Info

Avelgem
Laat jij ‘s nachts het licht branden?
Vanaf eind juni dooft Avelgem van 23 tot 5 uur de
openbare verlichting langs alle gemeentewegen.
Het doven van de verlichting vraagt op verschillende plaatsen aanpassingswerken aan het netwerk. Hierdoor worden de lichten in de verschillende deelgemeenten in fasen gedoofd. Na Waarmaarde en Bossuit volgen
binnenkort ook Outrijve, Avelgem en Kerkhove. Als alles goed verloopt,
is het nieuwe brandregime tegen de zomer van toepassing op het hele
grondgebied.
Op een aantal drukke plaatsen, gaat de openbare verlichting
niet uit tijdens het weekend. Op vrijdag, zaterdag en zondag blijven de lichten branden in de stationsomgeving, aan Spikkerelle,
OC Outrijve, OC Waarmaarde, het sportcentrum en het woonzorgcentrum.
Ook op de gewestwegen (Doorniksesteenweg, E. Balcaenstraat,
Oudenaardesteenweg, Brugstraat, Bruggesteenweg, Varent, Stijn
Streuvelslaan en Leynseelstraat) blijven de lichten branden zoals
voorheen.
Natuurlijk blijft Avelgem wel
belang hechten aan de zichtbaarheid in het verkeer. Op
verschillende kruispunten en
plaatsen werden palen en obstakels voorzien van citroengele, reflecterende folie.
De gemeente investeerde
ook in witte reflecterende palen, grondreflectoren
en nieuwe reflecterende
verkeersborden.
Voor de reflecterende materialen betaalde Avelgem ruim 24 000 euro,
voor het doven van de verlichting ruim 15 000 euro. Daartegenover
bespaart de gemeente voortaan jaarlijks zo’n 45 000 euro, goed voor
32% van de factuur. De totale éénmalige investeringskost is dus binnen
het jaar terugverdiend.
Dit project kadert ook in de ondertekening van het burgemeestersconvenant, waarbij de gemeente zich engageerde om de CO²-uitstoot in
Avelgem tegen 2020 met minstens 20% terug te dringen. Het doven
van de openbare verlichting langs de gemeentewegen betekent een
besparing van 47 ton aan CO²-uitstoot. Dit is 30% van de totale uitstoot
CO² van de openbare verlichting.
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Uw gemeente

Op vrijdag 10 juni zijn de gemeentelijke diensten en het
Sociaal Huis uitzonderlijk gesloten.

Zitdagen belastingen
Tijdens de zitdagen van de belastingen zijn er belastingambtenaren aanwezig op het
gemeentehuis om je met raad en daad bij te staan bij het invullen van je belastingbrief.
Bij deze ambtenaren kan je terecht met al je vragen over de belastingaangifte.
Zitdagen belastingen gemeentehuis
(telkens van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur):
l Dinsdag 7 juni 2016
l Dinsdag 14 juni 2016
l Dinsdag 21 juni 2016
Op dinsdag 14 juni 2016 kan je ook in het Sociaal Huis
terecht voor deze dienstverlening.
Deze dienstverlening is gratis. Breng zeker jouw belastingformulieren, loonfiches, fiscale attesten, bewijs van
pensioensparen, documenten van kapitaalaflossing van een
lening en dergelijke mee!
Wees er tijdig bij want voor deze zitdagen is er veel interesse waardoor er soms lange wachttijden zijn.
Meer info: 056 65 30 30 | info@avelgem.be

Tax-on-web met jouw PIN- en PUKcodes
De uiterste datum voor indiening van de elektronische aangifte is 13 juli 2016.
Voor de papieren aangifte is dat 30 juni 2016.
Om jouw belastingaangifte via Tax-on-web (online dienst van de FOD Financiën) in
te dienen, moet je over jouw PINcode beschikken.
PIN- en/of PUKcode vergeten?
De PINcode of ‘Personal Identification Number’ is de persoonlijke code die je moet
ingeven om toegang te krijgen tot een eID-toepassing of om een elektronische
handtekening te plaatsen. De PUKcode of ‘Personal Unblocking Key’ is alleen nodig om je eID te activeren
of te deblokkeren.
De microchip is geblokkeerd of je bent je PINcode vergeten, maar je hebt je PUKcode nog?
Als je driemaal na elkaar een foute PINcode intikt, dan blokkeert de microchip. Als dit gebeurt, of je bent je
gewijzigde PINcode vergeten, kom dan naar de dienst Burgerzaken. Met je PUKcode kan je PINcode gedeblokkeerd of gewijzigd worden.
Ben je je PIN- én PUKcode vergeten? Dan kun je ofwel bij de dienst Burgerzaken ofwel online via de
website van de FOD Binnenlandse Zaken, je codes opnieuw opvragen. Je codes worden na drie weken opgestuurd naar de gemeente, die je verwittigt zodra ze beschikbaar zijn. Een bezoek aan de dienst Burgerzaken
is dan nog nodig om je nieuwe PINcode te koppelen aan je eID.
Meer info: Dienst Burgerzaken | 056 65 30 30 | burgerzaken@avelgem.be.
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Leefomgeving

Zwaluwwandeling
Woensdag 15 juni 2016 | 19 uur
Lokaal Rode Kruis: Stationsgebouw, Ijzerwegstraat 2, Avelgem
Na een lange reis arriveren in
maart-april naar jaarlijkse
gewoonte de eerste zwaluwen
terug in ons land. De zwaluwen
zijn zeer honkvast en komen
meestal terug naar hun oude
vertrouwde nest waar ze hun
vorige kroost groot brachten.
© Yves Adams

In Avelgem huizen twee belangrijke kolonies huiszwaluwen. Verspreid zitten ze ook in onze centrumstraten waar ze op zomeravonden samen met de gierzwaluwen het
mooie weer maken.
Wil je weten waar deze gevederde luchtacrobaten leven? Wat ze
eten? Hoe we ze kunnen beschermen? Dit kun je ontdekken op de
zwaluwwandeling die georganiseerd wordt door Natuurpunt, het
Stadlandschap Leie en Schelde en de gemeente Avelgem.
Meer info: 056 64 62 15 | katrien.vandenberghe@gmail.com

Wat kan gratis naar het recyclagepark?
Met heel wat afvalsoorten die niet aan huis opgehaald worden,
kun je gratis terecht in het milieustraatje van het recyclagepark.
Een overzicht:
l alle bloempotjes met recyclagenummer 5
l bloempottrays met recyclagenummer 6
l heldere plastic folie met recyclagenummer 4
l dikwandige plastic folie met recyclagenummer 4
l PVC bouwplastics (dakgoten, sanitaire- of elektriciteitsbuizen,…) met recyclagenummer 3
l kunststofverpakkingen niet-PMD (yoghurtpotjes, klein plastic
verpakkingsmateriaal zuiver, afgewassen en zonder voedingsresten)
l isomo (recyclagenummer 6)
l alle harde kunststoffen met recyclagenummer 2 (speelgoedonderdelen, emmers, buizen,… zonder metaal)
l fietsen
l vlak glas
l CD/DVD schijven en doosjes zonder stickers of papier
l matrassen met en zonder veren
l tapijten
Ook het binnenbrengen van KGA (Klein Gevaarlijk Afval zoals
vetten, oliën, verfresten en lijmen, spuitbussen, batterijen, TLlampen,solventen, schoonmaakmiddelen, zuren en basen) en
oude elektrische toestellen is gratis.

Milieuvriendelijke
ingrepen op de
begraafplaats
van
Avelgem
R e c e n t w e r d e n e r, o p d e
begraafplaats van Avelgem, heel
wat graven verwijderd waarvan de concessie was verlopen.
In het najaar zal een groot
gedeelte van de vrijgekomen
ruimte beplant worden. Deze
plaatsen werden onlangs met
anti-worteldoeken bedekt. Ook
al heeft de gemeente Avelgem
op de begraafplaatsen nog een
uitzondering betreffende het
beperkt gebruik van pesticiden,
toch verkiest de gemeente om op
die plaatsen niet te sproeien met
herbiciden. Dit waarborgt dan ook
een betere groeimogelijkheid voor
de toekomstige beplanting.
Dergelijke milieuvriendelijke
aanpak zal ook in de toekomst
uitgebreid worden, waardoor
de oude ‘stenen’ begraafplaats
een groene aanblik zal krijgen.
Een opfrisbeurt die een treurig
bezoek een stukje aangenamer
kan maken.
Meer info:
Dienst Openbare Werken en
Patrimonium | 056 65 30 30
technische.dienst@avelgem.be

Meer info: 056 65 30 30 | milieu@avelgem.be
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Vrije tijd

Sportify
Op donderdagmiddag 23 juni 2016 vieren de leerlingen van het
secundair onderwijs het einde van de examens. Tijd om de stress van je af
te schudden en de zomer in te zetten. De sportdienst, dienst jeugd & cultuur en jeugdhuis Krak geven deze dag extra cachet.
Op het evenemententerrein worden tussen 13 en 17 uur uitdagende
sportactiviteiten aangeboden en er is een eetstand, een buitenbar en een
zwembad aan Krak. De dj’s van Krak zorgen de hele namiddag en later op
de avond voor muziek en ambiance.

Beleef een onvergetelijke zomer!
Ontdek het volledige vakantieaanbod van de gemeente Avelgem in de Vakantiekalender of
online via www.avelgem.be/vakantieaanbod.
Naar goede traditie is er de speelpleinwerking voor de kleuters, de
Kinderclub, in Kerkhove. Voor de kinderen van de lagere school is er
de speelpleinwerking in Outrijve. Wie het liever over een sportieve
boeg gooit kan naar de omnisportkampen begin juli.
Nieuw dit jaar is het sport-spel-belevingskamp voor kinderen van
de lagere school. Met als thema ‘onderwaterwereld’ dompelen we jou
onder in een unieke ervaring vol sport, spel en creativiteit.
Niet te vergeten is het gevarieerde Grabbelpasaanbod met heel
diverse acitiviteiten van knutselen tot uitstappen, van avontuurlijke
tot creatieve workshops. Ook de tieners kunnen hun keuze maken
uit enkele Grabbelpasactiviteiten of ze kunnen zich uitleven in het
Adventure sportkamp.

Start de zomervakantie met POPEILAND!

Woensdag 29.06.16 | Bus naar domein Puyenbroeck in Wachtebeke | Vooraf inschrijven en betalen.
Meer info over het vakantieaanbod: Dienst Jeugd & Cultuur | 056 65 30 90 | jeugd@avelgem.be
Sportdienst | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be
Inschrijven kan vanaf 30.05.16 - Webshop: https://webshopavelgem.recreatex.be

Verrassingen in je valies
Binnen enkele weken is het vakantie en dat merk je ook in de bibliotheek. Graag sturen we je
de zomer in met een pakket boeken die verrassen, die nieuwe werelden en nieuwe horizonten
tonen. Hiervoor doen we ook een beroep op jou als lezer. In de bibliotheek staat vanaf juni een
valies met verrassingen. Leuk om uit te kiezen. We vragen je deze koffer verder te vullen met
boeken en films die je interessant, boeiend of komisch vindt. Zo adviseer je andere lees- en filmliefhebbers en
zij adviseren jou. Het wordt gegarandeerd een bonte verzameling vol ontdekkingen.
De bibliotheek bezit honderden reisgidsen over de meest diverse vakantiebestemmingen. Die collectie wordt
voortdurend aangevuld met gidsen over populaire plaatsen of over ongekende toeristische regio’s. De bibliotheek
biedt eveneens inspiratie voor een actieve vakantie in eigen streek: ontdek in gidsen, tijdschriften en kaarten
wandelingen in Vlaamse bossen, onvergetelijke fietstochten langs rivieren,…. De wandel- en fietskaarten kunnen
net als alle boeken en tijdschriftnummers gratis ontleend worden. We verkopen ook heel wat West-Vlaamse
fiets- en wandelkaarten. Meer info: 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be.
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Vrije tijd

Eindejaarstentoonstelling GAVKA
Zondag 19.06.16 |10.30 tot 18 uur | Oud stationsgebouw
Bewonder het werk van de leerlingen van de Gemeentelijke Academie
voor Visuele Kunsten Avelgem. Zowel het werk van de jonge leerlingen
als van de volwassenen komt aan bod en ook allerhande technieken
passeren de revue. De expo is doorlopend open en is gratis te bezichtigen.
Er kan dan ook reeds ingeschreven worden voor het schooljaar 16-17.

Inschrijvingen deeltijds kunstonderwijs schooljaar 16-17
Vanaf juni starten de inschrijvingen voor het deeltijds kunstonderwijs, zowel voor GAVKA als voor het
Conservatorium. Ben je muzikaal aangelegd, sta je te popelen om een instrument te bespelen, hou je
van woordkunst, voordracht of toneel? Ben je een creatieve duizendpoot die graag tekent, schildert of met
vormen en kleuren tovert? Schrijf je dan zeker in voor het kunstonderwijs in Avelgem! Inschrijven kan via
www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk of www.mijnacademie.be/academiekortrijk (voor GAVKA).
Meer info: www.avelgem.be/kunstonderwijs
Conservatorium: 056 65 30 67 | conservatorium@avelgem.be
GAVKA: 056 65 30 66 | gavka@avelgem.be

Presentatiedag
Spikkerelle

Zomerpicknick in Avelgem
Zaterdag 25.06.16 | 17 tot 20.30 uur | Evenemententerrein aan
Spikkerelle
Spreid jouw dekentje uit, haal lekkers uit jouw mand en geniet van
een heerlijke zomerpicknick aan de Avelgemse Scheldemeersen!

© Stefaan Buddaert

VR 03.06.16 - 20.15 uur
Kom proeven van cultuurseizoen 2016-2017!
Tijdens een bruisende presentatie vol klank- en beeldmateriaal
krijg je al heel wat voorsmaakjes op volgend seizoen. Wij
serveren er in primeur de cultuurbrochure voor 2016-2017.
Deze brochure wordt op 6,7 en 8
juni verdeeld in alle bussen van
Avelgem en Kluisbergen. Die
avond start ook de abonnementenverkoop en de verkoop van
losse tickets voor abonnees.

Op zaterdag 25 juni zetten we
de zomer in met een familiepicknick op het evenemententerrein aan Spikkerelle.
Het wordt een ontspannende
avond voor het ganse gezin.
Met live-muziek en acrobatie
door Orkest Bazar, kinderkapsalon en –grime door Roodvonk
en bijzondere springkastelen. Aansluitend geniet je van
‘Avondje Avelgem’, een gezellige avondmarkt vol animatie
en muziek in het centrum van
Avelgem.
De picknick kadert in een reeks van zomerpicknicks in Zuidwest.
Deze zomer geniet je van de meest betoverende picknickplaatsjes uit
de regio, steeds bereikbaar via een fietsknooppuntenroute. Hou voor
de picknick op 25 juni rekening met de verkeersmaatregelen wegens
Avondje Avelgem of kom met de fiets.
Meer info: Dienst Jeugd en Cultuur | 056 65 30 90 | cultuur@avelgem.be

Meer info: cultuur@avelgem.be
Op deze activiteit krijg je UiTPAS punten
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Leven en welzijn

Fonds voor arbeidsongevallen
Je had zelf een arbeidsongeval of jouw partner, een familielid, of een vriend(in) had een arbeidsongeval? Dan heb je vast te maken met heel wat administratieve zaken die afgehandeld moeten
worden of je hebt misschien tal van vragen; dan kan je terecht bij het Fonds voor Arbeidsongevallen.
Wat doet het Fonds voor jou?
De sociaal assistenten geven uitleg over de regeling van jouw arbeidsongeval en helpen je om de schadevergoeding te krijgen waarop je recht
hebt. Ze leggen je eveneens de wetgeving op arbeidsongevallen uit.
Ook wanneer de verzekeraar van jouw werkgever het arbeidsongeval
weigert te erkennen of als blijkt dat jouw werkgever niet verzekerd was
op het moment van jouw ongeval, kan je bij het Fonds aankloppen.
Waar en wanneer?
Je kan terecht in het Sociaal Huis te Kortrijk (Budastraat 27) elke woensdag van 13.30 tot 16 uur (in juli en augustus slechts 1 woensdagnamiddag per maand). Indien je je moeilijk kunt verplaatsen kan je een afspraak maken voor een huisbezoek. Bellen kan op het nummer 056 24 48 52. Het Fonds heeft ook zitdagen in Brugge, Gent en
Roeselare.
Meer info: http://www.fao.fgov.be/nl

Woonclub Avelgem
Tweewekelijks (even weken) op vrijdagvoormiddag van 9.30u tot 12u.
Sociaal huis Avelgem, Leopoldstraat 66, 8580 Avelgem
Ook inwoners van Spiere-Helkijn kunnen naar deze woonclub komen.
Info: 056 65 07 70 | sociaalhuis@avelgem.be

DE WOONCLUB HELPT JE ZOEKEN NAAR EEN WONING
Problemen met het vinden van een huurwoning op de private huurmarkt? Dan kun je langskomen bij de
Woonclub. We zoeken uit wat haalbaar is, helpen je met administratie en helpen je met het vinden van een
huurwoning. Je bent welkom voor alle informatie, advies of hulp.
Ook huurders en verhuurders met (betaal)problemen zijn welkom bij de Woonclub. We zorgen voor
begeleiding om uithuiszettingen te voorkomen.
De Woonclub is een initiatief van W13 en is actief in Kortrijk, Harelbeke, Kuurne, Lendelede, Deerlijk,
Menen, Wervik, Wevelgem, Waregem, Avelgem, Anzegem, Spiere-Helkijn en Zwevegem.
Info: woonclub@welzijn13.be
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Bevolking
Overlijdens

Geboorten

17.04.2016 Denise Libbrecht

28.02.2016 Kaat Buyssens, dochter van Giovanni en Astrid
Bevernage
02.04.2016 Axelle Lombaert, dochter van Kenneth en Lieze
Coulembier
08.04.2016 Victor Demeire, zoon van Arne en Sharon Depauw
10.04.2016 Juliette Vercoutere, dochter van Dieter en Sofie
Delmulle
13.04.2016 Noor Laebens, dochter van Bram en Sharon Vanhamme
14.04.2016 Jarich Callens, zoon van Detlev en Sanne Fobert
17.04.2016 Rachel De Nijs, dochter van Dimitri en Emanuella
Verbauwhede
21.04.2016 Margaux Dewaegenaere, dochter van Jeroen en
Amber Verfaillie

1 7 . 0 4 . 2 0 1 6 G u s t ave B e l e y n ,
weduwnaar van Julia Lathioor
17.04.2016 André Vandenberghe,
echtgenoot van Rosa Vercant
03.05.2016 Paul Vandergheynst,
echtgenoot van Yvonne Scherpereel

Huwelijken

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

20.04.2016 Geert Van Den
Hende en Heidi Van Coppernolle
04.05.2016 Dieter Vercruysse en
Eline Benoit

Jubilea

Robert Desloovere en Jeannine Destoppeleire
Gouden Bruiloft (Avelgem 13/05/1966)

Valère Depoorter en Edith Vandeputte
Diamanten Bruiloft (Deerlijk 16/05/1956)

Bloedinzamelactie: MAANDAG 20 juni 2016

18.30 tot 21.00 uur in de Sint-Jan Berchmansbasisschool 1 (Kloosterstraat 1, Avelgem).
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Avelgem maakt deel uit van de afvalintercommunale IMOG. IMOG maakt van uw afval
nieuwe grondstoffen en kan hierbij heel wat mooie resultaten voorleggen.
Een overzicht:
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