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Dank u!
Sinds het voorjaar 2020 zitten wij in de greep 
van het coronavirus. Zowel uw als mijn da-
gelijks leven werd hierdoor veranderd: leren 
leven met beperkingen, leren leven met ons 
zelf en met de beperkte familiekring. Ik vond 
dit confronterend. Maar de ene werd meer 
getroffen dan de andere. De oorlog met en 
tegen de onzichtbare vijand, zoals president 
Macron het benoemde, moest gestreden 
worden. De bedoeling was en is nu opnieuw 
deze te bevechten met zo weinig mogelijk 
slachtoffers en in een zo kort mogelijke tijd. 

Dit vroeg van ons allen uitzonderlijke inspan-
ningen en gehoorzaamheid in de opgeleg-
de maatregelen. De burgemeester moest 
helpen instaan voor hun uitvoering en kan 
nu vaststellen dat onze inwoners, op enkele 
uitzonderingen na, zich voorbeeldig gedra-
gen hebben en blijk gaven van uitzonderlijke 
solidariteit. 

Dank u hiervoor! Ik kan dit niet genoeg her-
halen. Dank u vooreerst aan het zorgperso-
neel voor hun oeverloze inzet. Dank u aan de 
horeca, de winkeliers en de handelaars voor 
zoveel begrip en geduld. Dank u aan u allen 
voor zoveel opoffering. De vrijheid beperken 
om de gezondheid te vrijwaren. Dit was en 
is nog steeds nodig. Dit was 2020. Op naar 
een aangenamer 2021!

Wie gezond is heeft duizend en één wensen. 
Wie ziek is heeft maar één wens: gezond-
heid. In deze moeilijke tijden is mijn wens: 
de corona-epidemie definitief naar de  
vergeethoek te bannen. 

Marc Doutreluingne 
Burgemeester
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Toe aan nieuwe ramen of extra 
isolatie? Bereken je winst op 
fluvius.benoveren.be. Benieuwd 
hoeveel je bespaart met isolatie 
of nieuwe ramen? Fluvius stelt 
vier nieuwe online calculators 
voor waarmee je in een hand-
omdraai berekent hoeveel je  
BENOvatie (beter dan een 
gewone renovatie) kost, wat de 
terugverdientijd is en hoeveel 
energie je bespaart. Je komt 
bovendien ook te weten of je 
in aanmerking komt voor een 
premie. 

HERKEN  
FRAUDE  
OVERAL

Oplichters zijn van alle tij-
den, maar ze worden steeds 
inventiever. Ze misleiden je 
met fake webshops, sturen 
je berichtjes in naam van een 
vriendin of doen zich voor als 
een bank of bekende mensen 
om je in de val te lokken. Ze 
gebruiken niet enkel e-mail 
maar ook WhatsApp, sms, 
Facebook, Messenger ... En 
ook ‘klassiekers’ zoals valse 
incassobureaus blijven veel 
slachtoffers maken. Laat je 
niet beetnemen en zorg dat 
je fraude herkent. Leer de 
juiste reflex op trapnietinde-
val.be of surf naar  
safeonweb.be. 

6 GOUDEN  
BASISREGELS,  
ALTIJD EN OVERAL

1

HOU MINSTENS  
1,5 METER AFSTAND

2

WAS EN ONTSMET 
REGELMATIG EN GRON-
DIG JE HANDEN

3  
NEEM EXTRA VOOR-
ZORGEN BIJ RISICO-
GROEPEN

4  
DOE ACTIVITEITEN BIJ 
VOORKEUR BUITEN

5  
HEB STEEDS EEN 
MONDMASKER BIJ 
EN DRAAG HET WAAR 
NODIG

6  
KOM ZO WEINIG  
MOGELIJK SAMEN MET 
ANDEREN EN VERMIJD 
DRUKTE

GRATIS  
JURIDISCH  
ADVIES OP  
AFSPRAAK

Iedere 4de dinsdag van de 
maand kan je als inwoner van 
Zwevegem tussen 17 uur en 
18.30 uur terecht in het Ge-
meentepunt (sociale dienst) voor 
gratis juridisch advies. Een jurist 
geeft informatie en advies over 
echtscheidingsgeschillen,  
onderhoudsgeld, huurproble-
men, erfenisrecht… en verwijst 
eventueel door naar gespeciali-
seerde diensten.  
Eerstvolgende: 23 december,  
26 januari 2021.
Maak een afspraak via  
samenleving@zwevegem.be  
of 056 76 55 75  
(ten laatste de dag voordien).

BEVEILIG JE ONLINE ACCOUNTS DUBBEL  
MET TWEESTAPSVERIFICATIE (2FA).  
DA’S MAKKELIJK ÉN VEILIGER. 
ALLE INFO OP SAFEONWEB.BE

 Bescherm je online accounts 
 met tweestapsverificatie. 

 Check safeonweb.be 

Wachtwoorden zijn  
niet meer van deze tijd.
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De vervoerregio Kortrijk - waaronder 
Zwevegem – doet een online burgerbe-
vraging rond mobiliteit in de regio. Je kan 
deelnemen tot en met 31 januari 2021 via 
https://kortrijk.vervoerregio.net en zo mee 
nadenken over beter, veiliger, vlotter en 
duurzamer verkeer in onze vervoerregio. 

KAMPJES, 
PETOETER … 
SCHRIJF JE IN 
VOOR 2021
De jeugd- en sportdienst 
hebben de planning voor de 
kampen, Petoeter en vakan-
tiewerking Jeugdcentrum De 
Brug klaar. Het volledige va-
kantieaanbod voor 2021 staat 
op www.zwevegem.be. Voor 
de kampen kan je inschrijven 
vanaf 14 januari 2021. Woon 
je niet in Zwevegem?  
Inschrijven kan voor jou  
vanaf 18 januari 2021.

De aanvraag kan je indienen via het thuisloket op  
www.zwevegem.be of mailen naar samenleving@zwevegem.be. Je 
kan het ook bespreken bij een bezoek aan Huis van het Kind. De 
dienst samenleving regelt nadien verder alles met de school. 

Kom je in aanmerking voor deze 
tussenkomst in de schoolkosten? 
Ja, indien:
• je kind recht heeft op verhoogde 

tegemoetkoming, of 
• je gezin in collectieve schulden-

regeling of in budgetbeheer met 
schuld is, of 

• je de COVID-19-toeslag kreeg via 
het Groeipakket (vroegere kinder-
bijslag) - dit geldt enkel voor dit 
schooljaar.

>>>SNEL >>>  Het recyclagepark is gesloten op donderdag 24 december, vrijdag 
25 december, zaterdag 26 december, donderdag 31 december 2020  en vrijdag 1 januari 2021.  
>>> Wil je buiten de openingsuren boeken inleveren in de bib, gebruik de inleverbus naast  
de ingang van de bib.  >>>Wie zijn dak laat isoleren door een aannemer kan via Fluvius een  
premie aanvragen van 4 euro per m²: www.energiesparen.be/nieuws/premie-doe-het-zelf-
verdwijnt. >>>Verenigingen die in de eindejaarsperiode normaal een verkoop aan deur  
organiseren maar nu niet mogen omwille van corona, richten we een coronaproof afhaal-
punt in, in conferentiezaal Sportpunt 1. Geïnteresseerd? Dienst evenementen: 056 76 59 
80 of evenementen@zwevegem.be >>>De sociale dienst OCMW in het Gemeentepunt is  
gesloten op volgende maandagen (opleiding): 11, 18 en 25 januari 2021. >>> Steunmaat-
regelen voor ondernemers : www.zwevegem.be/nieuws/steunmaatregelen-voor-onder-
nemers  >>> De take-away pagina op onze website is aangevuld met de handelszaken 
die vanwege corona gesloten zijn en online producten aanbieden op bestelling. Nog niet  
opgenomen op take-away pagina op www.zwevegem.be? Laat het weten: www.zwevegem.be/
webformulier-winkelaanbod.

BEVRAGING MOBILITEIT IN DE VERVOERREGIO 
KORTRIJK. DENK JE MEE? 

ONDERWIJSCHEQUES
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Laat ik me even voorstellen, ik ben Zoë Delaere 
hoewel mijn naam helemaal Vlaams klinkt, ben ik 
afkomstig uit Venezuela. Al bijna 3 jaar geleden 
ben ik naar België komen wonen. 
Vroeger vierde ik Kerst en Nieuwjaar met onze fa-
milie, vrienden, buren en collega’s op straat, wij 
dansten, speelden, wisselden cadeaus uit….
Op oudejaarsavond zaten we aan een grote tafel, 
we babbelden over alle leuke en niet leuke dingen 
die er in het jaar zijn gebeurd en ook over onze wen-
sen en projecten voor het nieuwe jaar. Juist voor het 
nieuwe jaar aanbrak, aten we “de eindejaarsdrui-
ven” en om 12 u. dansten we op carnavalsmuziek 
terwijl we de straat op gingen om alle buren en ie-
dereen die langs onze straat liep te knuffelen. Ik kan 
niet ontkennen dat ik dit hard mis en ik zou nooit die 
tradities omruilen, dat vind ik fantastisch!  
Ik kook nog steeds onze traditionele kerstgerechten 
zoals de “Hallacas en el pan de jamón”. Hier in Bel-

gië geniet ik echt van de traditionele kerstmis, de heerlijke olieballen, frietjes 
en schaatsen. Hier vieren we ook op 6 december de dag van Sinterklaas. Dit 
bestaat niet in mijn land. Mijn dochters vinden dit natuurlijk geweldig omdat ze 
meer cadeautjes krijgen. Ik vind het super leuk om de twee tradities te combi-
neren. 

OUD EN NIEUW, KERST EN NIEUWJAAR 
STAAT VOOR DE DEUR. DE JAARWISSELING 
STAAT BOL VAN TRADITIES, IEDER MET  
Z’N EIGEN FOLKLORE, GESCHIEDENIS,  
GEBRUIKEN, FEEST, WENSEN, GOEDE VOOR-
NEMENS, KERSTKAARTEN, GERECHTEN…. 
WAT BRENGT EINDEJAAR BIJ ZOË, TINA EN 
IQBAL…,  DRIE TOFFE DAMES WERKZAAM  
BIJ DE GEMEENTE.

ZOË

OUD EN NIEUW VIEREN
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Iqbal is Somalisch en woont 6 jaar in Bel-
gië: eerst in Kortrijk en nu in Zwevegem 
met haar twee kindjes.
“M’n werk in het wasatelier in tAlternatief” 
doe ik heel graag: wassen, strijken, sorte-
ren en pakjes maken… Van waar ik kom, 
vieren we de jaarwisseling met de hele fa-
milie samen. Dan eten we gezellig en uit-
gebreid, er is muziek en er wordt gedanst. 
Het Suikerfeest na de Ramadan is het uit-
bundigste en grootste feest voor de mos-
lims. Met Nieuwjaar in België kook ik lekker  
Somalisch: een speciale en gekruide rijst-
schotel met komkommer, gesneden bana-
nenschijfjes en vlees. Het feest vieren we 
thuis en niet in een grote zaal. Met onze 
vrienden leggen we ieder jaar centjes samen 
om vuurwerk te kopen. Dit jaar kunnen we 
dat niet doen, zo spijtig! Ik heb me alvast 
een mooi lang kleedje gekocht. Hiervoor ga 
ik naar Brussel.”

Merry Christmas to everyone!
Ik ben Tina, Filipijnse, en ik woon al 17 jaar in België. 
Kerstmis is in de Filipijnen de belangrijkste feestdag. 
80% van de mensen is er katholiek. De kerstversiering 
zie je al verschijnen in september. Vanaf half december 
trekken de kinderen van huis tot huis om kerstliedjes 
te zingen om zo een centje of snoepje te krijgen. Op 
kerstavond gaan de christenen naar de kerstavondmis. 
Daarna is er een middernachtfeest. We delen eten en 
drinken met vrienden. Op straat vieren we uitbundig, 
ook met vuurwerk. Helaas zal dit jaar Kerstmis in de Fi-
lipijnen anders worden gevierd. Met het eindejaar stu-
ren mijn zussen en ik wat geld naar onze moeder die 
daarmee voedsel koopt om aan de arme gezinnen uit te 
delen. Deze mensen zijn daar zeer dankbaar voor. Hier 
in België vier ik kerstavond samen met mijn twee zussen 
en familie. We eten en drinken en we trekken een lotje 
voor een leuk cadeautje voor iedereen. Hou het veilig!

IQBAL

TINA
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DOE MEE #ZWEVEGEM VERLICHT!!

Om een bizarre periode eventjes op te lich-
ten, organiseert het lokaal bestuur de wed-
strijd “Zwevegem Verlicht”. Hiermee roepen 
we jullie op om je voortuin, gevel, raam, bal-
kon … te versieren met sfeerlicht. Zo zorgen 
we samen voor een warme uitstraling en  
gezelligheid in heel Zwevegem. 

Doen jullie mee? Hang de lichtjes uit en 
maak een leuke sfeerfoto. Mail de foto voor 
10 januari 2021 naar verlicht@zwevegem.be.  
De geselecteerde foto’s plaatsen we op  

www.zwevegem.be. Via een link naar Face-
book worden likes ingezameld.

De origineelste of mooiste, sfeervolle foto’s 
maken kans op een restaurantbezoek ter 
waarde van 200 euro of een geschenkmand 
ter waarde van 75 euro boordevol lokale  
producten. Wil je weten wat de prijzenkast 
precies inhoudt? Kijk snel op de website. 
Daar lees je het volledige wedstrijdregle-
ment en het overzicht van de deelnemende 
restaurants. 
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Z’S EINDEJAARS-
AANKOPEN
@lokaal 
Nog op zoek naar een kerstca-
deautje of nieuwjaarsgeschenk? 
Denk aan onze lokale onder-
nemers. Je kan hen steunen 
en lokaal kopen/bestellen/een 
take away maaltijd afhalen. Een 
overzicht van alle handelszaken 
die take away, levering of afhaal 
voorzien, vind je op  
www.zwevegem.be/takeaway. 
Wil je opgenomen worden op 
de lijst of moeten er gegevens 
aangepast worden? Mail naar  
economie@zwevegem.be.

De nieuwe wereldwinkel in de 
Avelgemstraat (Kringloopwin-
kel) is open van di. tot vr., van 
9.30 u. tot 12.20 u. en van 13 u. 
tot 17.30 u., en op za. doorlo-
pend van 9.30 u. tot 17 u.

MAAK HET GEZELLIG
Allemaal lichtjes
Zwevegem zorgt voor licht en 
verlicht het straatbeeld, als 
teken van hoop en verbonden-
heid.  
Op 7 december floepte de 
kerstverlichting aan. 
Wist je dat:
• Alle verlichting LED is?
•  2 echte kerstbomen ledver-

lichting kregen?
•  32 lichtslingers over onze 

straten hangen?
•  48 bomen werden versierd 

met lichtjes?
• 10 verlichtingspalen ook  

eindejaarverlichting kregen?
• 1 lichtkrans kan gespot wor-

den?
• 3 rotondes sfeervol aange-

kleed werden?
• 1 lichtgordijn het Gemeente-

punt siert?

Gedichtenwedstrijd 
“Verbondenheid”
Ben je tussen de … en de 100 
jaar en vind je het leuk om ge-
dichten te schrijven? Doe dan 
mee aan de Gedichtenwed-
strijd “Verbondenheid” van het 
lokaal bestuur. Ondanks corona 
willen we van de overgang naar 
het nieuwe jaar, een lichte en 
hoopvolle periode maken. Het 
zal geen samenzijn zoals anders 
worden, maar in gedachten, in 
woorden, in prachtige beeld-
spraak kunnen we er toch iets 
moois van maken. We leven in 

tijden van grote verschillen, het 
eigen gelijk, de een tegen de 
ander. Tegelijk is er ook samen-
horigheid en zijn er verbinden-
de initiatieven van onder uit, 
wereldwijd. En dat willen we in 
de kijker zetten met  ‘Verbon-
denheid’. Schrijf een gedicht 
in dit thema en doe mee aan 
de wedstrijd! Je maakt kans op 
een mooie prijs.
Zend je gedicht voor donder-
dag 21 januari naar  
cultuur@zwevegem.be of dienst 
cultuur gemeente Zwevegem, 
Blokkestraat 29 bus 1, 8550 
Zwevegem. Het volledige 
reglement vind je op de 
website van de gemeente en 
ligt ter inzage aan de balie van 
het Gemeentepunt en in de 
bibliotheek.

De schrijver van het winnende 
gedicht maken we bekend  
op de Gedichtendag, op  
donderdag 28 januari 2020. 

Vlammen tijdens De 
Warmste Week
Toon je hart tijdens de “Warm-
ste Week”, van 18 tot en met 
24 december. Hang de warm-
ste week vlag uit voor je raam 
en laat de buren weten dat je 
wilt helpen waar je kan. Heb je 
een project? Laat het weten op 
www.dewarmsteweek.be

een vlam voor jou

We moeten er zijn voor elkaar, zeker als het moeilijk gaat.
Hang deze vlam voor je raam en laat je buren weten dat jij wil helpen waar je kan.  
Met een warme babbel, een klein gebaar of een helpende hand.

Want het verschil, dat ben jij.

Hier brandt
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UiT in Huis
Het UiT-team inspireert je met 
vrijetijdstips voor thuis en voor 
natuur en avontuur. Even onli-
ne ontspannen met een beetje 
cultuur:  
www.uitinvlaanderen.be/
mood/uitinhuis.
De film OPA van de Zweve-
gemse regisseur Marc Desmet 
kan je tot eind januari voor 12 
euro aankopen in een mooie 
verpakking voor onder de 
kerstboom of als nieuwjaars-
geschenk. De langspeelfilm 
draaide in 2018 in Kinepolis. 
Ontdek de mooiste plekjes 
van Zwevegem in een span-
nend verhaal van opa en  
kleindochter Lisa. Info:  
marcdesmetmd@gmail.com

Bib inspireert
Aan het eind van je latijn met 
corona? Thuiswerken beu, 
opgesloten gevoel, je weet 
écht niet meer wat nu gedaan? 
Hoe maak je het nog gezellig? 
Daar weet de bib wel iets op! 
Terwijl jij lange fietstochten 
maakte of je tuin tot een 
paradijs omtoverde, hebben 
wij ons op gezelschapsspellen 
gestort. Nu is het aan jou, kom 
ze gratis lenen in de bib.

TIPS!
Bieblo 
Bieblo is een eenvoudige 

app die kinderen van 6 tot 12 
jaar helpt een mooi boek te 
vinden. Gewoon swipen: sport 
ja, avontuur nee, dieren ja, 
vriendschap ja: het resultaat 
is een lijstje van 6 boeken die 
meteen beschikbaar zijn.  
Ben je in de bib, dan kan je 
ze meteen meenemen. Ben je 
thuis, dan kan je enkele boeken 
reserveren om later op te  
halen. Gemakkelijker kan niet!
Het is gratis en het geeft een 
antwoord op de meest  
gestelde vraag in de bib: heb 
je geen goed boek voor mij? 

Mijn leestipper  
(https://mijnleestipper.biblio-
theek.be/) is een online toe-
passing voor volwassen lezers. 
Je krijgt gepersonaliseerde 
leestips van Nederlandstalige 
fictieboeken. Deze worden 
geselecteerd op basis van je 
leesvoorkeuren, leenhistoriek 
en de collectie boeken van je 
bibliotheek. Maandelijks krijg 
je nieuwe tips, allemaal boe-
ken die je in de bib kan lenen, 
voor iedereen anders. 
Lees je graag digitaal of wil je 
het weleens proberen? Je kan 
bij ons nu e-boeken lenen en 
deze op je eigen toestellen le-
zen (laptop, tablet, smartpho-
ne, e-reader). Gewoon vanuit 
je luie zetel of onderweg… 
Het is gratis, je moet alleen lid 
zijn van de bib. Je leest er alles 

over op de website van de bib!

Eindejaarswedstrijd 
Leiestreek
Zwevegem doet mee aan de 
online filmpjes-wedstrijd van 
Toerisme Leiestreek. Hou de 
Facebookpagina van Toerisme 
Leiestreek en die van gemeen-
te Zwevegem in de gaten. Da-
gelijks laten we een bekende 
inwoner van de streek aan het 
woord op een bijzonder plek-
je. Raad je wie daar verstopt 
zit? Stuur je antwoord in via 
het online wedstrijdformulier: 
www.toerisme-leiestreek/
wieenwaar. Je kan deelnemen 
tot 25 december. De winnaars 
worden op 8 januari bekend-
gemaakt. Zwevegem geeft 
een bon ter waarde van 100 
euro voor een Zwevegems 
restaurant. 

Veilig feesten
Tijdens het eindejaar is gezel-
ligheid troef. De verwarming 
draait op volle toeren, overal 
staan kerstbomen en kaarsen 
zorgen voor sfeervolle verlich-
ting. Wees extra voorzichtig 
en waakzaam voor brand. Tips 
voor een veilig eindejaar vind 
je op www.zwevegem.be. Uit 
voorzorg vanwege corona 
geldt een nationaal, absoluut 
verbod op vuurwerk. 
Eindejaarsregeling diensten, 
zie p. 38
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> UIT DE RAAD 

26 OKTOBER 2020  
DE RAAD KEURDE GOED:
• Afsprakenkader De Poort – Woonwijs – Wonen 

Vlaanderen, zie dossier Wonen, p. 17
• Mobiliteitsprobleem doortocht Heestert en 

ontsluiting Moen, zie p. 29
• Naamgeving aan nieuwe zijstraat Processieweg 

Moen: Antoinette Vandenbulckestraat  - eerste 
vrouwelijke straatnaam in Zwevegem is princi-
pieel goedgekeurd.

23 NOVEMBER 2020  
DE RAAD KEURDE GOED:
• Parkeer- en circulatieplan, p. 30-31
• Samenwerkingsovereenkomst leer- en  

coaching traject taalbeleid met AGII
• Aanpassingen Meerjarenbeleidsplan 2020-

2025, m.b.t.: skatepark, RUP Gemeentepark, 
ontwikkelingskansen kinderen uit kwetsbare 
gezinnen, ondersteunen groepen en individu-
en die zwaar getroffen zijn vanwege corona…

14 DECEMBER 2020
zie www.zwevegem.be

GEMEENTE- EN  
OCMW-RAAD  

Volledige agenda,  
verslag en toelichting:  

www.zwevegem.be/ 
gemeenteraadocmw-raad.

De raad kan je online  
volgen via  

http://web-zwevegem. 
streamovations.be/.

Volgende gemeenteraden: 25 
januari en 22 februari 2021.
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“GOEDE HUISVESTING VOOR 
ALLE ZWEVEGEMNAREN” 
Eliane Spincemaille, Schepen van Wonen, stelt: 
”Het lokaal bestuur wil dat alle Zwevegemnaren 
betaalbaar en kwaliteitsvol wonen. Op de pri-
vate koop- en huurmarkt kunnen vele gegadig-
den terecht voor een huis of een flat. Voor de 
huurwoningen willen wij als lokaal bestuur vooral 
inzetten op verbetering van de kwaliteit van de 
woning. Daarnaast willen wij voor de kwetsbare 
doelgroep een oplossing voor de lange wacht-
lijst door de uitbreiding van het sociaal woning- 
aanbod. Dit is uiteraard in samenwerking met 
onze sociale huisvestingsmaatschappijen Eigen 
Haard en Mijn huis. Eigen Haard heeft recente-
lijk een project op de Losschaert gerealiseerd en 
heeft nog andere projecten in de steigers staan: 
Fatimastraat in Otegem, Transfosite in Zweve-
gem, co-livingproject in de Ierlandlaan en op het 
Leanderhof rijwoningen langs de Deerlijkstraat 
en appartementen langs de Bekaertstraat.” Ook 
één Sociaal verhuurkantoor werkt op ons grond-
gebied , SVK De Poort. Met hen hebben we een 
samenwerkingsovereenkomst om de kwaliteit 
van hun huurwoningen te verzekeren.

 
#WOONLOKET  
Liesbeth heet je welkom

Zwevegem startte op 1 januari 2020 met het 
“woonloket”. Het woonloket begeleidt de in-
woner bij vragen over wonen, premies, confor-
miteitsattesten, huur…

# Wil je je huis renoveren?
 Het woonloket biedt info over de renovatie-

premie en de aanpassingspremie van Wo-
nen Vlaanderen en ook over de aanvullende 
gemeentelijke premie. We helpen je zoeken 
naar passende premies voor de werken aan je 
woning. 

# Sinds 1 december zijn de inschrijvingen voor 
groepsaankoop groene stroom van de Pro-
vincie West-Vlaanderen gestart. Inschrijven 
kan je doen tot 31 januari 2021 bij het woon-
loket na afspraak.

# Wens je meer info over een goedkope ener-
gielening bij je verbouwingen? Maak een af-
spraak bij het woonloket.

 > DOSSIER

WONEN IN 
ZWEVEGEM
> Sylvie, Julie en Liesbeth
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# Op 1 januari 2021 start het woonloket met het 
meldpunt “uithuiszetting en discriminatie”. 
We willen de huurder en de verhuurder bege-
leiden en samen zoeken naar de beste oplos-
sing om een uithuiszetting te voorkomen. 

# Alle info over leegstand, tweede verblijf, on-
geschikt of onbewoonbare woningen kan je 
verkrijgen aan het woonloket. Samen zoeken 
we naar een oplossing. 

# Een afspraak maken bij het woonloket? Dat kan 
via de website: www.zwevegem.be/afspraak 
of telefonisch op het nummer 056 76 55 67. 
Een afspraak kan tijdens de openingsuren van 
het woonloket: dinsdag van 9 tot 12.30 uur en 
woensdag van 9 tot 12.30 uur en van 13.30 
tot 16.30 uur. 

#WOONCLUB
Helpt je zoeken naar een woning

De woonclub is een regionale samenwerking bin-
nen Zuid - West Vlaanderen van W13. De woon-
club heeft als doel de kwetsbare huurders te on-
dersteunen bij het vinden van een geschikte en 
betaalbare woning. Tijdens de zitdagen van de 
woonclub in het Gemeentepunt kan je als huur-
der een afspraak maken. We zoeken samen de 
juiste oplossing voor jouw specifieke woonvraag. 
De zitdagen zijn telkens de 1ste en 3de maandag 
van de maand, van 9.30 tot 12 uur.

# Een afspraak maken met de woonclub?
Dit kan rechtstreeks per mail via woonclub@
welzijn13.be en het kan ook via het woonloket. 

Verhuurt het OCMW zelf woningen? 
Sylvie (sociale dienst OCMW - huisvesting): 
“Het OCMW heeft een beperkt aanbod van 
huurwoningen en kan tegemoet komen in 
geval van een specifieke woonnood die niet 
onmiddellijk kan worden opgevangen door de 
sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal 
verhuurkantoor. Het OCMW beschikt eveneens 
over een beperkt aantal doorgangswoningen 
voor acute en tijdelijke woonproblemen. Men 
kan maximaal 8 maanden (2 termijnen van  
4 maanden) in deze woningen verblijven, op 
voorwaarde dat men kan aantonen dat er vol-

doende inspanningen werden geleverd voor een 
lange termijn oplossing.”

Waar kan ik als verhuurder / huurder 
terecht bij huurproblemen?
Huurders en verhuurders kunnen op vandaag 
terecht bij het woonloket en het OCMW. Vanaf  
1 januari 2021 zullen de lokale besturen in de 
regio Zuid-West-Vlaanderen, CAW Zuid-West- 
Vlaanderen en W13 samenwerken via een  
meldpunt antidiscriminatie. Burgers kunnen 
daar melding maken van allerhande situaties 
op het vlak van wonen waarbij er sprake is 
van een vorm van discriminatie. Het meldpunt  
registreert de meldingen en bezorgt de dos-
siers aan Unia. Unia is een onafhankelijke open-
bare instelling die focust op de bestrijding van 
discriminatie en het bevorderen van gelijke 
kansen. Het meldpunt zal worden geïntegreerd 
in het woonloket.
Het OCMW probeert te bemiddelen tussen de 
huurder en de verhuurder bij huurgeschillen om 
de uithuiszetting te vermijden. Onlangs werd 
het fonds ter bestrijding van uithuiszetting in 
het leven  geroepen. Huurders of verhuurders 
met een huurachterstal kunnen, onder be-
paalde voorwaarden, een beroep doen op het 
OCMW om de huurachterstal weg te werken via 
dit fonds. Als er een tussenkomst van het fonds 
mogelijk is, betaalt het OCMW de helft van de 
huurachterstal aan de eigenaar. Voor de andere 
helft wordt een afbetalingsplan opgesteld.

Vervult het OCMW, op het vlak van 
wonen, nog andere zaken? 
Mensen die het moeilijk hebben om de huur-
waarborg te betalen kunnen terecht bij het 
OCMW voor een eventuele tussenkomst. We 
ondersteunen deze doelgroep ook bij het zoe-
ken naar een sociale huurwoning en we kunnen 
ook hulp bieden met de inschrijving bij de sociale 
huisvestingsmaatschappij en het sociaal verhuur-
kantoor. 
Daarnaast vervult het OCMW nog een aantal  
taken op het vlak van energie: renteloze ener-
gieleningen (i.s.m. W13), federale stookoliepre-
mies, minimale aardgaslevering (i.s.m. Fluvius), 
verwarmingstoelagen en aanvragen van energie- 
scans. 
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 OP ZOEK NAAR EEN  WONING IN ZWEVEGEM? 
1) HUURWONING GEVONDEN? 
• Maak een duidelijke plaats beschrijving (indien mogelijk met fotoverslag)  
• Vraag na welke nutsvoorzieningen aanwezig zijn
• Keuring en onderhoud van de toestellen opvragen
• Lees je contract voor je tekent en laat het huurcontract nadien 

registreren 
• Sluit een brandverzekering af
•	 Kies	een	woning	met	groen	energieprestatiecertificaat	(EPC)	 

en bespaar energiekosten

2) BETAALBAAR HUREN 
• Zoek een gepaste energieleverancier via www.mijnenergie.be
• Regel de huurwaarborg en de maandelijkse huur
• Krap budget? 
-	 Informeer	bij	het	OCMW	Zwevegem	of	je	in	aanmerking	komt	voor	

een goedkopere huurprijs of huurwaarborg.
- Ga na of je in aanmerking komt voor een sociale huurwoning en 
schrijf	je	in	voor	een	wachtlijst	bij	Eigen	Haard,	Mijn	huis	of	De	Poort.		

- Maak een afspraak bij de woonclub. Zij helpen je bij het zoeken naar 
een geschikte, betaalbare woning.

• Niet vergeten: informeer of je in aanmerking komt voor premies. 
Denk aan de federale stookoliepremie, minimale aardgaslevering 
(Fluvius), verwarmingstoelagen of een energiescan.

10.462
Aantal woningen 

in de gemeente Zwevegem 
in 2020

2.393
Huurders in cijfers

8.069
Eigenaars in cijfers

Leegstand 
in cijfers 

124
WONINGEN 

 Onbewoonbaar 
 verklaarde 
 woningen 
in cijfers 

15
WONINGEN

Premies   

38 
AANVRAGEN
RENOVATIE-

PREMIE 

Woonloket   

117 
KLANTEN

(1/01/2020 t.e.m. 
15/11/2020) 
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 OP ZOEK NAAR EEN  WONING IN ZWEVEGEM? 
3) DROOMWONING GEVONDEN?
• Kijk naar de nutsvoorzieningen (aansluiting riolering, water, gas…)
• Bekijk aandachtig de kwaliteit van de woning 
•	 Check	EPC	(energieprestatie	certificaat),	elektriciteitskeuring	en	

verborgen gebreken 
• Heb je hulp nodig? Neem contact met de renovatiecoach
• Vraag de stedenbouwkundige voorwaarden 

(verkavelingsvoorschriften) 
• Ga na of je een architect nodig hebt en of je een bouwvergunning 

moet aanvragen
• Zoek een notaris voor opmaak van de verkoopovereenkomst

4) BETAALBAAR KOPEN
• Onderhandel over de aankoopprijs en ga na wat de notaris- en 

registratiekosten zijn
• Sluit een lening af bij de bank en zorg voor een duidelijk beeld van de 
financiële	verplichtingen

• Hou zeker rekening met bijkomende kosten
• Informeer over de renovatiepremie, Fluvius premie of andere premies 

via www.premiezoeker.be. 
• De renovatiecoach helpt je op weg naar een zorgeloze renovatie
• Heb je een beperkt inkomen? Vraag dan naar de energielening

Instapklare woning of renoveren? Budget? 
Informeer naar leenmogelijkheden

Appartementen  

398
= 33,30% 

 Woningen 

637 
= 66,70%

Aanbod sociale 
 huisvestingsmaatschappijen 
 Eigen Haard en Mijn Huis op 

31/12/2019:

 Dossiers 2018
november 2020 

53
Bezoekers 2018 
november 2020 

225

Woonclub

18 met positief resultaat: 
blijven wonen/woning 

toegewezen
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#WONINGCONTROLES  
VOOR KWALITEIT!
Zwevegem maakt sedert dit jaar deel uit van 
de intergemeentelijke samenwerking IGS 
Woonwijs. Dit is een samenwerking tussen de 
gemeenten Harelbeke, Zwevegem, Kuurne,  
Lendelede en Deerlijk. Het woonwijs team -  
gecoördineerd door Pieter Vandeweghe - zet 
zich in alle gemeenten in voor een verbetering 
van de woningkwaliteit. Zeker huurwoningen 
die aangeboden worden door particulieren of 
het Sociaal verhuurkantoor De Poort moeten 
aan kwaliteitsnormen voldoen. Pedro Dewerchin, 
technisch adviseur bij Woonwijs, vertelt ons iets 
meer over de woningcontroles.

Vanwaar de nood aan  
woningcontroles? 
“Een woning die verhuurd wordt, moet voldoen 
qua veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. 
Betaalbaar en kwaliteitsvol wonen is immers 
een basisrecht. 
Helaas zijn er heel wat woningen op de huur-
markt die gebreken vertonen en in sommige 
gevallen zelfs ongeschikt zijn om in te wonen. 
Een woningcontrole kan deze pijnpunten bloot-
leggen en de eigenaar aansporen om de woning 
in orde te brengen. 
Is de woning conform, dan krijgt de eigenaar na 
een positieve keuring een attest waarop staat 
dat zijn huurwoning beantwoordt aan alle voor-
waarden die de Vlaamse Wooncode oplegt. De 
eigenaar en de huurder zijn dan zeker dat de ver-
huurde woning veilig en gezond is.”

Wat moeten we ons voorstellen bij 
een ongeschikte woning?
“Het gaat hierbij dan om verschillende gebre-
ken zoals bijvoorbeeld vochtproblemen, een 
gebrekkige elektrische installatie, geen trap-
leuning, een gaskachel met open verbranding, 
enkele beglazing, het ontbreken van dakisolatie, 
enzovoort. Woningen die niet aan de minimum 
kwaliteitsnormen voldoen voor basiscomfort, 
veiligheid en gezondheid kunnen ongeschikt of 
onbewoonbaar verklaard worden.”

Wat zijn de regels op het vlak  
van woonkwaliteit? 
“In de Vlaamse Wooncode staat waaraan een 

woning moet voldoen en hoeveel strafpunten 
een bepaald soort gebrek oplevert. Van zodra 
een woning meer dan 14 strafpunten heeft, is 
de woning ongeschikt. Komen er nog veilig-
heids- en gezondheidsrisico’s bij, dan wordt de 
woning onbewoonbaar verklaard. Vanaf 1 janu-
ari 2021 verandert wel de manier waarop wordt 
gequoteerd. Dan wordt niet langer gewerkt met 
strafpunten, maar met beperkte en algemene 
gebreken.”
In samenwerking met de gemeente Zwevegem 
voeren jullie woningcontroles uit. Gebeurt die 
controle ook bij de Zwevegemse woningen die 
via het sociaal verhuurkantoor (SVK) De Poort 
verhuurd worden? En bij de Zwevegemse huur-
woningen van de sociale huisvestingsmaat-
schappijen (SHM) Eigen Haard en Mijn Huis? 
“Jazeker, voor deze onderzoeken werken we 
nauw samen met de technische diensten van de 
SVK’s en SHM’s. Na afloop van het onderzoek 
bezorgen we het technisch verslag. Als er ge-
breken zijn aan de woning worden deze binnen 
een bepaalde termijn hersteld. In de meeste ge-
vallen zijn de woningen conform, want de tech-
nische diensten leveren daarin goed werk en zij 
zijn op de hoogte van de wetgeving en de ver-
eisten inzake woonkwaliteit.

In welke woningen worden  
zoal controles uitgevoerd?
“In elk type woning die op de huurmarkt wordt 
aangeboden door particulieren, sociale huisves-
tingsmaatschappijen, sociale verhuurkantoren of 
OCMW ’s. Dit kunnen rijwoningen, villa’s, appar-
tementen of studio’s zijn, maar ook kamers voor 
seizoenarbeiders of studentenkamers.”

Waarom een conformiteitsattest? 
En is het verplicht of vanaf wanneer 
verplicht?
“Eigenlijk kan je het conformiteitsattest vergelij-
ken met het keuringsbewijs van je auto. Om met 
je auto op de openbare weg te mogen rijden 
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moet deze ook aan een aantal voorwaarden 
voldoen. Voor wie een woning wil verhuren 
gelden ook een aantal regels rond veiligheid, 
comfort en gezondheid. Het conformiteitsat-
test is dan uw groene kaart.
Met het conformiteitsattest kan een eigenaar 
aan de huurder aantonen dat de woning vol-
doet aan alle kwaliteitsnormen die opgelegd 
worden door de Vlaamse wooncode. Op het 
attest wordt ook het maximum aantal toe-
gelaten bewoners vermeld. Samen met een 
geregistreerd huurcontract en een plaatsbe-
schrijving, versterkt het conformiteitsattest de 
positie van de verhuurder. Bovendien biedt de 
gemeente dit attest gratis aan.
“Momenteel is het attest nog geen verplich-
ting. Verhuurders die een conformiteitsattest 
willen aanvragen, of huurders die met vragen 
zitten zijn steeds welkom bij het gemeentelijk 
woonloket.”

Al speciale dingen meegemaakt bij 
een controle in huurwoningen?
“Je stapt bij een woningcontrole eigenlijk 
binnen in de leefwereld van de bewoners en 
daar horen natuurlijk de persoonlijke kenmer-
ken van de bewoners en in sommige gevallen 
de huisdieren of aparte hobby’s ook bij. De 
meeste mensen hebben als huisdier een hond 
of een kat, maar één bewoner waar ik een 
woningonderzoek moest uitvoeren had een 
voorliefde voor spinnen en andere exotische 
beesten. Hij liet één van zijn spinnen, een ta-
rantula, voor de lol even over mijn arm lopen. 
Hij had ook verschillende soorten slangen in 
zijn collectie, maar daar heb ik toch beleefd 
voor bedankt!”
# Een afspraak maken voor een woningcon-
trole? Dit kan rechtstreeks bij Woonwijs op het 
telefoonnummer 056 73 33 80 of per mail via 
info@woonwijs.be. Je kan eveneens een af-
spraak maken via het woonloket Zwevegem: 
056 76 55 67.
# Wist je dat het verlaagde BTW- tarief van 
21% naar 6% voor de sloop en heropbouw 
woningen is goedgekeurd voor het hele Bel-
gische grondgebied? Ook de Zwevegemse 
bouwheer kan hiervan genieten. De maatregel 
geldt vanaf 1 januari 2021 en voor een periode 
van 2 jaar. Er zijn wel een aantal voorwaarden.  
Voor meer info: 056 76 57 20 
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TRANSFO VERLICHT 
Deze winter doorbreekt Transfo de donkere 
maanden met een groot lichtspel. Komt dat zien! 

De studenten van het VTI Brugge presenteren 
trots hun lichtinstallaties op de site. De absolu-
te blikvanger is het Ketelhuis, waar zij de archi-
tecturale schatten monumentaal tevoorschijn 
toveren. Het kunstwerk “Top down, Bottom up” 
van Adrien Tirtiaux verwerft een extra dimensie 
met het slim lichtspel over deze artistieke trap. 
De pas gerestaureerde Watertoren verrijst uit de 
stellingen en torent hoog boven de site als een 
waardig ‘landmark’. Ondanks het winterweer 
krijg je een beschermend gevoel van warmte op 
het kasseienplein dankzij de warm witte lichtke-
gels en de omliggende stille getuigen van een 
knetterend verleden. Het lichtschouwspel is te 
bewonderen van december tot en met januari, 
elke dag van 17 tot 22 uur. 

Blijf gezond, kom ontspannend wandelen op 
Transfo, zoek het sleutelwoord en win leuke prij-
zen. Je kan altijd gratis wandelen op Transfo, 
zonder inschrijving. Respecteer de coronamaat-
regelen! 

TRANSFO PARCOURS 
Schrijf je in voor het Transfo Parcours en maak 
een interactieve tocht van de ene proef naar de 
andere opdracht. Zo ontdek je, samen met jouw 
team, Transfo op een actieve manier. Plezier ge-
garandeerd! 
Je krijgt boeiende weetjes over de geschiedenis 
van Transfo voorgeschoteld en je werkt samen 
met jouw team. Jong en oud trotseren geza-
menlijk de uitdagende opdrachten. Teamwork 
staat hierbij centraal. Voor het Transfo Parcours 
moet je vooraf inschrijven via de website. Ook 
hier worden alle coronamaatregelen in acht ge-
nomen. 
Bezoek het infopunt op Transfo (open van 10 u. 
tot 18 u.), surf naar www.transfozwevegem.be 
voor alle informatie of volg ons op Facebook. 
Eind januari maken wij de winnaars van de wan-
deling op de Facebookpagina bekend.

TRANSFO
ERFGOED  
IN VOLLE GLORIE



In 1971 besliste de overheid om de eeu-
wigdurende concessies om te zetten naar 
vijftigjarige concessies. In 2021 vervalt 
deze vijftigjarige concessie. Het gaat over 
zo’n 700 graven op de begraafplaatsen in 
Zwevegem en deelgemeenten.

WAT MOET JE DOEN?
Wil je een eeuwigdurende concessie ver-
lengen of overnemen, of heb je een ver-
moeden dat je nabestaande bent van een 
concessionaris? Neem dan contact op met 
de dienst burgerzaken – vragen naar Lynn: 
056 76 55 30 
burgerzaken@zwevegem.be.
De persoon die de concessie aangaat, ver-
bindt zich er toe om gedurende de conces-
sieperiode de zorg voor het graf op zich te 
nemen.

GEEN NIEUWE  
CONCESSIONARIS?
Worden concessies niet vernieuwd, dan 
wordt het graf eigendom van de gemeente 
Zwevegem. Vanaf dat moment is het de 
verantwoordelijkheid van de gemeente om 
het graf te onderhouden. Wanneer graven 
geen concessionaris vinden en geen erf-
goedwaarde hebben, kan de gemeente 
beslissen deze graven te verwijderen om 
zo plaats te maken voor een nieuwe invul-
ling van het terrein. 
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VERVALLEN  
EEUWIGDURENDE  
CONCESSIES OP  
BEGRAAFPLAATSEN

> OVER
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INDIVIDUELE STEUN NODIG?
Hulp bij huisvesting, voor families in moeilijk-
heden, inzake energie, financiële hulp, hulp in 
basisbehoeften, schuldenlast en onbetaalde 
rekeningen, medische hulp, gezondheids-
kosten en psychologische zorg… De sociale 
dienst verleent steun en hulp aan wie zijn da-
gelijkse uitgaven niet meer kan betalen om-
wille van de coronacrisis. Er is eerst een indi-
viduele analyse. Neem contact met de sociale 
dienst (vragen naar Sylvie) of mailen. 

 Tel 056 76 52 27
 sylvie.bulcaen@ocmw.zwevegem.be

STEUN IN CORONATIJDEN
Zwevegem helpt mensen die het 

moeilijk hebben in coronatijd.  
Welke steun? Dit staat in het co-

ronaplan Solidair Zwevegem,  
zie www.zwevegem.be.  

Kom je in aanmerking  
voor bepaalde  
maatregelen? 

 Dienst samenleving
 056 76 55 78 
 samenleving@zwevegem.be

> OVER
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Z W E V E G E M

ONDERSTEUNING GEZINNEN,  
KINDEREN EN JONGEREN
Wat doet Huis van het Kind? 
www.huisvanhetkindzwevegem.be
Doe je mee aan de bevraging over Huis van 
het Kind in dit Infopunt? ( p. 24-25)

ALS OUDERE THUISZORG  
OF HULP NODIG?
Ouderen of zorgbehoevenden die thuis hulp 
of zorg nodig hebben, kunnen terecht bij de 
dienst eerstelijnszorg – tel. 056 28 53 67 - eer-
stelijnszorg@ocmw.zwevegem.be. Ook voor 
maaltijden aan huis kan je er terecht. 

Je kan ook een beroep doen op het zorg-
netwerk – tel. 0493 31 88 14.  
Vrijwilligers van het zorgnetwerk helpen je 

met kleine taakjes in en om je huis. Ze ko-
men ook eens langs voor een babbeltje, als 
je dit wenst. Heb je vervoer nodig naar de 
dokter, de oogarts, een activiteit van de ver-
eniging? Of lukt het nog moeilijk om alleen 
naar de winkel, apotheker of bakker te gaan?  
Dan zoekt het zorgnetwerk naar een oplossing. 
Dienst samenleving - 056 76 55 78 
- samenleving@zwevegem.be.

SOCIAAL MELDPUNT
Het sociaal meldpunt kan je telefonisch berei-
ken van maandag tot en met vrijdag, 
van9 tot 12.30 uur en van 13.30 tot 16.30 uur. 
Tel. 056 76 55 67, 
e-mail: samenleving@zwevegem.be

STEUN IN CORONATIJDEN

ZORG GOED VOOR ELKAAR
Het lokaal bestuur roept op goed 
voor mekaar te zorgen. Vul onder-
staand strookje in en steek het in de 
brievenbus van een buur die jij wilt 
helpen. 

OPROEP AAN                 ALLE BUREN         

WIJ KUNNEN HELPEN MET: .............................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

CONTACTGEGEVENS: ......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

WIJ KUNNEN HELPEN MET: .............................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

CONTACTGEGEVENS: ......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

WIJ KUNNEN HELPEN MET: .............................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................

CONTACTGEGEVENS: ......................................................................................
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
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BOERDERIJEN VAN ZWEVEGEM

“Corona ip of nere,
verdraeid, me zin ier were,
mee deze kiër, wa toeren,
nen book vul boerderien en boeren!
Twië oonderd ol te gaere,
de reste t’naeste jaere...”

Jan Deloof – Amantine-
Heemkundige kring Zwevegem

“Boerderijen van Zwevegem”, twee boekdelen over landelijk Zwevegem in bijna  
200 verdwenen of nog bestaande boerderijen. Bestellen kan nog zolang de voorraad strekt, 
bij Luc Vanassche, 0467 01 96 56

  > OP PAD 

met heksje Amantine

Heksje Amantine neemt je mee op  
speurtocht door de straten van Zwevegem. 
Trek je stoute heksenlaarzen aan en volg 
dit mysterieuze pad. Onderweg kan je 
luisteren naar heel wat oude verhaaltjes 
over Zwevegem. Benieuwd wat heksje 
Amantine nog meer in petto heeft?  
Neem je gezin mee op speurtocht en  
win een familie-verwenpakket ter waarde 
van 75 euro. De wedstrijd loopt van  
21 december 2020 tot en met  
10 januari 2021. 

Meer info op:  
www.zwevegem.be/heksje-amantine
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LENA & GRIET 

Griet: “Ik werk sedert februari 
als coördinator in Huis van het 
Kind. Je kan bij mij langskomen 
om een vraag te stellen, een 
geboortepakket af te halen, 
informatie te krijgen over  
opvoeding. Je kan hier  
materiële	ondersteuning	 
aanvragen, andere ouders  
ontmoeten…”

Lena	studeert	‘Pedagogie	van	
het jonge kind’ en loopt tot 
eind juni stage in Huis van het 
Kind. 

“Mijn stageopdracht bestaat 
eruit Huis van het Kind meer 
bekend te maken bij de doel-
groep: gezinnen met vragen 
over kraamzorg, opvoeding, 
gezondheid, ontmoeting, kin-
deropvang, scholen… Met de 
bevraging willen we te weten 
komen of je Huis van het Kind 
al kent en wat Huis van het 
Kind voor jou kan betekenen. 

Hartelijk dank om deze in te 
vullen. 

  > ONTMOET

www.huisvanhetkindzwevegem.be
www.facebook.com/huisvanhetkindzwevegem/
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1.  Waar woon je?
O  Zwevegem
O  Heestert
O  Moen
O  Otegem
O  Sint-Denijs
O  Andere: 

2. Hoeveel kinderen  
heb je?

O  Ik ben zwanger
O 1
O  2
O  3
O  4
O  5
O  6
O  7

3. Welke leeftijd heeft/heb-
ben jouw kind(eren)

O  0 – 2,5 jaar
O  3 - 5 jaar
O  6- 11 jaar
O  12-14 jaar
O  15-18 jaar
O  19 - 25 jaar

4. Hoe ken je het huis van 
het kind? (Meerdere  
antwoorden mogelijk)

O  Via mond-tot-mondreclame
O  Via sociale media (Bv.: Face-

book, website,..)
O  Via Kind en Gezin
O  Via één van onze projecten/ 

diensten:
O  Fietsbieb
O  Boetiekske
O  Pamperbank
O  Ontmoeting (Tatertafel)

O  Rap op stap kantoor
O  Katrol – studie- en gezinson-

dersteuning
O  Afhalen huisvuilzakken
O  Afhalen geboortepakket
O  Andere:

O  Ik ken Huis van het Kind nog 
niet

O  Andere: 

5. Huis van het Kind wil 
materiaal en spel-koffers 
ontwikkelen over ver-
schillende opvoedingsthe-
ma’s. Deze spelkoffers zou 

BEVRAGING GEZINNEN, OUDERS…

>BEVRAGING

Huis van het Kind is een netwerk van verschillende organisaties waar je terecht kan met vragen 
over jouw gezin, van zwangerschap tot puberteit. Wij bieden ondersteuning aan (aanstaande) 
gezinnen met kinderen. Zoek je informatie over kraamzorg, opvoeding, gezondheid, ontmoe-
ting, kinderopvang, scholen, kinderoppas en nog veel meer? Dan helpt Huis van het Kind samen 
met jou een antwoord te bieden of indien nodig door te verwijzen naar de juiste partner.
Via de bevraging willen we weten of je Huis van het Kind kent en wat Huis van het Kind voor jou 
kan betekenen.
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< BEVRAGING

Z W E V E G E M

je bij ons kunnen ontlenen. 
Hiermee kunnen jullie thuis 
werken rond een bepaald 
thema. Vind je dit een goed 
idee?

O  Een goed idee
O  Geen mening
O  Geen goed idee

6. Over welke thema’s wil je  
graag meer weten?  
(Meerdere antwoorden  
mogelijk)

Algemeen:
O  Slapen
O  Emoties van kinderen/jongeren
O  Zindelijkheid (0-5 jaar)
O  Communiceren met kinderen/

jongeren
O  Omgaan met stress bij  

kinderen/jongeren
O  EHBO bij baby’s en kinderen
O  Angsten
O  Lichamelijke ontwikkeling
O  Persoonlijke ontwikkeling
O  Andere: 

Opvoeding:
O  Hoe ondersteun ik mijn  

kind(eren) op school?
O  Grenzen en regels  

(structuur bieden)
O  Straffen en belonen
O  Mediagebruik
O  Andere: 

Gezondheid:
O  Voeding
O  Mondzorg (beugel, tanden-

poetsen, tandartsbezoek,..)
O  Mentaal welbevinden bij  

kinderen/jongeren
O  Alcohol en drugs
O  Beweging

O  Andere: 

Tieners:
O  Zakgeld
O  Alcohol en drugs
O  Mediagebruik
O  Andere: 

7. Welk aanbod verwacht je 
van Huis van het Kind? 

O  Infosessies voor (toekomstige) 
ouders

O  Tips en tricks over opvoeding
O  Kinderactiviteiten 
O  Ouder-kind activiteiten 
O  Ontmoetingsmomenten
O  Bekendmaking van de initiatie-

ven/ projecten
O  Andere: 

8. Op welke manier zouden 
jullie informatie willen 
ontvangen over het aanbod 
van Huis van het Kind?

O  Via onze website
O  Via onze facebookpagina
O  Via een brochure
O  Via een app
O  Via een persoonlijk gesprek
O  Via een ontmoetingsmoment 

van Huis van het Kind
O  Tatertafel
O  Oudercafé
O  Gezellige ontmoeting (elke 

1ste zaterdag van de maand, 
van 10u tot 12u)

O  Andere:

 

Je kan de ingevulde  
bevraging op papier indie-
nen in de brievenbus van het 
Gemeentepunt of de brieven-
bus van Huis van het Kind, of 
wandel even binnen in Huis 
van het Kind om de bevraging 
af te geven aan het onthaal  
of in de witte ideeënbus.  
Wie wil, kan ook digitaal via  
www.zwevegem.be de  
bevraging invullen of  
gebruik de QR code.  

Griet Vandeburie
0471 61 64 48
Theophiel Toyeplein 9A
huisvanhetkind@zwevegem.be
Open: di.: 13.30 u. - 18 u.; 
woe.: 9 u. – 13 u.; 
vrij.: 13.30 u. – 17 u.; 
za.: 10 u. – 12 u.
Enkel 1ste zaterdag  
van de maand
www.huisvanhetkindzweve-
gem.be
www.facebook.com/ 
huisvanhetkindzwevegem/
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Steeds meer mensen kloppen aan bij de voed-
selbank om te kunnen overleven en het aantal 
hulpbehoevenden neemt toe door de corona-  
crisis. In onze gemeente doen momenteel  
zo’n 137 gezinnen een beroep op de voedsel-
banken. 

SURPLUS+ EN FOOD4ALL
“MENSEN HELPEN MENSEN”
In Zwevegem zijn 2 voedselverdeelpunten actief 
waarmee het lokaal bestuur nauw samenwerkt: 
Food4All en de sociale winkel Surplus+.

> DANKZIJ

ZWEVEGEMSE  
VOEDSELBANKEN  
BROODNODIG

Carmen

Annemie:
“Thuis heb ik altijd ervaren wat sociaal engagement is. 
Daar heb ik geleerd hoe belangrijk het is aandacht te heb-
ben voor mensen die het moeilijk hebben. Tijdens mijn 
loopbaan in de sociale sector zag ik hoeveel nood er is, 
ook in onze directe omgeving. Eens met pensioen wilde ik 
mij graag verder inzetten. In de voedselbedeling bij SUR-
PLUS vond ik het antwoord.

Het doet deugd om bij onze 14-daagse voedselbedeling 
te zien hoe dankbaar de mensen zijn over wat we bieden, 
het extraatje dat ze meekrijgen. Het doet deugd om onze 
mensen, met zwaar beladen tassen, de winkel te zien ver-
laten. Het doet deugd te zien dat onze mensen het sociaal 
contact, de babbel, het luisterend oor, erg appreciëren. 
Het doet deugd te zien hoe ze genieten van de humor, de 
gezellige sfeer die er altijd heerst. Het doet deugd te kun-
nen werken met de groep vrijwilligers voor onze mensen.

Ik ervaar het vrijwilligerswerk bij SURPLUS als een surplus 
voor mezelf, het is niet alleen geven of inzetten, het is ook 
zoveel terugkrijgen van onze mensen en de ploeg.”

SURPLUS+
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> DANKZIJ

BEDANKT AAN  
DE VRIJWILLIGERS  

BINNEN DE  
VOEDSELBANKEN  

FOOD4ALL  
& SURPLUS+!

Marc Claeys: schepen van armoedebestrijding:
“Beide voedselbanken kunnen rekenen op een 
jaarlijkse steun van 0,20 euro per inwoner + jaar-
lijks 1000 euro (gemeentelijk actieplan tegen ar-
moede) + 3000 euro (coronaplan). 

NOOD AAN VOEDSELHULP? 
Heb je moeite om de eindjes aan elkaar te kno-
pen en om elke dag eten op tafel te zetten? 
Aarzel niet en contacteer de sociale dienst 
(vragen naar Sylvie). Tel 056 76 52 27 
sylvie.bulcaen@ocmw.zwevegem.

Carmen: 
“Ik ben Carmen en ik ben vrijwilliger bij de sociale kruidenier van 
Food4all in Zwevegem Knokke. Samen met andere vrijwilligers 
sta ik in voor het aannemen en het ophalen van goederen, het 
aanvullen van de rekken, uitstallen van diepvries- en frigoproduc-
ten, het uistallen van het groentekraam en we houden de klan-
tenlijst bij. Ik zorg er ook voor dat mensen die niet in de voedsel-
bank geraken een pakket thuis geleverd krijgen. Ons werk is echt 
wel belangrijk want in deze moeilijke coronatijd krijgen we steeds 
meer mensen die in de problemen geraken door werkverlies. 

Het vraagt natuurlijk wel een inspanning om je wekelijks 2 dagen 
vrij te maken om alles rond te krijgen, maar ik besef maar al te 
goed dat niet alle mensen dezelfde kansen krijgen in het leven. 
Ik weet uit ervaring dat je soms met een klein duwtje in de rug er 
weer bovenop kan komen. Deel uitmaken van een organisatie die 
hierij kan helpen, geeft mij zeker een gevoel van voldoening. We 
proberen mensen te helpen, niet alleen met een pakket voedsel 
maar ook met een luisterend oor, een babbel, wat goede raad en 
af en toe een recept. We motiveren mensen om nieuwe dingen 
te proberen. Ik doe dit nog altijd even graag als toen ik er 5 jaar 
geleden aan begon.” 

FOOD4ALL
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Zwevegem huldigde op 25 september z’n 
duurzame helden. We maken kennis met een 
bijzonder warme vrouw: Conny Degrande. 
Zij werkt al 10 jaar in woonzorgcentrum Sint-
Amand: eerst in het onderhoud en nu als 
logistiek medewerker. 

“Tijdens de eerste lockdown bakte ik iedere 
week voor de bewoners, als opkikkertje om-
dat familiebezoek niet was toegelaten. Weken 
aan een stuk was zondag gelijk aan bakdag en 
’s maandags proefden de bewoners en de col-
lega’s van de dessertjes bij hun koffie. In mijn 
vrije tijd ging ik ook op bezoek in het woon-
zorgcentrum om de haren van de bewoners te 
verzorgen. Zo liepen ze er mooi en proper bij, 
ook in een periode van quarantaine.” 

Conny blijft ook in tweede lockdown de men-
sen in WZC Sint-Amand verwennen met haar 
gebakjes en ze verzorgt opnieuw het kapsel 
van de bewoonsters. Dank u wel Conny voor 
zoveel warmte !

> DANKZIJ

BLIJE MENSEN IN  
WOONZORGCENTRUM 
DANKZIJ DUURZAME 
HELD CONNY DEGRANDE
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DOORBRAAK VOOR  
ONTSLUITINGSWEG MOEN
Besprekingen met de Vlaamse Overheid - 
Agentschap Wegen en Verkeer zorgen voor een 
doorbraak inzake de ontsluiting van het bedrij-
venterrein Trekweg Moen en Imog. Een buiten-
gewone kans om uiteindelijk op het terrein te 
zorgen voor minder zwaar verkeer en dus meer 
verkeersveiligheid in het centrum van Heestert, 
Moen en Avelgem. 
De gemeenteraad van 26 oktober stelde offici-
eel de vraag aan het Vlaams Gewest voor het 
opstarten van het planningsproces en een on-
derzoek. Eind 2020 zou een princiepsbeslissing 
kunnen genomen worden. 

PARKEER- EN CIRCULATIEPLAN 
FIETSZONE CENTRUM ZWEVEGEM 
Het lokaal bestuur stelde begin oktober in een 
extra Infopunt het parkeer- en circulatieplan 
voor aan de inwoners. Tijdens het participatie-
traject van 8 tot 23 oktober 2020 kwamen tal 
van reacties, vragen, opmerkingen en sugges-
ties binnen, waarvoor dank! De dienst mobiliteit 
ging hiermee verder aan de slag. De gemeente-
raad keurde het aangepaste parkeer- en circu-
latieplan voor Zwevegem definitief goed op 23 
november 2020. 

Het plan moet zorgen voor veiligere schoolom-
gevingen, minder zwaar verkeer in het centrum, 
een betere bereikbaarheid en een aangename 
openbare ruimte waar de fietser centraal staat. 
Het plan bevordert bovendien ook alternatieve 
mobiliteit met minder CO2-uitstoot.

CONCREET HEEFT HET PLAN  
5 AMBITIES:

• FIETSZONE

• EENRICHTINGSVERKEER

• HERINRICHTING KRUISPUNTEN

• HAVENS KORT PARKEREN

• DEELMOBILITEIT 

> OVER

WEGEN & 
WERKEN
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Er komt in hoofdzaak een fietszone over 
het volledige centrum (de fietszone is uit-
gebreider dan initieel gepland) waarbij alle 
schoolomgevingen met elkaar verbonden 
worden. In de Sint-Niklaasstraat en de 
Sint-Amandstraat komt er éénrichtingsver-
keer.

UITVOERING PLAN
We starten de aanleg van de fietszone 
en de invoering van eénrichtingsverkeer 
in december 2020 - januari 2021, samen 
met een communicatiecampagne naar de 
bevolking. In het voorjaar 2021 zullen de 
schoolomgevingen in het centrum worden 
opgewaardeerd naar het voorbeeld van de 
schoolomgeving Knokke (Avelgemstraat). 
In het najaar 2021 starten we met deel-
mobiliteit en de signalisatie voor het lang 
parkeren. Eind 2021 evalueren we alle ge-
nomen maatregelen.

Een overzicht van alle wegen- 
werken vind je op onze webpagina:  
www.zwevegem.be/verkeerenmobiliteit

> OVER
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> OVER

LEGENDE

één richting

4/11/2020

voorrangsweg

stop
twee richtingen

één richting vrachtverkeer

best.  één richting
zone herinrichting verkeerssituatie

afbakening fietszone centrum

Guldensporenpad

scholen

Straatassen centr. Zw. voorstel

Straatonderbrekingen centr. Zw.  
circulatie voorstel richting
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OMRUILING OUDE  
AFVALZAKKEN VANAF 
MAART 2021
Als inwoner van Zwevegem kan je 
vanaf maart 2021 oude witte 
restafvalzakken (per stuk) inruilen 
voor nieuwe afvalzakken (tegen een 
verrekening) aan de rode balie in 
het Gemeentepunt en op de Bibus. 
Het inruilen wordt even uitgesteld 
door de coronamaatregelen. 

Volledige pakken witte zakken (dus 
met 10 stuks) kunnen tot 31 
december omgeruild worden in het 
recyclagepark. 

Op de KAPPAERTSITE in Zwevegem centrum 
komt een creatieve onderwijs- en vrije tijdscampus 
en de kerk krijgt een nieuwe bestemming.  
Lees meer en volg de ontwikkeling van  
de campus op www.zwevegem.be 

RAP OP STAP  
KANTOOR – 
IEDEREEN  
VERDIENT VAKANTIE!
Rap op Stap is er voor mensen die, omwil-
le van een beperkt budget (inkomen onder 
armoedegrens, in schuldbemiddeling, recht op 
verhoogde tegemoetkoming) niet op vakantie 
of uitstap kunnen gaan. Het kantoor in Huis 
van het Kind is iedere 1ste zaterdag van de
maand open, van 10 tot 12 uur. Vraag naar 
Silke voor meer info of surf naar www.huisvan-
hetkindzwevegem.be.Want vrijwilligers maken 
het verschil!

KAPPAERTSITE

>>>SNEL >>> Wil je weten hoe gezond jouw grond is? Ga naar www.degrote-
grondvraag.be >>>Vuurwerk met Nieuwjaar is verboden. Ook kerstboomverbrandingen mo-
gen niet. Lees het besluit van de West-Vlaamse gouverneur op www.zwevegem.be. >>>Word 
jij onze collega? Geïnteresseerd in een job bij het lokaal bestuur Zwevegem? De vacatures van
het lokaal bestuur vind je op www.zwevegem.be/vacatures >>>De gemeente-en OCMW- raad 
van 25 januari 2021 live volgen vanuit je huiskamer? Ga naar volgende link:http://web-zwe-
vegem.streamovations.be/. >>>Je wenst de bus/tram te nemen wanneer en hoe het jou het 
best uitkomt. Een aangepast jaarabonnement bij De Lijn heeft een pauzeknop. Registreer je
voor 1 februari 2021 en plan daarna je pauze in. De actie loopt t.e.m. 2 april 2021. www.delijn.
be >>>Gratis huisvuilzakken voor grote gezinnen Grote gezinnen (min. 3 kinderen) krijgen
onder bepaalde voorwaarden, gratis huisvuilzakken. De bons kan je omruilen in Huis van het 
Kind, Theophiel Toyeplein 9a, of op de bibus. >>> De lijst jubilarissen 2021 komt in infopunt
februari. De jubilarissen ontvangen een brief van het lokaal bestuur.
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VANAF NU NIEUWE  
IDENTITEITSKAARTEN  
MET VINGERAFDRUK
Naast de vingerafdrukken is ook  
de lay-out van de Belgische elektronische 
identiteitskaart (eID)  aangepast. Moet ik mijn 
huidige eID laten vervangen? Nee, zolang je 
je kaart nog hebt en deze nog geldig is.  
De identiteitskaarten voor Belgische kinderen 
jonger dan 12 jaar (kids-ID) bevatten geen 
vingerafdrukken.
Wens je meer info? Neem contact met dienst 
burgerzaken: 056 76 55 30, burgerzaken@
zwevegem.be.

GROTE LENTE-
SCHOONMAAK
Wil jij Zwevegem mooier maken? 
Doe mee aan de Grote Lente-
schoonmaak tijdens het laatste 
weekend van maart 2021 en schrijf 
je in via mooi@zwevegem.be. 
Want vrijwilligers maken  
het verschil!

DATA  
INFOPUNT 2021
In 2021 ontvang je  
het Infopunt in je bus op:  
24 februari, 28 april, 30 juni, 8 
september, 27 oktober en 22 
december.

Teksten en illustraties indienen via 
communicatie@zwevegem.be op 
22 januari, 26 maart, 28 mei, 6 
augustus, 24 september en 19 
november. 

Je kan je aanvraag voor 
subsidie 2021 herbruik-
bare luiers indienen via 
het aanvraagformulier 
op onze website: www.
zwevegem.be/subsi-
die-herbruikbare-luiers. 
De premie = 50% van de 
aankoopkosten, met een 
minimum van 125 euro. 

PREMIE HERBRUIKBARE LUIERS
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> FOCUS

Er wordt wel eens gezegd dat Zwevegem rijk is aan vereni- 
gingen. Zoals vaak met clichés het geval is, klopt het ook.  
Ze hebben het dit jaar allemaal moeilijk gehad, die vereni-
gingen en organisaties. Eerst mochten ze niet samenkomen 
en toen het weer wel kon, ging dat met veel beperkingen 
gepaard. Alle verenigingen hebben keihard gewerkt om dat 
allemaal mogelijk te maken! Daarom zetten we hier graag 
enkele verenigingen in de kijker en laten we zien hoe ze hun 
werking hebben aangepast. Hier is maar ruimte voor een 
beperkt aantal verenigingen, maar op www.zwevegem.be 
hebben we zoveel mogelijk informatie over de aangepaste 
werking verzameld. 

Maure Cottenier, 
nieuwe kinderburgemeester 
Zwevegem



De jongste organisatie is de Kindergemeente-
raad, bestaat drie jaar én heeft de jongste vrij-
willigers: leerlingen van het 5de en 6de leerjaar 
uit alle lagere scholen in Zwevegem. Ze bestaat 
nog niet zo lang, maar kan al enkele mooie re-
alisaties op hun palmares schrijven. Dankzij de 
Kindergemeenteraad worden alle speelpleintjes 
binnenkort rookvrij. De kinderen werkten ook 
een zwerfvuilactie uit en zetten met hun fluo win-
keltje in op meer verkeersveiligheid. Tijdens deze 
coronaperiode konden ze niet altijd samenko-
men maar daarom zaten ze niet stil. Ze gingen 
individueel als kinderinspecteur op pad met de  
opdracht om de toegankelijkheid in hun ge-
meente te testen.

Serieus werk wordt er ook geleverd in Okra 
Sint-Denijs. Als organisatie die een lichtend ba-
ken wil zijn voor het oudere deel van de bevol-
king, hebben zij het nu bijzonder zwaar. Voorzitter 
Marc Vandendriessche: “We hopen dat dit heel 
vlug voorbijgaat. Onze leden zijn doodsbang. 
We vrezen dat onze vereniging niet meer hetzelf-
de zal zijn na corona. We houden rekening met 

veel verlies aan leden.” Alle activiteiten van 2020 
zijn geannuleerd. Okra Sint-Denijs houdt haar le-
den op de hoogte met een magazine dat bij ie-
dereen in de brievenbus wordt gestopt. Daar zit 
regelmatig een brief bij met extra informatie. Ze 
verzorgen ook een Facebookpagina (Senioren-
club Okra Sint-Denijs). Daarnaast worden eenza-
me mensen ook wel eens opgebeld.

Misschien wat minder gekend, maar Zweve-
gem heeft ook een aantal vechtsportclubs.  
Bij Waku-kan beoefenen ze al 35 jaar een  
traditionele vorm van karate: JKA-karate. 
Bij Agechachô:  de 2 disciplines iaido en jodo,  
Japanse vechtkunsten waarbij met zwaard of 
stok gevochten wordt, en dat ook al 40 jaar lang! 
Het zijn heel verschillende clubs maar ze hebben 
met elkaar gemeen dat er een heel boeiende 
filosofie en levenshouding aan de basis ligt. De 
clubs geven gratis proeflessen om een beter 
beeld te geven van wat de disciplines juist in-
houden. Bij Agehachô kan er zonder probleem 
met mondmasker getraind worden in coronatij-
den. Waku-kan paste zijn werking grondig aan 
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> FOCUS

ZWEVEGEM  
VERENIGT,
MET OF  
ZONDER  
CORONA
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< FOCUS

om de nodige afstand te kunnen bewaren en er 
wordt contactloos getraind om de risico’s zoveel  
mogelijk te beperken.

Zwevegem heeft ook een bloeiende theater- 
traditie. Klakkeboem liet Bieke Vanlaeken en 
Kurt Velghe elk een luisterspel schrijven: ‘The 
McMurder Murder’ en  ‘Kleurloos’. 16 mensen 
werkten mee aan de ‘corona proof’ opnames. 
De luisterspelen staan online via Soundcloud 
en Spotify. Info: luisterspelenklakkeboem.mystri-
kingly.com. Ook Deugd en Vreugd uit Heestert 
blijft in coronatijden niet bij de pakken zitten. In 
september speelden zij op een aangepaste en 
veilige manier Konijn met pruimen voor een live 
publiek. De decembervoorstelling moest wel ge-
annuleerd worden, maar “Wat een soep” komt 
na een verblijf in de diepvriezer toch nog op de 
planken, in december 2021. 
Het Zwevegems Theater had zich zijn 60ste 
speelseizoen helemaal anders voorgesteld. Er zat 
een feestelijk programma in de pijplijn, passend 
voor een jubileumjaar. Nadat de laatste productie 
van vorig seizoen in allerijl werd afgelast, kon ook 
geen enkele voorstelling van de eerste produc-
tie van dit seizoen doorgaan. Bij alle drie de to-
neelgezelschappen wordt uitgekeken naar 2021 
en hopen ze zo snel mogelijk weer leven in hun 
theaterzaal te kunnen brengen!

Misschien ken je Jeugdhuis de Harp wel het 
best van de Vlottentocht die ze 30 jaar lang op 
het kanaal Bossuit-Kortrijk organiseerden? Jaar-
lijks staan comedyshows op de agenda. In het 
verleden kwamen onder andere Freddy De Vad-
der, Gunter Lamoot, … naar Zwevegem. Dit jaar 
zou De Harp op 2 mei met een nieuw festival, 
Harpiness, uitpakken, maar om de gekende re-
den werd dit afgelast en verplaatst naar 15 mei 
2021. Wist je dat Jeugdhuis De Harp momenteel 
regelmatig online activiteiten organiseert (zoals 
een quiz, online aperitiefmoment … ) voor alle 
jongeren in Zwevegem?

Vrienden van de verbroedering
Zwevegem is verbroederd met het Franse Le 
Coteau en het Duitse Lorsch. De vrienden van 
de verbroedering nemen initiatieven om de  
Europese vredesgedachte een breed draagvlak 
te geven. 
Het comité werkt in coronatijden achter de 
schermen aan coronaveilige activiteiten voor 
jong en oud. Meer kom je te weten bij  
erwin.bossuyt@telenet.be. 

  la vie du bon côté
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EEN SPORTAANBOD  
VOOR WERKNEMERS UIT  
ZWEVEGEMSE BEDRIJVEN. 

BEWEEGSTUNT 
@SPORTPUNT

TIENER TECHNIEK-
ACADEMIE

Wil je er even tussen uit over de middag? Wil 
je werken aan je conditie of gewoon iets leuks 
doen met collega’s? Vanaf dinsdag 19 januari 
2021 organiseren we opnieuw sport over de 
middag op de Sportpunt 1-site. Je kan kiezen 
tussen ‘Mindful bewegen’, ‘Let’s Run Together’ 
of ‘Badminton’. De drie lessenreeksen worden 
begeleid door enthousiaste lesgevers.  
Voor deze tiendelige lessenreeks betaal je 
slechts 25 euro. Informeer bij je werkgever of 
hij in de kosten deelt. Inschrijven kan via www.
zwevegem.be/inschrijvingen-lessenreeksen
Meer info op: www.zwevegem.be/bedrijvens-
port 
Wil je als werkgever weten hoe je je werkne-
mers kan stimuleren om te bewegen? Je vindt 
tips in de brochure “Sporten op je werk”: 
www.zwevegem.be/bedrijvensport-info- 
voor-werkgevers. 

Een zoon en/of dochter in het 5de of 6de leer-
jaar? Is hij of zij graag creatief bezig? Dan is de 
Tiener Techniekacademie hen op het lijf geschre-
ven. Er zijn 12 workshops onder begeleiding van 
2 techniekcoaches met 6 technische projecten: 
je maakt een memohouder, een flatgebouw met 
windturbine, een deurmatalarm, een periscoop, 
je programmeert met LEGO een zelfrijdend wa-
gentje, je maakt je eigen badzout, haargel, bruis-
ballen… én je mag op bedrijfsbezoek. De eerste 
workshop start op woensdag 20 januari 2021.
Inschrijven kan vanaf zaterdag 5 december  
via www.techniekacademie-zwevegem.be. Er 
is plaats voor maximum 20 kinderen. De work-
shops vinden plaats op woensdagnamiddag,  
van13.30 tot 15.30 uur of van 16 tot 18 uur in  
RHIZO (boven het schoolrestaurant), Sint- 
Niklaasstraat 4 in Zwevegem.
Kostprijs: 70 euro voor de hele reeks (10 euro 
korting voor een tweede kind uit hetzelfde ge-
zin). Aan het eind van de reeks wordt een fiscaal 
attest kinderopvang bezorgd. Meer info vind je 
op www.techniekacademie.be
De Techniekacademie zoekt ook techniek- 
coaches.
Wij zorgen voor alle uitgewerkte projecten, ma-
teriaal, gereedschap en vorming voor de vrijwil-
ligers. Meer info vind je op www.techniekacade-
mie.be/vrijwilliger. Interesse? Neem dan zo snel 
mogelijk contact via rik.hostyn@vives.be.
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JE HOEFT NIET LANGER IN  
DE WACHTRIJ TE STAAN.

EEN AFSPRAAK LEG JE IN  
EEN-TWEE-DRIE VAST via de website:  
www.zwevegem.be/afspraak  
of via tel. 056 76 55 67. 

JE DOSSIER LIGT KLAAR en de medewer-
ker heeft de voorbereidingen al gedaan.

JE ONTVANGT EEN HERINNERINGSMAIL 
van de afspraak die je maakte. Kom stipt 
op het afgesproken uur (niet meer dan 
10 minuten op voorhand) en kom zoveel 
mogelijk alleen.

GEMEENTEPUNT OP AFSPRAAK

Werken op afspraak is voortaan de 
regel: maak dus altijd een afspraak 
als je onze diensten nodig hebt. 
Bovendien kan je al heel wat zaken 
van thuis uit regelen via ons  
digitaal thuisloket:  
wwww.zwevegem.be/thuisloket.  
Dan is zelfs een bezoek  
niet meer nodig. 

Tijdens de coronacrisis  zijn onze diensten uitsluitend beginnen werken op afspraak. 
Dat blijven we ook in de toekomst doen, want: 

EINDEJAARSREGELING  
DIENSTEN 

De gemeente- en OCMW-dien-
sten zijn gesloten op donderdag 
24 december in de namiddag, op 
vrijdag 25 december, zaterdag 26 
december, donderdag 31 decem-
ber 2020 en op vrijdag 1 januari 
en zaterdag 2 januari 2021. 

De bibus rijdt niet van maandag 
24 december 2020 tot en met 
zaterdag 2 januari 2021. De bib is 
open op zaterdag 2 januari 2021.
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“De Vlaamse regering heeft de 
ambitie om Vlaanderen groener te 
maken. We werken er dag in dag uit 
aan om tegen 2024, 4.000 hectare 
extra bos aan te planten. Ook de 
lokale besturen spelen een belang-
rijke rol want enkel als iedereen zijn 
boompje bijdraagt zullen we onze 
doelstelling halen. Het doet me dan 
ook enorm veel plezier om te zien 
dat Zwevegem, met haar  bosplan 
in de hand, mee aan de kar trekt op 
weg naar een groener Vlaanderen,” 
zegt Zuhal Demir,  
minister van Omgeving.

Meer info over subsidies, reglement:  
www.zwevegem.be
De bosfolder komt binnenkort online.

BOSSEN VOOR  
DE TOEKOMST
Zwevegem wil meer bos en wenst nu te 
investeren voor toekomstige generaties.  
Ons streefdoel: uitbreiding bos met 20 ha 
tegen 2025 en 80 ha in 2030, publiek of 
privaat. 

< OVER

MILIEUSTRAATJE
NIEUWE FRACTIES 
Sinds kort kan je in het milieustraatje op de 
regionale recyclageparken terecht met vier 
soorten afval: herbruikbaar sport en speel-
goed, herbruikbaar klein gerief, textiel, 
kaarsvet en kurk. 
Bij ‘herbruikbaar sport en speelgoed’ gaat 
het om gezelschapsspelletjes, poppen, 
speelgoed op batterijen, kleine sportartike-
len… Bij ‘herbruikbaar klein gerief’ denken 
we aan serviezen in sets, decoratie- en hob-
bymaterialen, schilderijen… Beide moeten 
compleet en intact zijn. Onvolledige, kapot-
te of bevuilde artikelen zijn niet welkom. 
Bij textiel gaat het naast gewone kledij ook 
om riemen, schoenen per paar, keuken- en 
badkamertextiel, beddengoed, knuffels… 
Stop ze wel in dichtgebonden zakken. Ta-
pijten, matrassen, badmatjes, tentzeilen… 
kunnen niet. 
Tot slot zijn er ook aparte inzamelboxen 
voor kaarsvet en kurk. Het kaarsvet mag 
gekleurd, geparfumeerd en bewerkt zijn, 
maar niet in verpakking. Onder kurk wordt 
verstaan: natuurlijke en synthetische fles-
senkurken en onderleggers of andere over-
schotten van natuurlijke kurk. 

houden
containers

Glas-

proper.

hun

graag
omgeving Laat geen 

afval achter.

Vermijd 
een boete.

Ooh! Neee!



  >WAAR IN ZWEVEGEM? 

WAAR IN ZWEVEGEM?
Stuur de oplossing samen met je adres voor 29 januari 2021 naar  
communicatie@zwevegem.be of via de post naar:  
Gemeentepunt, Wedstrijd Waar in Zwevegem,  
Blokkestraat 29, 8550 Zwevegem. 

De winnaar krijgt een geschenkpakket van de Wereldwinkel Zwevegem, 
ter waarde van 30 euro. De oplossing en de winnaars van de wedstrijd  
worden bekend gemaakt in het volgende Infopunt. 

Oplossing wedstrijd oktober: geboorteplekje Surremontbos Otegem! 
We hebben een winnaar: Anke Vanloofsvelt 
Proficiat Anke!

WEDSTRIJD!

Jouw antwoord: 

Naam: 

Straat + nr.: 

(deel)gemeente + postcode:
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> KORT NIEUWS
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> UIT KALENDER

IN ZWEVEGEM



Achttien studenten van het 
atelier Vrije Grafiek van Kunst-
academie Zwevegem ontwier-
pen en drukten hun persoonlijk 
ex libris. Hun prachtige ‘klein 
grafiek’ moeten jullie zeker eens 
van dichtbij komen bewonderen 
in de tentoonstelling EXPO EX 
LIBRIS, in de Bibliotheek van 
Zwevegem, Bekaertstraat 13, 
van maandag 14 december 
2020 tot en met zaterdag 30 
januari 2021, tijdens de ope-
ningsuren.

De bibliotheek en Kunstacade-
mie heten jullie nu reeds van 
harte welkom!

> UIT KALENDER
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EXPO  
EX LIBRIS

Een ex libris is een eigendoms-  
merk in de vorm van een 
tekening, prentje of houtsnede 
dat voorin een boek gekleefd 
wordt. Ex librissen worden 
soms ook direct in het boek  
gestempeld of gestanst.  
Letterlijk betekent het  
“uit de boekencollectie van…”.



Open 
Atelierdagen 
Vlaanderen 
en Brussel

7+8+9
mei 2021

Ben je beeldend kunstenaar en wil je je werkplek tonen 
tijdens Atelier in Beeld?
Je kan je inschrijven met jouw atelier van 11 januari 2021 
tot en met 15 februari 2021. 

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze 
nieuwsbrief via www.atelierinbeeld.be!

JEUGD- 
DICHTER VAN 
ZWEVEGEM

> UIT KALENDER
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Ben je 12 tot 15 jaar in 
2021…? En heb je zin om met 
woorden te beschrijven wat 
vriendschap bij jou oproept?
Doe mee aan de poëziewed-
strijd van het Willemsfonds in 
samenwerking met het lokaal 
bestuur Zwevegem. Je kan deel-
nemen tot 4 maart 2021.  
Het thema van je gedicht is 
“vriendschap”.

Mail je gedicht naar  
yvan.nys@telenet.be of naar 
pierre2907@hotmail.com.  

De winnaar krijgt 250 euro en 
is voor 2 jaar jeugddichter van 
Zwevegem. 



De Grote Joegoert weet 
werkelijk alles!
Alles?
Alles.
Ook hoe de donkere kant 
van de maan eruit ziet?
Ja.
Hoe dan?
Euh... donker, zeker?
Nee nee, hoe weet de 
Grote Joegoert dat?
Aha! Hij woont in de 
kosmos...

> UIT KALENDER
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THEATERSHOW:  
‘O GROTE JOEGOERT’ 
In hun nieuwe voorstelling O Grote Joegoert 
trekken de Tamboerijnen de ruimte in. Luchtpi-
raten, een spuwvurende draak, een eigenaardig 
dier in het wier… op hun ontdekkingsreis maken 
ze kennis met de geheimen van het heelal. 
Maar wie is die Grote Joegoert naar wie ze op 
zoek zijn? 
O Grote Joegoert is speels muziektheater met 
een filosofische inslag. Soms uitbundig, soms 
ingetogen, maar altijd met liefde voor pure, 
authentieke muziek. Het is de vierde show van 
De Tamboerijnen, die met Zeebra!, Mes Amis 
en Zou de Sint al talloze kinder- en ouderharten 
veroverden.

Wanneer: Zaterdag 27 
maart om 15 uur
Locatie:  
Theaterzaal Zwevegem 
Otegemstraat 18 A   
8550 Zwevegem
Kostprijs: 8 euro 
Leeftijd: Familievoorstel-
ling vanaf 3 jaar.
Tickets: te verkrijgen via 
de webshop https://web-
shopzwevegem.recreatex.
be/ vanaf 9 januari 2021.
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ZA 19 DECEMBER
BEHEERWERKEN  
NATUURPUNT   
Loods Sint-Pietersbrugje, Kraai-
bosstraat, Moen 
8 u.>12 u. 
danny.deceukelier@telenet.be 
056 75 61 39

ZA 9 JANUARI

  
DIGIDOKTER:  
betalen met je smartphone / 
cursus / Bib Zwevegem /  
10 u.>12 u. / 5 euro 
www.zwevegem.be/bibliotheek 
056 76 59 00

DI 19 JANUARI > DI 30 
MAART

MEET EN SPEED:  
bedrijvensport / Sportpunt, 
Bekaertstraat 4, Zwevegem / 
25 euro / www.zwevegem.be/
bedrijvensport

ZO 24 JANUARI
GEZINSBUBBELWANDELING: 
op zoek naar roofvogelslaap-
plaatsen / Natuurpunt Zwe-
vegem / afspraak B&B De 
Deugdzonde, Priesterstraat 2, 
Sint-Denijs / 13 u.>16.30 u. 
5 euro
eddy.loosveldt@gmail.com / 
0477 95 50 21

ZA 6 FEBRUARI 

  
DIGIDOKTER:  
hoe bescherm ik mijn privacy 
en online identiteit? / cursus  
Bib Zwevegem / 10 u.>12 u. 
5 euro
www.zwevegem.be/biblio-
theek / 056 76 59 00
VRIJ 26 FEBRUARI
KAMPIOENENVIERING 
SPORT 2020:  
Sportpunt 2.0, Bekaertstraat 
4, Zwevegem / 19.30 u. 
sport@zwevegem.be 

ZA 6 MAART 

  
DIGIDOKTER:  
browsertips om sneller en 
veiliger te surfen / cursus /  
Bib Zwevegem / 10 u.>12 u. 
5 euro 
www.zwevegem.be/biblio-
theek / 056 76 59 00

ZO 14 MAART
WIELERWEDSTRIJD VOOR 
NIEUWELINGEN :  
inschrijven café Amusement, 
Gauwelstraat 23, Heestert / 
15 u. 
maurits.malfait@telenet.be  
0478 65 91 54

ZA 27 MAART
EARTH HOUR: uilen herken-
nen en uilen zien / 3 km /
Natuurpunt Zwevegem / 
afspraak De Freezebeeze, 
Sint-Denijsstraat 23, Zweve-
gem / 19 u.>21 u. / 5 euro

JOUW  
ACTIVITEIT HIER?
Wil je jouw activiteit ook in 
deze kalender? Surf naar  
www.uitdatabank.be  
en vul in. 

Deadline voor editie  
februari 2021: 29 januari.

ACTIVITEITEN  
ONDER VOORBEHOUD 
VAN DE GELDENDE  
CORONAMAATREGELEN 
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> #IGZWEVEGEM

Wil jij je instagramfoto’s in het Infopunt zien verschij-
nen? Post ze op instagram  
met tag #igzwevegem of #infopunt. 

Als je deze # gebruikt, geef je de gemeente  
toestemming om je foto’s in het Infopunt te plaatsen. 
Let er op dat iedereen die op de foto herkenbaar afge-
beeld staat, hiervan op de hoogte is.

BRENG  
JIJ OOK  

DE GEMEENTE  
IN BEELD?

1
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2
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3

7

4

@DONNYSGRANDADVENTURE

@MRCHRISTIAENS

@KJELLVHW

@MELISSAMNDRCK

@JASMIENVANOVERBERGHE

@OPHELIII_IIIE

@SNAPF11
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Verantwoordelijke uitgever:  
Burgemeester Marc Doutreluingne

Redactie - eindredactie infopunt:  
dienst communicatie

Fotografie:  
Coverfoto: Hannes Otté

Foto’s: Carlo Verfaille, FOKUS  
Media, Kitty Devos, Frank Deblon, 
Syske Delmotte

Opmaak & druk:  
artoos group 

Volgend infomagazine verschijnt 
op 24 februari 2021
Teksten en illustraties te bezorgen 
tegen 22 januari 2021 
via communicatie@zwevegem.be

COLOFON

Klimaatneutraal gedrukt op gerecycleerd 
papier door artoos group 

 > TOT UW DIENST

GEMEENTEPUNT OP AFSPRAAK
Maak een afspraak voor je langskomt bij de dienst burgerza-
ken (bevolking en burgerlijke stand) en de diensten steden-
bouw, wonen en milieu op www.zwevegem.be/afspraak of 
056 76 55 67. Ook de sociale dienst OCMW werkt enkel op 
afspraak – 056 76 55 67. Openingsuren onthaal  
Gemeentepunt: maandag t.e.m. vrijdag, van 9 tot 12.30 uur 
en op dinsdag ook van 16.30 tot 19 uur en op woensdag 
ook van 13.30 tot 16.30 uur, zaterdag, van 9 uur tot 11 uur.
De diensten zijn gesloten op 24 december in de namid-
dag, op 25 december, op 26 december, op 31 december 
2020 en op 1 januari en 2 januari 2021.

RECYCLAGEPARK IMOG
Het recyclagepark is gesloten op donderdag 24 decem-
ber, vrijdag 25 december, zaterdag 26 december, don-
derdag  31 december 2020  en vrijdag 1 januari 2021. 
Het recyclagepark gaat dicht 15 minuten voor sluitings-
tijd. Imog: 0800 99 827

BIBUS EN BIB: 
Eindejaarsregeling bib: zie algemene regeling, let wel:  
bib is op 24 december de hele dag gesloten en wel open 
op 2 januari. 0498 17 77 71, bibus@zwevegem.be,  
www.zwevegem.be/bibus

POLITIEZONE MIRA: 
Maak uw afspraak: www.pzmira.be

MELDING OF VRAAG VOOR  
DE GEMEENTE ZWEVEGEM?: 
0800 1 8550
https://www.zwevegem.be/formulieren/meldingskaart
www.zwevegem.be/bibus

VRAGEN OVER DE CORONA- 
MAATREGELEN / WAT MAG EN  
WAT NIET IN CORONATIJDEN?
www.info-coronavirus.be en  
www.zwevegem.be/coronavirus



SINT-PIETERSBRUGJE MOEN

     www.zwevegem.be      www.facebook.com/gemeentezwevegem         @GemZwevegem          #igzwevegem


