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Sinds enkele jaren zet de provincie flink in op het project Iedereen West-Vlaams, oftewel: we mogen best trots zijn op
onze gedreven provincie. Maar we mogen in Waregem zelf ook wel eens preus lik fjirtig zijn. Onze stad kreeg/krijgt
immers flink wat erkenning en er staan ook nog enkele waardevolle projecten op stapel.

Actief archief

Midden december vorig jaar werd in Oostende de
tweejaarlijkse provinciale erfgoedprijs voor publieksgerichte
projecten uitgereikt. We waren fier getuige van hoe het
Waregemse stadsarchief gelauwerd werd als premiewinnaar
met het erfgoedproject Van paardenmiddel tot
paardendokter. Het project verbindt de
wereldgeschiedenis van de paardengeneeskunde met de
lokale paardenhistoriek en werd daarvoor gelauwerd door
de jury. De tentoonstelling kon in 2011 op veel bijval
rekenen en werd
naderhand ook in de Aula
van de Gentse Universiteit
opgesteld. Een absolute
troef dus op het palmares
van het stadsarchief. n

Actief Waregem
Actief bezig zijn

Enkele dagen
voordien had
Waregem al het
label van
Sportelgemeente
gekregen. Die prijs
kregen we omdat we
voldoen aan de zeven
basiscriteria om 50-plussers meer te laten bewegen
en sporten. Dat is geheel naar de zin van Bloso dat in
het kader van hun sensibiliseringscampagne het label
van Sportelgemeente toekent. n

Actief tegen kanker

Ook 2014 oogt veelbelovend. Op
zaterdag 31 mei is Waregem immers één
van de gaststeden voor de 1 000
kilometer van Kom op tegen kanker.
Het stadsbestuur zet zijn beste beentje
voor en neemt deel met twee fietsploegen.
Ondertussen hebben we al verschillende
acties achter de rug om het startgeld van
10 000 euro in te zamelen. Op 31 mei
trappen we samen tegen kanker en
vormen we zeker en vast de langste
erehaag aan het Heilig-Hartcollege. Maar
daarover later meer… n

Actief quizzen

En dan zijn we dit jaar ook nog in de running om
de Slimste Gemeente van Vlaanderen te worden!
Televisiezender Vier pakt uit met de tweede editie
van de TV-quiz. Presentator Michiel Devlieger
sprak de magische woorden “proficiat
Waregem”. Daardoor kan onze burgemeester dit voorjaar de Waregemse eer
verdedigen, samen met zijn teamgenoten/Waregemnaars Wouter Baert en Marieke
Debels. Hoe ze het er vanaf brengen, zie je op dinsdag 18 maart. n
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#KORT
GEZEGD
Nieuwe wandelpad
Het wandel- en fietspad in de nieuwe
verkaveling Tategemstraat (site Bulcaen)
tussen de Goelevenweg en de
Platanendreef wordt verder aangelegd
tot aan de Gaston Martensstraat.

Nieuwe kleedkamers
KWS Desselgem
Voetbalclub KWS Desselgem kan sinds
enkele weken gebruik maken van hun
nieuwe kleedkamers, secretariaat en
bijhorende bergplaats. Deze werken
kostten 520 300 euro (incl. btw)

Jeugdinitiatieven in Tomberg
Ook in de toekomstige beleidsperiode
ondersteunt de stad de
jeugdwerkinitiatieven op vlak van
infrastructuur. Voor het gebruik van het
jeugdlokaal Tomberg 21A keurde de
gemeenteraad een gebruikersreglement
goed. Chiro Leieland en speelpleinwerking

STEDELIJKE BERICHTEN

Aangepaste tarieven
identiteitskaarten

De Speelberg gebruiken deze lokalen en
met hen werden afspraken gemaakt over
huur en gebruik van het jeugdlokaal.

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voerde een
indexering door van de prijzen van de identiteitskaarten.
Hierdoor zijn ook de Waregemse tarieven aangepast. n

Parkeerverbod Vijfseweg

Type identiteitsdocument
Oud tarief
eID
15 euro
eID - dringend
116 euro
eID - zeer dringend
180 euro
Kids-ID
6 euro
Kids-ID - dringend
109 euro
Kids-ID - zeer dringend
173 euro
vreemdelingenkaart
15 euro
vreemdelingenkaart - dringend
116 euro
vreemdelingenkaart - zeer dringend 180 euro
attest immatriculatie
15 euro

In het OLV-ziekenhuis zijn er regelmatig
klachten over bezoekers die parkeren op
de bermen, voetpaden en soms zelfs op
het fietspad langs de Vijfseweg. Om dit op
te lossen besliste de gemeenteraad dat er
daar niet langer mag worden geparkeerd
vanaf de bebouwde kom van het centrum
tot aan het oude stationsgebouw in
Sint-Eloois-Vijve. In deze zone komen
binnenkort ook verbodsborden die dit
duidelijk maken.

Nieuw tarief
16 euro
117 euro
182 euro
7 euro
110 euro
175 euro
16 euro
117 euro
182 euro
16 euro

Nieuwe klassen
Sint-Eloois-Vijve

In afwachting van het nieuwbouwproject
komen er in februari klascontainers bij de
stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve.
De aanbesteding voor dit project loopt
momenteel nog.

Aanpassingen
reglement bibliotheek
Sinds begin dit jaar zijn er enkele wijzigingen in het
bibliotheekreglement. Deze gelden voor alle Waregemse
bibliotheken. Daarmee liggen de spelregels ook meer in de
lijn van de andere West-Vlaamse bibliotheken. Alle uitleg
hierover vind je op pagina 4.
Het volledige overzicht (vernieuwd reglement) kan je
krijgen in de bib of via www.waregem.be/bibliotheek. n

Tarieven
en renovatie
zwembad
Zwembad De Treffer is één van de meest
drukbezochte en populairste zwembaden
in de regio. Zo waren er in 2013 maar liefst
346 518 bezoekers. Er is, sinds de grote
renovatie van het zwembad in 2001, nu
voor het eerst een aanpassing van het
Type

Nieuwe huisvuilzakken

tarief. Sinds januari wordt een onderscheid
gemaakt tussen Waregemnaars en
niet-Waregemnaars. De Waregemnaars
hebben recht op een reductietarief. Dit
reductietarief kan je verkrijgen aan de kassa
na controle van je identiteitskaart.
Prijs

Jonger dan 6 jaar
Vanaf 6 jaar
Personen met een handicap
55+
Groepen vanaf 15 personen
Tienbeurtenkaart jonger dan 6 jaar
Tienbeurtenkaart vanaf 6 jaar
Abonnement gezin/jaar
Abonnement individueel/jaar

1,50 euro
4,50 euro
2,50 euro
2,50 euro
3 euro
13,50 euro
40,50 euro
200 euro
150 euro

Reductietarief
Waregemnaars
1,25 euro
4 euro
2 euro
2 euro
3 euro
11,25 euro
36 euro
175 euro
125 euro

In 2015 wordt bovendien werk gemaakt van een grondige renovatie van de omkleedruimtes en sanitaire ruimtes van het zwembad. De kostprijs van de werken wordt
geraamd op 1 miljoen euro. Niet alleen de cabines zelf maar ook de vloeren, elektriciteit,
verwarming, verlichting en sanitair moeten worden vernieuwd. In 2014 wordt alles grondig
voorbereid. n
i Sportdienst • 056 60 07 44 • info@waregemsport.be
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In de regio zijn er geen huisvuilzakken meer per
gemeente/stad. Ze zijn vervangen door uniforme zakken
voor tien gemeenten: Anzegem, Avelgem, Deerlijk,
Harelbeke, Kruishoutem, Kuurne,
Spiere-Helkijn, Waregem,
Wielsbeke en Zwevegem. Je kan
je Waregemse huisvuilzakken wel
nog gebruiken tot eind maart.
Daarna kan je altijd overtollige
zakken omruilen in de kantoren van
IMOG (Harelbeke), mits de
opleg van het
prijsverschil. n

Nieuwe prijzen
• Grote zakken
(wit en oranje)
1,60 euro
• Kleine zakken (wit)
0,85 euro
• PMD-zak (blauw)
0,15 euro

STEDELIJKE BERICHTEN

Sinds begin januari zijn er een aantal wijzigingen van kracht geworden in onze stad. Om niet voor verrassingen te staan, sommen we de
belangrijkste graag eens op. Let wel: dit zijn de veranderingen die van toepassing zijn voor de doorsnee Waregemnaar of Waregemse
vereniging. Bij meer specifieke veranderingen zijn bijvoorbeeld de betrokken verenigingen persoonlijk op de hoogte gebracht.

Wat verandert er in 2014
Reglement herdenkingen
Eerste Wereldoorlog
Waregemse organisatoren kunnen sinds 1 januari een eenvoudige
aanvraag indienen voor een financiële ondersteuning als ze een initiatief
organiseren om de Groote Oorlog te herdenken.
www.waregem.be/degrooteoorlog n

Vernieuwde openingstijden stadhuis,
stadswinkel en deelgemeentehuizen
Maandag
Dinsdag

Subsidies milieudienst
• Subsidies voor groendaken en hemelwaterputten zijn
afgeschaft. Dit komt omdat de Vlaamse Overheid een
dergelijke terugbetaling aan de lokale overheden ook
afschaft.
• De subsidie rationeel energiegebruik wordt beperkt tot
250 euro per dossier. Er is wel een overgangsregeling
voor REG-premieaanvragen uit 2012-2013. n

8.30u. tot 12.00u. en op afspraak (*) van 13.00u. tot 17.00u.
8.30u. tot 12.00u. en op afspraak (*) van 13.00u. tot 18.30u.
(stadswinkel doorlopend open tussen 12.00u. en 13.00u.)
Woensdag 8.30u. tot 12.00u. en op afspraak (*) van 13.00u. tot 17.00u.
Donderdag 8.30u. tot 12.00u.
Vrijdag
8.30u. tot 12.30u.
Zaterdag 9.00u. tot 12.00u.
Stadswinkel en dienst bevolking zijn open. De eerste zaterdag
van de maand zijn alle diensten open. Indien je een rijbewijs wil
aanvragen of afhalen op zaterdag, dan kan dit enkel de eerste
zaterdag van de maand.
(*) stadhuis in de namiddag: wie in de namiddag niet onmiddellijk terecht kan
bij de dienst die hij/zij nodig heeft, krijgt een afspraak voor een later tijdstip of
een latere datum
De deelgemeentehuizen zijn voortaan één voormiddag en één namiddag per
week open. Je vindt een volledig overzicht op pagina 6. n

Toelagen en subsidies
Noord-Zuidwerking
Er zijn enkele wijzigingen bij de toelagen en
subsidies Noord-Zuidwerking. Naast
enkele veranderingen zijn er ook twee
nieuwe toelagen.

Uitlenen feestmateriaal
Voor het leveren van nadars wordt er een forfait
van 25 euro aangerekend sinds 1 januari 2014.
Verenigingen die aangesloten zijn bij een
Waregemse adviesraad kunnen één keer per jaar
vrijstelling krijgen. n

• De basistoelage voor Noord-Zuidorganisaties is 150 euro. Dit is gekoppeld aan een
mogelijke werkingstoelage van maximaal 350 euro, afhankelijk van de kwaliteitsbeoordeling.
• De toelage voor kleinschalige projecten varieert volgens het aantal toegekende punten en
bedraagt minimaal 1000 euro tot maximaal 1500 euro. De kwaliteit wordt beoordeeld door
een externe commissie.
• De toelage voor educatieve projecten in het Noorden is maximum 500 euro. Afhankelijk van
het soort activiteit en de educatieve waarde ervan, worden punten toegekend.
• De toelage voor campagnegerichte werkgroepen die aangesloten zijn bij de Wereldraad
bedraagt 75 euro.
• De toelage voor jongerenprojecten is een ondersteuning voor jongeren die op stage gaan of
vrijwilligerswerk doen in het buitenland. Het bedrag hiervoor is minimum 250 euro tot maximum
500 euro, afhankelijk van de duur van het vrijwilligersproject. Het bedrag moet worden besteed
aan het project waarvoor men zich inzet. n
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BIBLIOTHEEK

Wie leest, weet het wel zeker: niets is leuker dan lezen over gevaar. Over bij nacht en ontij op boeven
jagen, over gevaarlijke overtochten op zee, over moed en toch durven, akelige krokodillen, vampieren en
ander onheil. Daarom wordt de bibliotheek tijdens de 43e Jeugdboekenweek misschien wel een van de
gevaarlijkste plekken van het land. Of is het net een veilige haven? Want de bib heeft voor elk wat wils.
Tijdens de Jeugdboekenweek verwennen we alle kinderen met leuke activiteiten rond goede boeken.
Aan alle durvers: welkom in de bib, en wees vooral niet bang…

Gevaar in de bib

Jeugdboekenweek van 15 tot 30 maart
Ontdek de bib in een
jeugdboekenweekspel

Wij kunnen alleen maar waarschuwen: elke klas
die in de maand maart één van de Waregemse
bibliotheken betreedt, doet dit op eigen risico! De
leerlingen kunnen dan op een speelse en actieve
manier het rijke aanbod van de bib leren kennen.
Er is een inspirerend bibliotheekspel voor kleuters en
leerlingen van het eerste en tweede leerjaar; alles
draait natuurlijk rond gevaar, met onder meer bijtende
boeken en dito beestjes. Voor leerlingen van het
derde tot zesde leerjaar is er het spel Gevaar in de
bib. Het Ministerie van Ondefinieerbaar Punctueel
Nutteloze Zaken heeft besloten om de jeugdbib te
sluiten omdat die vol gevaarlijke boeken staat die een
slechte invloed zouden hebben op het jonge volkje.
Al wie meedoet aan het spel kan de sluiting
voorkomen!

Wijzigingen bibreglement
Sinds begin dit jaar zijn er enkele
wijzigingen in het bibliotheekreglement.
Deze gelden voor alle Waregemse
bibliotheken. Daarmee liggen de spelregels
ook meer in de lijn van de andere WestVlaamse bibliotheken. We lichten er even
de belangrijkste uit.
• Jaarlijks lidgeld: 5 euro (-18 jaar is gratis).
• Nieuwe leden vanaf 15 jaar: geen bibpas
meer, wel met elektronische identiteitskaart.
• Gratis klaspas voor leerkrachten uit het
kleuter- en lager onderwijs. Voorwaarden:
geldige lerarenkaart + persoonlijke bibpas.
• Dvd’s lenen = gratis.
• Te-laat-geld: 0,20 euro per dag per ontleend
item.
• Reserveren: 0,50 euro per item. Verwittiging
mogelijk per mail (gratis) of per brief (1 euro).
• Klaarzetten niet-uitgeleende werken:
0,50 euro.
• Maximum 20 werken per keer ontlenen:
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verdeeld over 10 boekmaterialen, 10
niet-boek-materialen en/of 2
taalcursussen.
• Doorsnee uitleentermijn: 4 weken (meeste
boekmaterialen) of 2 weken (dvd’s, cd’s,
reisgidsen). Verlengen mogelijk voor
maximum dezelfde termijn.
• Verlengen: in bib aan balie of zelfbedieningspc’s of via waregem.bibliotheek.be.
• Automatische verwittigingsmail is mogelijk.
Geef je mailadres door aan
bibliotheek@waregem.be
of via waregem.bibliotheek.be.
Het volledige reglement lezen? Dat kan in de
bib of op www.waregem.be/bibliotheek,
onder het luikje “De bib praktisch”. n
i

Bibliotheek Waregem
056 62 13 70
bibliotheek@waregem.be

Auteurs over de vloer

Alle klassen van het derde kleuter tot en met het
zesde leerjaar zijn welkom voor een boeiende lezing
of creatieve workshop. We konden immers weer heel
wat toppers uit de jeugdliteratuur strikken zoals
illustratoren Pieter Gaudesaboos, Jan De Kinder, Tom
Schoonooghe en Carll Cneut. De leerlingen van het
vijfde en zesde leerjaar zullen zeker onder de indruk
raken van de spannende boeken van de jonge Jonas
Boets. De jongsten kunnen dan weer genieten van
de verhalen van meester-verteller Guy Daniëls die zijn
gezellige verteltent meebrengt. n
i

bib Waregem: 056 62 13 70
bib Desselgem: 056 72 25 38
bib Sint-Eloois-Vijve: 056 61 65 81
bibliotheek@waregem.be

Geef
jouw mening
en win!
Nog tot eind februari kan je als inwoner of
bezoeker van onze stad meedoen aan een
grootschalig Vlaams marktonderzoek. Het
gaat om een onderzoek naar (niet-)gebruikers/
bezoekers van bibliotheken, cultuurcentra en
gemeenschapshuizen, opgesteld door de
Universiteit Antwerpen en LMOV (Lokaal
Marktonderzoek Vlaanderen). n

Surf naar www.v2020.be/mening/3945,
vul de online enquête in en mogelijk val je
ook nog in de prijzen! In ruil voor jouw
mening staat er een vliegreis naar New
York of een iPad op het spel. Niet
aarzelen dus! Om mee te doen moet je
minimum 16 jaar zijn.

POLITIE

Ken je wijkagent
De Lokale Politiezone Mira wil de politieman of -vrouw dichter bij elke
inwoner brengen om doelgericht te kunnen inspelen op de specifieke
problemen van een wijk. Wijkwerking is hier een belangrijk onderdeel
van. Elke wijkinspecteur heeft immers een vaste wijk, wat maakt dat
ze dan ook het aanspreekpunt bij uitstek zijn. Aarzel niet om je
wijkagent aan te spreken! Hij/zij helpt je graag verder.

Binnen de politiezone zijn er momenteel 23 wijkinspecteurs waarvan
8 in Waregem, 4 in Anzegem, 7 in Zwevegem, 3 in Avelgem en
1 in Spiere-Helkijn. Zij staan onder de leiding van commissaris
Rudy Mabbe, die wordt bijgestaan door commissaris
Luc Detollenaere en hoofdinspecteur Arnout Vanacker. Zij zijn
respectievelijk wijkcoördinator Zuid (Avelgem, Zwevegem en
Spiere-Helkijn) en wijkcoördinator Noord (Waregem en Anzegem).

Wat doet een wijkinspecteur?
• Aanwezig zijn in de wijk en contact leggen met de inwoners
om zo het veiligheidsgevoel te verhogen
• Luisteren naar klachten en bekommernissen van de bevolking
en indien mogelijk een oplossing aanreiken
• Kleine sluimerende conflicten en geschillen opsporen en bemiddelen
• Adreswijzigingen en andere opdrachten voor de stad
• Informatie inwinnen
• Mensen advies geven inzake wetgevingen (gemeenschappelijke
muren, snoeien van bomen en hagen, werking van het
gerecht,…)
• Preventietips omtrent inbraak, jeugdbescherming,
familierecht,…

Maak kennis met de wijkinspecteurs

Commissaris
Rudy Mabbe
Directeur
politionele
ondersteuning
en diensthoofd
wijkdienst PZ Mira

Wijkinspecteur
Francky
Hoste
Beveren-Leie

Hoofdinspecteur
Arnout
Vanacker

Wijkinspecteur
Frankie
Demeulenaere

Wijkcoördinator
Noord PZ Mira

Gaverke en
De Biest

Wijkinspecteur
Nancy
Rogge

Wijkinspecteur
Philip
Sabbe

Torenhof, De Jager,
Biezenhof en Spei

Nieuwenhove en
Molenpark

Wijkinspecteur
Geert
Van Praet
Wijkinspecteur
Bart
T’Kindt

Wijkinspecteur
Katrien
Van Braekel

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

Voor Waregem-Centrum wordt er binnenkort een nieuwe wijkinspecteur aangeduid, ter
vervanging van wijkinspecteur Roland Deconinck die eind 2013 met pensioen ging.
De wijkinspecteurs zijn bereikbaar via het onthaal van de PZ MIRA in de Schakelstraat 2
of op het algemene nummer 056 62 67 00 (toets 4). Je kan ook een afspraak maken
met de wijkinspecteurs om langs te gaan in een van de deelgemeentehuizen. n

Villapark, Karmel,
Paardenwijk,
Peiskeshof,
Meersblomme,
industriezone
Flanders Field

TIP! op www.pzmira.be kun je onder de rubriek “wijkwerking”
per straat de bevoegde wijkinspecteur opzoeken.
i

PZ Mira
056 62 67 00 • secretariaat@pzmira.be • www.pzmira.be
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DEELGEMEENTEHUIZEN

Wie in Beveren-Leie, Desselgem of Sint-Eloois-Vijve woont, hoeft niet voor alle administratieve boodschappen naar het stadhuis
in Het Pand te gaan. Voor veel zaken kun je immers terecht in deelgemeentehuizen ’t Klokhuis, De Mote of De Linde.

Deelgemeentehuizen
in de kijker
Sinds begin dit jaar zijn onze drie
deelgemeentehuizen twee keer per week open:
een keer in de voormiddag en een keer in de
namiddag (zie onderaan). Het loket wordt bemand
door een medewerker van de dienst bevolking,
maar je kunt er ook terecht voor heel wat andere
diensten.

Milieu
n Aankopen vuilniszakken IMOG (alle types)
n Afhalen gratis vuilniszakken medische redenen
n Meldingskaart ophalen snoeihout
n Afvalkalender IMOG
Varia
Reservatie en sleutelbeheer voor
OC ’t Klokhuis, De Kernelle of De Linde
n Afhalen brochure Vlaanderen Vakantieland
n Indienen Waregembonnen door handelaars
n Indienen formulieren grafconcessies of
vaccinatie polio
n Afgeven meldingskaart, briefwisseling,…
n

Welke dienstverlening?
Bevolking
n Identiteitskaarten (eID en Kids-ID)
n Adresveranderingen
n Wettelijk samenwonen
n Uittreksel strafregister (het vroegere bewijs
van goed gedrag en zeden)
n Bewijs van gezinssamenstelling, woonst,
leven of nationaliteit
n Toelating buitenlandse reizen voor minderjarigen
n Afstempelen formulier C3 deeltijdse arbeid of
verblijfsbewijs RVA
n Orgaandonatie
n Laatste wilsbeschikking
n Afhalen huisnummer
n Afhalen gratis Gavertas (voor nieuwe inwoners)
Sociale zaken
n Aanvragen pensioen
n Toelage voor thuiszorg, mantelzorg,
nutsvoorzieningen, vakantiekosten,…
n Parkeerkaart personen met een handicap

Voor een aantal populaire producten is heel
specifieke kennis of apparatuur nodig, waardoor
die dienstverlening enkel in het stadhuis kan
worden aangeboden. Dit is bijvoorbeeld het geval
voor de aankoop van Waregembonnen, het
aanvragen van rijbewijzen of reispaspoorten en de
aangifte van geboorte of huwelijk.
De volledige en actuele lijst met dienstverlening in
de deelgemeentehuizen vind je op onze website
onder de zoekterm ‘deelgemeentehuis’.
Opgelet: betalen in de deelgemeentehuizen kan
enkel cash, niet met bancontact. n

Online aanvragen
Wist je dat je voor de aanvraag van een
aantal attesten en getuigschriften zelfs de
deur niet meer uit hoeft? Via
www.waregem.be kan je immers enkele
zaken helemaal online aanvragen.
De meeste kan je dan laten opsturen
naar je thuisadres. Alleen een uittreksel uit
het strafregister moet je achteraf nog
persoonlijk komen afhalen.
n
n
n
n
n

n
n

Uittreksel uit het strafregister
Afschrift van de geboorteakte
Afschrift van de huwelijksakte
Afschrift van de overlijdensakte
Getuigschrift van woonst en
verblijfplaats
Getuigschrift van nationaliteit
Getuigschrift samenstelling van het
gezin

i

Surf naar www.waregem.be
zoek dan op ‘e-loket’

Waar en wanneer

‘t Klokhuis
Beveren-Leie

De Mote
Desselgem

De Linde
Sint-Eloois-Vijve

Kerkdreef 23
8791 Waregem
T 056 62 13 30
F 056 72 43 11
E bevolking@waregem.be

Liebaardstraat 34
8792 Waregem
T 056 62 13 35
F 056 72 43 14
E bevolking@waregem.be

Koekoekstraat 26
8793 Waregem
T 056 62 13 25
F 056 61 72 49
E bevolking@waregem.be

dinsdag: van 13.00u. tot 17.00u.
vrijdag: van 8.30u. tot 12.00u.

maandag: van 13.00u. tot 17.00u.
donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.

maandag: van 13.00u. tot 17.00u.
donderdag: van 8.30u. tot 12.00u.
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MEERJARENPLANNING

BBC, maar geen televisie noch bouwbedrijf
Het beleid voor onze stad tot 2019

Iedere zes jaar maakte het stadsbestuur al een meerjarenplan
(MJP) op. Daarin stonden de grote uitdagingen die de stad wou
aangaan en de grote lijnen van wat de stad belangrijk vond. Dit
plan was tot 2013 eerder vrijblijvend en de stad kon zelf de
inhoud bepalen en hoe ze daarmee omsprong. Daarnaast was
de boekhouding voor elke gemeente ook anders, zeker als dit op
Europees vlak bekeken werd.
Sedert januari 2014 moet elke Vlaamse provincie, gemeente/stad en OCMW
nu werken volgens de nieuwe richtlijnen van de beleids- en beheerscyclus
(BBC). Zowel de stad, onze stedelijke vzw’s CC De Schakel en Sportbeheer,
het autonoom gemeentebedrijf Wagso en het OCMW werken straks op
dezelfde manier. Dit niet alleen voor hun planning en financiering maar ook
voor de evaluatie. Ook andere Vlaamse provincies, steden en gemeenten,
maar ook andere Europese lidstaten werken volgens deze nieuwe structuur.
Hierdoor wordt een algemeen Europees beleid eenduidiger en gemakkelijker
op te volgen en bij te sturen waar mogelijk.
Het meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd in de gemeenteraad van
19 december 2013. Het is het eerste meerjarenplan dat is opgemaakt
volgens die nieuwe regels. Ook de manier waarop het budget, de
boekhouding en de jaarrekening van de stad werden gemaakt, is voor het
eerst volgens die nieuwe spelregels. Deze regels gaan niet alleen over de
centen zelf, maar ook over de inhoud van de plannen, de uitvoering ervan en
–zeker niet onbelangrijk– de evaluatie.

Het zou ons te ver leiden om hier de volledige werking van het BBC uit te
leggen. Belangrijk om weten is vooral dat de planning van het beleid heel
goed uitgewerkt moet worden, dat er enkele verplichte accenten moeten
worden gelegd, dat er een verplicht financieel evenwicht moet zijn en dat er
op regelmatig tijdstippen rapporten moeten worden gemaakt.
Wie na het lezen van dit dossier nog meer wil weten over beleidsdomeinen,
beleidsvelden, prioritaire beleidsdoelstellingen,… kan hiervoor terecht op
www.binnenland.vlaanderen.be/BBC. n

Hoezo tot 2019?
Je kan je misschien afvragen
waarom het meerjarenplan loopt van
2014 tot en met 2019, terwijl de
gemeenteraad verkozen is van 2013
tot en met 2018. De reden
hierachter is heel eenvoudig: het is
voor een nieuwe bestuursploeg
onmogelijk om al meteen voor het
eerste jaar een nieuw meerjarenplan
te maken. Daarom schuift die termijn
met 1 jaar op, zodat de volgende
bestuursploeg steeds ook een jaar
de tijd krijgt om hun krachtlijnen uit
te zetten.
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Strategisch meerjarenplan
voor Waregem

Visie, beleidsdomeinen en doelstellingen
De stad heeft een omgevingsanalyse gemaakt
waarin gezocht werd naar de noden in elk van
de beleidsdomeinen. De gemeenteraad heeft
daarop de missie en visie van onze stad
bepaald:

JEUGD

“Waregem is een jonge, veilige, dynamische
stad met een bovenlokale functie, waar zowel
de Waregemnaar als de bezoeker zich goed
moet voelen.
Waregem wil zich profileren als een bruisende,
zorgende, ondernemende en vooral leefbare
stad waar het goed is om te wonen, te werken,
te leven en waarvoor het bestuur de nodige
initiatieven ontwikkelt”.

De werking werd opgedeeld in vijf grote blokken, de
zogenaamde beleidsdomeinen.
1. Algemene financiering
2. Interne werking
3. Omgeving
4. Leven en welzijn
5. Vrije tijd
Bij het opstellen van actieplannen werd in de eerste
plaats rekening gehouden met wat financieel mogelijk
is. Voor het stadsbestuur was het belangrijk dat de
belastingen niet verhogen. De personenbelasting blijft

6,8%, de opcentiemen op de onroerende voorheffing
blijven op 1600. Ook de andere belastingen blijven
gelijk. Alleen de belasting op de afvalzakken wordt
gelijkgesteld met de andere omliggende gemeentes.
De stad houdt er ook aan de schulden niet te laten
stijgen. Op 1 januari 2014 had de stad een schuld van
26,5 miljoen euro. In totaal zijn er de komende zes jaar
89 miljoen euro investeringen gepland. Deze
investeringen worden hoofdzakelijk gefinancierd met
eigen middelen, maar ook een deel met leningen. Op
het einde van de legislatuur zal de schuld verminderd
zijn tot nog slechts 23,8 miljoen euro.

DUIDELIJKE DOELSTELLINGEN
TOT 2019
Er werden vier strategische doelstellingen vastgelegd voor de periode tot 2019. Daaraan werden een aantal grote
investeringen gekoppeld en dient deze structuur ook om het overige beleid van de stad op te delen.
1. Vanuit een sterke organisatie werken aan een
kwaliteitsvolle dienstverlening
Hierbij is de verdere uitbouw van de stadswinkel een
belangrijke factor. (1 750 000 euro)
De stad wil een duurzaam financieel beleid en de
kwaliteit en efficiëntie van de organisatie waar
mogelijk nog verhogen. Verbeteren van communicatie
is hier ook een belangrijk middel.
2. Verder ontwikkelen van een aantrekkelijk en
bruisend Waregem
Uiteraard kunnen we hier niet naast de Zuidboulevard
met een mooie boulevard, een parkeergarage en een
nieuwe hedendaagse bibliotheek. (27 500 000 euro)
Daarnaast wordt er budget opzij gezet voor het
vernieuwen van dorpskernen in deelgemeentes.
(1 600 000 euro)
De stad mag toeristisch nog aantrekkelijker worden
(denk maar aan de geplande renovatie van het
Koetshuis en het kampeerautoterrein ). Ook op
sportief vlak wil de stad investeren (stadion,
hippodroom, atletiekpiste,…).
3. Streven naar een veilige en leefbare stad
Door de collectorwerken Hollebeek kunnen meer
rioleringsstelsels gescheiden worden. Dit zorgt voor
meer zuivering van vuil water en
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meer zuiver water in de beken. (7 400 000 euro)
In de Westerlaan en de Noorderlaan worden
rioleringswerken gepland. (3 500 000 euro)
Er is ook oog voor vernieuwen, onderhouden en
beheren van alle riolen en wegen, fiets- en voetpaden.
Verkeersveiligheid en mobiliteit vormen een grote
uitdaging die we niet uit de weg gaan, onder meer
door de verkeersveiligheid te verhogen op de N43 en
aan de E17 of door de parking aan het station uit te
breiden.
Het bestuur wil een regierol opnemen bij de
reconversie van verlaten sites of verkavelbare gronden
en een toekomstvisie ontwikkelen voor Het Pand. Om
een leefbare stad te hebben, is er zeker aandacht
voor parken, bossen, een duurzaam afvalbeleid,
minder energieverbruik, beperken van de
broeikasuitstoot, geluidshinder en luchtpollutie.
4. Zorg voor de stad, zorg van de stad
Senioren krijgen een duidelijke plek in de stad, onder
meer door meer seniorenwoningen te voorzien. Er is
ook aandacht voor jonge gezinnen. Niet alleen
investeert de stad verder in onderwijs (o.a. de
stedelijke basisschool Sint-Eloois-Vijve krijgt nieuwe
kleuterklassen), ook kinderopvang krijgt de nodige
aandacht. n

Jeugdwerk wordt financieel en
logistiek gesteund. Bijna alle
jeugdwerkinitiatieven hebben een
vast stedelijk lokaal. In de komende
beleidsperiode is het de bedoeling
om dit voor nog meer initiatieven te
doen.
Daarnaast is er ook de aandacht voor
speel- en ontmoetingsruimtes. Zo zorgen
we voor spreiding van speelpleintjes,
maar denken we ook aan skaters,
repetitieruimtes,… Aan de hand van het
masterplan en na inspraak van de buurt
vullen we de plekken waar de hoogste
nood is. De stad neemt ook initiatieven
om veilig en verantwoord fuiven mogelijk
te maken.
De jeugddienst organiseert veel losse
activiteiten (vb. Grabbelpas), maar ook
buiten de vakanties zoeken we naar
manieren om alle jongeren op te vangen:
buitenspeeldag, Kleinste Steeple,
Spellewaarde, Piekniek Elektriek,
Klankkast,…
Verder zoeken we naar een goede
samenwerking met onder meer de
speelpleinwerkingen en ondersteunen we
bovendien jongerencultuurprojecten. n

Minder plannen?

MEERJARENPLANNING
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De Vlaamse beleidsprioriteiten
Heel wat sectoren maakten in het verleden hun eigen beleidsplan. Door de planlastvermindering moeten die aparte beleidsplannen
niet meer worden gemaakt. Voor een aantal sectoren werden door Vlaanderen wel beleidsprioriteiten bepaald: jeugd, sport, cultuur,
ontwikkelingssamenwerking en integratie kregen hiervoor richtlijnen. Als de stad die doelstellingen realiseert, kunnen we daar
subsidies voor krijgen.

CULTUUR
Het lokaal cultuurbeleid moet kwalitatief en duurzaam zijn. Hierbij
moeten we aandacht hebben voor gemeenschapsvorming,
cultuureducatie en bereiken van kansengroepen. Dit geldt voor
zowel de bibliotheek, het cultuurcentrum als de cultuurdienst.
De cultuurdienst ondersteunt actief en blijvend het verenigingsleven.
Zelf organiseren en ondersteunen we een kwalitatief en
gemeenschapsvormend cultuur- en vrijetijdsaanbod (vb. Zwemglinsters,
Winterwoordennacht, homemademarkt, kinderkunstenfestival,…)

SPORT
We ontwikkelen verder de kwalitatieve uitbouw van de
sportverenigingen en behouden ook een eigen aanbod
sportactiviteiten.
Zo organiseert de sportdienst laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten
voor de jeugd (vb. sportkampen, woensdagnamiddagsport, zwemlessen).
Daarnaast zijn er ook laagdrempelige kwalitatieve sportactiviteiten voor
volwassenen en senioren: omnisport, damesturnen, hydrofit, aerobic,…
De stad heeft ook aandacht voor kansengroepen door een aangepast
sportaanbod voor mensen in armoede (fietslessen allochtonen,
buurtsportwerking,…). We werken aan een specifiek aanbod voor G-sporters
(sporters met een handicap). Sportbeheer organiseert ook nog met de
Belgische Federatie tegen Kanker een aangepast aanbod voor revaliderende
kankerpatiënten.

Cultuurcentrum De Schakel plant diversiteit in hun programmatie. Zowel
cultuuraanbod voor het brede publiek als prikkelende nicheprogrammering
komen aan bod.
De stad heeft ook een uitstekende bibliotheek. De uitgebreide en
gevarieerde collectie willen we verder uitbouwen, promoten en ter
beschikking stellen.
Ook educatie blijft belangrijk in het cultuurbeleid, onder meer door
intensiever samen te werken met het onderwijs. We blijven ook inzetten op
een aangepaste dienstverlening voor personen met beperkte mobiliteit en
voor moeilijk bereikbare doelgroepen op cultureel, educatief en
sociaaleconomisch gebied. n

Daarnaast zijn er natuurlijk ook nog de investeringsdossiers zoals de
atletiekpiste, renovatie kleedkamers zwembad de Treffer,… in de komende
periode. n

Ook in Waregem neemt het aantal nieuwe inwoners van
diverse afkomst toe. De uitdaging is om alle burgers te laten
deelnemen aan het maatschappelijk gebeuren op grond van
gelijkwaardigheid en met respect voor ieders eigenheid.
De stad wil de contacten tussen Waregemnaren en nieuwkomers
stimuleren. Nieuwkomers de
kans geven om de taal te leren
en oefenkansen in het dagelijkse
leven zijn hierbij zeer belangrijk.
Daarnaast wil de stad de
toegankelijkheid van alle diensten
en voorzieningen blijven
verbeteren. Daarom zoeken we
mee naar manieren om de
communicatie, het
personeelsbeleid en het
dienstenaanbod af te stemmen
op de toenemende diversiteit.
In het plan kiest de stad er ook
voor om te werken aan de
uitbouw van inspraakkanalen
waar ook die doelgroep hun
mening kan geven. Een specifiek
subsidiebeleid biedt extra
ondersteuning. n

Door laagdrempelige
activiteiten kunnen we op een
ongedwongen manier
informeren en aansporen om
betrokkenheid bij de NoordZuid problematiek te verhogen.
Door een subsidiereglement
worden lokale Noord-Zuidorganisaties en initiatieven beter
ondersteund. Om de impact van
een Waregems Noord-Zuidbeleid
te verhogen zal er nog meer
samengewerkt worden met o.a.
onderwijs, diverse socio-culturele
en jongeren organisaties, …

Sinds 2005 is Waregem een
FairTrade gemeente. Door haar
eigen engagement wil het
stadbestuur de inwoners doen
nadenken over eerlijke handel.
Door de jumelage met Gatsibo
(Rwanda) heeft de solidariteit een
gezicht, bv. door de uitbouw van
de beroepsschool. Beide steden
zijn het erover eens dat deze steun
moet gebruikt worden om o.a. de
kwaliteit van het onderwijs te
verbeteren.
De stad wil ook een band smeden
tussen de bevolking van beide
steden en hiervoor nieuwe
groepen aanspreken. n

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING

INTEGRATIE

9

DOSSIE

R

MEERJARENPLANNING

De stad moet een financiële nota maken, opgesplitst in drie delen. Deze delen van het budget geven weer wat de stad in kas
zal hebben na het financieel boekjaar als alles wordt ontvangen en uitgegeven zoals geraamd.

Het budget in 2014
Exploitatiebudget

= alle ramingen van kosten en opbrengsten
voor de gewone werking van de stad
De stad voorziet 42 712 000 euro uitgaven. Het gaat hier enerzijds
over goederen en diensten die worden aangekocht (10 070 000
euro). Bijvoorbeeld energiekosten en aankopen van materialen voor
de diverse diensten, maar ook over de loonkosten van de stad.
Deze worden voor 2014 geraamd op 17 611 000 euro.
In de exploitatie-uitgaven zitten ook de werkingssubsidies, d.i. alle
subsidies die de stad geeft aan onderliggende besturen. De totale
werkingssubsidies worden voor 2014 geraamd op 13 565 000 euro.
Hierin is de werkingstoelage aan het OCMW de grootste (3 938 000
euro), gevolgd door de dotatie aan de politiezone Mira (3 229 000
euro). Ook Sportbeheer (1 357 000 euro) en CC De Schakel
(869 000 euro) krijgen een toelage. Tenslotte zitten ook de te
betalen intresten op leningen onder de exploitatie-uitgaven.
De gewone werking van de stad brengt ook inkomsten met zich
mee, geraamd op 52 799 000 euro voor 2014. Het gaat hier over
de gewone ontvangsten uit de werking (bv. opbrengsten uit de
containerparken, huuropbrengsten uit gebouwen van de stad,…).
De raming hiervoor bedraagt 3 773 000 euro. Daarnaast zijn er ook
de ontvangsten uit belastingen. Deze worden voor 2014 geraamd
op 29 157 000 euro.
n aanvullende belasting op de personenbelasting (11 133 000 euro)
n opcentiemen op de onroerende voorheffing (15 225 000 euro)
n andere belastingen, o.a. belasting op de huisvuilzakken,…
(2 164 000 euro)
Ook zijn er werkingssubsidies die de stad krijgt van de hogere
overheden. Deze bedragen 16 606 000 euro, waarvan
8 610 000 euro van het Gemeentefonds.
Ten slotte zijn er ontvangsten uit beleggingen en dividenden.
Deze worden voor 2014 geraamd op een kleine 3 000 000 euro. n

Investeringsbudget

= ramingen van de investeringen en de
inkomsten uit verkopen en uit subsidies op
de investeringswerken
In 2014 zijn 35 141 000 euro investeringsuitgaven voorzien. Deels
betreft dit werken die al begonnen zijn, maar waarvoor in 2014 nog
moet worden betaald.
De belangrijkste investeringswerken voor 2014:
n Project Zuidboulevard (nieuwe bibliotheek en boulevard):
6 500 000 euro
n Collectorwerken Hollebeek (Bessemstraat, Hazewindstraat,…):
1 500 000 euro
n Renovatie koetshuis park Casier: 1 100 000 euro
n Project wonen aan de Leie: 1 300 000 euro
n Aanleg nieuw jeugdcomplex op uitbreiding: 1 125 000 euro
n Aanleg nieuwe atletiekpiste: 1 000 000 euro
n Kerk Desselgem interieurwerken: 910 000 euro
n tweede fase stadswinkel: 800 000 euro
n Renovatie kleedruimtes zwembad De Treffer: 750 000 euro
n Nieuwe klassen Sint-Eloois-Vijve: 750 000 euro
n Geluidswerende wand Galgestraat: 500 000 euro
n Beheerplan park Casier: 521 000 euro
n Aanleg nieuwe ontsluitingsweg ziekenhuis: 310 000 euro
Voor de investeringen in de kerk Desselgem, de nieuwe klassen in
Sint-Eloois-Vijve en de collectorwerken Hollebeek worden de te
verkrijgen subsidies voor 2014 geraamd op 3 072 000 euro.
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Voor de investeringen van de Zuidboulevard en het project wonen aan de Leie
worden verkopen en inbrengen voorzien van 1 100 000 euro. n

Andere ontvangsten en uitgaven
= alle kapitaalsaflossingen van de stad

De stad voorziet dit jaar 3 580 000 euro kapitaal en intresten te moeten
terugbetalen. Het af te lossen kapitaal bedraagt 2 820 000 euro. De stad had
op 1 januari van dit jaar 26 500 000 euro eigen schulden. In 2014 plant de
stad geen bijkomende leningen.
Naast de ramingen van de uitgaven en ontvangsten voorziet de stad ook geld
voor het Zilverfonds. Eind 2014 zal er 5 000 000 euro in deze spaarpot
voorzien zijn om de toekomstige pensioenen van de ambtenaren te kunnen
betalen.
Belangrijke conclusie is dat de stad in de gewone werking meer ontvangt dan
uitgeeft. Dit geeft financiële ruimte om te investeren. De stad heeft ook geen
problemen om haar verplichtingen in kader van haar leningen na te komen,
beslist een pluspunt in deze tijden. n

i Financiële dienst • financiën@waregem.be • 056 62 12 61

Resultaat op kasbasis

Budget 2014

I.

Exploitatiebudget
10.086.564
Uitgaven
42.712.810
Ontvangsten
52.799.374
- Belastingen en boetes
29.157.654
- Algemene werkingsbijdrage van andere
16.606.205
lokale overhedenoverheden
- Tussenkomst door derden in het tekort
0
van het boekjaar
- Overige
7.035.515
II. Investeringsbudget
-30.857.135
- Uitgaven
35.141.475
- Ontvangsten
4.284.340
III. Andere
-2.832.987
Uitgaven
3.073.590
- Aflossing ﬁnanciële schulden
2.823.590
a. Periodieke aflossingen
2.823.590
b. Niet-periodieke aflossingen
0
- Toegestane leningen
250.000
- Overige transacties
0
Ontvangsten
240.603
- Op te nemen leningen en leasings
0
- Terugvordering van aflossing van ﬁnanciële schulden
240.603
a. Periodieke terugvorderingen
240.603
b. Niet-periodieke terugvorderingen
0
- Overige transacties
0
IV. Budgettaire resultaat boekjaar (I + II + III)
-23.603.558
V. Gecumuleerd budgettaire resultaat vorig boekjaar 38.000.699
VI. Gecumuleerd budgettaire resultaat (IV + V)
14.397.141
VII. Bestemde gelden (toestand op 31 december)
5.272.024
- Bestemde gelden voor de exploitatie
5.000.000
- Bestemde gelden voor investeringen
272.024
- Bestemde gelden voor andere verrichtingen
0
VIII. Resultaat op kasbasis (VI - VII)
9.125.117
Dit resultaat is meteen ook een goede basis voor het financieren
van het verder meerjarenplan tot 2019.

Voor wie maar niet genoeg krijgt van het veldrijden, serveren we op woensdag 26 februari de Cyclocross
Masters. Net zoals vorig jaar is de spectaculaire afsluiter van het veldritseizoen te gast in het Waregemse
stadscentrum. De ingrediënten zijn net hetzelfde: het kruim van het internationale veldritpeloton (m/v),
een parcours van ongeveer 1 kilometer vol hindernissen en veel ambiance. De toegang is natuurlijk
helemaal gratis! Wie er vorig jaar al bij was, weet dat je deze avondcross zeker niet mag missen…

CyclocrossMasters

Woensdag 26 februari – www.viocyclocrossmasters.be
Het parcours door het stadscentrum zit vol hindernissen: de
zandbak, boomstammen, het wasbord, de trappen oplopen ...
Kortom, geen moment rust voor de toppers en voortdurend
spektakel voor het publiek. Je ziet de renners op het compacte
parcours immers de hele tijd aan het werk.

Programma
15.00u.
18.00u.
18.30u.
19.10u.
19.20u.
19.40u.
20.15u.
21.00u.
21.10u.

Jeugdinitiatie (tot 16.30u.)
Presentatie renners
Tijdrit dames en heren (1 ronde)
Podiumceremonie tijdrit
Battle of the sexes
Wedstrijd elite dames (20 min)
Wedstrijd elite heren (30 min)
Podiumceremonie dames en heren
Kroning Koning Winter

Mobiliteit
De presentatie van de renners,
alle podiumceremonies en de
kroning van Koning Winter
vinden plaats op de Markt.
Finish

Start

boomstammen
1

Omdat alle spektakel te zien is in hartje Waregem, zijn er op 26
februari in het stadscentrum enkele wijzigingen in het de
verkeerssituatie.

De Markt

Afgesloten vanaf dinsdag 25 februari om 8.30u.: parkeerverbod
voor Het Pand, doorgaand verkeer blijft mogelijk.
Op woensdagnamiddag geen verkeer mogelijk vanaf 14.30u.
(toegangswegen afgesloten).
Alles terug open vanaf donderdag 27 februari om 9.00u.

Het centrum op woensdag 26 februari
n
n
brugje
2

n

zandbak 6

n

Stadhuis

3

jump
zandbak
5

6

wasbord
4

8

trap

schans

n

RENNERS

i

7

haag met beekje

fietsen

69e Dwars Door Vlaanderen
Woensdag 26 maart is alweer een
wielerhoogdag voor Waregem. Het
startschot van Dwars Door Vlaanderen klinkt
in Roeselare, maar de aankomstlijn ligt naar
goede gewoonte in onze stad. De 69e editie
van deze voorjaarsklassieker is anderhalve
week voor de Ronde van Vlaanderen een
belangrijke test. Wij zijn alvast benieuwd wie
de Italiaan Oscar Gatto opvolgt en op de
Verbindingsweg als eerste over de finishlijn
rijdt. n
i

Alle info over Dwars Door Vlaanderen
vind je op www.dwarsdoorvlaanderen.be

8.00u.: Parkeerverbod aan het Jeugdcentrum
9.00u.: Parkeerverbod aan tennisvelden in Schakelstraat, tijdelijk
afsluiten van Stormestraat (vanaf Verhelststraat) en Holstraat
(vanaf Guido Gezellestraat) voor plaatsen van nadarafsluitingen.
13.00u.: Afsluiten van Stormestraat (vanaf Verhelststraat),
Holstraat (vanaf Guido Gezellestraat), Meersstraat (vanaf
sporthal Treffer) en volledige Schakelstraat, (2) parkeerverbod
onder Pand en parkings rond Pand (aan residentie Regenboog,
naast politiekantoor en voor OCMW/Schakel)
14.30u. tot 22.00u.: Stationsstraat (vanaf rotonde Oscar
Verschuerestraat tot aan Markt) en Keukeldam (vanaf Damweg
tot aan Markt)
16.00u. tot 22.00u.: Bijkomend afsluiten volledige Meersstraat
en Kwaestraatje n

Dienst feestelijkheden
056 62 12 11
feestelijkheden@waregem.be

De Ronde
door Waregem
De 98e Ronde Van Vlaanderen passeert ook in
2014 door Waregem. Op zondagmiddag 6 april
kan je de hele karavaan twee keer zien passeren.
• Rond 11.45u.: Sprietestraat - Liebaardstraat
- Ooigemstraat
• Rond 12.20u.: Alois Biebuyckstraat Posterijstraat - Vijfseweg - Noorderlaan Oosterlaan - Zuiderlaan - Nokerseweg
Organiseer je iets tijdens de doortocht van
de ronde? Vul dan een activiteitenfiche in via
www.waregem.be/activiteitenfiche. n
i

Alle info over De Ronde vind je op www.rvv.be.
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Op zaterdag 22 februari wordt het Jeugdcentrum van 14.00u.
tot 20.00u. omgedoopt tot Spellewaarde. Een bijzonder speels
evenement met games, bordspellen, caféspelen en ander
amusement voor jong en oud, helemaal gratis!

Spellewaarde
van Arcade
tot Zeeslag
We willen met Spellewaarde de geschiedenis
van videospelletjes en consoles overbruggen.
Daarom trakteren we jou op retrospelletjes, niet
extreem flitsend maar nog altijd even leuk.
Daarnaast kan je de allernieuwste videogames
ontdekken, er zijn geen grenzen in Spellewaarde.
Kruis je liever de degens tijdens een strategisch
bordspel? Goed zo, Risk en de Kolonisten van
Catan liggen op jou te wachten. Ook enkele
spellenclubs tekenen present en tonen je
gezelschapsspellen die je nooit eerder hebt
gezien.
Wie nog verder terug in de tijd wil, kan de
glorietijden van weleer herbeleven met volkse caféspelletjes. De voetbaltafel is trouw op
post en ook viking kubb blijft een hit.
Zie je het groter? Geen probleem, leef je maar uit met onze reuzenspellen of leer
vliegen met een modelvlieger. De spellenclubs zullen er trouwens voor zorgen dat ook
de allerkleinsten zich niet vervelen met spelletjes op hun maat. Bekijk het volledige
programma op www.waregem.be/spellewaarde.

100 dagen voor
de laatstejaars
Op vrijdag 14 maart vieren de laatstejaarsstudenten
hun laatste 100 dagen op de schoolbanken. Om
6.00u. zal op de Markt een leerkracht/DJ de
feestvierders klaarstomen met een fijne muzikale start.
Daarna zorgen de scholen voor animatie binnen de
schoolmuren. Om 16.00u., wanneer de school uit is,
wordt er opnieuw muziek voorzien op de Markt, dit
keer langs de kant van Park Casier. n

Programma
6.00u. - 8.00u.
Ochtendsfeer op de Markt met DJ
8.00u. - 16.00u.
Animatie binnen de schoolmuren
16.00u. - 20.00u.
Muzikale afsluiter met verschillende DJ’s

De vorige twee edities van Spellewaarde organiseerden we onder de noemer
‘Spellenbeurs’. Omdat je bij ons echter geen spelletjes kan kopen maar vooral beleven,
herdoopten we ons evenement voor de derde editie tot Spellewaarde. n
i

Jeugddienst • 056 62 13 85 • jeugd@waregem.be

Buitenspeeldag

SPORTKAMPEN
KROKUS- EN PAASVAKANTIE
Van verveling kan er tijdens de krokus- en paasvakantie geen sprake zijn
dankzij de sportkampen. Wil je nog inschrijven? Dan ben je er best snel bij!
Er is tijdens beide vakanties onvervalst sport- en speelplezier in de aanbieding.
Ontdek snel het uitgebreide programma op www.waregem.be/sport en informeer
bij de sportdienst voor welke sportkampen je nog kan inschrijven. n
i

12

Sportdienst • 056 60 07 44 • info@waregemsport.be

Infokrant Waregem 2014 n 1

Op woensdag 2 april maken tablet en televisie geen
schijn van kans. Aan de stadionvijvers wacht van
14.00u. tot 17.00u. een waar speelparadijs op de
kinderen. De sport-, cultuur- en jeugddienst slaan de
handen in elkaar om er een onvergetelijke dag van te
maken.
We kunnen je nu al garanderen dat het zal kriebelen op
de trampoline en het prinsessen-disco-springkasteel, er
lekker veel vaart zal inzitten op de draaimolen en
survivalbaan, de speleobox een spannende
ontdekkingstocht wordt en dan hebben we ook nog
pony’s, reuzenspelen en springkastelen in petto. Er is
geen enkel excuus om binnen te blijven! n
i

De laatste speelupdates kan je op de voet
volgen via www.waregem.be/buitenspeeldag

50 jaar cultuurraad
De Waregemse cultuurraad bestaat 50 jaar en dat
wordt gevierd. Hun jaarlijkse feest wordt voor de
gelegenheid een lustrumeditie. Zowat de ganse
Waregemse koorwereld tekent present op de
scène van de schouwburg om het feest op te
luisteren. Tussendoor zijn er video’s en interviews
met een terugblik op het rijke verleden van de
cultuurraad en een frisse kijk op de toekomst,
met onder andere Guido Carron, Jaak Van
Eeckhoutte, Cécile Rigolle, Werther Vander Sarren,
Wannes Destoop en Lennert Coorevits.
Traditiegetrouw worden ook de uitzonderlijke
prestaties van het afgelopen jaar gehuldigd:
Con Cuore Waregem, Koninklijke Muziekvereniging
De Leiezonen, het Bevers Harmonieorkest,
circusartiest Florian Vandemeulebroecke,
sommelier Tijs Coessens, schaakkampioen Heilig-Hartcollege, fluitist Joris
Vercruysse en jubilerend koor Qui-Vive. En… het gerucht doet de ronde dat de
kleinste bigband ter wereld langskomt. Ook benieuwd? Hou 1 maart dan
zeker vrij!
Daarnaast bracht de cultuurraad een boek uit over 50 jaar cultuurraad met een
brok geschiedenis en interessante anekdotes. Een niet te missen boek! n
Praktisch
Feest van de cultuurraad
Zaterdag 1 maart • 20.00u. • CC De Schakel
Gratis toegang

i

Dienst cultuur
056 62 13 10
cultuur@waregem.be

MAART,
KUNSTPARCOURS
DOOR WAREGEM
Op vrijdag 28 februari gaat vanaf 19.00u. de tweede editie
van het kunstevenement MAART van start met een
feestelijke nocturne. De eerste editie in 2013 kende
een groot succes met meer dan 400 bezoekers.
Het kunstparcours mag dit jaar ook rekenen op de
medewerking van cultuurcentrum De Schakel en
passeert een zestal kunstlocaties die via een
wandelroute met elkaar verbonden zijn.
De feestelijke opening van MAART vindt plaats op vrijdag 28
februari en op zes locaties tegelijkertijd: Be-Part, Bruthaus,
Claessens Artists’ Canvas, De Schakel, V-Art en Zaal 29. Een
mooi moment om in een aangenaam kader zes verschillende
actuele kunstexpo’s en performances te beleven. Voor wie de
wandeling te zwaar is, kan de Vrijbus nemen, een uniek rijdend
theaterpodium. Vrijbus dient die avond als shuttle tussen de
locaties. Aan boord geniet je van verfrissende animatie door
voormalig Antwerps stadsdichter Peter Holvoet Hanssen en
actrice Ann Cael.
Tijdens het weekend van zaterdag 1 en zondag 2 maart kan je
het parcours nog volgen van 11.00u. tot 17.00u. De toegang is
gratis.
MAART wordt georganiseerd door een zestal partners uit de
kunstensector. Bezieler van het project is Joris Van der Borght,
galerist van Bruthaus. n
MAART nocturne - vrijdag 28 februari van 19.00u. tot 23.00u.
MAART kunstparcours - zaterdag 1 en zondag 2 maart van
11.00u. tot 17.00u.
i

Dienst cultuur • 056 62 12 56 • cultuur@waregem.be

Kunst boven water
Dag van het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO)
160 academies in het hele land stellen op zaterdag 22 februari
hun deuren open voor het grote publiek tijdens de dag van het
DKO. In Waregem komt het thema van dit jaar letterlijk boven
water met de onthulling van een kunstinstallatie boven de vijvers
van park Baron Casier.
Het thema Kunst boven water werd door de afdeling Beeldende
Kunsten in acht klassen voorbereid. Er zullen acht metersgrote
kleurige vogels landen boven het water. Tijdens de montage
zorgen de afdelingen Muziek, Woord en Dans voor de uitvoering
van het DKO-lied. Het evenement wordt ingeleid door een
muzikale stoet met de kleurige vogels voorop. De stoet vertrekt
aan de Kunstacademie in de Olmstraat om zo over de
zaterdagmarkt door te stappen naar het park.
10.30u. Start van de leerlingenstoet
11.00u. Realisatie via montage boven het water
Iedereen is welkom om met eigen ogen vast te stellen of de
kunstenaars de voeten droog kunnen houden. n
i

Stedelijke Kunstacademie
056 61 48 50
bk@academiewaregem.be

Tentoonstelling
Ruben Bellinkx verlengd
De tentoonstelling Stasis van Ruben Bellinkx in Be-Part werd unaniem
geloofd in de pers en lokte al heel veel bezoekers - van dichtbij én veraf naar de Westerlaan. Daarom werd de tentoonstelling verlengd tot en
met zondag 2 maart. Bezoeken kan nog steeds helemaal gratis.
Stasis is de eerste uitgebreide tentoonstelling van Ruben Bellinkx in
België. De tentoonstelling omvat ﬁlms, tekeningen, foto’s en installaties
van de laatste tien jaar. Er staan ook nieuwe en bestaande werken én een
eerste publicatie over zijn oeuvre. n
i Be-Part • 056 62 94 10 • info@be-part.be • www.bepartlive.org
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CC De Schakel stelt voor
Vijf jonge muzikanten maken een
nostalgische wandeling doorheen de
hits van weleer met hun concert De
Tijd van Toen: vanaf ‘den oorlog’ tot en
met de sixties, van La Esterella via
Frank Sinatra en Marilyn Monroe tot
Elvis. De bewoners van De Meers
zullen voor de gelegenheid een aantal
nummers instuderen om te kunnen
meezingen. Dit alles aangevuld met
leuke anekdotes, een niet te
versmaden diavoorstelling, lekkere
koffie en een stukje taart. Een
smakelijk muzikaal matinee! n

Donderdag 6 maart om 14.30u.
Ierse Berm - OCMW
10 euro

© Bernadette Mergaerts

Spinoza, filosoferen
en seksuele
wiskunde

Tijdens drie lezingen geven evenveel
vooraanstaande filosofen hun visie
op een bepaald thema uit de
wijsbegeerte. Tinneke Beekman
vertaalde in haar boek Door
Spinoza’s lens de inzichten van deze
inspirerende filosoof naar de wereld
van vandaag en leert ons deze op
27 februari te interpreteren. Tijdens
het filosofisch café dat door Luc
Vanneste op 20 maart wordt geleid,
ondervind je aan de lijve dat
filosoferen voor iedereen toegankelijk
is en dat samen babbelen over visies
en gedachten telt. Seks en
wiskunde, wij brengen ze alvast niet
met elkaar in verband en toch
bewijst professor Jean-Paul Van
Bendegem dat het beiden activiteiten vol patronen zijn. Met zijn lezing op
24 april doet hij ook zijn strategie uit de doeken waarmee je de ideale partner
kan vinden. n

Telkens om 20.00u. • oranje zaal De Schakel • 5 euro

Pieter Embrechts
is een gelukkig
man

Gezegend met het apenbloed
dat door zijn aderen stroomt en
de engelenstem waarmee hij
menig meisje het hof maakt,
veroverde Pieter Embrechts tal
van Vlaamse schouwburgen. Na
omzwervingen langs theater en
televisie heeft hij tien jaar na zijn
eerste Nederlandstalige album
Maanzin opnieuw zin om dit repertoire onder de aandacht te brengen. Met
bestaand en nieuw werk én met een groep vrienden-muzikanten, die we o.a.
kennen van groepjes als Gorki, Pitti Polak, Flowers For Breakfast en Sioen
wordt het ongetwijfeld een reuze aangename avond. n

Zaterdag 8 maart om 20.30u. • De Schakel • 16/13 euro

The Broken Circle Breakdown,
nog niet gezien?

Begin maart weten we of deze prachtfilm de ultieme erkenning krijgt, in de
vorm van een Oscar. Had je nog niet de kans om dit meesterwerk van Felix Van
Groeningen met onder andere een magistrale Veerle Baetens in de hoofdrol
mee te pikken? Noteer dan alvast woensdag 5 maart in je agenda. Tijdens
deze extra filmavond word je meegezogen in het woelige leven van Elise,
Didier en hun zieke dochtertje Maybelle. n
“The Broken Circle
Breakdown snoert je de keel
toe, snokt ongenadig aan je
traanklieren en laat je, vijf
minuten voor het einde, als
een wrak in je bioscoopstoel
achter. Waarna Van
Groeningen met grote
bravoure toch nog een slot
aan zijn film breit dat je
hoopvol de bioscoop
uitstuurt.” (De Standaard)

Woensdag 5 maart • 20.00u. • CC De Schakel • 7 euro
Ook te zien op maandag 3 maart naar aanleiding van maandagavond
filmavond.
i

CC De Schakel • 056 62 13 40 • www.ccdeschakel.be

GAVERPRIJS VOOR
LISA SPILLEBEEN
Voor de vijftiende keer al slaan CC De Schakel, het
stadsbestuur en de Waregemse cultuurraad de
handen in elkaar voor de organisatie van één van de
belangrijkere prijzen voor schilderkunst in de
Benelux: De Gaverprijs. Laureaat van deze editie
werd de 23-jarige Lisa Spillebeen uit Izegem.
Ze mocht het prijzengeld van 5 000 euro in
ontvangst nemen en mag zo in het voorjaar van
2015 een tentoonstelling presenteren in De Schakel.
Eén van haar deelnemende werken wordt bovendien
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© Tomcornille.be

De Tijd van Toen

opgenomen in het kunstpatrimonium van de stad
(zie afbeelding).
Niet minder dan 119 kunstenaars schreven zich in
en lieten drie van hun werken beoordelen door een
vakkundige jury.
Lisa Spillebeen werd gelauwerd voor haar kleurrijke
en poëtische, klassiek-moderne schilderijen.
Provinciegenoot Lisa is afkomstig uit Izegem en
behaalde haar Master in de schilderkunst aan het
KASK in Gent. Hans Temmerman werd bekroond
met de tweede prijs (2 500 euro) en de jongste van
de geselecteerde kunstenaars, Wannes
Vanwijnsberghe, kaapte de derde prijs (1 000 euro)
weg met zijn fascinerende, raadselachtige werken. n

(VER)BOUWEN

Tegen 2021 moeten alle nieuwe woningen in Vlaanderen ‘bijna-energieneutraal’ zijn. Die term is nog
niet vast omlijnd. In elk geval staan isolatie en hernieuwbare energie centraal. Een betere isolatie
houdt de energievraag laag, hernieuwbare energie vult die vraag op een duurzame manier in.

Bouw bijna-energieneutraal
Sinds 1 januari 2014 is de energieregelgeving weer
aangescherpt. Vanaf nu moet je als bouwheer kiezen
tussen investeren in hernieuwbare energie of 10% beter
doen dat het E-peil (E60).
Kies je voor hernieuwbare energie, dan heb je de keuze
tussen deze installaties:
• Zonnepanelen
• Zonneboiler
• Warmtepomp
• Biomassaketel
• Participatie in een buurtproject dat energie opwekt
Kies je niet voor hernieuwbare energie, dan ben je verplicht
om 10% onder het wettelijke E-peil (zie kaderstuk) te
duiken. Voor alle bouwvergunningen en meldingen
ingediend na 1 januari 2014, wordt dat dus E54 in plaats
van E60. Hoe je dat doet, bepaal je zelf: extra isoleren, een
ventilatiesysteem met warmteterugwinning, een nog
energiezuiniger verwarmingssysteem,… Lukt dat niet, dan
volgt er een boete.
Door de nieuwe regels, vergroot de factuur voor je
bouwwerken sowieso met enkele duizenden euro’s.
Echter: extra isolatie en hernieuwbare energie betalen
zich op termijn natuurlijk wel terug. n

E-peil en Energieprestatiecertificaat
E-peil: score die aangeeft hoe energiezuinig je woning is. Hoe lager het E-peil,
hoe energiezuiniger de woning. Een E-peil wordt enkel berekend bij nieuwbouw,
waarvoor er een stedenbouwkundige vergunning werd aangevraagd na
31 december 2005. In Vlaanderen krijg je na de bouw van je (nieuwbouw)woning
het energieprestatiecertificaat voor nieuwbouw. Daar staat je E-peil op.
Het E-peil mag hiervoor maximum E70 zijn. Voor bouwaanvragen vanaf 1 januari
2014 is dat E60 (of E54 als je niet investeert in hernieuwbare energie).
Energiesprestatiecertificaat (EPC): niet hetzelfde als E-peil! E-peil geldt enkel
bij nieuwbouw, terwijl het EPC geldt voor alle woningen. Het EPC van jouw
woning geeft aan hoe hoog je energieverbruik is, uitgedrukt in kWh/m².

Ben je van plan te bouwen of te verbouwen? Dan gelden sinds 1 januari
2014 nieuwe regels voor de waterhuishouding. De gewestelijke
stedenbouwkundige verordening legt nieuwe regels op voor het voorzien
van hemelwaterputten, infiltratie- en buffervoorzieningen en gescheiden
lozing van afval- en regenwater.
De nieuwe verordening is strenger dan de vroegere regelgeving en kadert in
de aanpak van wateroverlast. De principes blijven dezelfde: regenwater
scheiden van afvalwater, regenwater zoveel mogelijk gebruiken en het
overtollige regenwater laten insijpelen in de bodem.
De regels verstrengen echter als volgt:
• Elke constructie of verharding groter dan 40m² moet mogelijkheden
voorzien om het regenwater in de grond te laten sijpelen.
• De meeste constructies moeten een inﬁltratievoorziening hebben.
Percelen kleiner dan 250m² zijn vrijgesteld van inﬁltratievoorzieningen.
• Nieuwe eengezinswoningen en gebouwen (andere dan eengezinswoningen) groter dan 100m² moeten een regenwaterput van minimum
5 000 liter voorzien. Vroeger was dit slechts 3 000 liter. Bij een uitbreiding
of verbouwing is geen nieuwe put meer vereist.
• Bij nieuwe verkavelingen worden collectieve inﬁltratievoorzieningen
verplicht.

Nieuwe gewestelijke
stedenbouwkundige
verordening regenwater

Bouwaanvragen ingediend vóór 1 januari 2014
vallen nog onder de oude wetgeving inzake
hemelwater. n

i

Dienst stedenbouw
056 62 12 86
stedenbouw@waregem.be
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DIENSTVERLENING

Openingstijden stadswinkel en dienst bevolking
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
9.00u.

tot
van
12.00u.
13.00u.
doorlopend tussen 12.00u. en 13.00u.*
12.00u.
13.00u.
12.00u.
gesloten
12.30u.
gesloten
12.00u.
gesloten

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.

maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

van
op afspraak
op afspraak
op afspraak
gesloten
gesloten
gesloten

tot
17.00u.
18.30u.
17.00u.

Openingstijden deelgemeentehuizen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

056 60 91 00
056 71 05 90

Tandartsen

Op zaterdag zijn enkel de stadswinkel en de dienst bevolking open. De eerste zaterdag
van de maand zijn alle diensten open en kan je rijbewijzen aanvragen en afhalen: 1 maart
en 6 april.

Beveren-Leie

Centraal nummer 0900 105 00 (0,50 euro/minuut)
of www.apotheek.be
of aan de ingang van iedere apotheek
Waregem en Sint-Eloois-Vijve
Beveren-Leie en Desselgem

Openingstijden diensten in het stadhuis
tot
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.00u.
12.30u.
12.00u.

Apothekers

Dokters

* dienst bevolking gesloten van 12.00u tot 13.00u

van
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
8.30u.
9.00u.

Wachtdienst en nuttige
telefoonnummers

Desselgem
13.00u.-17.00u.

Sint-Eloois-Vijve
13.00u.-17.00u.

8.30u.-12.00u.

8.30u.-12.00u.

13.00u.-17.00u.

8.30u.-12.00u.

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
Politiezone Mira
O.L.V. van Lourdes Ziekenhuis
Antigifcentrum
Brandwondencentrum
Kankerfoon
De Druglijn
Ambulante Drugzorg Waregem
Anonieme Alcoholisten
Zelfmoordlijn

056 62 67 00
056 62 31 11
070 245 245
09 332 34 90
0800 15 802
078 15 10 20
056 60 86 60
03 239 14 15
02 649 95 55

SOS nummers

Brandweer en ziekenwagen
Politiehulp
Awel (kinder- en jongerentelefoon)
Rode Kruis Vlaanderen
Tele-onthaal
Algemeen Europees noodnummer
Child Focus

100
101
102
105
106
112
116000

Openingstijden openbare bibliotheken
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

Waregem
13.00u.-19.00u.
13.00u.-17.00u.
13.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-12.00u.
13.00u.-19.00u.
13.00u.-19.00u.
10.00u.-16.00u.

Desselgem

Sint-Eloois-Vijve

16.00u.-19.00u.

09.00u.-12.00u.

14.00u.-19.00u.
14.00u.-19.00u.

14.00u.-19.00u.

10.00u.-12.00u.

10.00u.-12.00u.

Openingstijden containerparken
maandag - dinsdag - woensdag - vrijdag
donderdag
zaterdag

12.00u. - 19.00u.
gesloten
8.00u. - 14.00u.

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

De officiële berichtgeving over
Waregem is terug te vinden
■ in Het Gouden Blad
■ op www.waregem.be
■ op WTV-teletekst van pag 350 tot 354
■ www.facebook.com/uitinwaregem

Verantwoordelijke uitgever
Burgemeester Kurt Vanryckeghem
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

Samenstelling, coördinatie
en eindredactie
Dienst externe zaken
Gemeenteplein 2, 8790 Waregem

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

16

Infokrant Waregem 2014 n 1

WEDSTRIJD
VRAAG
Vorige prijsvraag

Het sprookjesboek waar Zohra uit voorlas tijdens de
vertelstoel heette Zohra en de Gazellen. Carine Dejaeghere
won 15 tickets voor de ijspiste en kon genieten van winterse
pret.

Nieuwe wedstrijdvraag

Wat zijn de vijf beleidsdomeinen in de beleids- en
beheercyclus?
Stuur je antwoord tegen uiterlijk woensdag 12 maart naar
desprong@waregem.be of Prijsvraag De Sprong,
Gemeenteplein 2 - 8790 Waregem met vermelding van
je contactgegevens.

Te winnen

Een kinderbibpakket

