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RESPECTEER DE NIEUWE CORONAMAATREGELEN
Om verdere verspreiding te voorkomen, zijn sinds 19 oktober nieuwe, strengere
maatregelen van kracht. Deze maatregelen gelden voor vier weken.
Een overzicht:
• Nauwe contacten (‘knuffelcontacten’) worden beperkt tot maximaal 1
(buiten de personen in je huishouden)
• Telewerken wordt de regel waar het kan (indien niet mogelijk moet je gegarandeerd
in veilige omstandigheden kunnen werken)
• Cafés en restaurants sluiten (met een evaluatie na 2 weken)
• Afhaalmaaltijden kunnen tot 22 uur
• Verkoop van alcohol na 20 uur wordt verboden
• Er geldt een nachtklok tussen middernacht en 5 uur ‘s morgens
• Thuis mag je maximaal 4 mensen ontvangen, op voorwaarde dat de 1,5 meter
wordt gerespecteerd (telkens gedurende 2 weken dezelfde 4 mensen)
• Markt blijft open
• Kerstmarkten, zogenoemde winterdorpen en rommelmarkten worden verboden
• Koffietafels bij een overlijden kunnen met maximaal 40 personen
Meer info via www.avelgem.be/coronavirus.
We vragen jou om de nieuwe maatregelen absoluut te respecteren. Alleen zo krijgen we
het coronavirus klein. Ook wensen we veel sterkte aan onze horecazaken in deze
uitzonderlijke, moeilijke tijden.
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De rijbewijzen in bankkaartmodel en dus niet de
papieren rijbewijzen zijn slechts 10 jaar geldig,
waardoor de eerst afgeleverde rijbewijzen binnenkort
vervallen en hernieuwd moeten worden.
De databank van de rijbewijzen wordt beheerd door
de Federale Overheidsdienst Mobiliteit. Die overheidsdienst besliste om de inwoners hier niet persoonlijk van op de hoogte te brengen en gaat ervan uit dat
de burgers zelf de geldigheid van hun rijbewijs moeten
controleren. De gemeentebesturen beschikken niet
over de nodige info om de burger van wie het rijbewijs
zal vervallen hiervan op de hoogte te stellen.
Maak telefonisch een afspraak met de dienst burgerzaken (056 65 30 30) om je rijbewijs te vernieuwen.

2UW GEMEENTE
VERWAARLOOSDE
WONINGEN EN
GEBOUWEN
Verwaarlozing van woningen en
gebouwen zorgt voor een slordig
straatbeeld. De gemeente wil hier
werk van maken en wil een aangename woonomgeving creëren
en behouden. De gemeenteraad
keurde een reglement goed om
verwaarloosde woningen en
gebouwen op te sporen, te
registreren en indien nodig een
belasting op te leggen.
Een woning of gebouw is verwaarloosd wanneer er ernstige, zichtbare of storende gebreken of tekenen van verval vastgesteld worden.
Dit geldt in het bijzonder wanneer
de wind- of waterdichtheid en/of
de stabiliteit is aangetast, onderdelen losgekomen zijn of dreigen
los te komen en voorgaande
gebreken met voorlopige of
ontoereikende maatregelen
werden verholpen.
Er zijn ook vrijstellingsmogelijkheden waar de eigenaar aanspraak
kan op maken. Wanneer kan
worden aangetoond dat het pand
ondertussen werd opgeknapt, kan
het gebouw geschrapt worden van
de inventaris.
Verwaarloosde bedrijfsruimten
worden door de Vlaamse overheid
geïnventariseerd.
Meer info: belastingen.vlaanderen.
be/LV_belasting-op-leegstaandeenof-verwaarloosde-bedrijfsruimten

Info: www.avelgem.be/
verwaarloosde-gebouwen-enwoningen

KERK KERKHOVE
Stand van zaken

Het meerjarenplan van het gemeentebestuur
stelt dat er een nieuw ontmoetingscentrum
komt in Kerkhove op de site van de SintAmanduskerk.
Om dit mogelijk te maken moet de kerkelijke
overheid eerst de kerk aan de eredienst onttrekken en de parochie opheffen.
Binnen deze procedure werd echter beroep
aangetekend waardoor de planning vertraging
oploopt. Eenmaal deze kerkelijke procedure is
doorlopen, kan de kerk door de gemeente aangekocht worden en kan er via een architectuurwedstrijd op zoek gegaan worden naar een
geschikte ontwerper.
In afwachting werd een werkgroep opgericht met vertegenwoordigers van
de school, de parochie en de verenigingen/gebruikers om een projectdefinitie op te maken.

BEGRAAFPLAATSEN AVELGEM
Zondag 1 november is het Allerheiligen. Die dag brengen we een bezoekje aan
onze overleden dierbaren en leggen we bloemen aan hun graf.
Het onderhoud van het grafmonument en/of de geconcedeerde grond blijft
de verantwoordelijkheid van de concessiehouder. Schade aan grafmonumenten kan je melden aan de dienst burgerzaken.
Richtlijnen voor je bezoek aan de begraafplaats:
• Neem bij vragen rond je vergunning contact op met de dienst burgerzaken.
Concessies die binnenkort vervallen, worden aangeduid met een sticker op de
grafzerk.
• Plaats graftekens (gedenkteken in de vorm van een tekstbordje, vaas ...)
vanaf 15 oktober tot en met 30 november.
• Gebruik altijd de vuilnisbakken of neem je afval en de bloempotten opnieuw
mee naar huis. Op iedere begraafplaats vind je kraantjes en jerrycans om de
beplantingen te bewateren.
• Neem bloemen en ander natuurlijk materiaal, die je zelf wenst te bewaren,
voor 30 november weg. De bloemen die op de begraafplaatsen worden
geplaatst rond Allerheiligen worden verwijderd vanaf begin december.
• Op Allerheiligen en Allerzielen zijn de verschillende begraafplaatsen open van
8.00 uur tot 19.00 uur.
• Op de begraafplaatsen is het verplicht een mondneusmasker te dragen vanaf
de leeftijd van 12 jaar en dit 1 week voor en 1 week na Allerheiligen.
Heb je vragen rond vergunningen, wens je meer informatie over wat je kan
doen als de vergunning vervalt of wil je afstand doen van je grondvergunning?
Neem dan contact op met de dienst burgerzaken: 056 65 30 30
burgerzaken@avelgem.be.

De #LaatZeLiggen-campagne roept iedereen op om blaadjes
zoveel mogelijk te laten liggen.
Door de blaadjes te laten liggen wapenen we onze tuin voor de zomer van volgend jaar. We verkrijgen
een verteerde humuslaag die als een spons het water zal vasthouden en je krijgt gratis mest.
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RECYCLAGEPARK: AANPASSINGEN IN HET MILIEUSTRAATJE
Op het recyclagepark vind je grote containers voor afvalsoorten die veel voorkomen zoals groenafval, houtafval, metalen…
Daarnaast zijn er ook kleine fracties die het sorteren waard zijn, maar geen grote containers nodig hebben. Deze fracties
werden gebundeld in het milieustraatje. We gaan voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden. Zo komt het dat de
afvalsoorten soms veranderen.
We maken plaats
Een tijdje terug werden de sorteerregels voor pmd uitgebreid. Zo mogen bloempotjes, plantentrays en kunststofverpakkingen die vroeger niet bij pmd mochten, nu wel in de pmd-zak. Daarom haalden we deze afvalsoorten uit het milieustraatje. Natuurlijk kan je deze fracties wel nog aanleveren – in een pmd-zak – op het recyclagepark, maar dan in de pmd
container. Op de vrijgekomen plaatsen worden voortaan volgende nieuwe fracties bestemd voor de kringloopwinkel of
recyclage afzonderlijk ingezameld:
Herbruikbaar sportgerief en speelgoed
Vaak heb je sportgerief of speelgoed dat je zelf niet meer gebruikt, maar waar iemand anders nog perfect gelukkig mee kan
zijn. Denken we maar aan: gezelschapsspelletjes, poppen, speelgoed op batterijen, klein sportgerief…
Opgepast: het moet wel compleet en intact zijn. De bedoeling is namelijk dat het nog te hergebruiken is en het moet dus
verkoopbaar zijn in de kringloopwinkel.
GEEN:
speelgoed om in de stekker te steken (bij elektro)
knuffels (in textielcontainer)
onvolledig, kapot, bevuild speelgoed
Herbruikbaar klein gerief
Servies in sets, huisraad, curiosa, deco, schilderijen, hobby… Ook hier graag compleet en intact (in doos/verpakking) zodat
het herbruikbaar en verkoopbaar is in de kringloopwinkel.
GEEN:
kapot, onvolledig, bevuild gerief
geen los servies/bestek...
Kaarsvet en (wijnfles)kurken
Zowel natuurlijke als synthetische kurken van flessen, maar ook onderleggers of andere overschotten van natuurlijke kurk,
kan je kwijt in deze box. Alle kaarsresten, zowel gekleurd als niet-gekleurd, geparfumeerd of bewerkt kan je deponeren in
de box voor kaarsvet. Zorg dat de verpakking al verwijderd is.

WEETJE RECYCLAGEPARK . TEXTIEL

Veel mensen denken dat enkel draagbare kledij in de textielcontainer kan. Maar het mag gerust ruimer.
Alle kledij, accessoires (riemen, schoenen per paar...), woningtextiel, keuken- en badkamertextiel, beddengoed, knuffels, propere
lappen mag je in een dichtgebonden zak in de textielcontainer deponeren. De textielvezels of het leer bevatten namelijk kostbare
grondstoffen.
Wat mag NIET: nat, bevuild textiel, tapijt en vloerbedekking, elektrische dekens, matrassen, zetelkussens, badmatjes, tuinkussens,
tentzeilen...

Programma 11 novemberherdenking 2020
Omwille van de coronamaatregelen is het dit jaar niet mogelijk om een uitgebreide
herdenking te organiseren op 11 november. Toch willen we als gemeente de wapenstilstand
niet helemaal onopgemerkt laten passeren.
Het schepencollege, de fractieleiders, een delegatie van de brandweer en een aantal
vaandeldragers bezoeken de verschillende herdenkingsmonumenten in onze gemeente.
De planning op 11 november ziet er als volgt uit:
9.00 uur: Verzamelen aan de brandweerkazerne van Avelgem
9.30 uur KERKHOVE-Heldenmonument: Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde
9.40 uur WAARMAARDE-Heldenmonument: Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde
10.00 uur AVELGEM-Heldenmonument: Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde
10.15 uur BOSSUIT-Heldenmonument: Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde
10.25 uur OUTRIJVE-Heldenmonument: Bloemenhulde met groet aan de vlag en Te Velde
10.40 uur AVELGEM-Begraafplaats: erepark en graven Engelse soldaten Bloemenhulde.
Te Velde, Last Post en Belgisch Volkslied
Inwoners die de huldigingen willen bijwonen zijn welkom. We moedigen ook de inwoners aan
om hun huizen te bevlaggen. Dit uit erkenning voor diegenen die ons land verdedigden tijdens
de oorlog.
We denken aan de militairen
die op het slagveld zijn gesneuveld
of anderszins zijn omgekomen,
maar vooral ook
aan die ontelbare weerloze mannen,
vrouwen en kinderen van wie het leven werd afgebroken.
We gedenken hen die stierven in de vele gevangenissen en kampen.
Gedenken is meer dan louter herinneren.
Gedenken is beseffen: oorlog is mensenwerk, maar vrede ook!
We kunnen namelijk meer doen dan enkel en alleen herdenken,
we moeten ook her-denken, vooruitdenken,
op zoek gaan naar hoe wij onze schouders kunnen zetten
onder een vredevollere wereld.
Ieder van ons kan vredeskracht worden
en dat is meteen ook onze uitdaging van vandaag:
de vredeskracht in ons allen wakker maken.
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RENOVATIECOACH
STAAT 60-PLUSSERS
BIJ MET RENOVATIEPLANNEN
Heel wat vijftig- en zestigplussers
komen op een bepaald moment in
hun leven voor een belangrijke
beslissing te staan: blijven ze in hun
huidige woning en slaan ze nog even
aan het verbouwen?
Of verhuizen ze naar een kleinere
woning of appartement in het
centrum van hun stad of gemeente?
Na 20 tot 30 jaar in een woning
geleefd te hebben, voel je misschien
de nood om de woning eens grondig
aan te pakken. Een nieuwe inrichting
van de leefruimte, de inrichting van
een slaapkamer en badkamer op het
gelijkvloers, een vervanging van de
gasketel door een warmtepomp?
Isoleren we dan best ook meteen ons
dak? Waar kunnen we maatregelen
nemen voor valpreventie?
Welke investeringen zijn zinvol, wat is
de te verwachten kostprijs, hoe
kunnen de werken aangepakt worden? Welke vergunningen of
meldingen zijn er noodzakelijk?
De RenovatieCoach van Intercommunale Leiedal helpt je heel
graag op weg.
Info: www.warmerwonen.be
energiehuis@warmerwonen.be
www.facebook.com/RenovatieCoach
056 24 16 19

GOUDEN JUBILEUM

Marnick Balcaen en Claudine De Neef, gehuwd op 07/08/1970 te Ruien

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

JUBILEUM VIEREN?
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
via 056 65 30 30 of info@avelgem.be.

Vrijdag 13.11.20 | 16.30-17.30 uur
Bibliotheek Avelgem
Gratis deelname | Vooraf inschrijven!
ORGANISATIE
Bibliotheek Avelgem
056 65 30 40
bibliotheek@avelgem.be

avelgem.bibliotheek.be/e-loket

DIGIDOKTER:
BESPAAR OP JE
TELECOMFACTUUR
ZATERDAG 14.11.20 |
10.00-12.00 uur | Ter Biest
(Bibliotheek Avelgem)
€ 5 of 10 UiTPASpunten |
Vooraf inschrijven is noodzakelijk
(bij onvoldoende inschrijvingen
wordt de sessie geannuleerd).
ORGANISATIE:
Bibliotheek Avelgem
056 65 30 40
bibliotheek@avelgem.be

avelgem.bibliotheek.be/e-loket

VOORLEESHALFUURTJE
Vrijdag 20.11.20
16.30-17.00 uur
Bibliotheek Avelgem | gratis
Voor kinderen van
3 tot 8 jaar
Vooraf inschrijven!
ORGANISATIE:
Bibliotheek Avelgem
056 65 30 40
bibliotheek@
avelgem.be
avelgem.
bibliotheek.
be/
e-loket

VOORLEESWEEK
Tijdens de Voorleesweek zet de bibliotheek graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Lees voor aan jonge kinderen maar ook aan kinderen die zelf al lezen. Want voorlezen
stimuleert de taalontwikkeling, de concentratie, de creativiteit en de fantasie. Bovendien opent voorlezen nieuwe werelden.
Onder het motto ‘Lezers maak je samen’ zetten we dit jaar in op ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers cruciaal voor de
leesopvoeding van een kind: hun invloed is het grootst, zo blijkt uit onderzoek. Maar ze staan er niet alleen voor.
Een heel netwerk rondom hen kan hen ondersteunen in die taak: kinderbegeleiders, bibliotheekmedewerkers, leerkrachten...
Want lezers, die creëer je samen.
Maak kennis met de mooie collectie voorleesverhalen in de bibliotheek en met
tips rond goede voorleesboeken op www.voorlezen.be.
En… vergeet het voorleeshalfuurtje van november niet.

55+DANSOEFENNAMIDDAG
Vrijdag 20.11.20 | 14.00 uur |Regency - Leopoldstraat 7
Registreren bij aankomst is verplicht.
Gratis toegang. Alle geldende Covid-19-maatregelen zijn van toepassing.
ORGANISATIE: Dance4friends | 0470 85 07 50 | info@dance4friends.be | www.dance4friends.be

pCHECK STEEDS BIJ DE ORGANISATOR OF HET EVENEMENT ZAL
PLAATSVINDEN EN WAT DE RICHTLIJNEN ZIJN.
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VACATURE
GEMEENTE
AVELGEM
Deeltijds vervangingscontract
Woonzorghuis Ter Meersch (E1-E3)
Woonzorghuis Ter Meersch is een
kleinschalige ouderenvoorziening
met 69 woongelegenheden voor
zorgbehoevende bejaarden.
In de nabijheid van Woonzorghuis
Ter Meersch beschikt het OCMW
eveneens over 40 assistentiewoningen.
Je functioneert onder leiding van
de verantwoordelijke schoonmaak en staat in voor het onderhouden van de kamers van de
bewoners en de gemeenschappelijke ruimtes van de residentiële
ouderenvoorzieningen.

MEDEWERKER
SCHOONMAAK
m/v

Profiel
• Je beschikt over een grondige kennis van schoonmaaktechnieken
• Je kan zelfstandig werken
• Je werkt nauwgezet en planmatig
• Je hebt een empathisch vermogen voor zorgbehoevende bewoners
Wij bieden
• Een boeiende en afwisselende functie
• Een deeltijds vervangingscontract (januari 2021– augustus 2021 en jobtime bespreekbaar)
• Startloon € 1.922,35 bruto/maand > eindloon € 2.401,13 bruto/maand (functierelevante anciënniteit komt in aanmerking)
• Maaltijdcheques, fietsvergoeding en 2de pensioenpijler
• 2 jaar wervingsreserve
Interesse?
Vul op www.avelgem.be/vacature het sollicitatieformulier in en voeg hierbij een duidelijke cv.
De kandidatenlijst wordt afgesloten op vrijdag 6 november 2020 om 12.00 uur. Als er meer dan 20 kandidaten zijn, is er mogelijk
een preselectie op basis van het sollicitatieformulier.
De praktische en mondelinge proef zullen plaatsvinden op woensdag 18 november 2020.
De volledige functiebeschrijving en de verloning kan je aanvragen via personeelsdienst@avelgem.be of op 056 65 07 70.

Binnenkort meer vacatures via:
www.avelgem.be
www.avelgem.be - info@avelgem.be
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