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Sluikstorten, inbraak, graffiti, vandalisme, foutparkeerders, overlast…
Jammer genoeg zaken waar steden en gemeenten wel vaker mee
geconfronteerd worden. Deze problemen aanpakken is niet evident.
Avelgem besliste dan ook om als hulpmiddel camera’s te plaatsen in en
rond een aantal gemeentelijke gebouwen.
Camera’s doen meer dan alleen potentiële daders afschrikken. Ze zorgen
voor de algemene beveiliging, verbeteren het veiligheidsgevoel en helpen
ook om bewijzen te verzamelen in geval van overlast of misdrijf.
In de volgende omgevingen komt er cameratoezicht:
gemeentehuis, sportcentrum Ter Muncken, gemeenschapscentrum
Spikkerelle, stationsgebouw, Sociaal huis, woonzorghuis Ter Meersch,
assistentiewoningen residentie Steenhuuse en assistentiewoningen residentie Scheldezicht.
De camera’s brengen uitsluitend openbaar domein in beeld en alleen de
politiezone Mira heeft toegang tot de beelden.
Meer info bij de dienst milieu: 056 65 30 30
of via milieu@avelgem.be

Openluchtfilm
‘La isla mínima’
(p.4)

ZA 27.08.16
Terrein aan
Spikkerelle

Uw gemeente

Diensten gesloten

Het Gemeentehuis en Sociaal huis zijn gesloten op
maandag 11, donderdag 21 en vrijdag 22 juli en op
maandag 15 augustus.

Wijziging datum
ophaling huisvuil
deelgemeenten

Het recyclagepark is gesloten op vrijdag 22 en zaterdag 23 juli en op
zaterdag 27 augustus.
De Bibliotheek is gesloten op maandag 11 en donderdag 21 juli, van
maandag 25 juli tot en met zaterdag 6 augustus en op maandag 15
augustus.
Spikkerelle is gesloten op maandag 11 juli, van maandag 18 juli tot
en met vrijdag 5 augustus en op maandag 15 augustus.
De sportdienst is gesloten op donderdag 21 en vrijdag 22 juli, maandag
15 augustus en alle zondagen tussen 21 juli en 15 augustus.
Openingstijden zwembad tijdens de zomervakantie:
maandag, dinsdag & donderdag: 14-18u
woensdag en vrijdag: 14-20u (21 juli - 15 augustus: van 14-18u)
zondag: 9-12u (gesloten de zondagen tussen 21 juli en 15 augustus)
Geen ochtend- en middagzwemmen in de zomervakantie.
Zwembad gesloten op 21 en 22 juli en 15 augustus.

De ophaling van het huisvuil van
donderdag 21 juli wordt verplaatst naar woensdag 20 juli
(voor de deelgemeenten).
Meer info: Dienst Milieu
056 65 30 30
milieu@avelgem.be

Nascholing vakbekwaamheid vrachtwagenchauffeurs
Wat?
De vakbekwaamheid is een aanvulling aan het rijbewijs die verplicht is voor alle professionele bestuurders met een rijbewijs van de
categoriegroepen C en D. Dit moet
bovenop het rijbewijs worden behaald en de houder moet voor de
verlenging ervan om de 5 jaar 35
uur nascholing volgen. Het bewijs
van vakbekwaamheid wordt op het
rijbewijs aangeduid met de code
95 bij de betrokken categorieën.
Hoe?
Om het attest van vakbekwaamheid te behalen moeten er vijf
opleidingen van telkens 7 uur
gevolgd worden. De uiterlijke datum waarop de nascholing moet
gevolgd worden hangt af van het
type rijbewijs. Voor chauffeurs
met een rijbewijs C, afgeleverd
vóór 10/09/2009 moet de nascholing gevolgd worden vóór 10
september 2016.
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Chauffeurs met rijbewijs C/D
(incl. vakbekwaamheid) afgeleverd na bovenstaande data:
5 jaar na het behalen van het
rijbewijs met vakbekwaamheid.
Op onderstaande site vind je de
lijst van de erkende opleidingscentra waar de houders van een
vakbekwaamheid deze nascholing in België kunnen volgen:
http://mobilit.belgium.be
Praktisch
De getuigschriften van nascholing, verkregen in België, zijn
door de scholingscentra ingevoerd
in het computersysteem; ze moeten dus niet voorgelegd worden
aan de gemeente. Kom na de
gevolgde opleiding naar de dienst
burgerzaken met jouw identiteitskaart en pasfoto. Het nieuw
rijbewijs kost 20 euro.
Info: Dienst Burgerzaken
056 65 30 30
burgerzaken@avelgem.be

Voor volgende voertuigen dient
de bestuurder geen vakbekwaamheid te hebben en dus
ook geen bijscholing te volgen:
• voertuigen van max.45km/uur;
• voertuigen strijdkrachten,
burgerbescherming, brandweer,
handhaving van de openbare
orde;
• testvoertuigen, onderhoud,
herstellingen, …
• voertuigen gebruikt bij noodtoestanden of reddingsoperaties;
• voertuigen gebruikt voor
niet-commercieel goederen- en
personenvervoer voor privédoeleinden;
• voertuigen die worden gebruikt
voor het vervoer van materiaal,
apparatuur of machines die de
bestuurder voor zijn werk nodig
heeft en op de voorwaarde dat
dit vervoer niet de voornaamste
activiteit van de bestuurder is.

Leefomgeving

Bloemen om te bewonderen!
De voorbije jaren
haalde Avelgem 3
bloemensymbolen
in de bebloemingswedstrijd van VVOG
(Vereniging Voor
Openbaar Groen).
Dat is de hoogst
haalbare graad.
Ook dit jaar wil Avelgem opnieuw voor een bloeiende toets zorgen in
het straatbeeld. Eind mei werden de bloemetjes letterlijk buiten gezet.
Dit jaar voeren de kleuren rood & wit de hoofdtonen, aangevuld met
enkele niet bloeiende bladplanten.
De gemeente hoopt met voldoende diversiteit aan plantencombinaties
een aanzet te geven naar de bewoners toe om ook hun woninggevel
van bloemen te voorzien. De mensen die reeds jaren hun gevel opfleuren,
willen we langs deze weg danken, omdat ook Avelgem daarmee nog meer
kleur krijgt en nog meer een “bloemengemeente” wordt.
Info: Dienst Openbare Werken & Patrimonium | 056 65 30 30 |
technische.dienst@avelgem.be

Gescheiden riolering
Begin 2012 diende de gemeente, samen
met Aquafin, een aanvraag in voor de
heraanleg van de riolering in een deel van de
Knobbelstraat, Bosstraat, deel Bevrijdingslaan,
deel Ganzenhofstraat, Kaphoekstraat en
de Langestraat. Daarnaast zal de gemeente de wegenis herinrichten. De subsidie werd intussen goedgekeurd en de
uitvoering is voorzien voor 2019-2020.
Op dit moment vindt er een hydronautstudie plaats, die de impact berekent van
het scheiden van afval- en regenwater. Bedoeling is immers ook de risico’s voor
wateroverlast te beperken. In 2017 worden door het studiebureau de nodige ontwerpen gemaakt en 2018 wordt het jaar van de vergunningen en aanbesteding.
Bij dit project wordt in de openbare weg een gescheiden riolering aangelegd, één voor afvalwater en één voor hemelwater. Daarbij zullen de buurtbewoners hun afval- en hemelwater gescheiden moeten aansluiten op het
openbaar net. In de ontwerpfase zal elke bewoner bezoek krijgen van een
afkoppelingsdeskundige om woning per woning de situatie te bestuderen.
Daarom nu al deze oproep voor bewoners die in de toekomst een gescheiden stelsel voor de deur zullen krijgen: leg je een oprit of voortuin
aan, zorg dan voor gescheiden riolering! Daarbij dient het afvalwater en de overloop van de hemelwaterput of een infiltratievoorziening /
buffervoorziening apart aangesloten te worden op het openbaar rioolstelsel. Zo vermijdt men later hoge kosten bij een verplichte aanleg ervan.
Info: Dienst Grondgebiedzaken | 056 65 30 30 | stedenbouw@avelgem.be

Digitale
bouwaanvraag
Vanaf 1 juli 2016 is het mogelijk
om een bouwaanvraag digitaal
in te dienen. Het dossier wordt
dan verder volledig digitaal
afgehandeld.
Na Kortrijk, Wevelgem en
Zwevegem is Avelgem de vierde gemeente in de regio die
instapt in het Omgevingsloket.
De aanvragen kunnen digitaal
ingediend worden via www.omgevingsloket.be. De documenten dienen wel aan bepaalde
normen te voldoen. Op het loket is een duidelijk stappenplan
voor handen.
Info: Dienst
Grondgebiedzaken
056 65 30 30
stedenbouw@avelgem.be

Vergroot de hoop

De kankerbestrijdingsactie
‘Vergroot de Hoop’ zet dit
jaar in op ‘fel groen voor
genezing’. Jouw felgroen
taxussnoeisel kan het verschil maken voor duizenden
patiënten. Van het snoeisel
worden immers medicijnen
gemaakt. Ook in Avelgem
kan je tussen 15 juni en 31
augustus gratis naar het
recyclagepark met je taxussnoeisel. Het snoeisel moet
jong en zuiver zijn (= éénjarige scheutjes van max 30
cm hoog of een haag die al
ieder jaar werd gesnoeid en
het mag niet vermengd zijn
met ander snoeisel of bladeren).
Meer info: Dienst Milieu
056 65 30 30
milieu@avelgem.be
A V E L G E M
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Vrije tijd

Publieke barbecue op het evenemententerrein Spikkerelle
Een lekker stukje vlees of vis op de barbecue en de geur van Provençaalse kruiden … de perfecte start
van een zomerse avond! Maar wat als je zelf geen barbecue hebt? Geen probleem: deze zomer mag
iedereen de publieke barbecue op het evenemententerrein gebruiken.
Reserveren is niet nodig, we vragen wel om de spelregels te respecteren. Je kan deze terugvinden op het
infobord aan het evenemententerrein of online via de gemeentelijke website.
De barbecue heeft 2 afzonderlijke bakzones, elk goed voor 25 personen. Er is ook een barbecue- en
picknickzone met meerdere picknicktafels, waarvan één overdekt. Redenen genoeg dus om voortaan nog
meer te genieten op het evenemententerrein!
Post op Facebook of mail ons een originele foto van jouw barbecuemoment bij onze publieke
barbecue (vóór 1 september) en maak kans op een barbecuepakket ter waarde van € 30.
Info: Dienst Jeugd & Cultuur | 056 65 30 90 | spikkerelle@avelgem.be | www.facebook.com/spikkerelle

Vakantie in de bibliotheek
Romantische kaskrakers, bloedstollende thrillers, luisterboeken op cd, reisgidsen, klassiekers van wereldformaat,...: in de bibliotheek is er ongetwijfeld voor elk wat wils.
Struin eveneens eens door onze collectie e-boeken, reserveer een handige, compacte e-reader en
ontdek de voordelen van het digitale lezen. (Verdere info vind je op www.avelgem.be/e-boeken).
Lekker lui lezen in je hangmat of tuinstoel, op een terrasje of onder de palmbomen? Begin alvast je vakantie
met een bezoek aan de bibliotheek.
Onze vakantiekoffer in de bibliotheek is nu al gevuld met onze aanraders. We rekenen erop dat jij die aanvult met jouw tips.  Zo wordt het een bonte verzameling boeken en films gekozen door enthousiaste leners.
Wie in juli een boek of film uit deze vakantiekoffer ontleent, ontvangt een gratis UiTPAS.
De laatste week van juli en de eerste week van augustus sluiten we even de deuren. Dankzij de onlinediensten
blijft de bibliotheek echter toegankelijk. Het raadplegen van de catalogus, alsook het registreren van verlengingen en reservaties is 24/7 mogelijk. Surf naar de website van de bibliotheek. Alle onlinediensten worden
op de startpagina aangeboden.
Info: Bibliotheek | 056 65 30 40 | bibliotheek@avelgem.be

Openluchtfilm

‘La isla mínima’ | ZA 27.08.16 | 21.30 uur | Terrein Spikkerelle
Vanaf 20 uur zijn er hapjes, sangria en een optreden in Spaanse sfeer.
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Vrije tijd

Schrijf je vanaf 1 augustus in voor de sportsessies
van het nieuwe schooljaar
Kleuterturnen | woensdag
2de kleuter: 15 - 15.45u
1ste kleuter: 15.45 - 16.30u

Zwemvervolmaking
Dinsdag: 16.30 - 17.15u
Donderdag: 16.30 - 17.15u. Enkel
als je zwemles in de sportdienst
hebt gevolgd.

Zwemschool
Enkel voor kinderen die vorig jaar
reeds waren ingeschreven in het
zwemtraject van de sportdienst en
jonger zijn dan 10 jaar (met inbegrip van het jaar waarin het kind
Zwemtest
10 jaar wordt). Er mag maximaal
Om deel te nemen aan de zwemaan 3 cycli per niveau zwemschool
lessen moet het kind geslaagd zijn worden deelgenomen:
voor deze zwemtest.
- Zwemschool brons | dinsdag
Meer info bij de sportdienst.
17.15 - 18u
Sportacademie | woensdag
voor kinderen vanaf 3de kleuter
tot en met het 6de leerjaar: van
13.20 tot 15u.

Zwemles voor kinderen
Woensdag: 13.30 - 14.15u
Vrijdag: 16.45 - 17.30u

- Zwemschool zilver | vrijdag
17.45 - 18.30u
- Zwemschool goud | woensdag
16.15 - 17u
(gewijzigde dag en uren!)

Recreatief badminton
op maandag, dinsdag, woensdag
en donderdag: voor de exacte
uren contacteer de sportdienst.
Recreatief basket | donderdag
20.30 - 22u
Yoga | donderdag
9 - 10u
Ochtendzwemmen (8 - 8.45u)
& middagzwemmen (12 13u) op maandag, woensdag
en vrijdag tijdens het schooljaar
(niet tijdens de schoolvakanties)
Baantjeszwemmen (18.3020u) op woensdag en vrijdag
Seniorenzwemmen (vanaf 50
jaar): op vrijdag van 15.30 tot
17u met eventueel aquagym.

De sportsessies gaan vanaf 1 september van start.
Inschrijven:
Kleuterturnen, sportacademie en zwemtest:
via de webshop of aan het loket van de sportdienst
(betalen op voorhand).
Zwemlessen, zwemvervolmaking, zwemschool:
via bevestiging op de mail van de sportdienst
(betalen op voorhand via overschrijving of aan het loket).
Alle andere activiteiten: geen inschrijving vooraf nodig
(betaling aan het loket of bij de redder per deelname).

Aanpassingswerken sporthal en zwembad
Tijdens de grote vakantie zijn er aanpassingswerken gepland aan de doucheruimtes van de sporthal en aan
alle sanitaire leidingen van sporthal en zwembad.
De doucheruimtes van de sporthal worden opgesplitst waardoor elke kleedkamer in de sporthal over een
aparte doucheruimte zal beschikken.
Alle sanitaire leidingen worden vernieuwd om in alle eindpunten (douchekoppen, toiletten, …) van de sporthal
en het zwembad voldoende druk en debiet te hebben.
Tijdens deze werken zullen de doucheruimtes en kleedkamers van de sporthal tijdelijk buiten gebruik zijn.
De sporters zullen echter terecht kunnen in andere kleedkamers en douches van het sportcentrum.
Info: Sportdienst | 056 65 30 60 | sport@avelgem.be

Op deze activiteit krijg je UiTPAS punten
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Leven en welzijn

Menu en zomersluiting Dorpsrestaurant
n 05/07/2016:
n 12/07/2016:
n 19/07/2016:
n 26/07/2016:
n 02/08/2016:
n 09/08/2016:
n 16/08/2016:
n 23/08/2016:
met fruit.
n 30/08/2016:
yoghurt.

Preisoep, lamsragout met ajuin, basilicum en groentenrijst, yoghurt met fruit.
Lentesoep, vol-au-vent met roomsaus, champignons en puree, yoghurt.
Knolseldersoep, kippebil met currysaus, perzik en groentenrijst, chocoladepudding.
GESLOTEN.
GESLOTEN.
GESLOTEN.
Broccolisoep, kalkoenfilet met tomatensla en kroketten, vanilleflan.
Preisoep, lamsragout met ajuin, basilicum en groentenrijst, yoghurt
Lentesoep, vol-au-vent met roomsaus, champignons en puree,

Info: ZOHRA | 056 65 30 36 | zohra@avelgem.be

Textielophaling

Woensdag 31 augustus 2016 vanaf 8 uur.
Stop jouw herbruikbaar textiel in de stevig dichtgebonden textielzak die je vooraf
in je brievenbus krijgt. Vuile kledij en textiel, versleten schoeisel, vloerbekleding en
ander afval zijn niet toegelaten in de textielzakken!
Info: www.dekringloopwinkel.be
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Leven en welzijn

Bevolking

Jubilea

Overlijdens

02.05.2016 Zaruk Durna,
echtgenote van Bogos Durna
06.05.2016 Etienne Meurez,
weduwnaar van Astrid Vandenborre
© Geert Balcaen KW

Romain Passchier en Petronella Canoo
Briljanten Bruiloft
(Berchem 19/05/1951)

Augustinus Vandenbroucke
en Magdalena Kerckhof
Gouden Bruiloft
(Waarmaarde 20/05/1966)

10.05.2016 Philippe
Vandenbogaerde, echtgenoot van
Christel Matton
13.05.2016 Germaine Pieters,
weduwe van Jules T’Kint
14.05.2016 Rosette Declercq,
echtgenote van Raymond Lambert
23.05.2016 Noël Vanderdonckt,
echtgenoot van Frediswinda Cuesta
Gacang

Eric Platteau en
Bernadette Vanderbeken
Gouden Bruiloft
(Heestert 21/05/1966)

Guillaume Libbrecht en
Laurette Verplancke
Gouden Bruiloft
(Avelgem 4/06/1966)

Huwelijken
21.05.2016 Derko Veys en Tineke Duytschaever
28.05.2016 Geert Depotter en Lindsey Lannoo
28.05.2016 Piedro Vanderlinden en Pamela Verbauwhede

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

Ontvangst Rode Kruis

© Geert Balcaen KW

© Geert Balcaen KW

28.05.2016 Gerard Degroote,
echtgenoot van Marie Claire Vanexe
29.05.2016 Jan Moerman

Geboorten

27.04.2016 Olivia Ladon, dochter
van Lionel en Jill Bogaert
29.04.2016 Loewis D’Haese, zoon
van Diëgo en Shelly Debu
29.04.2016 Mira Blal, dochter van
Idriss en Fatema Koumar
01.05.2016 Minne Voet, dochter van
Kurt en Youna Vanhee
03.05.2016 Louis Hostyn Orroo,
zoon van Angelo Hostyn en Liesbeth
Orroo
03.05.2016 Axelle Kindt, dochter
van Thomas en Elien Hoedt
06.05.2016 Siem D’Haene, zoon
van Hans en Lien Maes
18.05.2016 Pippa
Vandennieuwenborg, dochter van
Lode en Tine Dewilde
23.05.2016 Louis-Mathis Labie, zoon
van Jonathan en Stephanie Saelens
23.05.2016 Sasha Rousselin, zoon
van Jennifer Rousselin
27.05.2016 Stan Maiheu, zoon van
Dieter en Stefanie Windels
01.06.2016 Lize Christiaens, dochter
van Steven en Jolien De Ruyck

© Geert Balcaen KW
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KUNSTONDERWIJS AVELGEM
GAVKA & CONSERVATORIUM

AANBOD GAVKA
Uitgebreid aanbod beeldende
vorming

l Vanaf 6 jaar
2 lesuren per week
Algemeen beeldende vorming
l Vanaf 12 jaar
4 leerjaren met 4 lesuren per week
Vakken: waarnemingstekenen,
kleur- en vormstudie, kunstinitiatie
l Volwassenen (vanaf 17 jaar)
2 leerjaren met 4 lesuren per week
- Waarnemingstekenen,
kleurstudie, kunstinitiatie
- Nieuw: ‘beeldverhaal’

AANBOD
INSCHRIJVEN
CONSERVATORIUM Wil je graag ontroeren met een
Volledige cyclus muziek & woord

l AANBOD WOORD
- Vanaf 8 jaar: algemene
verbale vorming (dictie)
- Vanaf 12 jaar: drama +
voordracht | Voordracht + toneel
- Vanaf 16 jaar: toneel of
Voordracht + repertoirestudie
l AANBOD MUZIEK
Accordeon, altsaxofoon, bugel, cello,
cornet, dwarsfluit, gitaar, hoorn, klarinet, klassieke zang, piano, slagwerk,
sopraansaxofoon, trombone, trompet,
tuba en viool.
- Vanaf 8 jaar: Algemene
muzikale vorming (notenleer) +
instrument
- Vanaf 12 jaar: Algemene
muziekcultuur + instrument
+ samenspel
- Vanaf 16 jaar: Instrument
+ ensemble

instrument, toveren met woorden,
voordragen of toneel spelen? Wil je
graag tekenen, schilderen of werken
met vormen en kleuren?
Schrijf je dan in voor het DKO in
Avelgem!
Wanneer inschrijven?
Inschrijven kan tijdens de openingsuren van het secretariaat:
l Van 1 tot en met 9 juli
l Van 24 tot en met 31 augustus
Online inschrijven kan via:
www.mijnacademie.be/conservatoriumkortrijk
www.mijnacademie.be/academiekortrijk

Per gezin maak je één account aan.
Zo krijg je een overzicht van alle
gezinsleden die op dat adres wonen.

Meer info
Conservatorium Avelgem | Kasteelstraat 3b | 8580 Avelgem | 056 65 30 67 | conservatorium@avelgem.be
Tekenacademie GAVKA | Yzerwegstraat 1 | 8580 Avelgem | 056 65 30 66 | gavka@avelgem.be
www.avelgem.be/kunstonderwijs
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