tegen 2020 ten aanzien van 2005. Het doel van 20% minder CO2 in 2020 zullen
we net niet halen maar we zijn op de goede weg! Wanneer alle cijfers bekend zijn, wordt verwacht dat Avelgem zal afkloppen op -15 tot -16 %.
In juni 2019 ondertekenden de 13 gemeenten van Zuid-West-Vlaanderen het burgemeestersconvenant 2030 voor 40%
minder CO2 ten aanzien van 2005. Om deze nieuwe doelstelling te behalen wordt in samenwerking met Leiedal gewerkt
aan een actieplan om energie te besparen, om lokaal te voorzien in groene energie en hernieuwbare energie te importeren.
Zo wordt een windplan opgemaakt waarbij men onderzoekt waar bijkomende windmolens geplaatst kunnen worden aansluitend met de 3 bestaande windmolens op de industriezone en aansluitend langs de Schelde richting Bossuit. Er wordt
ook onderzocht of het haalbaar is om in Avelgem, in navolging van enkele andere gemeenten in Zuid-West-Vlaanderen,
een warmtenet aan te leggen.
Klimaatneutraliteit tegen 2050: dat is de ambitieuze klimaatdoelstelling van Zuid-West-Vlaanderen.

NIEUW: KLIMAATPREMIE
Wist je dat de gemeente sinds kort klimaatpremies geeft? De klimaatpremie is een nieuw
gemeentelijk subsidiereglement dat premies
voorziet voor duurzame investeringen in de
woning, het vergroenen van de voor- en/of
achtertuin en voor projecten met betrekking tot
het klimaat.
In de ‘klimaatpremie wonen’ zijn naast de
huidige energiebesparende premies voor
bestaande woningen, zoals beglazing en isolatie, ook premies voor de installatie van een
warmtepomp, zonneboiler en warmtepompboiler opgenomen. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor deze premies is het verkrijgen van de premie van Fluvius.
Wie voor de renovatie van zijn woning beroep doet op de renovatiecoach van Leiedal en minimum 3 van voorgaande
duurzame investeringen doet, krijgt daarbovenop een premie voor het inhuren van de renovatiecoach.
De ‘klimaatpremie vergroenen’ voorziet premies voor het aanleggen van een geveltuintje, het ontharden en vergroenen van
de particuliere voortuin, het aanplanten van groen in de voor- of achtertuin van de woning en het vergroenen van scholen.
Daarnaast is er nog de ‘klimaatpremie projecten’ waarbij organisaties, verenigingen of groepen die een initiatief rond het
klimaat organiseren een premie kunnen krijgen. Initiatieven zoals infoavonden (vb. rond korte keten), filmvoorstellingen,
mini-ondernemingen, markten… komen hiervoor in aanmerking.
Alle info, voorwaarden om in aanmerking te komen voor een klimaatpremie en het aanvraagformulier kan je vinden op
www.avelgem.be/wonen.
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KNOTWILGEN TIJDIG
KNOTTEN IS BELANGRIJK!
Vroeger werden knotbomen aangeplant voor het
takkenhout dat voor brand en geriefhout gebruikt
werd, nu omdat ze heel wat natuur- en landschapswaarde hebben.
In oudere knotwilgen zitten vaak allerlei planten en
dieren. Steenuiltjes vinden in een knotwilg een nestplaats. Ook kleine knaagdieren en een groot aantal
insecten wonen in knotbomen. Bijen houden dan weer
van de wilgenkatjes in het voorjaar. Aan sloot- en
beekranden, langsheen waterlopen, kreken en geulen
vormen de knotwilgen een versteviging van de oevers.
Onderhoud
Knotbomen moeten elke vijf tot zes jaar volledig van
hun takken worden ontdaan. Gebeurt dit knotten niet,
dan is de kans groot dat ze openscheuren of verzakken
en ziek worden. Knotten doe je in de winter (november
– maart) als de boom geen bladeren heeft.
Alle bomen in één keer knotten is slecht voor de bijen
en andere insecten. In het jaar van de kaalslag hebben
de diertjes een enorm voedseltekort. Het duurt jaren
voor deze populaties hersteld zijn. Gefaseerd knotten
is dus veel beter. Knot bijvoorbeeld om en om, of knot
een rij wilgen in hetzelfde gebied het jaar erop of
enkele jaren later.
Ben je van plan een knotwilg of andere boom te vellen
of kappen? Neem vooraf contact op met de gemeente.
Vaak is hiervoor een vergunning nodig. Bij het verwijderen van een boom, wordt meestal een heraanplant
gevraagd op dezelfde of op een andere plaats.

MAAIEN VAN BERMEN

MAAIEN VAN BERMEN & VOETWEGEN

Inwoners vragen zich soms af waarom er zo lang gewacht wordt om de wegbermen te maaien. Het bermbesluit legt aan de
gemeenten en andere overheden op om een ecologisch bermbeheer na te streven om zoveel mogelijk verschillende soorten
planten en dieren een kans te bieden. Daarom mogen de bermen niet vóór 15 juni gemaaid worden. Een tweede maaibeurt
mag pas uitgevoerd worden na 15 september. Het maaisel moet afgevoerd worden. Door het afvoeren van het bermmaaisel krijgen voedselminnende plantensoorten zoals brandnetel, distel, berenklauw en bepaalde grassen het moeilijk. Kruiden,
die wel kunnen gedijen op een voedselarmere ondergrond, krijgen meer kans om zich te ontwikkelen. Goed beheerde
bermen zijn niet alleen mooier door de vaak uitbundige kruidenbloei, ze bieden ook veel kansen voor allerlei insecten en
vlinders. Afwijkingen van maaidata worden toegestaan omwille van waardevolle en te beschermen planten en bloemen of
omwille van de verkeersveiligheid.
Bij de eerste maaibeurt wordt een veiligheidsstrook van één meter gemaaid. Bij de tweede beurt wordt de volledige berm
en gracht gemaaid.

MAAIEN VAN VOETWEGEN

De voetwegen worden 2 à 3 keer per jaar gemaaid: in mei/juni, in augustus/september en eventueel nog net voor de winter.
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BIJENVRIENDELIJKE
GEMEENTE
De voorbije jaren werden in het openbaar groen al een aantal positieve
acties voor bijen uitgevoerd.

HOE RATTEN VOORKOMEN?
Avelgem heeft veel meersen en prachtige stukjes natuur. Maar waterrijke
gebieden trekken ook ratten aan. We roepen dan ook op om een aantal dingen
te bekijken in eigen tuin. Vaak zien onze rattenbestrijders dezelfde situaties die
ratten aantrekken. Ratten voelen zich thuis op plaatsen waar voedsel, water en
beschutting is.
Met deze tips maak je de onmiddellijke omgeving rond je woning onaantrekkelijk voor ratten:
• Zet vuilniszakken bij voorkeur zo kort mogelijk voor de ophaling buiten.
• Een opgeruimde en propere omgeving in en rond de woning zorgt voor
minder schuilplaatsen en nestgelegenheid.
• Laat geen afval slingeren, maar gooi het meteen in een afgesloten vuilnisbak.
• Heb je een fruitboom, verwijder dan regelmatig het valfruit.
• Gebruik vogelhuisjes in de bomen om vogels te voederen.
• Gekookte etensresten horen niet op de composthoop. Gebruik bij voorkeur
een afgesloten compostbak of –vat.
• Voeder kippen of andere (huis)dieren niet te veel, enkel wat ze kunnen
opeten. Voeder ze ook niet ’s avonds. Eten dat blijft liggen, trekt ratten aan.
Dierenvoedsel bewaar je best binnen of in afsluitbare vaten of emmers.
• Giet geen voedselresten in het toilet of de gootsteen. Bruine ratten leven
in riolen. De doorgespoelde voedselresten zijn een feestmaal voor hen.
Als deze preventieve maatregelen niet volstaan om een populatie ratten te
beperken, is bestrijding noodzakelijk. Gebruik bij voorkeur klemmen, gif is de
laatste stap om ratten te bestrijden. Vermijd de geur van vers gewassen
handen bij het plaatsen van vallen. Ratten bestrijden doe je niet op korte tijd.
Het vraagt veel geduld, want het zijn slimme dieren. Als je de bestrijding zelf
niet ziet zitten, kan je een professioneel bedrijf contacteren om dit te doen.
Op privéterrein moet je dus zelf de ratten voorkomen en bestrijden. Op openbaar domein bestrijden de gemeente, de provincie en het gewest de ratten.
Bij problemen kan je contact opnemen met de dienst publieke ruimte via
technische.dienst@avelgem.be

• Het knotten van de wilgen in éénzelfde rij spreiden we over meerdere
jaren.
• Grote bloeiende plantenmassieven
worden zoveel mogelijk na de bloei
geschoren.
• Het maaisel van de bermen wordt
afgevoerd zodat bloemen meer
kansen krijgen.
• Nieuwe beplanting is bijenvriendelijk: de bloei is gespreid over het hele
jaar en de bloemen bevatten veel
nectar en/of stuifmeel.
• We proberen zoveel mogelijk een
combinatie te maken van vaste
planten, struiken en bomen.
• In éénzelfde wijk worden meerdere
soorten bomen aangeplant.
• Onze begraafplaatsen zijn ware
bijenjungles met veel verschillende
soorten vaste planten.
Door deze acties verdiende Avelgem
bij de Vereniging Voor Openbaar
Groen al 2 van de 3 bijensymbolen.
In nieuwe projecten of bij heraanleg
zullen meer bloemenweides of
bloemrijk grasland worden aangelegd.
Sommige bestaande gazons zullen
niet meer zo frequent volledig worden
gemaaid, enkel nog de randen.
Zo evolueert Avelgem op vlak van
natuur en groen naar een nog
meer bijen- en insectenvriendelijke
gemeente.
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SAMEN GAAN WE VOOR EEN NET EN MOOI AVELGEM
Niemand wil in een vuile straat wonen.
Niemand zit graag op een bank omgeven door afval.
Niemand picknickt graag op een vuile evenementenweide.
Een propere gemeente begint in de eerste plaats bij jezelf. Met een minimale inspanning draag ook jij je steentje bij.

Veeg jij voor eigen deur?

Wist je dat elke eigenaar of bewoner moet instaan voor het proper houden van het voetpad, de greppel of de berm voor zijn/haar
eigendom of huis? Dat staat zo vermeld in het Algemeen Politiereglement.
Hoe? Veeg regelmatig zodat er geen grond/zand achterblijft en dus ook geen onkruid kan groeien.
Opgelet: beschadig de bestrating, de voegen of de fundering niet en gebruik geen javel of andere chemische bestrijdingsmiddelen.
Deze zijn zeer milieuonvriendelijk. Zorg ervoor dat de afwatering naar de riolering of gracht altijd vrij blijft. Veeg het verzamelde vuil
van de straat niet in de straatgoten of riolering, maar veeg dit op en doe dit bij je huisvuil.

Laat jij afval achter waar het niet hoort?
Zwerfvuil

Zwerfvuil is klein afval dat, bewust of onbewust buitenshuis wordt
achtergelaten op een plaats waar dat niet hoort.
Voorbeelden? Sigarettenpeuken, kauwgom, etensresten,
verpakkingen, tickets, blikjes, flessen, zakdoeken…
Zwerfvuil hoort thuis in de vuilnisbak. Er staan in Avelgem 73
straatvuilnisbakken bij bushaltes, schoolomgevingen en pleintjes.
Geen vuilnisbak in de buurt? Dan neem je je afval mee tot thuis of
tot aan de volgende vuilnisbak.

Sluikstorten

Sluikstorters ontwijken bewust de huis-aan-huis ophaling van
huishoudelijke afvalstoffen of weigeren hun afval naar het recyclagepark te brengen. Ze laten het afval achter op plaatsen waar het niet
mag, op momenten waarop dit niet is toegelaten of in de verkeerde
containers.
Wekelijks krijgt de gemeente meldingen van achtergelaten afval in
bermen, grachten, op de stoep, aan de glasbollen… Ook in de
straatvuilnisbakken vinden we wekelijks huishoudelijk afval.
De medewerkers van de technische dienst moeten heel wat tijd
stoppen in het opruimen van sluikstorten en zwerfvuil. Tijd die er
dan niet is om andere taken af te werken.

BIODIVERSITEITSCHARTER 2020
Het charter voor biodiversiteit is een engagement tussen de lokale natuurvereniging Natuurpunt en het gemeentebestuur.
Het doel van dit charter is het verhogen van de lokale biodiversiteit door het opstellen van een actieplan gericht op de
bescherming en het behoud van verschillende soorten planten en dieren in de gemeente op een zo ecologisch mogelijke
manier. Ook het herwaarderen en opwaarderen van de trage wegen en maatregelen met betrekking tot de klimaatsveranderingen, komen aan bod.
Het eerste biodiversiteitscharter dat op 20 april 2010 ondertekend werd loopt af in 2020. Er wordt dit jaar samen met
Natuurpunt gewerkt aan een nieuw biodiversiteitscharter 2020.
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SPRING ZUINIG OM MET WATER
De voorbije maanden heeft het niet of nauwelijks geregend. Tegelijkertijd zaten we met z’n allen in ons kot en wordt het voor
velen een zomer in eigen tuin. De groene grasmatten en kleurrijke bloemenperken worden rijkelijk besproeid, zwembaden
worden gevuld voor een zomer vol waterpret. De vraag naar water is dus groot en het waterverbruik breekt alle records.
Om de levering van lekker en gezond drinkwater te kunnen blijven verzekeren, geven we graag enkele tips om zuiniger om te
springen met drinkwater.
Door samen solidair te zijn, zorgen we ervoor dat er bij iedereen water uit de kraan blijft komen.
• Een frisse douche is bij warm weer veel doeltreffender dan een lang bad. Een bad laten vollopen vraagt algauw 100 tot 150
liter drinkwater, een hoeveelheid water waarmee je drie keer kan douchen. En met zuinige douchekoppen zelfs 5 keer.
• Besproei je gazon niet. Je zal merken dat het zich na een periode van droogte sneller herstelt dan gedacht.
• Sproei de tuin alleen als het langdurig droog is. Liever 1 keer per week een kwartier, dan elke dag 5 minuten: de planten
zullen dieper wortelen en minder gevoelig worden voor de droogte. Dit kan uiteraard ook perfect met opgevangen regen
water.
• Vul geen zwembaden.
• Begiet je bloemen en planten op de minst warme ogenblikken van de dag, zoals ‘s ochtends vroeg of ‘s avonds laat.
Het water verdampt dan niet zo snel. Bovendien voorkom je beschadiging van de planten, want de waterdruppels kunnen
bij zonneschijn als een vergrootglas werken en ze verschroeien. Doe dit bij voorkeur met regenwater.
• Was je auto met regenwater of sla gewoon een keertje over.
• Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef het drinkwaterbedrijf zo de kans om de watertorens en reservoirs opnieuw te vullen.
Zo heb je ’s ochtends opnieuw heerlijk fris leidingwater.
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VANAF 1 SEPTEMBER NIEUWE RESTAFVALZAKKEN
EN NIEUWE PRIJZEN
Een wereld zonder afval. Een mooie droom, maar zover
zijn we vandaag nog niet. Samen kunnen we er wel
voor zorgen dat we minder restafval produceren.
Dat moet ook, want de Vlaamse doelstellingen zijn
ambitieus. Het restafvalcijfer van Avelgem bedroeg
in 2019 166,01 kg per inwoner. De opgelegde doelstelling voor onze gemeente tegen 2022 is 130 kg per
inwoner. Dit betekent dat we de komende 3 jaar met
z’n allen 36,01 kg per inwoner minder restafval moeten
produceren. In de Imog regio is Avelgem de gemeente
waarvan het restafvalcijfer tegen 2022 het meest aantal
kilo’s moet zakken!
Uit onderzoek blijkt dat er nog steeds heel veel afval
in de restafvalzak belandt dat daar niet in thuishoort.
Denk maar aan voedselrestjes, plastic, groenafval,
metaal, papier en karton… Minder restafval produceren en meer en beter sorteren, daar moeten we naartoe! Minder restafval betekent minder verbranding
en dus minder CO2. Het restafval dat je uitspaart door
beter te sorteren, kan dan weer ingezet worden als
grondstof voor nieuwe producten. Een win-winsituatie.

De nieuwe restafvalzak wordt duurder

Omdat niet zomaar alles bij het restafval gegooid mag
worden en we meer en beter moeten sorteren, wordt
de restafvalzak duurder. De nieuwe prijs per zak dekt
echter nog steeds niet de totale kost voor de inzameling
aan huis en het verbranden van het afval.

De nieuwe restafvalzak verandert van kleur
en wordt kleiner

De restafvalzakken veranderen van kleur omdat de
nieuwe zakken gemaakt worden van gerecycleerd
plastic. Ze zullen niet meer wit, maar grijs zijn.
Daarnaast wordt de grote restafvalzak een stukje kleiner. Door de invoering van de P+MD-zak en de foliezak
kunnen we heel wat extra plastic verpakkingen bij het P+MD en de folies sorteren. Dat is een goeie zaak, want dit
scheelt heel wat volume in de restafvalzak. Wie goed sorteert, heeft een stuk minder restafval. De extra grote
zakken zijn dan niet meer nodig. Deze kleinere restafvalzak is ook beter voor de rug van de afvalophaler die
dagelijks honderden restafvalzakken in de vuilniswagen tilt.

Vanaf 1 september 2020 zijn dit de prijzen voor restafvalzakken:
Grote zak (60L): 1,70 EUR 10 per pakket: 17,00 EUR
Kleine zak (40L): 1,00 EUR 10 per pakket: 10,00 EUR

Hamsteren niet nodig

De huidige zakken kan je nog gebruiken tot 30 november 2020. Koop dus niet meer zakken dan nodig. Hamsteren
heeft geen zin! Er wordt een inwisselprogramma voor volle pakken huisvuilzakken uitgewerkt.
Info: Dienst Milieu | 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be

SAMENSTELLING BESTUUR GEMEENTE AVELGEM
COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU

Burgemeester-voorzitter: Lut Deseyn (gbA-GEMEENTEBELANGEN)
Schepenen: Tom Beunens (Tandem) | Jules Lampole (gbA-GEMEENTEBELANGEN) | Annicq Verschuere (Tandem) |
Caroline Valck (gbA-GEMEENTEBELANGEN) | Sandra Platteau (Tandem)
Directie: David Claus (Algemeen directeur) | Christine Debeurme (Adjunct-algemeen directeur)

GEMEENTERAAD / RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN

Voorzitter: Stijn Decraene (gbA-GEMEENTEBELANGEN)
Overzicht leden volgens rangorde: Annicq Verschuere (Tandem) | Tom Beunens (Tandem) | Trees Vandeputte (CD&V) | Koen Van
Steenbrugge (CD&V) | Jules Lampole (gbA-GEMEENTEBELANGEN) | Koen Byls (CD&V) | Lut Deseyn (gbA-GEMEENTEBELANGEN) |
Sandra Platteau (Tandem) | Bram Van Den Bunder (CD&V) | Caroline Valck (gbA-GEMEENTEBELANGEN) | Liesje Cartreul (gbAGEMEENTEBELANGEN) | Paul Decoster (CD&V) | Stefanie Christiaens (gbA-GEMEENTEBELANGEN) | Stijn Decraene (gbAGEMEENTEBELANGEN) | Michael Delbeke (CD&V) | Kenneth Hennion (Tandem) | Simon Vandendriessche (gbA-GEMEENTEBELANGEN) | Emmi Hanssens (Tandem) | Pascal Pauwels (gbA-GEMEENTEBELANGEN) | Conny Rogie (N-VA) | Dirk Lottin (Tandem)
Algemeen directeur: David Claus

BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST

Voorzitter: Sandra Platteau (Tandem)
Leden: Johan Pauwels (gbA-GEMEENTEBELANGEN) | Karolien Vanbranteghem (gbA-GEMEENTEBELANGEN) | Christel Verheecke
(Tandem) | Trees Vandeputte (CD&V) | Lieve Kindts (CD&V) | Bertje Cottenier (Tandem)
Adjunct-algemeen directeur: Christine Debeurme

uuumeer info: www.avelgem.be/bestuur
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