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Uw gemeente

Nieuwe aanvraagprocedure personen met een handicap
Sinds 1 juli 2016 is er een nieuwe, snellere, persoonlijkere en eenvoudigere online aanvraagprocedure voor personen met een handicap.

Wat verandert er concreet?

Je kan met je elektronische identiteitskaart inloggen op www.myhandicap.belgium.be en daar een online
vragenlijst invullen. Je hoeft geen papieren formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft enkel de
naam van je behandelende arts op en de overheidsdienst vraagt rechtstreeks medische informatie op.

Hulp nodig?

Sociaal Huis | Dienst Woon-Zorg | 056 65 07 70
Directie-Generaal Personen met een handicap | www.handicap.belgium.be | 0800 987 99

Aanvraag signalisatievergunningen voor inname
openbaar domein

Voer je binnenkort werken uit of verhuis je en wil je hiervoor een stuk van het openbaar domein innemen?
Hou er dan rekening mee dat je minstens 10 dagen voor de aanvang van de werken, een gemeentelijke
vergunning moet aanvragen. Tot het openbaar domein behoren onder meer het voet- en fietspad, de berm,
rijweg, parkeerstroken, (groen)pleinen en groenstroken.
De aanvraag doe je via www.avelgem.be/formulieren/aanvraag-signalisatievergunning-inname-openbaardomein of bij de dienst Openbare Werken en Patrimonium. Deze dienst zorgt samen met de politie voor de
verdere afhandeling.
Bij een spontane en correcte aangifte van een inname van het openbaar domein zijn de eerste zeven kalenderdagen gratis. Vanaf de achtste dag wordt 0,60 euro per vierkante meter per dag aangerekend.

Hinder op de openbare weg

De gemeente voert gegevens van de bezetting van het openbaar domein ook in op een nieuw platform:
Hinder in kaart. Hinder in kaart toont alle werken en manifestaties die hinder met zich meebrengen op de
openbare weg. Wil je alles weten over hinderlijke werkzaamheden of manifestaties, eventueel gekoppeld aan
omleidingen, bij jou in de buurt? Surf dan naar www.geopunt.be/hinder-in-kaart. Je kan ook zoeken op een
welbepaalde periode. Als je in het resultatenscherm vervolgens verder inzoomt krijg je de mogelijkheid om
per item gedetailleerde info op te roepen.
Let wel: onvoorziene storingen staan niet op deze kaart.
Meer info: Dienst Openbare Werken en Patrimonium | 056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be

Lancering bizLocator
Online platform verenigt bedrijfsvastgoed uit private en publieke sector!
BizLocator is een nieuw online platform dat een totaal overzicht brengt van vraag en aanbod aan bedrijfsvastgoed in
onze streek. Dit platform is uiterst geschikt voor ondernemers op zoek naar bedrijfsgrond of een geschikte locatie voor hun onderneming. De tool is een initiatief van het
Agentschap Innoveren en Ondernemen i.s.m. onder andere
de intercommunale Leiedal.
Raadpleegbaar via: www.leiedal.be/bizLocator

2 | Info Avelgem | www.avelgem.be

Leefomgeving

Acties Oxfam
Wereldwinkel
Ontvang een gratis schort in biofairtrade-katoen bij aankoop van
35 euro en dit zolang de voorraad
strekt.
Verder loopt er tot 15 september ook een ‘sappenactie’ in de
Wereldwinkel. Wie 5 flessen fruitsap
van dezelfde soort koopt (1L) krijgt
een 6de fles gratis.
Contact: Oxfam Wereldwinkel
Avelgem 056 72 47 22

Draag je steentje bij voor een
propere omgeving
Naar aanleiding van de meldingen over weelderige onkruidgroei op
openbaar en particulier domein, vragen wij aan de burgers om ook
hun eigendom en omgeving proper te houden.
Het algemeen gemeentelijk politiereglement meldt dat iedere eigenaar,
vruchtgebruiker of huurder van zowel woningen als onbebouwde percelen verplicht is om het volledige voetpad en de goot met rioolroosters ter hoogte van het perceel en/of woning proper te houden door
het verwijderen van onkruid en gras, modder en vuilnis. Het voetpad
moet in de winter vrij gehouden worden van sneeuw en ijzelvorming.
Bij appartementen wordt de taak opgenomen door de bewoners van
de benedenverdieping en indien deze niet bewoond is, door de bewoners van de eerste verdieping of nog hoger. Indien uw perceel grenst
aan een gracht of beek dient deze ook rein gehouden te worden.
Onkruid op onbebouwde percelen wordt verplicht gemaaid tegen 30 juni.
Wanneer beplanting staat op eigendommen, grenzend aan de openbare weg, dient de eigenaar, vruchtgebruiker of huurder te zorgen
dat de beplanting gesnoeid wordt op de voorgeschreven manier.
De verkeersborden en het uitzicht op de openbare weg mogen niet
belemmerd worden.

Bestel streekeigen bomen en struiken voor in je tuin via: www.
maakhetgroener.be. Je vindt er
ook alle informatie over de aangeboden planten. Heel wat streekeigen
soorten worden aan een voordelige prijs verkocht en de opbrengst
gaat naar de aankoop van waardevolle natuurgebieden in onze regio.
Fruitbomen en kleinfruit kunnen
tot vrijdag 23 september 2016
besteld worden, alle andere soorten tot vrijdag 11 november 2016.
Organisatie: Natuur.koepel vzw
met de lokale afdelingen van
Natuurpunt en Velt, de Provinciale
Tuinbouwschool Kortrijk, de provincie West-Vlaanderen en de
gemeentebesturen.

Groepsaankoop
zonnepanelen
Avelgem sluit aan bij de groepsaankoop zonnepanelen georganiseerd door de provincie WestVlaanderen en EOS. Inschrijven
voor de groepsaankoop kan vanaf
1 september via www.wijkiezen.be.
Door het organiseren van een
groepsaankoop kan een goed product tegen een scherpe prijs aangeboden worden doordat gekwalificeerde leveranciers tegen elkaar bieden voor de laagste prijs.
Meer info: Dienst Milieu 056 65 30 30 - milieu@avelgem.be

Ook de gemeente doet inspanningen om het openbaar groen netjes
te houden, al kan dit niet overal gelijktijdig en moeten we rekening
houden met de gewestelijke reglementering. Bv. het maaien van
bermen mag hoofdzakelijk in juni en september.
Het algemeen politiereglement is te raadplegen via
www.avelgem.be. Meer info: Dienst Openbare Werken en
Patrimonium | 056 65 30 30 | technische.dienst@avelgem.be
A V E L G E M
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Vrije tijd

Open Monumentendag
ZO 11.09.16

Waarmaarde

l Romeins kampement: ervaar het leven in
Waarmaarde zoals 2000 jaar geleden met soldaten en
ambachtslieden in waarheidsgetrouwe klederdracht.
Leer boogschieten en speerwerpen en maak een aflossing van de wacht en een driloefening mee.
l Archeologische opgravingen: bezoek de meest
spectaculaire opgraving in Vlaanderen, bekijk de archeologen aan het werk met schop en kruiwagen, maar ook
met drones, grondradars en 3d-scanners.
l Familiezoektocht in de kerk van Waarmaarde
l Bezoek aan het Regionaal Archeologisch
Museum van de Scheldevallei

Tombeelmolen Outrijve

De vzw Vrienden van de Molen zorgt voor een unieke
kijk achter de schermen van deze maalvaardige molen
op Open Monumentendag en dat van 10u tot 18u.
Gratis toegang
Organisatie: Dienst Jeugd & Cultuur | 056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be, Waarmaarde Leeft, GOKA,
vzw Vrienden van de Molen, Archeologie Kerkhove, VOBOW (Museum Waarmaarde).

Theateruitstap
NTGent . ‘De Vreemden’
ZA 24.09.16 - Gent
19u vertrek aan Spikkerelle

Voor het eerst organiseert de Dienst Jeugd & Cultuur een theateruitstap. Het is dan ook meteen een klepper geworden, een unieke voorstelling van de hand van regisseur Johan Simons voor NTGent.
In ‘De Vreemden’ zien we topacteurs als Pierre Bokma, Benny
Claessens en Elsie De Brauw aan het werk. Videokunstenaar Aernout
Mik creëerde speciaal voor deze enscenering nieuw werk. Het gerenommeerde Schönbergh Ensemble zorgt voor de muziek.
Dit muzikaal locatietheater vertelt een actueel verhaal met prangende
vragen over integratie en culturele identiteit in tijden van grote
migratiegolven.

© Julesaugust

4 | Info Avelgem | www.avelgem.be

Info:
Dienst Jeugd & Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be
Prijs: 35 euro (busvervoer en ticket)
Webshop: https://webshopavelgem.recreatex.be

Op deze activiteit krijg je UiTPAS-punten

Vrije tijd

Instapmomenten Uitlenen sportsportclubs
materiaal
Bij de start van het nieuwe seizoen
zetten verschillende Avelgemse
sportclubs met jeugdwerking hun
deuren open voor nieuwe leden.
Het ideale moment om jouw favoriete sportclub te leren kennen!
Meer info via de folder die te verkrijgen is op de sportdienst of via
www.avelgem.be.

Picknick

De sportdienst beschikt over heel
wat sportmateriaal (minivoetbaldoelen, handbaldoelen, turntoestellen, minigolfset,...) dat door
diverse gebruikers uitgeleend kan
worden. Meer informatie is te
verkrijgen via de sportdienst.

Verjaardagsfeestjes
In het sportcentrum kunnen ‘sportieve’ verjaardagsfeestjes georganiseerd worden. Op vaststaande
woendagnamiddagen tussen
14u en 17u zijn diverse formules
mogelijk.

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

Bibliotheekproject dementie

N.a.v. Werelddag Dementie

Infostand dementie - tweede helft september - Bibliotheek
Bibliotheek i.s.m. WZH Ter Meersch en WZC Sint-Vincentius
Infopunt dementie - DO 22.09.16 (15-17u) en
DI 27.09.16 (17-19u) - Zaal Ter Biest
Met al je vragen over dementie en de ziekte van Alzheimer kan je
tijdens deze infomomenten terecht in de bibliotheek bij de referentiepersoon van WZH Ter Meersch.
Bibliotheek i.s.m. WZH Ter Meersch - toegang gratis - Inschrijven:
bibliotheek@avelgem.be of dagmar.vereecke@avelgem.be
Lezing ‘nieuwe energie voor mensen met jongdementie’ door
Gudrun Callewaert - DO 29.09.16 (20u) - Zaal Ter Biest
Gudrun Callewaert zorgt al jaren voor haar man; hij kreeg op zijn vijftigste te horen dat hij aan frontotemporale dementie lijdt. Er is geen
medicatie voor. Het wordt dus alleen maar slechter. De mensen bleven een voor een weg en hij raakte geïsoleerd. Gudrun wil met haar
verhaal het taboe rond jongdementie doorbreken. Gudrun is initiatiefneemster van ‘Het Ventiel’, een project dat mensen met jongdementie
wil betrekken bij het leven van alledag.
Bibliotheek i.s.m. WZC Sint-Vincentius - Prijs: €3 (VVK) - €5 (ADD)
Inschrijven: bibliotheek@avelgem.be of
l.ysebaert@vincentiusavelgem.be

Rolstoelvriendelijke
wandelroutes
De Burensportdienst, een intergemeentelijke samenwerking van
sportdiensten waaronder die van
Avelgem, werkte samen met de
provincie West-Vlaanderen diverse rolstoelvriendelijke wandelroutes uit. Deze routes werden
gescreend op ondergrond, versmallingen en niveauverschillen.
De brochure met deze routes is te
verkrijgen in de sportdienst.

Juryleden Kinderen Jeugdjury
gezocht
De Bibliotheek van Avelgem is
op zoek naar echte boekenwurmen. Ben je tussen 4 en 16 jaar
en verslind je boeken? Dan ben
jij de geknipte persoon om deel
uit te maken van de Kinder- en
Jeugdjury Vlaanderen, de jury
die op zoek gaat naar het beste
jeugdboek.
Lees je ook mee?
Inschrijven is gratis en kan
via bibliotheek@avelgem.be;
056 65 30 40 of via het inschrijvingsformulier (beschikbaar in
de bibliotheek en op de website
www.avelgem.be/bibliotheek).
Leerkrachten die bereid zijn enkele
bijna-boekenwurmen te motiveren, zijn van harte welkom.

A V E L G E M
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Leven en welzijn

ZOHRA zoekt extra chauffeurs
De vrijwilligersdienst ZOHRA is op zoek naar enthousiaste vrijwilligers voor vervoer naar het Dorpsrestaurant van ZOHRA. Kan jij je enkele keren per maand vrij maken op dinsdagmiddag om mensen uit
Avelgem naar het Dorpsrestaurant te brengen? Dan ben jij de chauffeur die we zoeken! Aan de hand van
een beurtsysteem breng je, samen met andere vrijwilligers, minder mobiele inwoners van Avelgem naar het
Dorpsrestaurant.
Verder is de Dorpsdienst van ZOHRA ook op zoek naar ‘vrijwillige
chauffeurs uit Avelgem’ die minder mobiele inwoners van Avelgem naar
het ziekenhuis, de dokter of de kapper willen brengen. Omdat vrienden
en familie niet altijd kunnen inspringen, zoeken we chauffeurs met een
warm hart en een luisterend oor. Kan jij je enkele keren per maand vrij
maken? Dan ben jij misschien de chauffeur om ons ZOHRA-team te
vervolledigen.
Spreekt dit alles je aan? Neem vrijblijvend contact op: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be

Wachtdiensten

Apotheek: www.apotheek.be of
Bloedinzamelactie: MAANDAG 26 september 2016
18.30 tot 21.00 uur - Sint-Jan Berchmansbasisschool 1
(Kloosterstraat 1, Avelgem).

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

Overlijdens

Geboorten

17.06.2016 Etienne Decraene,
echtgenoot van Marisse D’Haenens
09.07.2016 André Depaepe,
echtgenoot van Georgette Vandorpe
12.07.2016 Daniël Meert, echtgenoot van Marie Louise Stevance
13.07.2016 Marie-Georgette Delrue,
echtgenote van René Tytgat
25.07.2016 Irma Dewitte,
weduwe van André Douchez
29.07.2016 Ivonne Declercq,
weduwe van Lucien Yserbyt
31.07.2016 Bart Demuynck
01.08.2016 Françinne De Smet
02.08.2016 Julienne Vanhamme,
weduwe van Albert
Vandemeulebroucke
05.08.2016 Simonna Verherve,
weduwe van Gabriel Moreau
06.08.2016 Noella Depuydt,
weduwe van Jeroom Vervaeke
11.08.2016 Mariette Vromant,
weduwe van Bourgeois Roger

31.05.2016 Otis Martyn, zoon van Pieter-Jan en Laura Lodewijckx
04.06.2016 Bob Rommens, zoon van Ruben en Griet Vergauwen
06.06.2016 Louise Seys, dochter van Heino en Sunit Pimunchat
07.06.2016 Sky Byttebier, dochter van Guy De Baere en Ellen
10.06.2016 Milas Vanoverberghe, zoon van Benny en Hanifa Van Bost
10.06.2016 Rémi Vander Donckt, zoon van Stijn en Stefanie Daene
20.06.2016 Silas Lemarcq, zoon van Karel en Marie Muhawelimana
20.06.2016 Noémie Callens, dochter van Bram en Leen Vercruysse
21.06.2016 Jasper Maes, zoon van Jurgen en Els Vermeulen
22.06.2016 Siebe Decraene, zoon van Tom en Evelyne Pauwels
02.07.2016 Emma Lambrecht, dochter van Stefaan en Liesbeth
Holvoet
03.07.2016 Lisa Desmet, dochter van Wim en Lien Huyghe
10.07.2016 Celeste Gheysen, dochter van Stijn en Siebe Dubois
13.07.2016 Isaura Seys, dochter van Georgy en Sam Himpe
15.07.2016 Nell Vancoppenolle, dochter van Stéphanie
19.07.2016 Noah Vandecasteele, zoon van Ruben en Drenushe
Krasniqi
21.07.2016 Jasper Beleyn, zoon van Willem en Stefanie Vanderschelden
29.07.2016 Célestine Bultynck, dochter van Kenneth en Kimberley
Neirinck
30.07.2016 Alucia Derume, dochter van Gaëtan en Tamara Vanhoutte
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Bevolking

Huwelijken
17.06.2016
17.06.2016
25.06.2016
Vercaemst
25.06.2016
25.06.2016
01.07.2016
08.07.2016

Pieter De Smet en Elise De Loof
Peter De Clercq en Katrien Sinnaeve
Kenneth Vandenbulcke en Emelie
Djavo Boets en Nancy Royez
Bart Collyns en Hannelore Laverge
Frederik Eggermont en Sabrina Ronsse
Gregory Vervaeke en Karen Dhaene

08.07.2016
Vanhoutte
09.07.2016
09.07.2016
16.07.2016
30.07.2016
30.07.2016
12.08.2016
Ceuterick

Fabrice Van Honacker en Angelique
Bert Degezelle en Justine Vernaeckt
Thomas Lewis en Lieselotte Kesteleyn
David Malfait en Tahnee Bourgeois
Giovani De Waele en Lise Moreels
Miguel Clevers en Siegried De Koster
Sarah Coopman en Gwendoline

Jubilea
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Jacques Van Cappellen en Beatrix
De Praetere - Gouden Bruiloft
(Kaster 02/06/1966)

Jules Lampole en Jeannine
Vercoutere - Gouden Bruiloft
(Avelgem 01/07/1966)

Michel Lamaire en Hélène
Derycke - Gouden Bruiloft
(Flers Lez Lille 01/07/1966)

Joël Dewaele en Christiane
Vantieghem - Gouden Bruiloft
(Otegem 01/07/1966)

Daniel Lesenne en Noëla Provost
Gouden Bruiloft
(Ronse 06/07/1966)

John Avet en Maria Declercq
Gouden Bruiloft
(Ingooigem 14/07/1966)

© Geert Balcaen . KW

François Vandercoilden en
Annie Gillis - Diamanten Bruiloft
(Avelgem 14/07/1956)

Roger De Praetere en Lea
Courtens - Briljanten Bruiloft
(Waregem 26/07/1951)

Claude Devos en Rosanne
Ysenbaert - Gouden Bruiloft
(Avelgem 06/08/1966)

Jean-Claude Rysselinck en Lutgardis
Vandenbulcke - Gouden Bruiloft
(Heestert 06/08/1966)

. Rafaël Cooman en Ginette
Declercq - Gouden Bruiloft (Avelgem
28/05/1966)
. Guillaume Libbrecht en Laurette
Verplancke - Gouden Bruiloft
(Avelgem 04/06/2016)
. Theophiel Valck en Florentine
Demedts - Gouden Bruiloft
(Zonnegem 02/07/1966)
. André Ladou en Ghislena Baert
Diamanten Bruiloft (Waarmaarde
14/07/1956)
. Roger Dejaegere en Cecilia Moreels
Gouden Bruiloft (Moen 15/07/1966)
. Pierre Polfliet en Annie Vanhoutte
Gouden Bruiloft (Heule 23/07/1966)
. Georges Demeyere en Georgette
Morjean - Diamanten Bruiloft
(Heestert 28/07/1956)
A V E L G E M
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Voor PWA Avelgem-Spiere-Helkijn VZW, het dienstenchequebedrijf gesitueerd in
het Sociaal Huis van Avelgem, zijn wij op zoek naar een (m/v):

Verantwoordelijke
dienstencheques
Contractueel - Voltijds - Niveau A1a-A3a
Als kandidaat ben je gebeten om
je carrière te ontwikkelen in de
dienstenchequesector, dit doe je
liefst in een dynamische en snel
bewegende omgeving.

FUNCTIE
• Je bent eindverantwoordelijke
voor het dagelijks operationeel
beheer van het dienstenbedrijf
en de kwaliteit van de dienstverlening van 180 poetshulpen bij
ruim 1000 klanten in de regio.
Hierbij stem je vraag en aanbod
op elkaar af.
• Je waakt over de financiële en
administratieve processen van de
organisatie.

• Samen met jouw team - dat jij
motiveert en coacht - zorg je er
voor dat de klanten professioneel en klantvriendelijk geholpen
worden.
• Je bent het aanspreekpunt voor
verschillende stakeholders zoals
beleidsmakers, klanten en medewerkers en je organiseert tevens
de vergaderingen in het kader
van de sociale dialoog (Raad
van Bestuur, Ondernemingsraad
en Comité voor Preventie en
Bescherming op het werk).
• Het opvolgen van de regelgeving m.b.t de dienstencheques
en de arbeidswetgeving, en het
toezien op een correcte toepassing ervan, valt ook binnen je
verantwoordelijkheid.

PROFIEL
• Vanuit je managementvaardigheden ben je een krak in plannen,
organiseren en opvolgen.
• Je denkt overkoepelend en vertaalt visies in doelgerichte acties.
• Je hebt een gezonde dosis mensenkennis en focust op samenwerken en mensen coachen.
• Je bent sterk communicatief,
gedreven, staat open voor innovatie en werkt oplossingsgericht.
• Kennis van het Frans is een
meerwaarde.
• Je behaalde een Master diploma
of een Bachelor diploma met minstens 5 jaar leidinggevende ervaring in een gelijkaardige functie.
• Je beschikt ook over een rijbewijs B.

Wil je deel uitmaken van ons team?
Informatie en inschrijfformulieren vind je in de informatiebrochures op www.assolutions.be/jobs of kan je
opvragen bij Lana Robignon (09/389 69 96).
Solliciteren kan tot en met dinsdag 13 september 2016. Dit kan online via https://www.jobsolutions.
be/register/709 of per post aan de hand van het inschrijfformulier, t.a.v. Lana Robignon, A&S Solutions,
Kokerstraat 2A, 9750 Zingem (datum poststempel of e-sollicitatie telt).
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