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Vaccinatiecentrum
in actie

NIEUWE
UITVALSBASIS
POLITIE
Het Pand OntPopt

In februari baadde de piramide op de
esplanade nog in een warme rode gloed
naar aanleiding van WarMegem.
Een laatste uitspatting van dit bekende
stukje architectuur, want ondertussen
is de piramide afgebroken in functie
van de renovatiewerken aan Het Pand.
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Gratis en vijf maal per jaar aan alle
inwoners van Waregem
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■ 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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nieuws

FINANCIËLE STEUN
VOOR WIE
WORSTELT MET
CORONACRISIS
Wie in Waregem woont en te kampen heeft met inkomensverlies als
gevolg van de coronacrisis, kan terecht in het welzijnshuis. Daar bekijken
ze samen met jou of je in aanmerking komt voor een financiële
tussenkomst. Het welzijnshuis biedt financiële ondersteuning aan op
maat, onder andere via tussenkomst in de maandelijkse vaste kosten
(huur, hypotheek, energieverbruik, telecom), schoolkosten, kinderopvang,
psychosociale ondersteuning, hospitalisatiekosten, aankoop laptop/PC…
Als maatregel tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, vragen
we je om eerst een webformulier in te vullen. Met dat formulier verzamelen
we alle nodige gegevens en kunnen we je uitnodigen voor een gesprek.

VOOR WIE?
De doelgroep van dit
steunpakket is heel breed. Je kan
steun krijgen als alleenstaande,
gezin, zelfstandige in alle
mogelijke sectoren (horeca,
evenementensector...). Aarzel
niet om te informeren waar jij
recht op hebt!

Je vindt het formulier op www.waregem.be/welzijnshuis I 056 62 98 11

Vorm een BIZonder duo!
Er zijn bij het welzijnshuis mensen in begeleiding voor wie het een
uitdaging is om hun administratie en/of budget op orde te houden.
Wil jij hen helpen door hen bijvoorbeeld brieven te helpen begrijpen,
orde te brengen in hun administratie, helpen zoeken naar
betaalbare vrijetijdsinitiatieven, leren budgetkoken… ? Als buddy
kan je van onbetaalbare waarde zijn als vertrouwenspersoon.
Wat verwachten wij van jou?
n Bereid zijn om een startopleiding
te volgen (3 sessies van 2,5u)
n Discretie en respect voor andere
mensen en hun ideeën
n Een enthousiast engagement
n Je kan je wekelijks of
tweewekelijks een moment
vrijmaken

Wat kan jij van ons
verwachten?
n Een boeiende
startopleiding
n Coaching en vorming
tussendoor
n Contact met andere
mensen

Dienst diversiteit I 056 62 87 23 I biz@welzijn13.be
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nieuws

Ga op safari
in je eigen tuin
Geniet je van het gefluit van de vogels
en het gezoem van de bijtjes? En wil
jij met jouw tuin bijdragen aan een
natuurvriendelijker Waregem? Dan is
het hoog tijd voor een tuinsafari!

Biodivers en klimaatrobuust

DE
NIEUWE
BLAUWE
ZAK
KOMT
ERAAN
Op 1 april is het zover. Dan introduceren Imog en Fost
Plus de nieuwe blauwe zak. En dat is goed nieuws, want
vanaf dan mogen alle plasticverpakkingen bij het PMD.
Dat betekent een pak minder restafval en veel meer
recyclage.

Goed voor het milieu en je portemonnee

In de nieuwe blauwe zak mogen nu alle huishoudelijke
plasticverpakkingen. Denk maar aan petflessen, yoghurtpotjes of
botervlootjes, maar ook plasticzakken en folies. Alles in dezelfde
zak en goed voor ongeveer 8 kilogram minder restafval per jaar.
Een goede zaak dus voor het milieu én je portemonnee.

Vorig jaar gingen we in Waregem van start
met het gloednieuwe Vlaamse
Tuinrangersproject. Het doel is om
Waregem biodiverser en klimaatrobuuster
te maken. Vanaf dit voorjaar kan een
speciaal opgeleide Tuinranger bij je langs
komen voor een leerrijke en toffe safari in je
tuin. Hij of zij gaat samen met jou en je
eventuele (klein)kinderen op zoek naar de
fascinerende ‘wildlife’ dat er kruipt, fladdert
en bloeit. Tegelijk krijg je advies op maat
om je tuin met een paar ingrepen
natuurvriendelijker te maken. Zo kan je
direct aan de slag voor een tuin die bruist
van het leven en beter bestand is tegen
droogte en hitte.
Het team van Tuinrangers Waregem staat te
popelen om langs te komen. Benieuwd?
Geef je dan op voor een tuinsafari via
www.tuinrangers.be

Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be

Huidige zakken blijven geldig

De huidige blauwe zakken blijven onbeperkt geldig. De
foliezakken kan je nog tot eind dit jaar gebruiken. In beide
zakken mag je vanaf 1 april alle plasticverpakkingen verzamelen.
Aan de ophaling verandert er niks, die blijft om de twee weken.
De aparte ophaling van foliezakken wordt uiteraard wél
stopgezet.
BELANGRIJKE TIP:
Gebruik eerst je transparante foliezakken als nieuwe PMD-zak, zo
ben je zeker dat ze tegen het eind van het jaar op zijn. Ze zijn
immers maar geldig tot eind 2021.

Dienst milieu I 056 62 12 80 I milieuzorg@waregem.be
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Akkerkruiden groeien, bloeien en sterven,
allemaal in één jaar tijd. Een bloemenakker
moet dan ook elk jaar opnieuw worden gezaaid
op blote grond. Je kan hiertoe tijdens het
groeiseizoen zaad oogsten uit je bloemenakker.
Je kan ook je bloemenakker in de vroege herfst
lichtjes omwoelen om zo gevallen zaden terug
alle kiemkans te geven.

int-Andries

nieuws

Een bloemenakker voor je tuin

Mengsel van
éénjarige bloemen
voor bijen

go e d
voor
7 m2

10 gr.

Laat het

zoemen met

bloemen

mengsel van
éénjarige bloemen
voor bijen

10/10

Een
als
hondenbaasje
Samen met je trouwe viervoeter op pad, het is
gezellig en gezond. Je houdt je hond natuurlijk
wel altijd en overal aan de leiband, zowel langs de
straat als in natuurgebieden. Er zijn immers
mensen die schrik hebben van loslopende
honden, vooral jonge kinderen.
Ook de netheid in onze stad vinden we bijzonder
belangrijk. Ruim hondenpoep altijd op. Je kan het
drolletje kwijt in één van de vele afvalbakken die
langs de straten staan.

Laat het zoemen
met bloemen
De bijtjes hebben onze zorg nodig omdat er
in onze natuur steeds minder nectar en
stuifmeel te vinden is. Iedereen met een tuin
kan helpen door één zakje bloemenzaad te
bestellen. Het zakje bevat éénjarige bloemen
die een mooi bloemenakker vormen. Het
gaat om bloemen die toegankelijk zijn voor
bijen en heel wat nectar produceren.
Je kan het bijenvriendelijke bloemenzaad
bestellen op www.west-vlaanderen.be/bijen.
Wees er snel bij, meestal is de voorraad na
enkele weken uitgeput!

Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be
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Hou jij rekening met deze twee aandachtspunten?
Dan krijg jij van ons een 10/10 als hondenbaasje.
Wie zich niet aan de afspraken houdt, kan beboet
worden.
Dienst milieu
056 62 12 80
milieuzorg@waregem.be

J EUGD

HET PAKHUIS,
EEN ONLINE JEUGDHUIS
Tijdens de eerste lockdown ontstond Het Pakhuis, een online jeugdhuis.
Bezieler Jordy Spyt vertrok vanuit de gedachte om jongvolwassenen uit
hun isolement te trekken.
Net zoals in een klassiek
jeugdhuis zijn er
wekelijkse evenementen,
is er een centrale bar
waar muziek speelt en waar
iedereen met elkaar kan (video)chatten. Verder is er
een creatieve ruimte waar iedereen zijn werk kan delen.
De bedoeling is om nieuwe doelgroepen aan te spreken,
die niet naar buiten kunnen/willen/mogen.

VAN BAR RAKET TOT DE GEBARENBAR
Het Pakhuis onderscheidt zich met een aantal unieke
concepten. Zo was er onlangs Bar Raket: samen kijken
naar de lancering van de nieuwe Space-X raket. Er is
een gebarenbar waar dove leden via gebarentaal over
de videochat met elkaar kunnen communiceren. Ook
het Paklab valt op, een wetenschapshoekje waar
vrijwillige laboranten aan de slag gaan met jouw huistuin-en- keukenvragen rond wetenschap, corona of het
weer.

Het Pakhuis zet ook actief in op het take-away
principe. Met workshop in een doos konden mensen
deelnemen aan miniatuurschilderen vanuit hun
huiskamer.
De onderneming wordt mogelijk gemaakt door
vrijwilligerswerk en ondersteuning vanuit Jeugdhuis
Jakkedoe. Verder zijn er plannen voor een
samenwerking met een jongerenvereniging van Kom
op tegen Kanker.

NU AL BIJNA 400 LEDEN
De media-aandacht van verschillende kranten en zelfs
Radio 1 heeft een positief effect op het ledenaantal dat
inmiddels gestegen is tot 382. “We hebben een lid uit
Mexico en ook een aantal Nederlanders”, geeft Jordy
aan. “Toch is het belangrijk dat ons ledenaantal
voornamelijk organisch groeit. Zo blijft de
gemeenschap duurzaam en blijven mensen
terugkomen.”

Zelf eens een kijkje nemen? Surf dan naar: www.facebook.com/jeugdhuispakhuis.

Babbelbad zoekt vrijwilligers
De dienst diversiteit organiseert in samenwerking met de
brugfiguren en de jeugddienst in augustus een babbelbad voor
kinderen waarbij de thuistaal geen Nederlands is. Het babbelbad
is er zowel voor kleuters als voor kinderen uit de lagere school.
Via het babbelbad frissen we het Nederlands op en
experimenteren we vanuit een speelse en veilige omgeving met
taal.

TA(A)LENTVOLLE
VRIJWILLIGERS
GEZOCHT
Heb jij zin om anderstalige kinderen
een extra ‘ruggensteun’ te geven
in hun Nederlandse taal en ben je
vrij van 16 tot 20 augustus en/of
23 tot 27 augustus? Fijn, jouw
engagement is meer dan welkom!

Wat verwachten wij van jou?
n Een hart voor de
Nederlandse taal
n Respect voor andere
culturen
n Een echte teamplayer
n Een enthousiast engagement
voor kinderen

Wat kan jij van ons verwachten?
n Digitaal vormingsmoment door
Vives met tips en tricks
n Dankbaarheid van de ouders, een
grote glimlach van de kinderen
n Coaching en vorming tussendoor
n Contact met andere vrijwilligers

Dienst diversiteit I 0492 15 16 90 I diversiteit@waregem.be
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wonen

BESPAAR MET
BENOVEREN
Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe ramen? Fluvius stelt vier nieuwe online
calculators voor waarmee je in een handomdraai berekent hoeveel je BENOvatie (beter dan een
gewone renovatie) kost, wat de terugverdientijd is en hoeveel energie je bespaart. Je komt
bovendien meteen ook te weten of je in aanmerking komt voor een premie. Probeer het zelf op
benoveren.fluvius.be. Je vindt er trouwens nog veel meer onafhankelijk advies om je BENOvatie
tot een goed einde te brengen.

Wedstrijd energiezuinig renoveren

Beter renoveren
We spreken over BENOvatie, want om
de doelstellingen van het
Renovatiepact tegen 2050 te halen,
moeten we vandaag al anders denken
over onze woningen. Daarom
lanceerde Fluvius, samen met het
Vlaams Energieagentschap (VEA), een
tijd geleden de term BENOveren. Dat
staat voor beter renoveren, omdat
gewoon renoveren niet ver genoeg
gaat om elk huis en elk appartement
even energiezuinig te maken als de
nieuwbouwwoningen van vandaag.
benoveren.fluvius.be

Ben je van plan energiezuinige werken uit te voeren in je woning en
te renoveren? Dan is het een goed idee om in de maand mei deel te
nemen aan de wedstrijd van Energiehuis-WarmerWonen. Om het
1000e begeleidingstraject door de RenovatieCoach in de regio te
vieren, zocht Energiehuis-WarmerWonen commerciële partners
in de bouwsector die prijzen aanbieden om jouw energiezuinige
woningrenovatie een serieuze boost te geven. Van isoleren van
muren, daken of vloeren, tot warmte-installaties en zonneboilers,
tot schrijnwerken of ventilatie: voor elk van deze energiezuinige
ingrepen kan je een mooie prijs winnen. Surf in de maand mei naar
www.energiehuis-warmerwonen.be en laat je contactgegevens
achter om kans te maken op een energiezuinig product van jouw
keuze.

Meer info over de wedstrijd? Hou de Facebookpagina
van de RenovatieCoach in de gaten!
www.facebook.com/RenovatieCoach

RUP PLANOLOGISCHE ATTESTEN
De gemeenteraad heeft op 2 februari het RUP 24.1 Planologische
attesten voorlopig vastgesteld. Het gaat om de opmaak van een
algemeen ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) voor de bedrijvenzones
van BVBA Algemene Dakwerken Dirk Depraetere (Robijnstraat),
MGC Subcontracting BVBA (Leemputstraat) en Matthys NV
(Leemputstraat) op basis van de verleende planologische attesten.
Bestaande zonevreemde bedrijven kunnen een ruimtelijke
oplossing krijgen via een planologisch attest.
Het RUP is nog tot en met 30 april 2021 in openbaar onderzoek.

n Je kan het RUP inkijken op het stadhuis,
dienst stedenbouw (op afspraak) en
online op rup.leiedal.be/waregem.
n Opmerkingen en bezwaren kan je ten
laatste op 30 april 2021 bezorgen aan
GECORO Waregem, Gemeenteplein 2,
8790 Waregem per aangetekende brief,
afgeven in het stadhuis tegen
ontvangstbewijs of mailen naar
gecoro@waregem.be.

Dienst stedenbouw I 056 62 12 88 I stedenbouw@waregem.be
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mobiliteit

Deelmobiliteit
Auto – of fietsdelen in Waregem

Waregem zet volop in op autodelen. Via autoverdeler FOX Share staan er sinds kort twee
elektrische deelwagens op de parking van het Jeugdcentrum. De wagens staan volledig tot jouw
beschikking! Heb je dus een wagen die (te) vaak stilstaat? Of heb je geen auto, maar kan je er wel
af en toe een gebruiken? Dan is autodelen zeker iets voor jou!
Bij autodelen gebruik je een auto namelijk wanneer je er echt
een nodig hebt. Na jouw autorit rijden anderen ermee.
Deelwagens worden hierdoor efficiënt gebruikt: de
verkeersdrukte neemt af, het is goed voor het milieu en de
kosten worden gedeeld. Je betaalt enkel per uur of per dag en
dat verschil zal je voelen in je portefeuille.

Een deelauto in drie stappen

n Inschrijven
- Installeer de Share Mobility-app op je smartphone
		 en vul het registratieformulier in.
- Neem een foto van je identiteitskaart en rijbewijs.
- Om je inschrijving te bevestigen wordt twee euro op je
kredietkaart geblokkeerd. Hou dus zeker je 			
bankkaartlezer bij de hand.
n Reserveer een auto
- In de app kies je jouw vertrekpunt (in Waregem parking
Jeugdcentrum), de datum en uur van vertrek en 		
aankomst en het gewenste voertuig.
n Pik de auto op en rijden maar!
- Ga op het afgesproken tijdstip naar de wagen. 		
Leg je Bluetooth aan als je bij de wagen 			
bent en volg de instructies in de app om de 		
wagen te openen.
- Ontkoppel de auto nog snel van het laadpunt en 		
berg de kabel op in de koffer.
- De autosleutel vind je in het handschoenenkastje.
Ziezo, nu ben je volledig klaar om te rijden. Zo eenvoudig is het!
Na de rit breng je de auto natuurlijk terug naar de vertrekplaats.
Alle info over deelwagens vind je via
www.waregem.be/deelmobilitiet of www.foxshare.be

Liever met de fiets?
Ga je liever voor het sportieve alternatief?
Dan kan je in onze stad ook makkelijk de
deelfietsen van Blue Bike lenen. Die vind je
terug aan de voorkant van het station. Net
zoals bij autodelen is het principe heel
eenvoudig: je houdt je Blue Bike-kaart voor de
sleutelautomaat en je bent helemaal klaar
voor jouw fietsritje (maximum 24 uur). De
Blue Bike-fietsen zijn kwalitatieve uniseksfietsen en dus voor iedereen bruikbaar.
Bovendien beschikt de fiets over en
verstelbaar zadel en stevig fietsslot.

Dienst verkeer
056 62 12 70
verkeer@waregem.be
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publiek domein

Herinrichting
publiek domein
De komende maanden maken we onze stad met enkele welgemikte ingrepen verkeersveiliger,
groener en leefbaarder. In 40 straten schaffen we de voorrang van rechts af. We richten onze
pijlen ook op de toegangszones van het Margaretapark en schoolomgeving, de Platanendreef
wordt een schoolstraat en we nemen vier trage wegen onder handen.

VEERTIG STRATEN
MINDER MET VOORRANG
VAN RECHTS
In Waregem zijn er heel wat kruispunten waar
er geen verkeersborden staan en waar
voorrang van rechts geldt. Binnenkort schaffen
we in 40 straten die voorrang van rechts af.

Meer duidelijkheid

Vooral op T-kruispunten ervaren we de
doorgaande weg als voorrangsweg. Bijna 80%
van de bestuurders die uit een zijstraat komen,
durven hun voorrang niet nemen. Dit leidt tot
ongevallen met de weinige bestuurders die dat
wél durven.

Een hogere verkeersveiligheid

In de gemeentes Glabbeek en Lede hebben ze
de voorrang van rechts overal afgeschaft en dit
heeft een positief effect op de ongevallencijfers.
Wij gaan vooral doorgaande straten als
voorrangsweg aanduiden, waaronder enkele
routes met veel fietsers.

Wat volgt

Elke maand gaan we in enkele straten de
voorrang van rechts afschaffen. We beginnen
met de straten waar we de meeste voorranggerelateerde ongevallen registeren.

HERINRICHTING TOEGANGSZONES
MARGARETAPARK EN
SCHOOLOMGEVING
Sinds begin deze maand is de herinrichting bezig van de
toegangszones rond het Margaretapark en schoolomgeving.
De werken omvatten de aanleg van een verkeersplateau,
parking en groen ter hoogte van het kruispunt Kapellestraat en
Sint-Margrietstraat. Zo krijgt het pad door het Margaretapark
een duurzame verbinding met de omliggende wijken. Auto’s
zullen niet meer door de Oblatenstraat mogen rijden.
Ter hoogte van de Platanendreef - tussen de school en de
Remi Vanmeerhaeghestraat - komt er een nieuwe indeling. We
ontharden de parking voor het Margaretapark en leggen er een
groenzone aan met natuurlijke speelobjecten.

PLATANENDREEF WORDT EERSTE SCHOOLSTRAAT
Na de herinrichting in de omgeving van het Margaretapark wordt de Platanendreef de allereerste schoolstraat in
Waregem. Auto’s blijven er op een veilige afstand van de schoolpoort. Kinderen die met de auto worden gebracht,
kunnen zo samen met andere voetgangers en fietsers in een verkeersvrije omgeving naar de schoolingang
stappen. De straat blijft wel toegankelijk voor bewoners en hulpdiensten.
Dienst publiek domein I 056 62 12 73 I technischedienst@waregem.be
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ZIN OM DE
JUISTE WEG
TE TONEN?
Opleiding signaalgever 		
voor BK wielrennen
Op 20 juni komt het Belgisch Kampioenschap
wegwielrennen naar Waregem. Naar
aanleiding hiervan is er op donderdag 22 april
een gratis opleiding voor signaalgevers. Een
gediplomeerd lesgever komt hiervoor naar het
Regenboogstadion in Waregem. Wie de sessie
volgt, krijgt achteraf een certificaat en wordt
opgenomen in de databank die organisatoren
van wielerwedstrijden kunnen raadplegen.

MEER DAN 900 METER
NIEUWE TRAGE WEG
Dit jaar neemt de stad vier trage wegen onder
handen. In Beveren-Leie en Desselgem
worden drie bestaande wegen heraangelegd,
terwijl er in Sint-Eloois-Vijve een nieuwe trage
weg bijkomt. De twee trage wegen in BeverenLeie zijn de weg ter hoogte van het kruispunt
van de Barmbeekstraat en de Grote Heerweg
en de verbinding Pontstraat-Trakel. Door
middel van een tweekarrenspoor in beton zal
de bestaande trage weg aan de
Barmbeekstraat beter bereikbaar zijn voor
fietsers en wandelaars. De verbinding
Pontstraat – Trakel wordt op zijn beurt
opgewaardeerd door middel van een wegel in
beton. In de groenzone langs beide wegen
komen er buffergrachten. Hierdoor sijpelt het
regenwater door de bodem en vult het de
grondwaterreserves aan. Een maatregel waar
het milieu zeer dankbaar voor is.
Ook in Desselgem wordt een bestaande trage
weg opgewaardeerd. Het gaat over de wegel
die loopt van de Meierie naar de
Liebaardstraat. Tot slot komt er in Sint-ElooisVijve een gloednieuwe trage weg. De weg zal
de Hoevelaan en de Trakelweg langs de Leie
verbinden.

Signaalgevers zijn immers onmisbaar bij de organisatie
van wielerwedstrijden op de openbare weg. Je staat
er in voor de veiligheid van de renners, de
toeschouwers en de andere weggebruikers. Ben je
tussen de 18 en de 78 jaar oud en heb je zin voor
verantwoordelijkheid, dan beschik je alvast over de
basisvoorwaarden om signaalgever te worden. Schrijf
je zeker in!
Wie de cursus volgt:
- ontvangt een T-shirt, speciaal ontworpen rond het
BK Waregem
- komt in aanmerking om als signaalgever te worden
ingeschakeld in het “team BK-Waregem
signaalgevers”.
Praktisch
n Donderdag 22 april van 19.30u. tot 21.00u.
n Vijverlounge Regenboogstadion (Zuiderlaan 17 in
Waregem)
n Kostprijs: gratis
n Inschrijven via
www.waregem.be/opleidingsignaalgever
of 056 62 12 11.
Deze opleiding is een initiatief van stad Waregem,
Waregem Sport en de organisatie van het 		
BK wielrennen 2021. Met de steun van 		
Cycling Vlaanderen.
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Ultramoderne thuisbasis
voor PZ Mira
Na een aantal jaar zoeken naar de meest geschikte uitvalsbasis voor Politiezone Mira, nam het
korps eind vorig jaar zijn intrek in een gloednieuw gebouw in de Kalkhoevestraat 4. Naast de E17
verrees een indrukwekkend politiekantoor dat voldoet aan alle hedendaagse en toekomstige
normen. Wij kregen er een rondleiding van korpschef Frederik Vandecasteele.
Waarom was deze nieuwe thuisbasis zo belangrijk
voor PZ Mira?
Korpschef: “De zoektocht was al jaren bezig, vooral
door mijn voorganger (Jean-Pierre Coudenys, red.).
Onze diensten waren qua locatie versnipperd: de
centrale, logistieke en HRM-diensten in de
Kabeljauwstraat, de interventiedienst in Het Pand… Nu
zitten ze terug samen, dat is echt in het belang van een
efficiëntere organisatie. Het bevordert ook de
samenhorigheid onder de collega’s.”
Wat zijn de grote verschillen met het vroegere
politiekantoor in Het Pand?
Korpschef: “De zichtbare ligging langs de E17 en
diverse invalswegen. Het is een gebouw waar andere
politiekorpsen nu met bewondering naar kijken. Het
voldoet aan de nieuwste normeringen die de federale
overheid ons oplegt. In het onthaal bijvoorbeeld werken
we met kogelwerend glas en drie sassen om onze
medewerkers te beschermen tegen een mogelijke
aanslag. Door het sassensysteem is er steeds maar één
bezoeker tegelijkertijd aan het onthaal, daarna neem je
plaats in een afzonderlijke wachtruimte. Op die manier
kan je in alle discretie een eerste versie van de feiten
vertellen zodat we je naar de juiste dienst kunnen
doorverwijzen.”
Er wordt nog meer dan vroeger ingezet op
veiligheid?
Korpschef: “Zeker. Als we nu iemand hebben
opgepakt, kunnen we met twee combi’s tegelijkertijd
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ons gebouw binnenrijden. Ook daar werken we met
sassen. Je krijgt pas toegang tot het cellencomplex
als de poort dicht is. Gearresteerden kunnen dus niet
weglopen. In de vijf cellen kunnen we mensen
voortaan ook 48 uur vasthouden in plaats van 24 uur
vroeger. Dat komt omdat we nu een luchtingsruimte
hebben waar de gearresteerde een luchtje kan
scheppen. We hebben ook een collectieve cel voor
een 20-tal personen, bijvoorbeeld voor wanneer een
groep het te bont zou hebben gemaakt tijdens een
voetbalwedstrijd.”
Er is hier veel ruimte en licht, worden alle
ruimtes al optimaal benut?
Korpschef: “Er is op elke verdieping nog wat ruimte
over. Het gebouw is voorzien op eventuele
uitbreidingen in de toekomst.”
Is deze locatie beter als uitvalsbasis voor
interventies?
Korpschef: “In Het Pand zaten we ook niet slecht,

POLITIEZONE MIRA
Politiezone Mira ontstond op 1 januari 2002 na
de fusie van negen politie- en rijkswachtkorpsen
in vijf gemeenten: Waregem, Anzegem, Avelgem,
Spiere-Helkijn en Zwevegem. Het hoofdgebouw
staat in de Kalhoevestraat in Waregem, de vier
andere gemeentes hebben elk een wijkkantoor.

POLITIE

maar hier zitten we dichter bij de invalswegen naar de
andere gemeentes uit de zone. En we staan nog
steeds snel in het centrum van Waregem.”
Moeten de mensen zich zorgen maken dat ze
nu minder politie zullen zien in het centrum?
Korpschef: “Er was natuurlijk wat meer beweging
van agenten in de buurt van Het Pand. Maar onze
wijkagenten zijn nog steeds maximaal op het terrein
aanwezig en onze patrouilleploegen doen
onverminderd hun werk.”
Hoe doe je tegenwoordig het best aangifte?
Korpschef: “Voor dringende hulpverlening of om
verdachte handelingen te melden, is 101 bellen nog
steeds de snelste weg. Als je een verdacht voertuig
ziet, is het weinig zinvol om pas de dag nadien
aangifte te doen. Voor minder dringende kwesties
kan je mailen naar pz.mira@police.belgium.eu, bellen
naar 056 62 67 00 of je wijkinspecteur aanspreken.
Voor kleine misdrijven doe je aangifte via Police on
Web of maak je een afspraak via www.pzmira.be.
Veel mensen geven nog steeds de voorkeur aan een
rechtstreeks gesprek in het politiekantoor, al is een
online aangifte via videogesprek ook mogelijk.”
Jullie zijn helemaal klaar voor de toekomst.
Wat zijn de grootste uitdagingen in de nabije
toekomst?
Korpschef: “Cybercrime. De online criminaliteit is zo
geprofessionaliseerd en divers: fraude, phishing,
hacking… Meestal gebeurt dit vanuit het buitenland
en overstijgt het eigenlijk onze lokale bevoegdheid.
We hebben wel een eigen cybercrime-unit, maar veel
dossiers geraken moeilijk opgelost. We moeten
allemaal goed uitkijken wat we online uitspoken.
Daarom geven we ook vaak preventietips op onze
Facebookpagina. Daar delen we trouwens ook
resultaten van verkeersacties, campagnes rond
verkeersveiligheid, nieuwtjes… Volg dus onze
Facebookpagina Politiezone Mira”.

WIE IS KORPSCHEF
FREDERIK VANDECASTEELE?
n 45 jaar
n Korpschef PZ Mira sinds oktober 2018
n Volgde officiersopleiding in applicatieschool
rijkswacht Elsene
n Werkte al bij aankoopdienst federale politie,
scheepvaartpolitie Zeebrugge (officier en sectiechef),
gerechtelijke politie Brugge (directeur operaties)
n Werkte na de aanslagen van 22 maart 2016 mee aan
de uitwerking nationaal plan voor gerechtelijke
aanpak van terroristische aanslagen en gijzelingen

CIJFERS
EN FEITEN
n
n
n
n
n
n
n
n

Bedankt voor deze boeiende rondleiding!
n

NIEUWE
WIJKINSPECTEUR
Sinds kort is Wendy
Donche de nieuwe
wijkinspecteur voor de
wijk Nieuwenhove. Zij volgt
Stefaan Soreyn op. De
wijkinspecteurs zijn
bereikbaar via het onthaal
op 056 62 67 00 (toets 4).

n
n
n

1 centraal gebouw + opslagloods
130 werknemers
75 parkeerplaatsen
5000 m² kantoorruimte
35 km datakabel
3 aangiftelokalen, 4 verhoorlokalen, 2
videoverhoorlokalen, 2 Salduzverhoorlokalen
30 bewakingscamera’s, elektrische sloten,
kogelwerend glas
Videowall toont beelden van
beveiligingscamera’s in de hele zone
5 cellen + afgescheiden doorgangscel voor
minderjarigen
20 personen kunnen in collectieve cel
Gebouw voorziet zichzelf van energie
Commandokamer voor gemeentelijke
noodplanning bij eventuele ramp
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Vaccinatiecentrum in
De vaccinatiestrategie wordt dagelijks geëvalueerd
en bijgestuurd waar nodig. Surf voor de meest
actuele informatie naar vaccinatie.waregem.be.
De komende maanden krijgen inwoners van Waregem,
Wielsbeke, Anzegem en Deerlijk hun vaccinatie tegen
het coronavirus in Waregem Expo.

JE LATEN
VACCINEREN IS
EEN GOED IDEE
Als minimum 70% van de mensen zich laat
inenten, komt de groepsimmuniteit en dus het einde
van de coronacrisis in zicht. Nog niet helemaal overtuigd?
Breng een bezoekje aan www.laatjevaccineren.be.

PERSOONLIJKE UITNODIGING
Je krijgt een oproepingsbrief van de Vlaamse overheid. Daarop zal
vermeld staan op welke dag en welk tijdstip je verwacht wordt. De
Vlaamse overheid bepaalt wie wanneer een uitnodiging krijgt.
Zonder die oproepingsbrief heeft het geen zin om naar Waregem
Expo te gaan.

VOLGORDE VAN VACCINEREN
Deze timing is sterk afhankelijk van de
leveringen van vaccins.
n Fase 1B: 65-plussers,
risicopatiënten en
essentiële beroepen
(maart - april).
n Fase 2: bredere bevolking
(vanaf juni)
In deze fase komt de bredere
bevolking aan de beurt.
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Waregem Expo
HOE HET
VACCINATIECENTRUM
WERKT

1 Aan de ingang is er een steward die je
2
3
4
5
6
7
8
9
10

temperatuur meet en je doorverwijst naar 		
het onthaal.
Hou je e-ID en je oproepingsbrief klaar.
Meld je aan bij een onthaalmedewerker in één
van de loketten.
Na controle van je e-ID en je uitnodigingsbrief
krijg je een nummer (en kleur) van jouw
vaccinatielijn.
Volg je nummer (en kleur) tot in de hal.
Wacht in de hal bij jouw nummer (en kleur).
Een medewerker laat je binnen en overloopt
samen met jou een aantal vragen ter
voorbereiding van de vaccinatie.
Daarna krijg je je vaccin.
Na de inenting ga je naar de wachtruimte
ernaast. Daar wacht je 15 minuten.
Als je je goed voelt, kan je naar huis.

Voor mensen die minder goed te been zijn, zijn er
een aantal rolstoelen voorzien. Er is permanent een
dokter aanwezig voor het geval iemand zich niet
goed voelt na de vaccinatie.

Algemene vragen over de vaccinaties: 		
bel infolijn 1700
Algemene vragen over het coronavirus: 		
bel infolijn 0800 14 689
vaccinatie.waregem.be

Coronabon geldig
tot 31 maart 2021
TOELAGE
VOOR GESLOTEN
SECTOREN
Zowat elke ondernemer is sinds maart 2020 hard
getroffen door de coronacrisis. De stad wil de
sectoren die vanaf 1 december 2020 dicht
moesten blijven een extra duw in de rug geven
met een éénmalige toelage van 750 euro.
Je kan de toelage aanvragen via
www.waregem.be/corona.

In juni 2020 kreeg elke inwoner van Waregem een
Waregembon van 25 euro om in volle coronacrisis
de koopkracht van onze gezinnen te verhogen en
onze ondernemers te steunen. De speciale coronaWaregembon met hartje is nog geldig tot en met 31
maart 2021 (op de bon staat geldig tot 31/12/2020,
maar deze periode werd verlengd). Kies dus
snel één van de vele handelaars op www.waregem.
be/waregembon en geef onze ondernemers een
extra duwtje in de rug!
Dienst lokale economie
056 62 13 22
waregembon@waregem.be
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h e t pa n d o n t p o p t

AFBRAAKWERKEN

HET PAND
IN VOLLE GANG
Wat je wil heropbouwen, moet je eerst afbreken. De afbraakwerken
voor de broodnodige hernieuwbouw van winkelcentrum Het Pand
zijn sinds begin februari op gang. Het einde van de
werkzaamheden is voorzien in augustus 2022. Tijdens deze
periode is er hinder in de omgeving rond de werf.

Voor de werken

PARKEREN IN PARKING
ZUIDERPROMENADE
OF MEERSSTRAAT
Het stadhuis en postkantoor blijven wel
bereikbaar, maar enkel via de Zuiderpromenade.
In de ondergrondse parking Zuiderpromenade
kan je het eerste uur gratis parkeren. De
ondergrondse parking Pand kan momenteel
enkel gebruikt worden door abonnees. Ook een
doorrit door de parking kan niet meer. Alle liften,
trappen… in de parking Pand zijn afgesloten.
Het is dan ook niet mogelijk om van de parking
Pand rechtstreeks naar boven te komen richting
stadhuis, postkantoor, CC De Schakel… Vanaf
de parking in de Meersstraat is de aangewezen
route via het kleine Meersstraatje en de
Stormestraat. Vanop de Zuiderpromenade ga je
naar de Markt via de Holstraat.

WERFZONES

Een deel van de parking Meersstraat en de Markt
dienen als werfzone en werfinrit. Vrachtwagens en
werfvoertuigen rijden er dan ook regelmatig de
werf in. De eerste fase van de renovatie betreft
voornamelijk afbraakwerken. Dat brengt lawaai en
stof met zich mee.
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STADHUIS VIA
CEREMONIËLE INKOM
Het stadhuis binnengaan kan momenteel niet via de
vertrouwde stadswinkel. Je komt nu binnen via de
ceremoniële inkom (aan de trouwzaal) van waaruit je met
duidelijke bewegwijzering naar de stadswinkel wordt
begeleid. De collega’s aan de balie wijzen je daarna de weg
naar de dienst die je nodig hebt of geven je een ticket voor
de wachtrij bij de dienst burgerzaken. Aan de
dienstverlening op zich verandert niks, het is enkel even
wennen aan de nieuwe ingang.
Bpost kan je bereiken via de trap aan het vroegere
postkantoor (kant Schakelstraat) en vervolgens langs
de passerelle. Personen met een beperking kunnen bpost
bereiken via de ceremoniële ingang van het stadhuis.

h e t pa n d o n t p o p t

www.hetpandontpopt.be

JEUGDDIENST &
LOKAAL MONDIAAL
BELEID VERHUISD

afbraakwerken

WEKELIJKSE MARKT 		
BLIJFT OP POST

De diensten jeugd en lokaal mondiaal
beleid zitten niet langer op hun
vertrouwde plekje aan de piramide
(die er ondertussen ook niet meer staat).
De diensten hebben hun nieuwe thuis
gevonden in het voormalige
politiekantoor. Onze collega’s van
de politie zijn immers óók verhuisd
(zie pagina 10-11).

In de planning van de renovatiewerken is
rekening gehouden met onze populaire
zaterdagmarkt. De markt zal dan ook wekelijks
op post blijven op de Markt. Af en toe zal een
kraam tijdelijk op een andere plaats staan dan
gewoonlijk, maar de zaterdagmarkt blijft één
geheel vormen in de vertrouwde omgeving.

Bereikbaarheid Stadhuis/bpost - Legende
Route via Stormestraat (Stadhuis of bpost)

START VANA
F
DE MARKT

Route via Holstraat (bpost)
Route via Holstraat

(voor minder mobiele personen / Stadhuis en bpost)
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nieuws

ALLES
KOMT
‘HOED’!

Alles komt
‘hoed’ in

Al meer dan een jaar zijn we met zijn allen het dekselse
coronavirus aan het bestrijden. Er is steeds meer licht
aan het einde van de tunnel en als we de komende
maanden onze krachten blijven bundelen, komt écht alles
‘hoed’! Tot het zover is, blijft de Kunstacademie creatief
omgaan met code rood. CC De Schakel blijft je
entertainen met hun Takeaway en het hoeft niet altijd
wandelen te zijn, je kan ook HIPPO.WAR bezoeken!

Alles Komt Hoed Waregem 200x200.indd 1

03-12-20 09:19

DE KUNSTACADEMIE
IN CODE ROOD

LAAT JE CULTURELE
HONGER STILLEN

OP ONTDEKKING		
IN HIPPO.WAR

In de Kunstacademie is ‘code
rood’ de realiteit. De academie
vond zichzelf meerdere keren
opnieuw uit. Kinderen krijgen les in
groepen van maximum tien
leerlingen. Bij de 12-plussers zijn
podcasts, 1-op-1 lessen, zoom,
meet, vlogs en blogs intussen
ingeburgerd. Bij beeld, muziek en
woord kunnen vier leerlingen fysiek
aanwezig zijn dankzij het eerder
statische karakter van de lessen.
Voor leerlingen die niet aanwezig
kunnen zijn, werden alternatieven
uitgewerkt.
Optredens en expo’s kunnen
momenteel niet doorgaan, daarom
via deze weg een welgemeend
applaus voor de leerlingen, ouders
en leerkrachten. Dank voor jullie
onverminderde inzet en flexibiliteit.
Er zijn nieuwe wegen ingeslagen,
creatieve en kunstzinnige
ontdekkingen gedaan. Code rood,
oranje, geel of groen, de
Kunstacademie doet vol passie
verder!

Omdat cultuurcentra nog even
gesloten zullen blijven en om het
publiek in de tussentijd niet op zijn
culturele honger te laten zitten,
begon CC De Schakel in
december 2020 met TAKEAWAY.
Onder het motto: ‘Als jij niet naar
cultuur mag komen, dan brengen
we het gewoon tot aan je
voordeur’ presenteert het
cultuurcentrum een alternatieve
invulling van de programmatie. En
dat mag je letterlijk nemen. Iedere
week kan je een verrassende
goodiebag bestellen die gelinkt is
aan een geannuleerde voorstelling.
“Zolang er geen versoepeling in
zicht is, blijven we doorgaan”,
klinkt het.

Ons bezoekerscentrum over de
Eerste Wereldoorlog blijft een vaste
waarde voor wie een zinvolle
uitstap in eigen regio plant. Je
ontdekt er twee tentoonstellingen:
één over de rol van het paard
tijdens WOI en een tweede over
het belang van de Amerikanen
tijdens diezelfde oorlog. Aan de
hand van onder andere foto’s,
film- en audiofragmenten, tal van
authentieke stukken, een
interactieve quiz en zelfs een
nagebouwd paardenhospitaal
ontdek je deze misschien nog niet
zo bekende verhalen uit Den
Grooten Oorlog.

Meer info en zelf een leuk
cultuurpakket bestellen kan op
www.ccdeschakel.be

Stedelijke Kunstacademie
Waregem
056 60 09 18
www.academiewaregem.be
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Reserveer je bezoek via
www.hippowar.be
Holstraat 95

Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

Al deze evenementen zijn afhankelijk van de geldende coronamaatregelen
SPORT

NOG TOT EN MET 		
25 APRIL
Loop- en wandelroutes
met JCW en Waregem
Sport

Nog tot 25 april stippelt Joggingclub
Waregem in totaal tien routes uit. Het
is de bedoeling om sportievelingen de
kans te geven één of meerdere van de
uitgestippelde routes te lopen of te
wandelen.
www.waregem.be/nieuws/
loop-en-wandelroutes-metjcw-en-waregemsport

KUNST IN HET KOETSHUIS
De expo’s in het Koetshuis vinden plaats onder voorbehoud
van de coronamaatregelen. Alle info vind je op 			
www.waregem.be/koetshuis en de Facebookpagina 		
Het Koetshuis Waregem.
n 25/03 – 29/03
n 02/04 – 11/04
n 15/04 – 19/04
n 21/04 – 04/05
		
n 06/05 – 10/05
n 13/05 – 17/05
n 20/05 - 24/05
n 28/05 – 31/05

Marc Mahieu
Mady Herman en Mariusz Drzéwinski
Christiaan Noreilde
Stedelijke kunstacademie,
Het Pakhuis/Ten Anker en cultuurdienst
Rita, Paula en Roos Waelkens
Paul Van Tieghem
Frank Maes
Dirk Bossouw en Greet Callens

aanwezig zijn, zien we in het werk van
Braeckman vaak enkel de sporen van
hun aanwezigheid. In een subtiel spel
van tonen en toedekken dwingt hij de
toeschouwer tot het langzame kijken.
Reserveer je bezoek via
www.bepartexhibitions.be
KUNST

26-28 MAART
MAART Kunstroute

KUNST

NOG TOT EN MET 30 MEI
Expo Braeckman Fieret
Kooiker Štrba

Dit fel gesmaakte kunstparcours
verbindt zes locaties in het centrum
van de stad waar het publiek kan
genieten van hedendaagse
kunstexpo’s en performances. Via een

SPORT

WOENSDAG 31 MAART
Dwars Door Vlaanderen
aankomst rond 16.45u. |
Verbindingsweg

Be-Part

26

WorldTourwedstrijd wielrennen, op
enkele dagen voor de Ronde van
Vlaanderen. Geen publiek
toegelaten, volg de wedstrijd op TV.
www.ddvl.eu

28.03

CC De Schakel
ZAAL 29
Academieplein
Claessens Canvas
Bruthausgallery
Be-Part
www.waregem.be/maart

Waregem

In deze tentoonstelling gaan de
oeuvres van vier fotografen met elkaar
in dialoog. Dirk Braeckman, Paul
Kooiker, Gerard P. Fieret en Annelies
Štrba verkennen in hun werk het
artistieke potentieel van het medium.
Het procédé dat zij hanteren verraadt
vaak de aanwezigheid van de
fotograaf. Het beperkte arsenaal aan
onderwerpen van Fieret leidt tot een
bijzondere relatie met zijn modellen.
Annelies Štrba documenteerde
decennialang het leven van haar
familie. Daar waar de modellen in het
werk van Štrba, Kooiker en Fieret zeer

uitgestippelde route kan je gratis halt
houden in CC De Schakel,
Kunstacademie Waregem, Claessens
Canvas, Bruthausgallery en Be-Part.
Tijdens de nocturne op vrijdagavond
26 maart zijn alle locaties open van
19.00u. tot 23.00u. Op zaterdag en
zondag kan je een bezoek brengen
tussen 11.00u en 17.00u. Check onze
website voor laatste updates en
reservaties. We garanderen een veilig
bezoek.
www.waregem.be/maart

WORKSHOP

ZATERDAG 17 APRIL
Workshop vlechten voor
papa’s
13.30u.| bib
Voor veel vaders is het een herkenbaar
probleem: dochterlief wil graag een
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Vergeet je UiTpas niet op deze evenementen!

i n wa r e g e m

mooie vlecht maar papa raakt niet
verder dan een staartje en wat
schuifspeldjes. Speciaal voor hen
organiseert de bib een workshop
vlechten voor papa’s op zaterdag 17
april. Twee uur lang helpt kapster Joyce
je om het haar van je dochter in model
te krijgen. Wil je maar één kapsel
aanleren? Geen probleem, je kiest zelf
hoe laat je komt en hoe lang je blijft.
Inschrijven is gratis maar noodzakelijk
en kan op waregem.bibliotheek.be.

VORMING

MAANDAG 19 APRIL
Jasper Gheysen –
Beethoven voor beginners
CC De Schakel
Beethoven wie? Beethoven wat? Gek
of geniaal? Deze cursus is een
toegankelijke kennismaking met
Ludwig van Beethoven. We ontdekken
waarom nét hij zo belangrijk was voor
de muziekgeschiedenis en welke
levensgebeurtenissen hem hebben
gevormd tot het genie dat hij was.
Sappige verhalen vol opmerkelijke
anekdotes wisselen we af met een
interactieve inkijk in zijn muziek en de
onvergetelijke muziekstukken die hij
componeerde. Geen voorkennis nodig
om deze eerste ontmoeting met de
grootmeester tot een goed einde te
brengen!
www.ccdeschakel.be

en speelse letters schrijven met de
specifieke brushpennen en stiften. Aan
je eigen woordcomposities voeg je
kleine illustraties toe met een aantal
persoonlijke inspirational quotes als
resultaat.
www.ccdeschakel.be

JEUGD

WOENSDAG 21 APRIL
Buitenspeeldag
13.00u.-17.30u. | diverse locaties
Buiten spelen is in deze tijden het
beste alternatief tegen verveling. Toch
zal ook Buitenspeeldag er dit jaar
enigszins anders uit zien. Hele grote
bijeenkomsten zoals rond de
stadionvijvers zitten er niet in, daarom
trekken we volop de kaart van
speelstraten. Ook jij kan van jouw
straat een verkeersvrije speelstraat
maken.
www.waregem.be/buitenspeeldag

CREATIEF

DINSDAG 20 APRIL
Handletteren o.l.v. 		
Flore Deman
CC De Schakel
Handlettering is de moderne variant op
kalligrafie waarmee je een persoonlijke
toets kan geven aan je wenskaarten,
brieven, krijtborden … De Waregemse
illustratrice Flore Deman leert je sierlijke

SPORT

KALENDER PAARDENSPORT
n 03/04 - 05/04
n 20/04 - 25/04
n 01/05
n 01/05 - 02/05
n 09/05
n 12/05
n 13/05
n 15/05 - 16/05
n 17/05
n 23/05
n 22/05 - 24/05
n 30/05

CNC Paascross | Middenplein Hippodroom
CPEDI Para Equestrian Dressage | Sport Vlaanderen
Draf + galop - openingskoerse | Hippodroom
WVUR Jumping | Sport Vlaanderen
Drafkoers | Hippodroom
Galop Premium | Hippodroom
WRF Jumping | Sport Vlaanderen
WVUR Jumping | Sport Vlaanderen
Draf Premium | Hippodroom
Drafkoers | Hippodroom
Gouden Laars Jumping | Sport Vlaanderen
Draf + galop - American Day | Hippodroom
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HISTORISCH

ZATERDAG 24 APRIL
Erfgoeddag
19.00u.-23.00u. | bib
Beleef Waregem by night aan de hand
van een wandeling langs enkele
legendarische locaties uit het
Waregemse nachtleven. Oude

i n wa r e g e m

Al deze evenementen zijn afhankelijk van de geldende coronamaatregelen
De open atelierdagen kunnen omwille
van corona niet doorgaan zoals
voorzien. Maar aangezien beeldend
kunstenaars blijven verder werken,
ook in coronatijden, wordt Atelier in
Beeld een verhaal met online
reportages en aandacht in de
nationale media.
www.atelierinbeeld.be

naar keuze de Zwemloop tot een goed
einde brengen. Na het zwemmen van
de baantjes in zwembad De Treffer leg
je de looproef af rond de stadionvijvers
en op de Zuiderpromenade.
www.waregem.be/zwemloop

CULINAIRE VORMING

DINSDAG 11 MEI
Ai Jin Huys – Koreaanse
aperitiefhapjes
20.00u.| CC De Schakel

LEZING

DINSDAG 27 APRIL
Ignaas Devisch - Ethiek in
tijden van corona
20.00u. | CC De Schakel
herbergen, vergane cinema’s en
hedendaagse tentoonstellingen
passeren allemaal de revue. Tijdens
deze verrassende wandeling hoor je
misschien ook wel enkele duistere
volksverhalen of ervaar je een speciale
verlichtende beleving op een
bijzondere locatie. Genoeg redenen
om langs te komen voor deze
avondlijke (speur)tocht. De bib is het
start- en eindpunt. Schrijf je in bij het
stadsarchief via 056 62 13 72 of
archief@waregem.be.
www.waregem.be/erfgoeddag

Dia’s gezocht! Tijdens
Erfgoednacht willen we onze
collectie dia’s over het Waregemse
uitgaansleven uitbreiden. Heb je op
zolder nog dia’s liggen over feestjes,
cafés, daguitstappen,
dansavonden…? Breng ze dan zeker
naar de het stadsarchief en we
digitaliseren ze voor je. Zo kan je
niet alleen zelf je oude dia’s nog
eens bekijken, je helpt ook om onze
collectie aan te vullen.

Hoe denken we na over de ethische
vraagstukken waar de coronacrisis
ons mee confronteert? Aan wie geef je
voorrang als zorg schaars wordt, zoals
tijdens de lockdown in maart even
dreigde te gebeuren? Hoe balanceer
je tussen de individuele vrijheid,
individuele rechten zoals privacy en
persoonlijke autonomie en het
algemene belang? Hoogleraar
medische filosofie en ethiek aan
UGent Prof. Dr. Ignaas Devisch
verkent de ethiek van de coronacrisis.
www.ccdeschakel.be

SPORT

ZATERDAG 8 MEI
Zwemloop

De Koreaanse keuken is één van de
gezondste ter wereld dankzij de
typerende ‘jangs’ (gefermenteerde
smaakmakers), ‘kimchi’
(gefermenteerde groenten) en gebruik
van geneeskrachtige kruiden. Samen
met Ae Jin Huys maak je in deze
workshop feestelijke, Koreaanse hapjes
waarmee je zeker verbazing en succes
zal oogsten op dat eerste
langverwachte feestje.
www.ccdeschakel.be
LEZING

DONDERDAG 20 MEI
Lezing kinderslaapcoach
(Week van de Groeilamp)
19.30u.| bib
Kinderslaapcoach Anoek D’hoop van
Snuggles and Dreams geeft tijdens
deze lezing tips voor ouders van
slechte slapertjes. De Instagrampagina
van Snuggles and Dreams verzamelde
op korte tijd bijna 30 000 volgers en
onlangs verscheen het boek
Slaap, baby, slaap bij uitgeverij Lannoo.
Eén ding is zeker: je bent duidelijk niet
alleen met je slaapproblemen! Kaarten
kosten 5 euro en zijn te koop in de bib
en de stadswinkel. Tijdens de Week
van de Groeilamp (de vroegere Week
van de Opvoeding) organiseert de bib
nog andere activiteiten. Zet nu al maar
de Boekstartdag van zaterdag 22 mei
in je agenda.
waregem.bibliotheek.be

17.00u.| sportcentrum De Treffer
KUNST

26 APRIL-9 MEI
Atelier in Beeld

Het gloednieuw open atelierweekend
voor beeldende kunstenaars in
Vlaanderen en Brussel gaat virtueel.

Of je nu jong of oud bent, recreatief of
competitiesporter: iedereen kan
deelnemen aan de Zwemloop. Om je
optimaal voor te bereiden, kan je bij
Waregem Sport een trainingsschema
krijgen. Nieuw zijn de duoreeksen.
Daarin kan je samen met een partner
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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!

We zien je graag terug
Na bijna één jaar afwezigheid kijkt CC De Schakel hoopvol
uit naar de toekomst. Achter de schermen wordt hard
gewerkt aan een nieuw cultuurseizoen met de nadruk op
‘opnieuw ontmoeten’ en ‘verbinden’. In mei lanceren ze
alvast hun programma voor ‘21-’22.

ER IS KOERS
OP TV

DUIZEND BOMMEN
EN GRANATEN IN
HIPPO.WAR

Op woensdag 31 maart
tekenen alle WorldTeams
present voor de 75e editie van
Dwars Door Vlaanderen met
doortocht en finish in
Waregem. Ook razend
benieuwd wie Mathieu van der
Poel en Ellen Van Dijk
opvolgt? Door de
coronamaatregelen is er geen
publiek langs het parcours
toegelaten. Je kan de wedstrijd
live volgen op Sporza. Voetjes
omhoog dus en genieten maar
vanuit je zetel!

Deze tijdelijke tentoonstelling brengt
de verwoestingen in beeld die beide
wereldoorlogen in onze provincie 		
hebben voortgebracht. De reizende
tentoonstelling wordt aangevuld met
talrijke foto’s van het vernielde centrum
van Waregem na WOI.
Van 5 mei tot en met 13 juni in
bezoekerscentrum HIPPO.WAR.
Reserveer je bezoek via
www.hippowar.be

www.ddvl.eu

Te winnen!

Wedstrijdvraag
Vorige wedstrijdvraag

Het mooie verhaal van Wijkfun ontstond in wijk Torenhof. Kathleen
Kerkhove wist dit en won een Waregems winterpakket.

Nieuwe wedstrijdvraag
In hoeveel Waregemse straten wordt de voorrang van rechts
binnenkort afgeschaft?
Stuur ons je antwoord tegen uiterlijk 2 april 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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2 x een Paaspakket
met chocolade
ten voordele van
Kom Op Tegen
Kanker en een
Waregembon
van 10 euro!

* op afspraak

Alle diensten in het stadhuis en welzijnshuis werken op afspraak.
Voor de stadswinkel heb je geen afspraak nodig. 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 maandag 5 april,
zaterdag 1 mei, donderdag 13 mei,
vrijdag 14 mei, zaterdag 15 mei,
maandag 24 mei.

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 maandag 5 april,
donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei,
maandag 24 mei.

Openingstijden deelgemeentehuizen (tijdelijk gesloten)
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 maandag 5 april,
donderdag 13 mei, vrijdag 14 mei,
maandag 24 mei.

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 maandag 5 april,
zaterdag 1 mei, donderdag 13
mei, vrijdag 14 mei, zaterdag 15
mei, maandag 24 mei.

Openingstijden recyclageparken
				
Waregem

Beveren-Leie
maandag 				
12.00u.-19.00u.* dinsdag - woensdag - donderdag - vrijdag
12.00u.-19.00u.* 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, Spiere-Helkijn, Wielsbeke en Zwevegem.

Gesloten op maandag 5 april,
zaterdag 1 mei, donderdag 13 mei,
maandag 24 mei
*
Recylagepark Waregem tot en
met 28 maart slechts open tot
18.00u. (wintertijd).

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
01

056 62 31 11
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Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Waarom is het zo belangrijk om je
te laten vaccineren?
Je laten vaccineren voorkomt
dat je COVID-19 (opnieuw)
krijgt. Want ook als je eerder al
besmet was, kun je terug besmet
raken en ernstig ziek worden.

Bescherming
Je beschermt niet alleen jezelf,
maar ook je familie, collega’s,
vrienden en de kwetsbaren in
je omgeving. Want als meer

dan 70% van de bevolking
gevaccineerd is, bereiken we
groepsimmuniteit en krijgen
we het virus onder controle.

Coronamaatregelen
blijven volgen

Wanneer er genoeg mensen
gevaccineerd en beschermd
zijn tegen het virus, kunnen
we de coronamaatregelen
versoepelen en onze vrijheid
terug herwinnen.

Het is belangrijk dat je de
coronamaatregelen blijft volgen,
ook nadat je gevaccineerd bent.

MEER INFO OP
LAATJEVACCINEREN.BE

