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Hou je agenda zeker vrij voor het 
openingsweekend! Je bent van  
harte welkom op zaterdag- of 
zondagnamiddag. Wij trakteren 
iedere bezoeker op een drankje, 
waarna je de nieuwbouw kan 
ontdekken en genieten van heel wat 
prikkelende randanimatie. En vergeet 
niet dat we de hele maand oktober 
nog veel meer in petto hebben! Je 
leest het allemaal op pagina 11.
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Zaterdag 1 oktober 
van 14.00u. tot 18.00u.
n	14.00u., 15.00u., 16.00u., 17.00u.:   

rondleiding Ontdek de bib
n	14.00u. tot 17.00u.: straattheaterduo  

Kartje Kilo. Als echte profilers stellen zij 
jouw leesprofiel op, helemaal op maat!

n	14.00u. tot 17.00u.: signeersessie 
striptekenaar en illustrator Jan Bosschaert 
(Sam, Jaguar, De Geverniste Vernepelingskes, 
covers voor Humo en vele boeken van Marc 
De Bel). Wie weet ga je zelfs naar huis met een 
unieke tekening!

n	Doorlopend: verrassende acts van leerlingen 
van afdeling Woord Stedelijke Kunstacademie

n	Doorlopend: raak wegwijs in de nieuwe bib 
met een Roald Dahl-wedstrijd (voor kinderen 
uit lager onderwijs)

Zondag 2 oktober  
van 14.00u. tot 18.00u.
n	14.00u., 15.00u., 16.00u., 17.00u.: rondleiding Ontdek de bib
n	Aanrader! De Koning Van Papier 

zwerft doorheen de bib. Neem de 
tijd om hem beter te bekijken en 
je ziet de Grote Verhalen als 
pop-ups uit zijn lichaam 
verschijnen. In vier vertelrondes 
verandert zijn papieren huid in een 
zucht in ridderkastelen of sprookjesachtige wouden. 

n	14.00u. tot 17.30u.: Fabriek Artistiek: de Dikke Mario’s 
proberen je spaghetti per stok aan te smeren, kinderen luisteren 
naar leuke vertelsels en er is slam poetry voor volwassenen.

n	Doorlopend: verrassende acts van leerlingen van afdeling 
Woord Stedelijke Kunstacademie

n	Doorlopend: raak wegwijs in de nieuwe bib met een  
Roald Dahl-wedstrijd (voor kinderen uit lager onderwijs)

 i  
Stedelijke bibliotheek
NIEUW ADRES
Boekenplein 1 - 8790 Waregem
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be
www.waregem.be/denieuwebib
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BIB BIB HOERA!
Nieuwe stadsbib opent op 1 en 2 oktober

Het eerste weekend van oktober is weer een Waregems topweekend. Er zijn 

de jaarlijkse Braderie en Boerenmarkt in het centrum, de opening van parking 

Zuiderpromenade en… de opening van de nieuwe bibliotheek aan de 

Zuiderpromenade! Na ongeveer 52 maanden bouwen verhuist de bibliotheek 

definitief van de Schakelstraat naar Boekenplein 1. Dat is immers de nieuwe 

pleisterplek voor iedereen die van boeken, muziek, films, series, of games 

houdt. Waar je je fijn kan ontspannen, je degelijk informeren en waar toch wel 

een en ander te beleven valt …
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Kerkenplan
De gemeenteraad keurde het Waregemse 
kerkenplan goed. Dat stelt onder andere dat er in 
Waregem nog slechts twee pastorale eenheden 
zijn: Sint Anna (Beveren-Leie, Desselgem en 
Sint-Eloois-Vijve) en Sint Paulus (centrum, 
Gaverke, Biest en Nieuwenhove). Daarnaast 
worden de huidige parochiekerken, inclusief de 
kerk op De Jager, minimaal tot 2019 behouden 
voor erediensten, met af en toe multifunctioneel 
gebruik. n 

Cyclocross Masters
De Cyclocross Masters, de afsluiter van het 
veldritseizoen, blijft ook in 2017, 2018 en 2019 in 
Waregem plaats vinden. De stad heeft hiervoor 
een akkoord met organisator Golazo. De jaarlijkse 
kostprijs bedraagt 15 000 euro. n

Renovatie Schietstand
De schietstand in Beveren-Leie krijgt een nieuwe 
betonvloer, vloerisolatie en rubberen vloertegels. 
Dan zal de stand opnieuw gebruikt kunnen 
worden als oefenstand voor de politiediensten, 
wat nu niet meer het geval is. De kostprijs is 
geraamd op 80 500 euro incl. btw. n

#TELEX

Hoe doe je een aanvraag?
n	Je kan zelf je aanvraag indienen door met 

je elektronische identiteitskaart in te loggen 
op http://myhandicap.belgium.be en daar 
een online vragenlijst in te vullen.

n	Je geeft de naam van je behandelend arts 
op. Zo kan de Directie-generaal Personen 
met een handicap rechtstreeks bij hem of 
haar de medische informatie opvragen. 

Hulp nodig?
Dan kan je terecht bij de sociale dienst waar we je begeleiden bij het invullen van de 
vragenlijst.  Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de 
Directie-generaal Personen met een handicap. Maak hiervoor een afspraak via het 
contactformulier op www.handicap.belgium.be of bel naar het gratis nummer   
0800 987 99. Je kan ook terecht op een zitdag van de DG Personen met een handicap in 
het stadhuis. Dit kan elke eerste woensdag van de maand van 9.00u. tot 11.00u.

Snelle behandeling van je aanvraag
Zodra deze vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de  
Directie-generaal Personen met een handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het 
behandelen van je aanvraag. De nieuwe manier van werken zorgt voor een snellere, 
eenvoudigere en persoonlijkere manier van de behandeling van je aanvraag.

 i  Dienst sociale zaken en welzijn • 056 62 12 35 • socialezaken@waregem.be

DAGVERZORGINGSCENTRA 
DE MEERS EN DE MANÈGE

Omdat Heidi Vandenbroeke 
(N-VA) om beroepsredenen 
stopte als gemeenteraadslid, 
neemt Thea Mestdagh vanaf 
september 2016 haar plaats in. 

Gemeenteraadslid  
Thea Mestdagh (N-VA)

Gruuthusestraat 24
8791 Waregem
0473 51 21 61 
theamestdagh@hotmail.com

63 jaar
Administratief bediende bij firma in 
bouwmaterialen / Tupperwareconsulente
Gehuwd met Johan Roose
Moeder van David, Karen en Maarten,  
oma van vier kleinkinderen

 i  
Secretariaat stadhuis
056 62 12 11
secretariaat@waregem.be

Dagverzorgingscentrum De Meers  
richt zich tot ouderen met een fysische 
zorgvraag. Zij kunnen er hygiënische zorgen 
krijgen en eventueel wondzorg.  
De Meers is uitgerust om minder mobiele 
ouderen te verzorgen. Er zijn dagelijks 
verschillende activiteiten, in overleg met de 
gebruikers.

Dagverzorgingscentrum De Manège 
richt zich tot ouderen die nood hebben aan 
structuur en begeleiding. Het gaat dan 
bijvoorbeeld om ouderen in een 
dementieproces. De Manège onderhoudt en 
stimuleert de verstandelijke mogelijkheden 
van de gebruikers. 
Het centrum is zeer huiselijk ingericht. 
Gebruikers doen huishoudelijke klusjes en 
kunnen meehelpen in de kruidentuin. 
Daarnaast is er een ruim aanbod aan 
activiteiten. 

 i  
Dagverzorgingscentra OCMW
Schakelstraat 43
DVC De Meers: 056 62 99 13 
dvcmeers@ocmw.waregem.be
DVC Manège: 056 62 99 79 
dvcmanege@ocmw.waregem.be

NIEUW GEZICHT 
IN DE 
GEMEENTERAAD

Binnen Woonzorgcentrum De Meers te Waregem zijn er twee dagverzorgingscentra 

die we graag even aan je voorstellen: De Meers en De Manège. 

Gedaan met de ingewikkelde papieren formulieren om een tegemoetkoming of 

parkeerkaart aan te vragen bij de Directie-generaal Personen met een handicap 

(FOD Sociale Zekerheid)! Dat kan nu via een online vragenlijst. 

My Handicap
Sneller, eenvoudiger en persoonlijker

Beide centra zijn open op werkdagen van 
8.30u. tot 17.30u. Vervoer van en naar huis 
kan door ons geregeld worden. Er zijn ook 
extra diensten zoals kapper en pedicure. Er 
is ook een zorgcoördinator, dat is een 
verpleegkundige die bij je thuis bekijkt 
welke mogelijkheden er zijn om eventuele 
aanpassingen uit te voeren. De 
zorgcoördinator bekijkt ook welke zorgen 
ouderen nodig hebben en coördineert de 
verschillende zorgverstrekkers.
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Jouw stad  
op Instagram
Sociale media zijn bijna niet meer weg te denken uit het 
dagelijkse leven. De stad is al enkele jaren actief op Facebook 
en op Twitter. Daar is nu sinds kort ook Instagram bijgekomen. 
Deze gratis mobiele app draait vooral rond het uitwisselen van 
foto’s en korte video’s. Op onze account vind je vooral mooie 
en ludieke plaatjes van Waregem. Volg jij ons ook?

#igwaregem
Hashtags (#) zijn bijzonder populair op Instagram. Post je er 
zelf ook wel eens een Waregemse foto? Tag die dan zeker met 
#igwaregem, ofwel de afkorting van Instagram Waregem. En 
wie weet zie je jouw foto dan nog wel eens ergens anders 
verschijnen…

 i   www.instagram.com/stad.waregem

WERKEN RING 
VANAF OKTOBER
Het is de bedoeling om de effectieve heraanleg van de Noorderlaan-
Westerlaan eind oktober te starten. Sinds begin mei controleerde de 
aannemer het hele traject op mogelijke obstakels onder de grond. Dit is 
ondertussen afgerond. Nu worden de bijkomende aanpassingswerken 
uitgevoerd. Deze aanpassingen zorgen ervoor dat het risico op vertraging 
tijdens de hoofdwerken sterk terugloopt. De aannemer kan zo vlotter 
werken. Dat brengt meteen ook een kortere doorlooptijd van de werken 
met zich mee. Voor dit grote project mikken we op het bouwverlof van 
2018 om de heraanleg te voltooien.

Informatievergadering
Op donderdag 6 oktober geven de stad, AWV, Aquafin en aannemer 
Aclagro meer informatie over de werken tijdens een infovergadering.  
Deze vergadering vindt plaats om 19.00u. in de raadzaal van het stadhuis. 

 i  
Dienst wegen en waterlopen
056 62 12 75 • technischedienst@waregem.be 
www.waregem.be/werkenring en #WerkenRing

Voor onze inwoners verandert er niet veel. In plaats 
van je flessen in een bak te gooien, zal je die in een 
buis moeten werpen. De fles komt dan in een bak 
onder de grond terecht.  Het leeghalen van een 
ondergrondse glasbol is ongeveer identiek als bij 
een bovengrondse: de ophaler opent een luik en  
haalt de bak uit de grond.

Primeur voor parking Olm
De eerste ondergrondse glasbol komt binnen enkele 
weken op de nieuwe parking van de Olm. Tegen het 
einde van het jaar volgt het kerkplein van  
Sint-Eloois-Vijve. In de toekomst zullen werken aan 
straten en pleinen de aanleiding zijn voor een 
ondergrondse glasbol. Wanneer mogelijk op die 
betrokken locatie, zal er gekozen worden om ook 
daar ondergronds te gaan.

Op het grondgebied Waregem staan en hangen 6 859 
verlichtingssteunen. Die branden ongeveer 4100 uren per jaar 
(47% van de tijd!). Dat is grotendeels logisch, want openbare 
verlichting is er voor de donkere, maar wel drukke momenten: de 
vooravond en de ochtendspits. Zien en gezien worden is dan 
noodzakelijk. Echter, ‘s nachts om bijvoorbeeld 3.00u. is er veel 
minder activiteit. Dan moeten de lampen niet op volle sterkte 
branden. Openbare verlichting is er ook voor het algemene 
veiligheidsgevoel en een sfeervolle omgeving. Daarom worden de 
verlichtingen gedimd en niet gedoofd, waar het mogelijk is.
De verlichting schijnt dan tussen 23.00u. en 5.00u. maar op de 
helft of 30% van de lichtsterkte. Onze ogen passen zich heel snel 
aan, waardoor je niet veel verschil zal merken. Maar het 
energieverbruik en bijhorende kosten gaan wel naar beneden én 
de lichthinder is dan nihil!
 
Dit project kadert in het masterplan openbare verlichting.

 i  
Dienst wegen en waterlopen
056 62 12 75
technischedienst@waregem.be

WEL
Doorzichtige glazen bokalen, 
doorzichtige glazen (drank)flessen en 
doorzichtige glazen flacons

NIET 
Hittebestendig glas zoals ovenschotels, 
kookplaten (restafval), porselein en 
aardewerk (restafval), stenen flessen en 
kruiken (restafval), opaalglas en kristal 
(restafval), vlak glas zoals ruiten en 
spiegels (kleine stukken = restafval), 
gloeilampen (restafval) of spaarlampen 
(Klein Gevaarlijk Afval op het 
containerpark)

Hou er rekening mee dat… 
n	 je wit en gekleurd glas apart houdt
n	alle glazen flessen en bokalen leeg zijn
n	 je doppen, deksels en rieten  

vlechtwerk verwijdert
n	 je nooit afval of glas achterlaat naast 

de glasbol of – container, ook niet als 
hij vol is! Dit is sluikstorten en wordt 
streng beboet.

n	 je de glasbol enkel gebruikt tussen  
7.00u. en 22.00u en niet op zon- en 
feestdagen.

 i  Dienst milieu
 056 62 12 80
 milieuzorg@waregem.be

De groene glasbollen zijn reeds jaren een vertrouwd beeld in de Waregemse 

straten. Op een veertigtal plaatsen in Waregem kan je er terecht voor je lege 

glazen flessen en bokalen. Deze bollen zijn niet altijd even esthetisch in het 

straatbeeld. Daarom besliste het stadsbestuur om over te schakelen naar 

ondergrondse glasbollen. 

Vanaf dit najaar wordt elke nieuwe straatverlichting in onze 

stad gedimd tussen 23.00u. en 5.00u. Gedurende die zes uren 

schijnen de lampen dan nog met iets minder dan de helft van 

de lichtsterkte. Het nieuwbouwproject Park Interlin in 

Beveren-Leie bijt in het najaar de spits af. Vanaf dan breiden 

de stad en Eandis het systeem uit waar het technisch en 

verantwoord haalbaar is.

WAREGEM 
START MET 
DIMMEN 
OPENBARE 
VERLICHTING

SORTEERREGELS VOOR GLASBOLLEN

Glasbollen 
gaan ondergronds
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Dat Waregem een levendige stad is, daar moeten we 

niemand van overtuigen. Om onze stad ook leefbaar te blijven 

houden, is vooral een portie gezond verstand nodig. Gelukkig 

is dit bij de meeste Waregemnaars ook zo. Helaas neemt niet 

iedereen het altijd zo nauw: wildplassen, geluidsoverlast, 

verkeerd parkeren, verwaarlozing,… het gebeurt soms. 

Daarom heeft de gemeenteraad op 7 juni 2016 een nieuwe 

algemene politieverordening (APV) voor onze stad 

goedgekeurd. Een APV regelt een aantal zaken van algemeen 

belang. Zo vult ze een aantal algemene wetten en decreten 

aan. Dit alles is gekoppeld aan het invoeren van 

gemeentelijke administratieve sancties (GAS). Daarmee 

kunnen de stad en de politie bepaalde in het openbaar 

gepleegde feiten eenvoudiger vaststellen en bestraffen. De 

APV en het GAS treden in werking op 1 oktober 2016. 

Samen Waregem leefbaar houden
Algemene politieverordening regelt algemeen belang

Welke zaken regelt het APV in Waregem?

Openbare orde in het algemeen
n	Organiseren van manifestaties en vertoningen langs de openbare weg
n	Onherkenbaar bedekken van het gezicht
n	Aanbrengen van huisnummers en aanduidingen van openbaar nut
n	Maatregelen tegen diefstal of poging tot diefstal
n	Maatregelen om beschadigingen op voertuigen te voorkomen

Voor een goed begrip
Wie een evenement in Waregem wil organiseren, moet dit melden aan het 
stadsbestuur. Het is immers soms nodig dat je hiervoor een aantal 
toestemmingen krijgt: een parkeerverbod, een toelating om muziek te spelen, 
eventueel security,… En dan ben je het best af met de activiteitenfiche.   
Via deze fiche –die je ook online kan invullen- vraag je alles in één keer aan  
en krijg je antwoord op alle aanvragen.

www.waregem.be/activiteitenfiche of in de stadswinkel

Voor een goed begrip
Als je aan geluid denkt, dan denk je meestal aan muziek of een 
evenement. (zie ook hiernaast). Het kan echter ook gaan over 
vuurwerk, luidsprekers, muziek in de auto, laden/lossen of 
simpelweg het gras afrijden. Dat laatste mag je bijvoorbeeld doen 
tussen 7.00u. en 22.00u., behalve op zon- en feestdagen. Dan 
mag het enkel tussen 10.00u. en 12.00u.

O ja… het geluid van spelende kinderen is nooit geluidsoverlast!

Openbare orde en rust
n	Geluidsoverlast, afsteken van vuurwerk, voertuigen met 

luidsprekers, nachtlawaai,…
n	Het eventueel invoeren van een sluitingsuur (momenteel niet in 

Waregem)

n	Privaat gebruik van het openbaar domein of de 
openbare weg

n	Aanplakkingen en bewegwijzering
n	Maatregelen bij sneeuw, ijzel of vrieskou
n	Brandveiligheid
n	Bestrijding en overlast door vandalisme en vernielingen
n	Onderhoud van planten op eigendommen langs de 

openbare weg
n	Het aanbrengen van tijdelijke reclameborden

Voor een goed begrip
Overal makkelijk en veilig raken, het is altijd aardig meegenomen. Vooral obstakels 
onderweg kunnen roet in het eten gooien. Dat kunnen zowel hekken, containers, 
terrassen, drankautomaten,… zijn. Niet alleen dat is geregeld in de algemene 
politieverordening, maar ook het onderhoud van bomen en planten die op jouw eigendom 
staan, maar wel net naast de openbare weg. Wist je dat overhangende takken nooit lager 
dan 4,5 meter boven de rijbaan mogen hangen? En dat beplanting niet over het trottoir 
mag groeien tot op een hoogte van 2,5 meter? Een haag plant je dan weer steeds op 
minimum een halve meter van het openbaar domein.

1

3

2

Openbare veiligheid en doorgang op 
de openbare weg/openbaar domein
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Voor een goed begrip
Voor reinheid en gezondheid brengt het gezond verstand je al heel ver. 
Even vegen of opruimen voor je eigen deur lijkt heel logisch. Ook je auto 
wassen op diezelfde plaats is geen probleem, zolang je maar voldoende 
ruimte laat voor voorbijgangers. Schoorsteen onderhouden? Natuurlijk, 
zeker voor je eigen gezondheid! En wat afval betreft: op het juiste moment 
in de juiste zak, korf of container (op het containerpark) is de correcte 
reflex! En dat bijvoorbeeld dode dieren of geneesmiddelen bij geen enkele 
afvalophaling horen, dat weet wellicht iedereen. 
Dé klassieker bij uitstek is natuurlijk ook niet toegelaten: wildplassen!

Openbare reinheid
en gezondheid
n	Vrijhouden van trottoirs, verbod op smeren van voertuigen of 

wildplassen,…
n	Onderhoud van leegstaande/bouwvallige gebouwen en 

gronden, gevaarlijke afsluitingen
n	Verwijdering van afval/reclamedrukwerk op de openbare weg
n	Afvoer van afvalwater, gebruik van water bij waterschaarste
n	Onderhoud van riolen, grachten en duikers

Behandeling van dieren
n	Begeleiden van dieren langs de openbare weg
n	Aan de leiband houden van honden, (honden)poep opruimen
n	Voederen en nestelen van dieren
n	Geen (verwilderde) dieren voederen op het openbaar domein
n	Verbod om agressieve of gevaarlijke dieren te houden
n	Het laten uitvliegen van duiven bij prijsvluchten voor duiven

Voor een goed begrip
(Huis)dieren: ze zijn een bron van vreugde en liefde voor velen. 
En zolang je je huisdier aan de leiband houdt op straat, dan blijft 
het ook aangenaam voor iedereen. En omdat er in Waregem ook 
nog tal van duivenmaatschappijen zijn, is ook daar een en ander 
voor geregeld.
En wist je dat je bijvoorbeeld de ganzen aan de stadionvijvers 
niet mag voederen?

Openbare voorzieningen
n	 Overnachting en kamperen
n	 Maatregelen voor sport, spel en recreatie, bijvoorbeeld geen 

gemotoriseerde voertuigen op speelpleinen en sportterreinen
n	 Machtiging om te vissen
n	 Correct gebruik van speelpleinen

Voor een goed begrip
De stad investeert veel in speelterreinen voor onze jongste inwoners. 
Daarom behouden we ze graag exclusief voor hen en hun begeleiders.

Stilstaan en parkeren langs de 
openbare weg
n	 Dit gaat voornamelijk over het nieuwe parkeerbeleid van de stad 
 (zie pag. 7-10)

Handel
n	 Ambulante handelsactiviteiten (openbare markt) en 

kermisactiviteiten
n	 Collecten en verkopen langs de openbare weg
n	 Tijdelijk verbod op nachtelijke verkoop van alcohol
 (niet voor horecazaken)

Vaststellingen en afhandeling
Alle vaststellingen die met de algemene politieverordening te maken 
hebben, gebeuren door de politie. Enkel voor het stilstaan en parkeren 
langs de openbare weg kunnen zowel de politie als de stedelijke 
parkeerwachters vaststellingen doen. 

Een vaststelling kan ook een bestraffing betekenen. Die worden 
behandeld via het parket door de politierechtbank of de GAS-
ambtenaar. Een GAS-overtreding kan een geldstraf van maximaal  
350 euro zijn of een aantal uren gemeenschapsdienst. Voor 
minderjarigen geldt er een bijzondere procedure.

Samenwerking met stad Kortrijk
Waregem zal beroep doen op de GAS-ambtenaar van Kortrijk voor het 
toepassen van de gemeentelijk administratieve sancties. Hiervoor komt 
er een samenwerkingsovereenkomst met de stad Kortrijk. 

Opgelet
Naast de GAS-boetes, blijven er natuurlijk ook stedelijke belastings- en 
retributiereglementen gelden. Zo valt het betalend parkeren onder een 
belastingsreglement, maar wordt het verkeerd parkeren via de 
politierechtbank of een GAS-boete bestraft.

4
5
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7

8

9

Begraafplaatsen
en lijkbezorging
n	 Vaststelling van overlijden en het vervoer van het 

stoffelijk overschot
n	 Toegang, orde en onderhoud van begraafplaatsen en 

graftekens
n	 Begrafenis uiterlijk zesde dag na overlijden

 i  Secretariaat • 056 62 12 11 • secretariaat@waregem.be
 Volledige politieverordening nalezen? Dat kan via www.waregem/bestuur/reglementen (rubriek ‘andere’)
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Blue-bike
Fietskluizen
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1000 fietsen
en pedalen
Fietsparkings in 
stadscentrum
In het nieuwe parkeerbeleid (zie pag. 7-10) is er ook ruim 
aandacht voor de fiets. Want met de fiets naar het centrum 
komen is in veel gevallen een prima idee. Je rijdt glimlachend 
voorbij wachtende auto’s, je kan al eens een binnenweg nemen 
én er is steevast parkeerplaats voor je tweewieler. Want wist jij 
eigenlijk dat er in het centrum van Waregem fietsrekken staan 
met zowat 1000 plaatsen? En er komen er nog enkele 
honderden bij…
1 Marcel Windelsstraat 18
2 ingang park Casier 10
3 Markt 30
 uitrit Holstraat 110
 ingang Pand 30
 standbeeld paard 15
 ingang Stormestraat 17
4 Hoek Zuiderlaan 15
5 Pand ondergronds 91
 Pand winkelcentrum 53
6 bibliotheek 25
7 OCMW ingang De Meers 25
 OCMW oude Schakelstraat 37
 OCMW Zuiderlaan 12
8 Jeugdcentrum 18
9 Regenboogstadion 145
10 zwembad De Treffer 70
 zijkant sporthal 22
 petanqueclub 12
11 gras aan zwembad 100
12 Stormestraat rondpunt 6
 Stormestraat Kwaestraatje 7
13 Academie achteraan 90
 Academie vooraan 10
 hoek Olmstraat 12
 TOTAAL 980

 En binnenkort ook nog… 
14 nieuwe bibliotheek 84
15 Zuiderpromenade 66
16 Gemeenteplein 20
 Pand ondergronds 66
17 Meersstraat 30
18 parking Olm 40
 TOTAAL 306

Het systeem van fietskluizen is nog  
niet zo gekend, maar wel bijzonder 
praktisch. Het principe is simpel. Je 
komt naar Waregem met je auto en 
parkeert hem op de randparking 
Waregem Expo. Daar neem je je eigen 
fiets uit de fietskluis en zet zo je tocht 
naar het werk verder. ’s Avonds rij je 
terug naar de parking, plaatst je fiets 
opnieuw in de kluis achter slot en 
grendel en rij je met de wagen terug 

naar huis. Bovendien is het gebruik 
hiervan helemaal gratis!

Voorwaarden
n	Je werkt in het stadscentrum van 

Waregem (schriftelijk bewijs van 
werkgever nodig)

n Je woont buiten Waregem  
(postcode 8790)

n Je hebt geen parkeerabonnement 
binnen het stadscentrum

Blue-bike is een systeem van 
deelfietsen, meestal aan een 
station. Ook in Waregem is 
dit zo. Sinds maart 2014 kan 
je via het Fietspunt in het 
station een Blue-bikefiets 
huren. Voor slechts 1 euro in 
plaats van de gebruikelijke  
3 euro gebruik je de fiets 
voor maximum 24 uur. Naar 
aanleiding van het nieuwe 
parkeerbeleid (zie pag. 7 tot 
10) komt er een extra Blue-
bikepunt op de parking van 
Waregem Expo!

Voor slechts 1 euro per dag kan je met 
een Blue-bikefiets ongehinderd overal 
naartoe rijden. Het enige wat je moet 
doen is hem na maximum 24 uur terug 
brengen naar een station (47 locaties in 
België!) of naar de stalling aan 
Waregem Expo. Om gebruik te maken 
van dit interessante systeem, heb je 
enkel een abonnementskaart nodig. 
Deze kaart kan je aanvragen via  

www.blue-bike.be en kost 10 euro  
per jaar. Je kan er dan in alle  
Blue-bikepunten 24/24 uur een  
fiets gebruiken. 

Je houdt je kaart voor de 
sleutelautomaat, neemt een fiets, 
gebruikt hem en zet hem achteraf terug 
in een Blue-bikestalling. Alle deelfietsen 
zijn kwalitatieve uniseks fietsen met 
verlichting, een handig mandje voor 
handtas of laptop, een in de hoogte 
verstelbaar zadel en een stevig fietsslot. 

 i  Dienst verkeer • 056 62 12 76 • verkeer@waregem.be i  Dienst verkeer • 056 62 12 76 • verkeer@waregem.be

FIETS ACHTER SLOT 
IN FIETSKLUIS

Letterlijk naast de Blue-bikes op de parking van Waregem Expo komen er 

ook twintig fietskluizen. De afgesloten boxen zijn de perfecte oplossing voor 

wie dagelijks naar Waregem rijdt, maar van te ver komt om dat altijd met de 

fiets te doen. Je eigen fiets zit er achter slot en grendel, steeds klaar om het 

laatste stuk naar je werkplek te fietsen.

Als je voldoet aan deze voorwaarden, dan kan je één fietsparkeerplaats in 
een fietskluis gratis huren. Dit doe je via de verkeersdienst. De 
overeenkomst geldt telkens voor één jaar, telkens stilzwijgend verlengd 
voor een extra jaar. De fietskluizen bevinden zich aan de oprit van de 
randparking Waregem Expo.

Blue-bike, de fiets van 1 euro

De Blue-bike sleutelautomaten in Waregem bevinden zich in de  
fietsenstalling aan de voorkant van het station en op de parking van 
Waregem Expo.



7

PARKEREN 
IN WAREGEM

DOSSIER

Wat houdt het parkeerplan in?
Het parkeerplan verdeelt het centrum van 
Waregem in vier zones. Dat zijn drie betalende 
zones en een blauwe zone (parkeerschijf). 
Buiten deze zones kan iedereen gratis parkeren. 
Door ons compacte stadscentrum blijven zelfs 
de gratis parkeerplaatsen steeds op 
wandelafstand van het centrum.

Daarnaast zijn er een bewust een reeks 
initiatieven om het gebruik van de fiets te 
stimuleren. Zoals bijvoorbeeld fietskluizen op de 
parking van Waregem Expo, een echte 
fietslease,… Wist je trouwens dat er in het 
stadscentrum sowieso plaats is voor 1000 
fietsen?

Alles samen maakt dit een gezoneerd plan, waar 
rekening is gehouden met verschillende 
doelgroepen: onze inwoners, de werknemers in 
het centrum en bezoekers aan onze stad. Er is 
een rode, groene en blauwe zone en er zijn twee 
ondergrondse parkings. Per zone geldt er wel 
een ander tarief, zowel voor bewonerskaarten, 
abonnementen als kortparkeren.  

Op de volgende pagina’s van dit dossier vind je 
een overzicht van het parkeerplan met duidelijke 
uitleg over elke zone en de mogelijkheden. Op 
pagina 10 krijg je praktische informatie over 
bewonerskaarten en abonnementen.

Nog meer uitleg? www.parkereninwaregem.be of aan de balie in de stadswinkel.

Nieuw 
parkeerbeleid
vanaf 3 oktober

MET PARKEER-
APP BETAAL   
JE MINDER
Betalen voor een parkeerplaats kan ook met 
de gratis parkeerapp. Meer nog: als je via de 
app betaalt, betaal je per minuut en niet per 
uur! Dit geldt niet alleen op straat, maar ook in 
de ondergrondse parking.

Hoe het werkt
In de app kan je geld opladen. Met dit budget 
kan je dan parkeren in Waregem. Is je budget 
bijna op, dan geeft de app een melding. Zo 
kan je tijdig weer geld opladen voor je parkeer-
beurten. De standaard gratis parkeertijd (30 
minuten in de groene zone en 1 uur in de 
ondergrondse parkings) wordt altijd verrekend.

Download vanaf 2 
oktober de parkeerapp 
INTOUCH via de Play 
Store (Android) of de App 
Store (iOS).

Enkele jaren geleden bleek uit een enquête dat de Waregemnaar 

parkeren in het stadscentrum als probleem nummer 1 aanhaalde. 

En dat is een terechte opmerking. Het stadsbestuur heeft daarom 

beslist om werk te maken van een nieuw parkeerplan. Dat is nu 

helemaal klaar en treedt binnenkort in werking. Het zijn niet zomaar 

enkele lukrake ingrepen. Het is het resultaat van enkele jaren 

onderzoek, verkeerstellingen, bevragingen en opstelwerk.

 i  Parkeerbeheer WAGSO • 056 62 13 96 • parkeren@waregem.be

Wat is het doel van dit nieuwe parkeerbeleid?
n	Een beleid op maat van drie doelgroepen: alle inwoners, werknemers en bezoekers;
n	Het zoeken naar een parkeerplaats (en de bijhorende verkeersdrukte) verminderen;
n	Asociaal parkeergedrag voorkomen door voldoende parkeerplaatsen aan te bieden;
n	Meer gebruik van de gratis randparkings, al dan niet in combinatie met de fiets. 

Vanaf wanneer? 
Het nieuwe parkeerbeleid treedt in werking op maandag 3 oktober. 
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PARKERENDOSSIER

De fiets 
De fiets maakt ook een belangrijk deel uit van het 
parkeerbeleid. Een reeks initiatieven tonen dit aan. 
Zo komen er fietskluizen aan de parking van Waregem 
Expo. Wie in Waregem werkt, maar niet het volledige 
traject van huis naar het werk kan fietsen, kan aan 
Waregem Expo parkeren. Daar neem je je eigen fiets 
uit de fietskluis en peddel je naar het werk. De fiets kan 
’s avonds terug veilig opgeborgen worden in de kluis. 
Daarnaast komt er op die parking ook een verdeelpunt 
van Bluebike.
Een derde initiatief dat de stad steunt, is fietslease. 
Hierbij ‘huur’ je een fiets voor een vast maandelijks 
bedrag. Vanaf 3 oktober betaalt de stad 10 euro per 
maand terug aan elke werknemer die een 
fietsleaseabonnement aanvraagt op voorwaarde dat 
hij/zij geen parkeerabonnement heeft. Er is al een 
fietslease voor 20 euro per maand bij Veloods  
(www.werkplus.be) of contacteer je lokale 
fietshandelaar.
Wist je trouwens dat er in het stadscentrum sowieso al 
ongeveer 1000 fietsrekken staan? (zie pag. 6)

Groene zone
De groene zone bevindt zich in het zuidelijke gedeelte 
van het centrum. In deze zone liggen belangrijke 
Waregemse trekpleisters zoals het Regenboogstadion, 
zwembad en sporthal De Treffer, verschillende scholen 
en andere diensten. 
Je betaalt er 0,30 euro per uur van maandag tot en 
met zaterdag, telkens van 9.00u. tot 18.00u. 
Als je in de groene zone woont, kan je een 
bewonerskaart aanvragen. De eerste is gratis, de 
tweede kost 100 euro per jaar. Vanaf de derde betaal 
je 200 euro per jaar per kaart. Met deze kaart parkeer 
je gratis in de omgeving rond je woning. 
Werk je minstens halftijds in het centrum? Dan kan je 
een abonnement aanvragen. Een abonnement kost  
15 euro per maand of 165 euro per jaar. 

Gratis parkeren
Wil je kortparkeren in het centrum? Dat kan op de meeste locaties gratis. 
n	In de groene zone kan je 30 minuten gratis parkeren.  

Neem hiervoor wel een ticket uit de parkeerautomaat!
n	In de ondergrondse parkings parkeer je één uur gratis. Je neemt een ticket 

wanneer je binnenrijdt in de parking. Vertrek je weer binnen het uur?    
Dan voer je jouw ticket in aan één van de betaalautomaten en kan je de parking 
gratis verlaten. 

n	Op de Shop&Go-plaatsen parkeer je 30 minuten gratis.  
Het is niet nodig om hier een ticket te nemen. 

Werk je in Waregem of bezoek je Waregem voor een langere tijd? Zelfs dan kan je 
gratis parkeren.  Er zijn twee randparkings op wandelafstand van de Markt. Op de 
parkings Waregem Expo en Jeugdcentrum langs de Zuiderlaan is er plaats voor  
515 auto’s. Aan de Expo zijn er trouwens fietskluizen voorzien (zie ‘de fiets’ elders op 
de pagina.)

STATION
De NMBS heeft beslist om de 
parking aan het station betalend te 
maken. Voor meer info kan je terecht 
op www.b-parking.be.
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PARKEREN DOSSIER

Ondergrondse parkings
In het centrum zijn er nu twee ondergrondse 
parkings. In de parkings Het Pand en 
Zuiderpromenade betaal je vanaf 3 oktober 
tussen 9.00u. en 18.00u. 0,50 euro per uur. 
Tussen 18.00u. en 9.00u. betaal je 0,30 euro 
per uur. Het eerste uur is wel steeds gratis.

Wil je vaak parkeren in de ondergrondse 
parkings? Dan kan je een abonnement 
aanvragen. Dit kost 30 euro voor 30 dagen, 
of 330 euro voor een jaar (of twaalf maanden 
voor de prijs van elf). Let op: het 
abonnement geldt slechts voor één van de 
twee parkings. Er is een maximum aantal 
abonnementen dat uitgereikt wordt. 

Shop & Go
30 minuten gratis parkeren zonder ticket.

Parkeer je wagen op één van de Shop & Go plaatsen. 

Start 30 min. gratis meer dan 30 min.

Shop & Go Parkeerwachter krijgt een signaal.
De boete bedraagt 25 euro.

Geen parkeerticket

Laden en lossen is 
niet toegestaan 
op de Shop & Go

Geen parkeerschijf Geen parkeerapp

Sensoren registreren de aanwezigheid van je auto

Parkeerticket
Parkeerticket

UUR VAN AANKOMSTHEURE D’ARRIVEEANKUNFTZEIT

7

19

21

20
8 9

P
20

Meer info? www.parkereninwaregem.be of mail naar parkeren@waregem.be 

Personen met een handicap
Bezoekers of bewoners die een parkeerkaart 
hebben voor personen met een handicap kunnen 
onbeperkt gratis parkeren in de groene, rode en 
blauwe zone. In de ondergrondse parkings betaal 
je het uurtarief of kan je een abonnement kopen.

Rode zone
De rode zone bevindt zich pal in het midden van 
het centrum. Dit is de duurste parkeerzone. Wie 
in deze zon parkeert, betaalt 1 euro voor het 
eerste uur. Nadien komt er per uur 1,50 euro bij. 
Woon je in de rode zone? Dan kan je een 
bewonerskaart aanvragen op voorwaarde dat je 
geen private parkeerplaats hebt. Een 
bewonerskaart in de rode zone kost 125 euro per 
jaar. De tweede kaart kost 200 euro per jaar.

Snel ergens binnenspringen? Dat kan op de 
verschillende Shop&Go-plaatsen. Daarvan zijn er 
59, verdeeld over 13 locaties. Je parkeert er  
30 minuten gratis, zonder parkeerticket!

Blauwe zone
De blauwe zone bevindt zich ten 
noorden van de winkelstraten. 
Iedereen die een parkeerschijf legt, 
mag hier twee uur gratis parkeren. 
Woon je in de blauwe zone? Dan 
heb je recht op een bewonerskaart. 
De eerste kaart is gratis, vanaf de 
tweede kaart op één adres betaal 
je 50 euro. 
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Abonnement
Je kan een abonnement kopen voor de groene zone en de ondergrondse 
parkings Het Pand of Zuiderpromenade. 

Wil je een abonnement in de groene zone? Dan moet je kunnen bewijzen 
dat je minstens halftijds tewerkgesteld bent in die zone. 

Welke documenten heb je nodig voor de aanvraag van een 
abonnement?  
n Je identiteitskaart
n Nummerplaat van je eigen wagen waarvoor je een abonnement 

aanvraagt
n Het bewijs van minimum halftijdse tewerkstelling in een betalende zone
n Inschrijvingsbewijs van je eigen wagen OF bewijs van de werkgever of 

leasingmaatschappij dat je over dat voertuig beschikt.

Voor een abonnement in een ondergrondse parking heb je enkel een 
identiteitskaart nodig. Je moet wel kiezen voor welke van de twee parkings 
je een abonnement koopt. Dit abonnement is dan ook maar geldig in die 
ene parking.

PARKERENDOSSIER

Bewonerskaarten en abonnementen
Hoe vraag je ze aan

Bewonerskaarten zijn er voor Waregemnaars die in de zone van het nieuwe 

parkeerbeleid wonen. Abonnementen zijn er voor werknemers (groene zone) of 

iedereen (ondergronds). Via www.parkereninwaregem.be kan je ze aanvragen. 

Wie geen internet heeft, kan altijd terecht in de stadswinkel.

Bewonerskaart
Je kan enkel een bewonerskaart aanvragen als je officieel in Waregem 
woont. Wie in de groene of blauwe zone woont, kan een onbeperkt 
aantal bewonerskaarten aanvragen. Woon je in de rode zone? Dan 
kan je enkel een bewonerskaart aanvragen als je geen private 
parkeerplaats hebt. 

Welke documenten heb je nodig voor de aanvraag van een 
bewonerskaart?
n Je identiteitskaart
n Inschrijvingsbewijs van je eigen wagen OF bewijs van de werkgever 

of leasingmaatschappij dat je over dat voertuig beschikt.

 i  
Aanvragen via www.parkereninwaregem.be 
of in de stadswinkel
056 62 13 96
parkeren@waregem.be
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B I B L I O T H E E K

 i  Stedelijke bibliotheek • nieuw adres Boekenplein 1 in Waregem • 056 62 13 70 • bibliotheek@waregem.be • www.waregem.be/denieuwebib

LIVE RADIO
maandag 3 oktober (12.00u.-13.00u.)
Middagpost Live van Radio 2,  
live vanuit de nieuwe bib

MARC DE BEL
woensdag 5 oktober (14.00u.-15.30u.)
Eén van de bekendste Vlaamse 
jeugdauteurs heeft een boon voor 
Waregem. Hij stelt in primeur zijn twee 
nieuwste boeken voor: De draden van 
Marbellus (prentenboek) en 
Halloweense worstjespudding (mooi 
geïllustreerd PITboek). Met voorlees- 
en signeersessie, samen met 
illustrator Karolien Raeymaekers.
Gratis, maar wie inschrijft op 
voorhand, maakt kans op een gratis 
gesigneerd boek!  

MAURO PAWLOWSKI
woensdag 5 oktober  (19.30u.)
Wellicht de actiefste duizendpoot van 
de Vlaamse muziekscene. Hij won 
met Evil Superstars ooit Humo’s Rock 
Rally en is nu onder meer gitarist bij 
dEUS. Mauro praat met Peter 
Vermeersch over zijn muziekcollectie 
en brengt ook een akoestische set. 
Niet te missen!
Tickets kosten 5 euro en zijn te koop 
in de bib en stadswinkel.

ISH AIT HAMOU
zaterdag 8 oktober (20.00u.)  
Bij het grote publiek bekend als 
choreograaf en jurylid van So You 
Think You Can Dance, maar schrijft 
van jongs af ook verhalen. Hij 
publiceerde ondertussen Hard hart 
(2014), zijn bestseller Cécile (2015)  en 
de novelle Als je iemand verliest die je 
niet kan verliezen (2016, n.a.v. de Te 
Gek?!-campagne).
Tickets voor deze lezing kosten 5 euro 
en zijn te koop in de bib en 
stadswinkel.

WORKSHOP  
REIS-APPS
dinsdag 11 oktober (19.30u.)
In het kader van de Digitale Week 
helpen we je op weg met de  
handigste apps en websites om je reis 
te plannen, er ter plaatse alles uit te 
halen én achteraf enkel mooie 
souvenirs over te houden.
Gratis, maar vooraf inschrijven is 
noodzakelijk.  

GAMETORNOOI FIFA17
woensdag 12 oktober (vanaf 14.00u)
Slechts enkele weken na de lancering 
van FIFA17 kan je al deelnemen aan 
ons FIFA-tornooi! Zet je klaar voor een 
pittig potje virtueel voetbal!
Gratis, maar vooraf inschrijven is 
noodzakelijk.

ERIKA VAN TIELEN
woensdag 12 oktober  (19.30u.)  
Bekend van radio en tv, maar 
daarnaast ook mama van twee zonen. 
Daarover schreef ze het boek Happy 
Mama. Inspiratie voor jonge moeders: 
over roze en andere wolken. Ook op 
haar blog is moederschap een 
belangrijk thema. In deze lezing 
plaatst ze moederschap in het ruimer 
kader van de balans tussen werk en 
gezin.
Tickets kosten 5 euro en zijn te koop 
in de bib en stadswinkel.

WORKSHOP GAMES
donderdag 13 oktober  (19.30u.)
Geen flauw idee welke games je (klein)
kinderen allemaal spelen op hun 
computer of spelconsole? Deze 
workshop licht een tipje van de sluier 
op… 
Gratis, maar vooraf inschrijven is 
noodzakelijk.
        
WOORDENWOLK 
VOOR  
ANDERSTALIGEN
woensdag 19 oktober (14.00u.-15.30u.)
Wil je graag Nederlands oefenen met 
je kinderen? In de bib kan je elke 
maand deelnemen aan een leuke 
activiteit rond taal. Samen spelen we 
spelletjes, knutselen we of lezen we 
voor. 
Gratis, voor anderstalige ouders en 
hun kinderen tot 8 jaar. Volgende data 
op 16 november en 21 december.

VOORLEESUURTJE  
DE VERTELHUT
vrijdag 21 oktober  (16.00u.-16.30u.)
Kindjes van het tweede kleuter tot en 
met het tweede leerjaar zijn elke 
maand welkom voor een halfuurtje 
voorleesplezier in onze knusse 
vertelhoek! Ideaal om het weekend in 
te zetten!
Gratis. Volgende data dit jaar: 18 
november en 16 december. De data 
voor 2017 volgen later. 

CONSULTATIE  
DIGIDOKTER
zaterdag 22 oktober  (10.00u.-12.00u.)
Workshop, met aansluitend jouw 
ICT-vragen voor de Digidokter van 
Vormingplus. Vanaf nu één zaterdag 
per maand! Het onderwerp van de 
workshops wordt telkens op voorhand 
bekend gemaakt. De eerste sessie 
gaat over WhatsApp, Skype en 
andere communicatie-apps. 
5 euro per workshop, vooraf  
inschrijven is noodzakelijk. Volgende 
data in 2016: 26 november en 17 
december. 

KRISTIEN  
HEMMERECHTS
maandag 24 oktober (19.30u.)  
De nieuwe ambassadrice van Pink 
Ribbon komt haar eigen verhaal over 
borstkanker brengen om lotgenoten 
een hart onder de riem te steken.  
Een jaar na haar diagnose brengt ze 
een verhalenbundel uit met straffe 
autobiografische BK-notities.
Deze lezing is gratis, maar vooraf 
reserveren is verplicht (zie pg. 14).

CODERDOJO
vanaf zaterdag 29 oktober
CoderDojo organiseert wereldwijd 
bijeenkomsten voor jongeren van 7 tot 
18 jaar om in clubverband te leren 
programmeren. Ben je ouder dan 6 en 
jonger dan 18? Hou je van computers 
en zelf (leren) programmeren? Dan is 
CoderDojo helemaal iets voor jou! 
Eén zaterdagvoormiddag per maand 
kan je in de bib terecht om wijzer te 
worden over websites, games, apps 
en software. Kinderen tot 12 jaar 
moeten vergezeld worden door een 
volwassene.
Gratis. In totaal negen 
zaterdagvoormiddagen. Inschrijven 
vooraf noodzakelijk.

PIET CHIELENS
donderdag 3 november  (19.30u.)
De Groote Oorlog kwam tot ons in 
literaire teksten, maar ook door 
persoonlijke dagboeknotities of 
ontroerende brieven. Lezing over De 
Geschreven Oorlog, de 
belangwekkende tentoonstelling in het 
In Flanders Fields Museum in Ieper, 
waarvan Piet Chielens de 
gewaardeerde coördinator is. 
Tickets kosten 5 euro en zijn te koop 
in de bib en stadswinkel.

Openingsmaand nieuwe bib
Van 1 oktober tot 3 november
Na het openingsweekend van 1 en 2 oktober (zie voorpagina) is er de hele maand nog van alles te beleven in de nieuwe bibliotheek aan het 

Boekenplein. We nodigen bekende koppen uit en lanceren enkele nieuwigheden, die nog het hele jaar en verder doorlopen! 

BOEKENVERKOOP
Dit jaar houden we onze grote 
boekenverkoop in de oude bib. 
Alles wat niet mee verhuist, blijft 
achter in de rekken en wacht op 
jullie! Voor de belachelijk lage prijs 
van 0,50 euro stuk kan je romans, 
kinderboeken, informatieve werken 
of strips op de kop tikken. Losse 
tijdschriftnummers kosten zelfs 
maar 0,10 euro. Zet die 
bananendozen maar al klaar!

zaterdag 8/10
10.00u. tot 16.00u.
woensdag 12/10
13.00u. tot 19.00u. 
vrijdag 14/10
13.00u. tot 19.00u.
zaterdag 15/10
10.00u. tot 16.00u.
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C U LT U U R

VLIEG EXPEDITIE
Op zondag 20 november is het opnieuw Kunstendag voor Kinderen. Dan zetten de Waregemse 

cultuurhuizen hun deuren wagenwijd open voor kinderen tot 12 jaar en hun familie. Ken je alle kleuren van 

de Bib, de Kunstacademie, Be-Part en cc De Schakel? Kom op expeditie en ontdek ze samen met Vlieg.
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STIP & VLEK  
film op schoot

4-6 jaar
CC De Schakel

We maken konijntjes die 
tot leven komen en 
knutselen zelf een 

thaumatroop!

STEMMEN!

6-12 jaar
Kunstacademie

Woorden roepen, 
fluisteren of zingen? 

Ontdek je stemkleuren en 
de gevoelens die erbij 

horen.

GEKKE PORTRETTEN
 

6-12 jaar
Be-Part

Doe maar eens lekker zot! 
Vermom je in onze 

reuzeverkleedpartij en 
poseer in een heuse 

fotoshoot.

FAMILIEPORTRET
OP FILM
6-12 jaar

CC De Schakel

De vreemdste dingen 
worden werkelijkheid met 
stop-motion en animatie! 

We gieten een reeks 
foto's in een filmpje.

NACHTVLINDER  
ZOEKT KLEUR

6-12 jaar
Kunstacademie

Grauwe nachtvlinders 
zoeken kleur! Ga aan de 

slag met kleurrijke 
materialen en maak jouw 
unieke vlinderverzameling.

DUIK IN HET BIB-BAD
 

alle leeftijden
Nieuwe bib

De nieuwe bib wordt 
omgetoverd in een 

explosie van kleur! Duik in 
het kleurrijk ballenbad en 
pen je diepste gevoelens 

neer!

KLEURRIJK  
ZANDTAPIJT 
alle leeftijden

Kunstacademie

Maak kleurrijke
 tekeningen met zand op 

de grond.

FIETS JE SCHILDERIJ
 

alle leeftijden
CC De Schakel

Kies je kleuren, spring op 
de fiets en maak je eigen 

schilderij! Kunstig en 
sportief!

EXPO THORSTEN 
BRINKMANN
alle leeftijden

Be-Part

Deze gekke Duitse 
kunstenaar houdt van 

rommelmarkten en 
verkleden. De gids vertelt 

je er alles over!

10 000 BUBBLES

alle leeftijden
Boekenplein

Duizenden zeepbellen 
zweven over het 

boekenplein!

PRAKTISCH
n Zondag 20 november 
n 14.00u. – 18.00u.
n Tickets: 3 euro (kinderen) / 2 euro (volwassenen) voor  

de hele namiddag 
n Kinderen < 4 jaar: gratis 

Vooraf inschrijven is een must, want de plaatsen zijn 
beperkt. Alle info en tickets via www.waregem.be/vlieg

 i  Dienst cultuur
056 62 13 10
cultuur@waregem.be

VOORPROEVERTJE:   
GRAFFITIWORKSHOP
zaterdag 5 november om 13.30u.

Wil je vooraf proeven van een dagje Vlieg Expeditie? 
Dat kan tijdens deze kleurrijke graffitiworkshop. Samen met je (groot)ouder 
leer je de kneepjes van het graffitispuiten op grote panelen. Met een 
professionele graffiteur maken we samen een groot kunstwerk dat te zien 
zal zijn op Vlieg Expeditie! Bovendien word je een echte VIP op Vlieg 
Expeditie en word je onthaald als een echte kunstenaar!

Leeftijd: 8 - 12 jaar
Tickets: 3 euro per persoon
  
Schrijf je in voor deze workshop op zaterdag 5 november (13.30u.) 
via www.waregem.be/vlieg (beperkte plaatsen) 
Leden Gezinsbond krijgen 1 euro korting.

AFSLUITER (17.15 u.)
10 000 BUBBLES & VLAMMEN

De winnaars van de Vlieg-zoektocht worden bekend gemaakt om 
17.15u. Spannend! Met een hapje en drankje in de hand trekken we 
met zijn allen naar buiten. Op het 
boekenplein zweven tienduizenden 
zeepbellen in een kleurrijke 
lichtshow. We maken het 
romantisch want met een speciale 
bril zie je een magisch decor vol 
liefde en hartjes. Een echte must-
see vol sfeer en kleur!
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Ontdek hoe goed onze sportclubs bezig zijn 
tijdens de gratis trainingen en initiaties in 
september. Surf snel naar www.waregem.be/
maandvandesportclub en ontdek het aanbod 
van de sportclubs. De club van jouw 
lievelingssport heeft geen initiatief? Vraag bij 
de sportdienst om hun contactgegevens. Wil 
je jouw club alsnog openstellen voor publiek? 
Heb je als club nog niks gehoord over de 
maand van de sportclub of heb je ook een 
mooi initiatief, neem snel contact met de 
sportdienst.

 i  Sportdienst
056 60 07 44
simon@waregemsport.be

n	 Voor wie: Sport Na School is er voor alle jongeren van 
het secundair onderwijs

n	 Wat: Met de SNS-pas kan je na de schooluren 
onbeperkt deelnemen aan een uitgebreid aanbod 
sportactiviteiten

n	 Waar: regio Anzegem – Deerlijk – Dentergem - Waregem
n	 Wanneer: elke weekdag
n	 Prijs: 30 euro/semester of 45 euro/volledig schooljaar
n	 Inschrijven/meer info: via je leraar L.O.,   

www.sportnaschool.be of bij de sportdienst

September is
maand van 
de sportclub

SPORT NA SCHOOL (SNS–PAS)

Op woensdag 28 september vindt de 28e Vlaamse 
Veldloopdag plaats op de uitbreiding van het sportstadion 
(Zuiderlaan 30). Alle Waregemse scholieren kunnen 
meedoen (lager en secundair onderwijs). Secundaire 
scholen lopen in de voormiddag vanaf 10.00u. Het 
startsignaal voor het lager onderwijs klinkt omstreeks 
13.15u. Er zijn reeksen per leerjaar voor jongens en 
meisjes en afstanden variëren naargelang de leeftijd.
Inschrijven kan via je sportleerkracht op school.

De Vlaamse Veldloopdag is in samenwerking met vzw 
Sportbeheer, Stichting Vlaamse Schoolsport en Atletiek 
Zuid-West.

 i  Sportdienst • 056 60 07 44 • simon@waregem.be

De Boerenmarkt 
2016 soept
Zondag 2 oktober wordt opnieuw een hoogdag voor fans van 
gezonde, duurzame en (h)eerlijke voeding.  Tussen 14.00u. en 
18.00u. is er een gezellige markt met verse groenten, fruit, zuivel 
en vlees rechtstreeks van bij de boer. Je vindt er ook artisanaal 
gemaakte chocolade en ijsjes. En natuurlijk zijn er ook FairTrade 
producten uit het Zuiden te koop aan de stand van de 
wereldwinkel.  

Alles draait rond soep
Dit jaar staat de Boerenmarkt in het teken van soep. In de speciale 
‘soepcaravan’ kan je een kant-en-klaar soeppakket voor vier of 
zes personen kopen. In dit pakket vind je lokale groenten en 
kruiden uit de wereldwinkel voor een pittig, zoet of doordeweeks 
soepje. 

In de FairTrade bar kan je genieten van een (h)eerlijke kop koffie, 
een glaasje wijn of een lekker Zuiders fruitsap, een appelsapje van 
bij de lokale boer of een lekker stukje taart. 

In de centrumstraten kan je bovendien van vrijdag  
30 september tot en met maandag 3 oktober terecht voor 
een dagje shoppen en animatie tijdens de Braderie!

 i  
Dienst internationale samenwerking 
056 62 13 83
internationalesamenwerking@waregem.be

Voor het provinciale project Vamos Vacaturos 
werd op zoek gegaan naar boeiende 
getuigenissen in verband met arbeidsmigratie in 
onze regio. Talrijke werkgevers en werknemers 
werden geïnterviewd om een beeld te krijgen van 
de band tussen arbeid en migratie in Midden- en 
Zuid- West-Vlaanderen. Het resultaat is een 
boeiende en originele reizende tentoonstelling. Die 
wordt in oktober officieel geopend in het 
Waregemse bedrijf Thermote & Vanhalst. In 
februari 2017 is er ook een theatervoorstelling te 
zien in CC De Schakel. Alle informatie vind je op 
www.vamosvacaturos.be. Lees er onder andere 
de getuigenis van Orestis Alagiannis, internal sales 
advisor bij TVH, en het verhaal van Junichi Hobo, 
de eerste Japanse kuikensekser in Vlaanderen.

 i  Stadsarchief
056 62 12 18 • archief@waregem.be

Eriksson Delcroix
Songs collected from a songbook
Zaterdag 1 oktober 20.00u.
Hou je van integere country die 
tegelijk eigentijds en Europees 
klinkt, dan is Eriksson Delcroix een 
absolute aanrader. Bjorn Eriksson 
(ondere andere de bezieler van 
The Broken Circle Bluegrass Band) 
en Nathalie Delcroix (één derde 
van het folktrio Laïs) geven het 
beste van zichzelf. De in country 
en bluegrass gedrenkte liedjes 
drijven op een liefde voor muziek 
én voor elkaar. Dit is puur.

 i  Info & tickets: www.ccdeschakel.be of 056 62 13 40

Als het kriebelt na de lessen, moet je 
Sporten Na School (SNS)! Zijn er 
verschillende sporten die je graag doet 
of wil je eens iets anders proberen?  
Dan is de SNS-pas iets voor jou. Dit jaar 
staan er opnieuw heel wat uitdagende 
activiteiten voor jou geprogrammeerd. 
Heb je nog geen brochure? Vraag er 
naar bij de sportdienst.

VLAAMSE
VELDLOOPDAG 
28 september
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START TO BADMINTON
Vanaf 7 oktober 
In samenwerking met de Waregemse Badmintonclub en Okra-sport  
organiseert de sportdienst een cursus badminton voor 55 plussers. 
n	Deelnemen aan deze lessenreeks kost 20 euro
n	Wij zorgen voor de rackets en pluimpjes
n	Alle deelnemers zijn verzekerd
n	De lessen vinden plaats in sporthal De Treffer
n	Tien vrijdagen van 14.30u. tot 15.30u. met de    

eerste les op 7 oktober

Inschrijven of nog meer info vind je  
op www.waregem.be/start-to-badminton

 i  Sportdienst • 056 60 07 44 • simon@waregemsport.be

Dana Winner
Leven vol liefde 
Zondag 9 oktober - 16.00u.
De Vlaamse zangdiva Dana Winner brengt een 
gezellig matineeconcert in onze schouwburg. 
Met haar voorstelling Leven vol liefde wisselt 
ze bekende eigen nummers af met enkele 
covers. Het resultaat is een perfecte mix van 
trage songs en swingende momenten met 
liefde en romantiek als rode draad. 
Valentijn valt dit jaar op 9 oktober.

 i  Info & tickets: 
www.ccdeschakel.be  
of 056 62 13 40

Tips om je huis dementievriendelijk 
in te richten 
Personen met dementie kunnen steeds 
langer in hun vertrouwde omgeving 
verblijven. Daar worden ze vaak bij  
geholpen door hun partner, kinderen, 
vrienden,... We willen mantelzorgers 
daarom informeren over de kleine 
aanpassingen die helpen om een 
persoon  met nood aan meer structuur 

en begeleiding langer zelfstandig te laten zijn. We maken je 
bovendien wegwijs in het zorglandschap. We  voorzien tijdens het 
infomoment opvang voor personen met dementie die de lezing niet 
kunnen of wensen mee te volgen. Na het infomoment staan de 
medewerkers klaar om meer info te geven over de werking.

Praktisch
n	Maandag 10 oktober van 14.00u. tot 15.30u.
n	Locatie: Woonzorgcentrum De Meers, Schakelstraat 43 
n	Inschrijven vóór 3 oktober:  

dienstencentrum@ocmw.waregem.be of  
056 60 61 88. Graag vermelden of er opvang nodig is. 

Laat je testen 
op borstkanker
Als vrouw tussen de 50 en 69 jaar krijg je om de twee jaar een uitnodiging 
voor een gratis en kwaliteitsvolle mammografie. Borstkanker is immers de 
meest voorkomende kanker onder vrouwen. Liefst één op de negen krijgt 
met de ziekte te maken. Het risico neemt ook toe met de leeftijd. Drie op 
de vier vrouwen bij wie borstkanker ontdekt wordt, is ouder dan 50 jaar. 
Per 1000 borstkankeronderzoeken worden zeven tot negen vrouwenlevens 
gered. Pak het aan voor het jou aanpakt. Oktober is de maand waarin we 
borstkanker in de picture zetten. De stuurgroep Waregem wordt gezonder 
organiseert daarom twee boeiende lezingen.

Praat- en infomoment over borstreconstructie
De borstkliniek brengt in samenwerking met Dr. Van Holder (plastisch chirurg) een 
aantal getuigenissen over verschillende types van reconstructie. 
n	Woensdag 19 oktober om 14.00u. 
n	Ziekenhuis Waregem - zaal Boekenboom - tweede verdieping
n	Inkom gratis
n	(info: liesbeth.braem@ziekenhuiswaregem.be – 056 62 37 71)

BK-notities van en door Kristien Hemmerechts
Kristien Hemmerechts is ambassadrice van Pink Ribbon. Nadat de schrijfster in het 
najaar van 2015 te horen kreeg dat ze aan borstkanker leed, onderging ze een 
borstsparende operatie en radiotherapie. Ze besloot om notities bij te houden 
gedurende deze hele ervaring. Deze pakkende borstkanker-notities verschenen in 
haar autobiografische verhalenbundel Er gebeurde dit, er gebeurde dat. 
n	Maandag 24 oktober om 19.30u. 
n	Bibliotheek Waregem
n	Inkom gratis – plaatsen zijn beperkt
 reservatie via 056 62 12 35 of socialedienst@waregem.be

Dag van de jeugdbeweging is dé feestdag 
van de jeugd waarop iedereen in uniform 
naar buiten komt om zijn of haar 
jeugdvereniging in de kijker te zetten. Voor 
stad Waregem is het een gelegenheid om 
de vele vrijwilligers te bedanken voor hun 
inzet en enthousiasme. Daarom trakteren 
we alle mensen in uniform van de 
jeugdbeweging op een gratis en feestelijk 
ontbijt op de Markt. Onder het motto 
“Samen doen we het!” wordt dag van de 
jeugdbeweging ook dit jaar een topdag! 

 i  Jeugddienst
056 62 13 88
jeugd@waregem.be

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Vrijdag 21 oktober – 7.15u. – Markt - #DVDJB

Zaterdag 15 oktober 20.00u.
Een weergaloze Gilles Deschryver (Code 37) en Ineke 
Nijssen vertolken groteske maar tegelijk menselijke en 
herkenbare personages. De weerbarstige zoon en de 
alleenstaande moeder wroeten in emoties van liefde, 
eenzaamheid en gemis. 

Het KIP brengt met De vrouwen van de zolder een 
ontroerend eerbetoon aan wijlen theatermaker Eric De 
Volder. Hun ‘bleitspel’ balanceert tussen komedie en 
tragedie, tussen een gelukzalige lach en een krop in de 
keel. 

 i  Info & tickets: www.ccdeschakel.be  
of 056 62 13 40

HET KIP: DE VROUWEN
VAN DE ZOLDER

INFOMOMENT: 
RUST IN HUIS
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Zondag 23 oktober - 14.00u.-17.00u. 
SO Gaverke

Alle kinderen en jongeren 
zijn welkom tijdens de Dag 
van de Jeugd. Dit jaar 
spelen we in het thema 
bouwwerf. Waregemse 
jeugdbewegingen zullen elk 
een standje bemannen en 
een toffe activiteit 
organiseren. Denk maar aan 
kruiwagenrace, bierbakbouwen, sjorinitiatie, 
bakstenen metsen met nat zand, en nog veel meer… 
De Dag van de jeugd is volledig gratis en ieder kind 
krijgt een drankje en vieruurtje. Ook dit jaar is er terug 
een grote snoepenworp! Trommel al je vrienden op en 
beleef de leukste namiddag!

Nacht van de Jeugd
Op vrijdag 21 oktober zal de Nacht van de jeugd 
gevierd worden met een gezellig feestje voor 
16-plussers. Meer info volgt later.

 i  Jeugddienst • 056 621 388 • jeugd@waregem.be

Delegatie uit Rwanda
In de Afrikaanse stop krijg je info uit eerste hand 
van onze Rwandese vrienden. De burgemeester 
en de senior van het jumelagecomité komen in 
geuren en kleuren vertellen over de stedenband 
en de cultuur van Rwanda. 

Praktisch
n	Startpunt: jeugdhuis Den Uitvlucht. Je kan 

starten tussen 13.30u. en 15.00u.
n	5 euro (volw.) / 2 euro (6-12 jaar en 

jeugdbewegingen)
n	 Inschrijven vooraf is aangewezen via 

internationalesamenwerking@waregem.be

Een goede gezondheidszorg redt levens. Toch hebben  
1,3 miljard mensen er geen toegang toe. Ze hebben geen 
dokter, apotheek of ziekenhuis in de buurt. Laat staan dat ze die 
kunnen betalen. Daarom voert 11.11.11 dit jaar campagne voor 
een goede gezondheidszorg in het Zuiden. 

Vind je ook dat iedereen goede zorgen verdient? Steun dan een 
van deze acties: In het weekend van 11 november is er verse 
soep te koop in Desselgem en Nieuwenhove. In Sint-Eloois-Vijve 
gaan ze rond om appels te verkopen. Het comité van De Jager 
zal een verkoopsstandje uitbaten op de markt. Zaterdag  
19 november is er in Beveren-Leie Vreemde Tafels. Heb je zin in 
een Zuiders drie-gangenmenu of heb je interesse om gastgezin 
te zijn, stuur dan een mail naar vreemdetafels@gmail.com

Samen op Vlieg Expeditie,  
samen creatief
Deelnemen aan cultuur en 
kunstbeoefening is voor senioren een 
bron van expressie en zingeving.  
Vlieg Expeditie (zie pag. 12) is voor de 
seniorenweek een geschenk uit de 
hemel. Grootouders, kinderen en 
kleinkinderen die samen kennismaken 
met de Waregemse cultuurhuizen…  
Meer moet dat niet zijn.

Petanque
De vaste waarde tijdens de seniorenweek 
is er ook weer bij: de indoor 
petanquewedstrijd! Op maandag  
21 november kan je strijden voor de prijs  
 

van de beste vrouwelijke of beste 
mannelijke deelnemer, maar ook voor  
de eer en het prestige…

n	 Inleg: 2 euro
n	Boulodroom – Meersstraat 5  

(aan sporthal De Treffer)

Activiteiten in de nieuwe bib
n	Workshop over gezondheidsapps 

(hartslagmeters, stappentellers,…) op 
woensdag 23 november om 10.00u.

n	Rondleiding in de nieuwe bib op 
donderdag 24 november om 10.00u.

Beide activiteiten zijn gratis. Inschrijven is 
wel noodzakelijk via  
socialedienst@waregem.be

COCINA DEL MUNDO 
Culinaire wereldwandeling door Waregem 
Zondag 23 oktober 

Voor de tweede keer organiseren stad 
Waregem en het Noord-Zuid forum Waregem 
een culinaire wereldwandeling. De wandeling 
van vijf kilometer brengt je via vijf stops in 
Afrika, Azië, het Midden-Oosten, Zuid Amerika 
en Europa. In elk van de vijf stops krijg je een  
hapje/drankje, een getuigenis en cultuur 
geserveerd. Je maakt kennis met mensen uit 
alle werelddelen en proeft de diversiteit in 
Waregem. 

 i  Dienst internationale samenwerking • 056 62 13 83 • internationalesamenwerking@waregem.be

Zwemmen - Omnisport 
(1e – 6e leerjaar)
Voor de echte waterratten is dit een ideaal kamp!  
In de voormiddag krijgen de kinderen anderhalf uur zwemles, 
daarna staan er verschillende sportieve uitdagingen op het 
programma in de sporthal. 

n	Waar: sporthal De Treffer 
n	Wanneer: 8.30u. tot 16.00u.
n	Prijs: 60 euro
n	Opvang: 8.00u. tot 8.30u. en 16.00u. tot 17.00u. 

Sprookjeskamp voor kleuters  
(2e – 3e kleuterklas)
Voor onze allerjongsten is er deze vakantie het fabelachtige 
sprookjeskamp. Sporten, spelletjes, knutselen en nog zoveel meer 
in de mysterieuze maar prachtige sprookjeswereld. 

n	Waar: sporthal Guido Gezelleschool 
n	Wanneer: 9.00u. tot 16.00u.
n	Prijs: 60 euro
n	Opvang: 8.00u. tot 9.00u. en 16.00u. tot 17.00u. 
n	Opmerking: Kleuterkamp enkel in de voormiddag is ook mogelijk 

(30 euro)

Voor alle info over registratie (op voorhand verplicht) en inschrijven:  
www.waregem.be/sportkampen

 i  Sportdienst • 056 60 07 44 • simon@waregemsport.be

Seniorenweek 2016

 i  Dienst welzijn en sociale zaken • 056 62 12 35 • socialedienst@waregem.be

1,3 miljard mensen    
zonder gezondheidszorg
11.11.11 in Waregem

Na een geslaagde eerste 
editie organiseert de 
burensportdienst een 
nieuwe Sportflix. We 
toveren Waregem Expo 
op donderdag  
3 november van 9.30u. 
tot 15.30u. om tot een 
gigantisch sportparadijs. 
De kinderen kunnen er 
genieten van onder 

andere katapultschieten, trampoline, lasershoot, pannavoetbal, 
air-track, gekke fietsen, rollerskates en zoveel meer. Het zwembad 
zorgt voor de natte afwisseling. Sportkampers nemen automatisch 
deel aan deze activiteit. Inschrijven kan voor 15 euro bij de 
Grabbelpas via http://jeugddienst.waregem.be/. Haast je, de 
plaatsen zijn beperkt.

 i  Sportdienst • 056 60 07 44 • simon@waregemsport.be

SPORTFLIX

 i  Dienst internationale samenwerking • 056 62 13 87
internationalesamenwerking@waregem.be

DAG VAN 
DE JEUGD
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Apothekers
Centraal nummer  0903 99 000 
(1,50 euro/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# 

Tandartsen
Centraal nummer  0903 399 69 
(1,50 euro/minuut) Het callcenter verbindt je door met de 
dichtst bijzijnde tandarts van wacht. (enkel zaterdag, 
zon- en feestdagen van 9.00u. tot 18.00u.)

Nuttige telefoonnummers
Ambulante Drugzorg Waregem  056 60 86 60
Anonieme Alcoholisten  03 239 14 15
Antigifcentrum  070 245 245
Awel (kinder- en jongerentelefoon)  102
Brandwondencentrum  09 332 34 90
Child Focus  116000
De Druglijn  078 15 10 20
Holebifoon 0800 99 533
Hulplijn misbruik en geweld 1712
Kankerlijn  0800 35 445 
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis  056 62 31 11
OCMW 056 62 98 11
Politiezone Mira  056 62 67 00
Rode Kruis Vlaanderen  105
Tele-onthaal  106
Zelfmoordlijn  1813

SOS nummers
Brandweer en ziekenwagen  100
Politiehulp  101
Algemeen Europees noodnummer  112

WEDSTRIJD
VRAAG

D I E N S T V E R L E N I N G

Wachtdienst en nuttige 
telefoonnummers

Openingstijden stadswinkel en dienst burgerzaken
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  13.00u.  17.00u.
dinsdag  8.30u.  doorlopend tussen 12.00u. en 13.00u.* 18.30u.
woensdag  8.30u.  12.00u.  13.00u.  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  gesloten
vrijdag  8.30u.  12.30u.  gesloten
zaterdag  9.00u.  12.00u.  gesloten

*Dienst vreemdelingen gesloten van 12.00u. tot 13.00u. 

Openingstijden andere diensten in het stadhuis
 van  tot  van  tot
maandag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  17.00u.
dinsdag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  18.30u.
woensdag  8.30u.  12.00u.  op afspraak  17.00u.
donderdag  8.30u.  12.00u.  gesloten
vrijdag  8.30u.  12.30u.  gesloten

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst burgerzaken open (uitgezonderd 
dienst vreemdelingen). De eerste zaterdag van de maand zijn behalve de dienst  
burgerzaken ook de diensten milieu en stedenbouw open: 1 oktober en 5 november.
OPGELET: niet langer alle diensten zijn open op zaterdag! Het stadhuis is gesloten op 
dinsdag 1 november, woensdag 2 november, vrijdag 11 en zaterdag 12 november.

Openingstijden deelgemeentehuizen
 Beveren-Leie  Desselgem  Sint-Eloois-Vijve
maandag   13.00u.-17.00u.  13.00u.-17.00u.
dinsdag  13.00u.-17.00u.  
woensdag    
donderdag   8.30u.-12.00u.  8.30u.-12.00u.
vrijdag  8.30u.-12.00u.

Alle deelgemeentehuizen zijn gesloten van maandag 31 oktober tot en met zondag  
6 november en op vrijdag 11 november.

Openingstijden openbare bibliotheken
 Waregem  Leescafé Desselgem  Sint-Eloois-Vijve
maandag  13.00u.-19.00u. 9.00u.-19.00u. 
dinsdag  10.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u.    09.00u.-12.00u.
woensdag  13.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u.  14.00u.-19.00u.  16.00u.-19.00u.
donderdag  10.00u.-19.00u.  9.00u.-19.00u. 13.30u.-17.30u.
vrijdag  13.00u.-19.00u. 9.00u.-19.00u.
zaterdag  10.00u.-16.00u.  10.00u.-16.00u.  10.00u.-12.00u. 10.00u.-12.00u.

De bibliotheek van Waregem is nog gesloten tot 1 oktober wegens verhuis naar het 
Boekenplein 1. Vanaf dan gelden nieuwe openingsuren, ook voor de afdelingen in 
Desselgem en Sint-Eloois-Vijve. De bibliotheken zijn gesloten op dinsdag 1 en woensdag 
2 november, vrijdag 11 en zaterdag 12 november.

Openingstijden recyclageparken
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag   12.00u. - 19.00u.
donderdag     gesloten
zaterdag     8.00u. - 14.00u.

Alle containerparken zijn gesloten op dinsdag 1 november, woensdag 2 november, 
vrijdag 11 november en zaterdag 12 november. 

De Sprong
De Sprong is een uitgave van het stadsbestuur van Waregem
Gemeenteplein 2
tel. 056 62 12 11
fax 056 62 12 23
e-mail secretariaat@waregem.be
website www.waregem.be

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Kurt Vanryckeghem

Verspreiding
Gratis en vijf maal per jaar aan alle 
inwoners van Waregem

De officiële berichtgeving over
Waregem is terug te vinden
n in Het Gouden Blad
n op www.waregem.be
n www.facebook.com/uitinwaregem
n @Stad_Waregem op Twitter
n www.instagram.com/stad.waregem

De sprong is gedrukt op 
FSC-gecertifieerd papier

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.

Vorige prijsvraag
In de Westerlaan wordt een kluifrotonde aangelegd. Bjorn en 
Vanessa Vanderbauwhede-Vanhoutte wisten het juiste 
antwoord en wonnen 4 tickets voor het optreden van de 
Ketnetband in OC De Coorenaar. 
Nieuwe wedstrijdvraag
Hoe lang kan je altijd gratis parkeren in de ondergrondse 
parkings in Waregem vanaf 3 oktober?

Stuur je antwoord tegen uiterlijk 28 september naar 
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,  
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van je 
adresgegevens en telefoonnummer.

Te winnen
Een mand vol met streekproducten op de Boerenmarkt 
op zondag 2 oktober. (mand enkel af te halen tijdens de 
Boerenmarkt).


