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Werken voor de stad
Het Pand OntPopt

Ook corona hield de jaarlijkse
herdenking van Wapenstilstand
niet tegen. In alle Waregemse
gemeenten herdachten we op
11 november de slachtoffers van
WOI op veilige en respectvolle
wijze.
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Verspreiding
Gratis en vijf maal per jaar aan alle
inwoners van Waregem
De officiële berichtgeving over
Waregem is terug te vinden
■ in Het Gouden Blad
■ op www.waregem.be
■ sociale media
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Op evenementen worden er vaak foto’s genomen in opdracht van het
stadsbestuur. Wil je niet dat een foto van deze activiteit waar jij opstaat
gebruikt wordt door de stad? Laat dit dan schriftelijk weten aan het
stadsbestuur. Veel van de foto’s in De Sprong werden gemaakt door de
Waregemse fotoclubs Regenboog, Waro, VTB en F64.
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vlnr. Hajar (13 jaar), Sarrah (9 jaar), Emroy (11 jaar),
Loritano (11 jaar), Brooklyn (7 jaar)

Plezier
verzekerd
met Wijkfun

In 2014 startte de stad met het proefproject wijkvoetbal. Wat oorspronkelijk begon als een
voetbalploegje in wijk Torenhof is intussen uitgegroeid tot een veelzijdige en overkoepelende
samenwerking tussen jeugddienst, dienst diversiteit, Waregem Sport en SV Zulte Waregem.
Van één wijk groeide het naar meerdere buurten en van enkel voetbal ging het over naar beweging
in de ruime zin. Met die verandering kwam ook een nieuwe naam: Wijkfun. Loritano en Hajar
vertellen ons op Wijkfun in Mussekouter hoe ze het in hun buurt ervaren.
Wat vinden jullie van Wijkfun?
Loritano: “Het is echt leuk! Je kunt met vrienden allerlei
activiteiten doen. Ik heb al meegedaan aan de
mechanische paardenrace en het panna-voetbaltornooi.”
Hajar: “Ik vind het goed gevonden dat ze dit organiseren
in wijken zodat mensen eens samen kunnen zitten en
elkaar leren kennen. Ik ben op de Skyswinger geweest,
dat is een grote schommel die over de kop gaat. Ik heb
ook al gevoetbald en deelgenomen aan de activiteiten
met ballonnen en stoepkrijt. Er was dus superveel te
doen. Ik heb volgens mij alles gedaan.”
Bewegen jullie voldoende in je vrije tijd?
Hajar: “Vroeger was ik lid van een sportclub, maar nu niet
meer. In mijn vrije tijd doe ik aan skateboarden en teken ik
graag.”
Loritano: “Ik ben ook geen lid van een sportclub, maar ik
doe wel aan stuntsteppen en freerunning. Tijdens de
lockdown in maart en april heb ik wel veel meer kunnen
gamen dan normaal.”
Hajar: “Ik vind bewegen wel belangrijk, want de jeugd
van tegenwoordig zit aan allerlei schermen, dus daarom is
Wijkfun een leuk initiatief. Je doet er meer dan alleen
sporten dus dat is zeker een verbetering.”
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wijkfun

Denk je dat het goed is voor de buurt dat
we zulke momenten organiseren?
Loritano: “Ja, ik denk het wel. Misschien dat
sommige oudere buren het niet zo leuk vinden,
ik weet het niet …”
Hajar: “Zoveel lawaai maken we niet en het is
ook maar een namiddag van drie uurtjes.”
Loritano: “Ik heb wel al twee nieuwe vrienden
gemaakt door Wijkfun.”
Hajar: “Bij mij kon dat niet, ik ken al iedereen in
de wijk (lacht).”
Wat zouden jullie graag in de toekomst
nog willen van de buurtactiviteiten?
Loritano: “Een go-cart parcours zou ik wel
eens leuk vinden.”
Hajar: “Goh, ik weet het niet. Het maakt niet
echt uit wat er georganiseerd wordt, ik zou er
wellicht toch aan meedoen. Wat wel leuk zou
zijn, is dat er voor volwassenen tafeltjes zijn. Zo
kunnen ook zij samen zitten en elkaar leren
kennen. Als de ouders elkaar leren kennen, dan
kunnen de kinderen ook samen spelen.”

Diversiteit troef

De jeugddienst is steeds op zoek naar
enthousiaste jongeren die activiteiten voor
kinderen willen begeleiden. Heb je een groot hart
voor kinderen, speel je graag spelletjes en hou je
van activiteiten organiseren? Neem dan zeker
contact op met de jeugddienst.

In ons buddyproject nemen vrijwillige buddy’s een persoon of
gezin onder hun hoede om hen te ondersteunen en wegwijs te
maken in Waregem. Een uitstap met de kinderen, hulp bij
papierwerk, contact met instanties … Kortom, jij zet je eigen
ervaring in om jouw en hun horizon te verruimen.

Jeugddienst
056 62 13 88
jeugd@waregem.be

Onze stad wil dat iedereen zich welkom voelt en zich
optimaal kan ontplooien. Communicatie is essentieel om
elkaar te begrijpen en kansen te grijpen in het leven. Daarom
zijn er een aantal taalprojecten in Waregem: een babbelbad
waar kinderen spelenderwijs Nederlands leren en praattafels
waar anderstaligen Nederlands oefenen.
Mobiliteit is belangrijk om je netwerk uit te breiden. Dus
organiseren we fietslessen voor volwassenen. Ook van sport
en cultuur maken we een verbindende factor.

Vragen over diversiteit of interesse om als
vrijwilliger een handje te helpen?
Mail naar diversiteit@welzijn.waregem.be
of bel naar 056 62 98 11.
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nieuws

Gewijzigde procedures
levenseindekwesties

Dienstverlening in
stadhuis volledig
op afspraak
n

n

n

n

Alle diensten (behalve de stadswinkel) werken
volledig op afspraak, zowel in de voor- als
namiddag. Je kan online een afspraak maken via
www.waregem.be/afspraak of je kan bellen
naar 056 62 12 11.
De dienstverlening gebeurt met de nodige
maatregelen en voorzorgen tegen het
coronavirus:
de balies zijn voorzien van plexiglas en er is extra
signalisatie om de afstand te bewaren en
contacten zoveel mogelijk te vermijden. Betalen
kan alleen met Bancontact.
Je kan heel wat zaken aanvragen, kopen en
afhalen zonder afspraak in de stadswinkel.
Bekijk om welke producten het gaat op
www.waregem.be/zonder-afspraak-destadswinkel.
De deelgemeentehuizen zijn momenteel
gesloten.

Coronatoelage 		
voor zelfstandigen 		
en ondernemingen
Zowat elke ondernemer is sinds midden maart
hard getroffen door de coronacrisis. De eenmalige
stedelijke premie van 750 euro is naast de Vlaamse
compensatiepremie een extra duw in de rug voor
de doorstart van hun onderneming. Aanvragen
kan nog tot en met 31 december 2020. Je vindt het
aanvraagformulier op www.waregem.be/corona.

Orgaandonatie
In België wordt iedereen verondersteld een mogelijke
donor te zijn na overlijden. Wie uitdrukkelijk wil registreren
dat hij/zij orgaandonor wil zijn, kan dit nu niet alleen doen
via de dienst burgerlijke stand, maar ook bij de huisarts
of via www.mijngezondheid.be.
Je voorkeur komt in een centrale databank terecht die
dokters bij overlijden raadplegen. Je kan je geregistreerde
voorkeur steeds wijzigen.
Bovendien kan je je nu ook meer in detail uitspreken over
vier verschillende facetten van donatie:
n Orgaandonatie voor transplantatie
n Donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
n Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor het
maken van geneesmiddelen
n Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor
wetenschappelijk onderzoek
Meer info op www.beldonor.be

Wilsverklaring euthanasie
Sinds 2 april is de wilsverklaring euthanasie onbeperkt
geldig, in plaats van slechts 5 jaar. Bij wie vóór 2 april nog
een verklaring aflegde, blijft de termijn van 5 jaar nog
gelden. Je beslist dan zelf om een nieuwe verklaring af te
leggen of niet. De schriftelijke verklaring moet mee
ondertekend worden door twee meerderjarige getuigen.
Minstens één van die twee mag geen erfgenaam zijn of
materieel belang hebben bij de dood van de patiënt. Een
wilsverklaring euthanasie registreer je altijd via de dienst
burgerlijke stand. De getuigen moeten daarbij niet
aanwezig zijn.
Let op: de wilsverklaring euthanasie is bedoeld voor het
heel specifieke geval dat je in een onomkeerbare coma
zou terechtkomen. Het gaat dus niet om euthanasie voor
situaties waarbij je wilsonbekwaam zou worden (vb.
dementie) of waarbij je ondraaglijk lijdt maar nog bij
bewustzijn bent.
Meer informatie op www.euthanasiewilsverklaring.be.

Stadhuis
056 62 12 11
www.waregem.be/corona
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Burgerlijke stand
056 62 12 30
burgerzaken@waregem.be
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nieuws

Familiale bemiddeling
als alternatief voor
rechtbank
Wanneer familiale conflicten niet meer binnen het
gezin kunnen worden opgelost, schakelen mensen
vaak snel over op gerechtelijke procedures. Het kan
bijvoorbeeld gaan om ouder-kindconflicten of
vechtscheidingen. Die procedures zijn niet alleen
duur, ze leiden vaak niet tot een constructieve
oplossing. Daarom kan je bij het welzijnshuis
terecht voor familiale bemiddeling.
Het welzijnshuis zet in op bemiddeling in
scheidingen, ouderschap en in familiale geschillen
rond nieuw samenstelde gezinnen en
erfeniskwesties. Tijdens de bemiddeling
onderhandelen de betrokkenen zelf over mogelijke
oplossingen. De bemiddelaar leidt de gesprekken in
goede banen, is onpartijdig en luistert naar alle
partijen. Deze gesprekken zijn strikt vertrouwelijk.

Kostprijs
Mensen die zich onder de vastgelegde
inkomensgrens bevinden, betalen 40 euro per
gesprek. Voor mensen boven de grens komt de
kostprijs op 90 euro per sessie.
Welzijnshuis
056 62 98 11
info@welzijn.waregem.be

Uithuiszetting
vermijden
Zowel huurders als verhuurders willen gerechtelijke
procedures bij woonproblemen vermijden. Het
welzijnshuis en het digitale meldpunt van W13
kunnen hierbij helpen.

Ik ben huurder
Heb je het moeilijk om maandelijks je huur te
betalen? Of ben je op zoek naar een huurwoning
en loopt dit niet van een leien dakje? Dan helpen
we je met contacten te leggen, een geschikte
woning te zoeken, je in te schrijven op de wachtlijst
voor een sociale woning …

Ik ben verhuurder
Er is ook ondersteuning voor verhuurders die
problemen ervaren bij het verhuren van een woning
of appartement. Wordt de huur niet op tijd betaald,
veroorzaakt de verhuurder overlast of wordt de
woning totaal niet onderhouden? Kaart dit tijdig
aan om de stress van eventuele gerechtelijke
procedures te vermijden.
Neem contact op met het welzijnshuis of ga naar
het digitale meldpunt van W13: www.welzijn13.
be/content/meldpunt-preventie-uithuiszetting
Welzijnshuis
056 62 98 11
info@welzijn.waregem.be
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nieuws

SPORTHULDE
2020
Marc Herremans motiveert iedereen

Is jouw organisatie
de gezondste?
Ook tijdens dit vreemde jaar roepen we onze
organisaties op om zich kandidaat te stellen als
Gezondste Organisatie. Heb je met je bedrijf,
vereniging, sportclub, jeugdbeweging, school …
iets gedaan voor jouw medewerkers of leden naar
aanleiding van deze moeilijke coronaperiode? Iets
om in contact te blijven, om hen een goed gevoel te
geven, een hart onder de riem te steken of om hun
(geestelijke) gezondheid te stimuleren?
Stel je dan nog voor eind december kandidaat
en win tot 750 euro! Alle info vind je op
www.waregem.be/gezondsteorganisatie.
Welzijnshuis
056 62 97 39
preventie@welzijn.waregem.be

Al is 2020 niet verlopen zoals iedereen gehoopt had,
toch huldigt de sportraad de verdienstelijke sporters
van het afgelopen jaar. Want sport blijft belangrijk
voor onze gezondheid en onze clubs deden er alles
aan om op een veilige manier te kunnen sporten. De
(korte) huldiging is voorzien op zondag 7 februari
om 10.00u. in CC De Schakel. Na de laureaten
komt gastspreker Marc Herremans nog aan het
woord. Met zijn ‘motivational speaking’ laat hij ons
zien hoe we een tegenslag naar een kans kunnen
ombuigen.
Kandidaturen indienen
Iedereen kan tot 31 december kandidaturen
indienen via de website. De categorieën zijn:
n Laureaten recreatie
n Laureaten competitie
n Laureaat van de Sportverdienste: onderscheiding
voor iemand met een langdurige sportverdienste
in de Waregemse sport
n Dries Seghersprijs: onderscheiding voor iemand
die binnen zijn vereniging een voorbeeld van
fairplay en clubliefde is
Info en kandidaturen
via www.waregem.be/sporthulde2020

AANGEPASTE
AFVALRONDES
VANAF 2021
Vanaf 4 januari zal je misschien op een andere dag je
huisvuil moeten buiten plaatsen voor de wekelijkse
afvalophaling. Want voor de veiligheid in de
schoolomgevingen werd er beslist om een deel van
de rondes te veranderen. Zo hebben de ophalers de
mogelijkheid om tijdens de spitsuren uit te wijken naar
locaties waar minder schoolkinderen zijn.
Binnenkort valt de ophaalkalender van 2021 in je bus.
Controleer zeker de stratenlijst achteraan zodat je niet
voor verrassingen komt te staan. Je kan je juiste zone
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ook terugvinden op de website 			
www.waregem.be/afvalkalender.
Wanneer zet je je afval buiten? Alle afvalfracties
moeten voor 5.00u. ’s morgens of de avond voor 		
de ophaaldag na 19.00u. worden buitengezet.

Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be

nieuws

Voor het eerst is er in Waregem een inschrijvingsbeleid dat geldt voor alle basisscholen
in onze stad. Het speelt hierbij dus geen rol (meer) of jouw kind naar een stedelijke
basisschool, vrije basisschool, school van het gemeenschapsonderwijs of Freinetschool
zal gaan. Het inschrijvingsbeleid maakt het voor alle ouders makkelijker en
overzichtelijker.

Eén inschrijvingsbeleid
voor alle basisscholen
1

3

2

Kleuters die voor het eerst naar
school gaan en starten in een
basisschool in Waregem, kan je
vanaf de eerste schooldag van
maart inschrijven voor het
volgende schooljaar. Het maakt
niet uit in welke deelgemeente of
wijk je woont, er is altijd een toffe
school in de buurt!

Gaan er al broers of zussen naar
de school waar je jouw kleuter wil
inschrijven? Dan kan je jouw kind
al eerder inschrijven. Dat is: in de
periode vanaf de eerste
schooldag van het nieuwe jaar tot
juist voor de eerste schooldag
van maart.

Dit zijn de inschrijvingsdata:
n voor kinderen geboren in 2019,
vanaf 1 maart 2021
n voor kinderen geboren in 2020,
vanaf 7 maart 2022
(na de krokusvakantie)

Maak tijdig een afspraak bij de
school van je keuze om vooraf
een kijkje te nemen. Daarnaast
kan je ook al eens surfen naar
de website van de school.
Alle Waregemse kleuteren basisscholen vind je via
www.waregem.be/onderwijs of
via de infogids ‘Voor het eerst
naar school’. Alle ouders met een
kind dat 18 maanden oud wordt,
krijgen deze gids.

INFORMEER JE TIJDIG

Instapdata schooljaar
2020/2021
Via onderwijs.vlaanderen.be
kan je de instapdatum berekenen
op basis van de geboortedatum
van jouw kind. Typ in het
zoekveld ‘instapdatum’. De
website berekent de instapdatum
van je kleuter voor jou.
Dit zijn de nog resterende
instapdata voor dit schooljaar:
n eerste schooldag na de
kerstvakantie
n eerste schooldag van februari
n eerste schooldag na de
krokusvakantie
n eerste schooldag na de
paasvakantie
n eerste schooldag na het
Hemelvaartsweekend
Kinderen ouder dan 3 jaar
kunnen op elke schooldag
starten in de kleuterklas.
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dienstverlening

Wist je dat er meer dan 800 medewerkers aan de slag zijn binnen verschillende domeinen van
het stadsbestuur, het welzijnshuis en woonzorgcentrum De Meers? Zij zetten zich dagelijks in
om de burgers te helpen bij aanvragen, premies, activiteiten, zorg, onderhoud openbaar domein
… en zo veel meer. Dat maakt van het stadsbestuur een belangrijke werkgever in onze regio.

Aan de slag bij de stad
Zelf aan de slag		
bij de stad

De functies bij onze diensten zijn
heel gevarieerd: technische
vakmensen bij de groendienst en
openbare werken, zorgkundig en
verplegend personeel in De Meers,
creatieve en dynamische geesten
voor jeugd- en communicatiedienst,
technisch hooggeschoolden voor
grondgebiedzaken, administratieve
duizendpoten ….

Extralegale voordelen

Als werkgever bieden wij onze
medewerkers mooie voordelen.
Naast een correcte verloning kan je
ook rekenen op maaltijdcheques,
fietsvergoeding en een flexibele
verlofregeling. Daarnaast zorgen wij
voor opleidingen zodat je optimaal
kan functioneren in je job. Een
andere troef is dat wij als werkgever
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kunnen zoeken naar een goede
balans tussen werk en privé.

Selectieprocedures

Als lokaal bestuur zijn we wel
gebonden aan regelgeving die onze
selectieprocedures bepaalt. Dat
maakt dat deze soms langer duren
en vrij log lijken. Anderzijds kunnen
we door die aanpak objectiviteit en
eerlijke kansen garanderen.

Volg onze vacatures

Ben je benieuwd naar jobs bij
de stad? Volg dan zeker
waregem.be/vacatures op
de voet, net als onze stadsinfo
in het Gouden Blad en onze
digitale nieuwsbrief
(waregem.be/nieuwsbrief).
Spontaan solliciteren kan uiteraard
ook, want voor het invullen van
onze tijdelijke functies doen we in
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eerste instantie beroep op ons
sollicitantenbestand.
Wie weet word jij binnenkort wel de
volgende enthousiaste collega en
vertrek je elke ochtend in galop
naar je nieuwe job!

DE MEERS ZOEKT
VERPLEEG- EN
ZORGKUNDIGEN

Woonzorgcentrum De Meers is op
zoek naar gemotiveerde verpleegen zorgkundigen, dit zowel voor
tijdelijke opdrachten als voor
langere termijn. Bij interesse kan 		
je contact opnemen met de
personeelsdienst van het
welzijnshuis op het nummer
056 62 87 40.

Dienst personeel
056 62 12 26
personeel@waregem.be

welzijn

Het leven zoals het nu is
Het voorbije jaar heeft corona de dagelijkse werking van Woonzorgcentrum De Meers
compleet op zijn kop gezet. Het mag duidelijk zijn dat het Covid-19-virus een grote invloed
had en heeft op de bewoners en de medewerkers. Ze zijn echter niet bij de pakken blijven
zitten: protocollen uitwerken, bijsturen door nieuwe richtlijnen, andere manieren van
werken … Maar naast werkgerelateerde en medische realiteit kwamen er voor de bewoners
zelf ook aanpassingen naar de nieuwe realiteit. En dat heeft ook zo zijn goede kant!

De Meers
Moppen, deurgatturnen en
croque monsieurs

Activiteiten voor de bewoners zijn er voortaan in
kleinere groepen. Een voorbeeld zijn de, door
velen gesmaakte, culinaire evenementen. Hierbij
worden bewoners uitgedaagd om ook zelf aan de
slag te gaan. Ze maken croque monsieurs, soep
met balletjes of bakken een taart, allemaal
coronaveilig. Een muzikaal verzoekprogramma
zorgt daarbij voor nog meer sfeer. Helemaal nieuw
is dan weer het deurgatturnen, oftewel beweging
op veilige afstand van elkaar. Met de feestdagen
in het vooruitzicht is er extra aandacht voor het
gezellig aankleden van de gemeenschappelijke
leefruimtes, maar ook van de binnentuin van De
Meers. Ook de bewoners zelf zitten niet stil en
steken elkaar een hart onder de riem. Zo schrijft
bewoner Jan Callens moppen voor de
maandelijkse bewonerskrant en maakte hij een
collage van spreuken (zie foto).

sociaal netwerk speciaal voor zorginstellingen. Op
die manier krijgt de familie toch een inkijk in het
dagelijkse leven van de bewoner. Alle afdelingen
hebben hiervoor meerdere tablets. Daarnaast is
ook live streaming een nieuwigheid. In
samenwerking met CC De Schakel kunnen
bewoners zo culturele activiteiten volgen. Dat
vervangt een klein beetje de activiteiten buitenshuis
die weggevallen zijn.
Een nieuwe vorm van leven? Dat is zeker.
Maar de directie, de hoofdverpleegkundigen en
alle medewerkers van De Meers doen er alles
aan om dat voor iedereen zo aangenaam
mogelijk te maken.
De Meers is met 300 bewoners één van de grotere
woonzorgcentra in Vlaanderen. Zij bieden een
persoonsgerichte begeleiding aan ouderen die
zorgbehoevend zijn op fysiek en psychisch vlak, met
respect voor de levensstijl en met de focus op een
zinvolle dagbesteding.

Digitaal doet intrede

Wie denkt dat bewoners van De Meers ouderwets
zijn, heeft het goed mis. Zo kunnen zij sinds
enkele maanden ook digitaal berichten, foto’s en
video’s delen met hun familie via Familienet, een

WZC De Meers
056 62 99 35
onthaal.demeers@welzijn.waregem.be
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wonen

Nieuwe (ver)bouwpremies
Vanaf 1 januari 2021 gelden in Waregem nieuwe (ver)bouwpremies. Het oude premiestelsel
is immers al bijna 20 jaar oud en sluit niet meer aan op het Vlaamse beleid en de
prioriteiten van het stadsbestuur. De nieuwe financiële steuntjes zijn een aanvulling op de
premies van Vlaanderen en Fluvius, de netbeheerder van elektriciteit en aardgas. Ze
richten zich voornamelijk op energiezuinigheid en betaalbaar wonen in onze stad.

Je kan vanaf begin volgend jaar
van de stad een supplement
krijgen op de Vlaamse
renovatiepremie, de Vlaamse
aanpassingspremie en de premies
voor rationeel energiegebruik van
Fluvius. Concreet: als je (ver)bouwt
en je krijgt hiervoor één of
meerdere van deze premies, dan
kan je ook bij de stad aankloppen
voor één of meerdere stedelijke
premies. Dat maakt het op
voorhand ook eenvoudiger en
duidelijker waarvoor je in
aanmerking komt. Enkele
voorbeelden? Extra ondersteuning
voor energievriendelijke ingrepen

bij de renovatie van oudere
woningen, bijkomende
ondersteuning voor gezinnen met
kinderen en/of inwonende
personen met een invaliditeit vanaf
66%, een supplement als je het
gebouw verhuurt via een sociaal
verhuurkantoor of een supplement
als je verbouwt met een architect.
De nieuwe premies zijn van
toepassing op premies die het
Agentschap Wonen Vlaanderen of
Fluvius uitbetaalt na 31 december
2020. Op premies die vroeger zijn
uitbetaald, blijft het oude reglement
van toepassing.

Dienst omgeving
056 62 12 88
stedenbouw@waregem.be
www.waregem.be/premies
Wonen Vlaanderen
Gratis nummer 1700
www.wonenvlaanderen.be/premies
Fluvius
www.fluvius.be/premies

Weg met
verwaarlozing
Omdat verwaarloosde woningen en gebouwen
voor een slordig straatbeeld zorgen, spoort de
stad ze actief op, registreert ze en legt indien nodig
een belasting op. Dat laatste gebeurt natuurlijk niet
zomaar: de eigenaar krijgt eerst een verslag over
de vaststelling en informatie over renovatiepremies,
renovatiebegeleiding … Zo stimuleren we
eigenaars om hun pand aan te pakken en maken
we onze stad nog leefbaarder.
Wanneer is een gebouw verwaarloosd? Als de
stad (van op het openbaar domein) vaststelt dat
het ernstige zichtbare en storende gebreken of
tekenen van verval vertoont. Dat is bijvoorbeeld

wanneer het gebouw niet meer water- of winddicht
is, als er onderdelen losgekomen zijn of als het
gebouw niet meer stabiel is.
Wie zijn pand sloopt, opknapt of bewijst dat er niet
langer sprake is van verwaarlozing, wordt
geschrapt van de inventaris. Als het gebouw na 1
jaar nog altijd verwaarloosd is, dan legt de stad
een belasting op van 1000 euro per jaar. Drie jaar
later wordt dat 2000 euro, nog een jaar later 3000
euro. Enkel onder specifieke voorwaarden is een
vrijstelling mogelijk. Alle informatie en voorwaarden
vind je op www.waregem.be/verwaarlozing

Dienst omgeving I 056 62 12 88 I stedenbouw@waregem.be
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Ik ben geboren op (dag/maand/jaar): . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Postcode en gemeente: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Straat en huisnummer:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Voornaam en achternaam:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

✁

✁
Hallo vriendje,
Wat ben ik blij dat je mijn tekening gevonden hebt!
De stad maakte voor mij een gezellig huis in park Baron Casier. Ik vind
het jammer dat ik jou niet persoonlijk kan ontvangen in mijn huis in het
park. Maar kom zeker eens lang om te kijken door de vensters in mijn huis!
En stop je dan zeker ook je mooi gekleurde tekening in de brievenbus aan
mijn huis? Ik bezorg je dan heel binnenkort in jouw brievenbus een leuk
cadeautje. Vergeet zeker niet jouw naam, adres en geboortedatum op de
tekening in te vullen.
Omdat ik aan alle Waregemse kindjes een leuk geschenkje zou kunnen
geven, mag je maar één kleurplaat in de brievenbus stoppen. Broertjes of
zusjes die jonger zijn dan 12 jaar mogen er ook één posten.
Mijn brievenbus blijft open van 4 december tot en met 3 januari.
Alvast bedankt voor je bezoekje en laat ons hopen dat de coronatijden
gauw voorbij zijn zodat we elkaar volgend jaar wel kunnen ontmoeten!
Ik wens je een leuke eindejaarsperiode
en blijf gezond!
P.S.
Vergeet ook zeker de
winterwandelzoektocht niet!
De wandeling is terug te vinden
op www.waregemwintert.be

13

5

A
STR
NS
TIO
STA
AT

3

9

18
6

2

11

LS

10

TR
T
AA

M

R
STO

T
AA

O

R
EST

14

H

1
8
4

7

17

20
15

M

EE
RS

ST
RA

AT

19

16

12

SC
H

AK

EL

ST

RA

AT

Het Pand Ontpopt

Waar gaan handelaars naartoe?
Op 1 februari 2021 starten de werken die
winkelcentrum Het Pand tegen Waregem
Koerse 2022 in een nieuw jasje zullen
steken. Zo wordt het centrum van onze
stad een plaats waar het nog leuker
wandelen, shoppen, terrasjes doen of
gewoon ‘hangen’ is.
Tijdens de eindejaarsperiode en tot de aanvang
van de werken kan je nog altijd terecht in 		
Het Pand. Tijdens de werkzaamheden blijf je
ook welkom bij heel wat handelszaken van Het
Pand. De meesten vonden een plekje in de
buurt om hun activiteiten verder te zetten. En
sommige Pandbewoners, zoals bijvoorbeeld de
stadsdiensten en bpost, blijven gewoon waar
ze zijn.
Waar je elke handelaar van het Pand zal vinden
vanaf februari 2021 vind je op dit overzicht. De
interactieve versie van deze kaart vind je op
www.hetpandontpopt.be.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

TUI Reizen blijft open op Markt 10
Ici Paris XL blijft open op Markt 6
Bakkerietje tijdelijk adres mobiele winkel op de Markt
Rituals tijdelijk adres Stormestraat 78
Jane D tijdelijk adres Stationsstraat 38
Cappuccino II blijft open op Markt 4
Schoenen en Sleutels Callens tijdelijk adres Stormestraat 32
Saar & Sander tijdelijk adres Stormestraat 31
Filou Kousenboetiek tijdelijk adres Stormestraat 10
Apple Print tijdelijk adres Holstraat 10
Peerdeke tijdelijk adres Markt 3
Andemeubel tijdelijk adres Spitaalstraat 24
Atlas Reizen tijdelijk adres Stationsstraat 52
Cappuccino I verwelkomt iedereen in Cappuccino II
Bpost blijft open in Pand 263
Stadhuis blijft open op Gemeenteplein 2
Hairlook Nico verhuist naar Meersstraat 20
Caroline is verhuisd naar Stormestraat 5
Silvie’s Boetiek verhuist naar Stormestraat 73
Immo De Meester verhuist naar Holstraat 32

WAGSO I 062 62 13 92 I info@hetpandontpopt.be I www.hetpandontpopt.be
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eindejaar

Zeker in deze ongewone tijden heeft iedereen recht op een verzetje. Daarom krijgt het
stadscentrum ook dit jaar een gezellige kerstsfeer. Kerstbomen en feeërieke kerstverlichting
zorgen voor een opkikker tijdens je coronaveilige wandeling. Waregem wintert wat minder
dan je van ons gewoon bent, maar we zorgen ook dit jaar voor enkele fijne maar vooral veilige
momenten van ontspanning. Ontdek ze allemaal op www.waregemwintert.be.

WAREGEM WINTERT
Huis van de kerstman
De Kerstman landt dit eindejaar in
park Baron Casier. Aan het Huis
van de Kerstman beleef je de
ultieme winterpret! Hij betovert je
als een winters sprookje met
kerstliederen en fonkelende
lichtjes. Binnengluren door één
van de vele vensters is zeker
toegestaan. Je kan het Huis van
de Kerstman nog elke dag
ontdekken tot en met zondag 3
januari. En aan alle kindjes tot 12
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jaar: vergeet je mooi ingekleurde
tekening niet in de brievenbus te
steken! (zie pagina 13-14)

Winterwandelzoektocht
Trek tijdens de eindejaarperiode op
speurtocht in onze stad. Een leuke
winterwandeling loodst je langs de
mooiste kerstverlichting in
Waregem. Ondertussen speur je
de etalages en ramen af op zoek
naar kerstballen met een letter.
Vorm een zin met de letters die je

tijdens de wandeling spot en
misschien val jij wel in de
prijzen!
Onderweg kom je onder
andere een reuze winterslee,
een supergrote kerstbal en het
Huis van de Kerstman tegen.
De speurtocht loopt nog tot en
met zondag 3 januari. Je vindt
de route en het reglement op
www.waregem.be/
waregemwintert en in de
stadswinkel.

eindejaar

Winterse 		
wekelijkse
markten
Elke zaterdagvoormiddag kan je voor
je inkopen ook terecht op onze
wekelijkse marktdag op… de Markt.
Van 7.30u. tot 13.30u. ontvangen
onze vaste marktkramers je er
hartelijk en warm! Wist je trouwens
dat wij sinds enkele jaren ook een
woensdagmarkt hebben? Elke
woensdagnamiddag is er van 14.00u.
tot 18.30u. een openbare markt op
het Kerkplein van Beveren-Leie. Kom
zeker ook daar eens langs! Door het
coronavirus draagt iedereen verplicht
een mondmasker op de wekelijkse
markten.
www.waregem.be/wekelijksemarkten

Eindejaarsactie:
win Waregembonnen
Onze handelaars tonen zich ook dit
eindejaar in een gulle bui. Wie nog tot
31 december winkelt bij een
deelnemende handelaar, maakt kans
op een Waregembon van 50 euro. Ter
plaatse aankopen of afhaal: alle
aankopen tellen mee! Elke klant die zijn
gegevens achterlaat bij de handelaar,
belandt in de spreekwoordelijke
trommel. Op 7 januari worden maar
liefst 100 winnaars uitgeloot, die elk 50
euro aan Waregembonnen winnen.
Alle winnaars worden bekend gemaakt
op de Facebookpagina en de website
van Winkelen in Waregem. Op deze
website vind je ook alle deelnemende
handelszaken.
www.winkeleninwaregem.be

Eerste hulp bij
winterklussen:
bel Werkplus
De stad heeft met Werkplus een overeenkomst om ouderen (65+),
personen met een handicap en langdurig zieken te ondersteunen
met hun dagelijkse klussen. In de zomer is dat vooral
groenonderhoud in tuinen, maar ook in de winter kunnen ze jou
van dienst zijn:
n Opruim van garages, tuinhuizen, zolders
n Het kuisen of afspuiten van buitenverharding + tuinset
n Snoei van heesters en laagstam
n Beperkte schilderwerken en behangen in huis
n Herstel van buitenschrijnwerk, afsluitingen, poorten
n Schilderen of beitsen van tuinhuis
n Verhuizen
n Afvoer van groot materiaal naar kringloop of recyclagepark
Werkplus
056 22 75 44 (permanentie 9.00u. – 11.30u.)
klusdienst@werkplus.be
www.werkplus.be
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ZIJ
sprong

Omdat kort maar krachtig ook kan, maken we op deze
pagina steeds een zijsprong met enkele woorden en
beelden. Een opsomming van weetjes en activiteiten die
altijd handig zijn voor de komende tijd!

Bewegen op verwijzing
Wil jij ook meer bewegen maar weet je niet hoe daaraan te beginnen? De
BOV-coach helpt je op weg. Zij coacht je naar meer beweging in je
dagelijkse leven zodat je weer goed in je vel zit! De stad schenkt jou
bovendien een eerste gesprek met de coach gratis!
BOV-coach Waregem
Elien Seyns: 0486 20 88 09
of waregem@bewegenopverwijzing.be

FIETSLES
VOOR
KLEUTERS
Save the date!

BK WIELRENNEN
In de hoop dat het coronavirus tegen dan
geen roet meer in het eten strooit mag je
zondag 20 juni 2021 in je agenda markeren
als sportieve hoogdag. Dan wordt immers het
Belgisch Kampioenschap Wielrennen bij de
profs beslecht in Waregem!

De lesgever van de
sportdienst leert je op
23 december hoe je je
kleuter zelf kan leren
fietsen zonder steunwieltjes.
Tussen 9.00u. en 12.00u.
zijn er 2 sessies van
anderhalf uur. Deelnemen
kost slechts 5 euro,
inschrijven kan via
www.waregem.be/sport
of 056 60 07 44.

Te
winnen!

Wedstrijdvraag
Vorige prijsvraag

Voor een USB-stick betaal je 9 euro in de stadswinkel. Lucrèce
Cappon wist dat en won een boekenpakket ‘Waregem Graag
Gezien’ en ‘De Erfenis van Briek’.

Nieuwe wedstrijdvraag
In welke wijk ontstond het mooie verhaal van Wijkfun?
Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk 31 december via waregem.be/
wedstrijdvraagdesprong, mail naar desprong@waregem.be of
Prijsvraag De Sprong, Gemeenteplein 2 – 8790 Waregem met
vermelding van je adresgegevens en telefoonnummer.
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Een Waregems
winterpakket

Alle diensten in het stadhuis en welzijnshuis werken op afspraak.
Maak een afspraak via www.waregem.be/afspraak of 056 62 12 11.
In het welzijnshuis kan je in de voormiddag vrij langskomen, in
de namiddag heb je een afspraak nodig. Die kan je maken via
info@welzijn.waregem.be of 056 62 98 11.

dienstverlening

Openingstijden stadswinkel (geen afspraak nodig)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van
9.00u.
9.00u.
9.00u.
9.00u.
9.00u.
9.00u.

tot
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.

van
13.30u.
13.30u.
13.30u.
namiddag gesloten
namiddag gesloten
namiddag gesloten

tot
16.30u.
18.30u.
16.30u.

Gesloten op vrijdag 25 december,
zaterdag 26 december,
donderdag 31 december,
vrijdag 1 januari, zaterdag
2 januari

Openingstijden andere diensten in het stadhuis (volledig op afspraak)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag:

van
tot
van
9.00u. 12.00u.
13.30u.
9.00u. 12.00u.
13.30u.
9.00u. 12.00u.
13.30u.
9.00u. 12.00u.
namiddag gesloten
9.00u. 12.00u.
namiddag gesloten
enkel dienst burgerzaken, van 9.00u tot 12.00u.

tot
16.30u.
16.30u.
16.30u.

Gesloten op vrijdag 25 december,
donderdag 31 december,
vrijdag 1 januari en zaterdag
2 januari

Openingstijden deelgemeentehuizen (geen afspraak nodig)
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Beveren-Leie
13.30u.-16.30u.
9.00u.-12.00u.

Desselgem
13.30u.-16.30u.
9.00u.-12.00u.
-

Sint-Eloois-Vijve
13.30u.-16.30u.
-		
9.00u.-12.00u.
-

De deelgemeentehuizen zijn
tot nader bericht gesloten

Openingstijden welzijnswinkel
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.

tot
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.

van
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.
13.30u.

tot
17.00u.
18.00u.
17.00u.
17.00u.
17.00u.

Gesloten op donderdagnamiddag
24 december, vrijdag 25
december, donderdag 31
december en vrijdag 1 januari

Openingstijden openbare bibliotheken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Waregem 		
13.00u.-19.00u.
10.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-16.00u.

Desselgem
14.00u.-19.00u.
13.30u.-17.30u.
10.00u.-12.00u.

Sint-Eloois-Vijve
9.00u.-12.00u.
16.00u.-19.00u.
10.00u.-12.00u.

Gesloten op
donderdagnamiddag 24
december, vrijdag 25 december,
zaterdag 26 december,
donderdag 31 december, vrijdag
1 januari, zaterdag 2 januari

Openingstijden recyclageparken
				
Waregem

Beveren-Leie
maandag 				
12.00u.-18.00u.* dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
12.00u.-18.00u.* 14.00u.-18.00u.
zaterdag 				
8.00u.-15.00u. 8.00u.-16.00u.
Je kan als inwoner van Waregem ook terecht op de recyclageparken van
Deerlijk, Harelbeke, Kortrijk, Kruisem, Wielsbeke en Zwevegem.

Op 24 en 31 december: open tot
16.00u. Gesloten op vrijdag 25
december en vrijdag 1 januari

Wachtdienst en nuttige telefoonnummers
Apothekers

Centraal nummer

Tandartsen
0903 99 000

(€ 1,50/minuut) of via www.apotheek.be of aan de ingang 		
van iedere apotheek

Dokters

Centraal nummer

1733

Druk 1 voor Nederlands + toets je postcode in en eindig met
een hekje: 8790#, 8791#, 8792# of 8793#

Centraal nummer

0903 399 69

(€ 1,50/minuut) Het callcenter verbindt je door met de dichtst
bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, zon- en
feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
Centraal nummer
05
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GEEN KAT HOUDT
VAN MONDMASKERS
OP DE GROND

LAAT ZE NIET
RONDSLINGEREN

