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Beste Erpe-Merenaar 
 
We hebben het voorbije jaar ingezet op het digitaliseren van 
onze diensten. Heel wat zaken kan je ondertussen al online 
regelen. Je hoeft dus niet voor alles naar het administratief 
centrum of het sociaal huis te komen. We vergeten hierbij na-
tuurlijk ook onze oudere inwoners en de mensen die niet on-
line zijn niet. Zij kunnen ons altijd telefonisch contacteren of 
langskomen op afspraak.  
 
Door de coronacrisis voerden we het werken op afspraak in. 
Werken op afspraak biedt een aantal voordelen. Wij kunnen 
ons beter voorbereiden en jullie zullen sneller geholpen wor-
den. Vergeet dus zeker in de toekomst niet eerst een af-
spraak via www.erpe-mere.be te maken met onze 
medewerkers. Zij helpen je zo snel en efficiënt mogelijk ver-
der. 
 
Ook in deze digitale tijden blijft de infogids een handige en 
bruikbare wegwijzer. Deze gids bevat veel onmisbare infor-
matie en contactgegevens en het geeft een mooi overzicht 
van onze dienstverlening! 
 
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt 
aan het tot stand van deze infogids. Bijzondere dank gaat uit 
naar de adverteerders. Dankzij hun medewerking kunnen wij 
jou deze gids helemaal gratis aanbieden. Het zijn bijzondere 
tijden voor onze lokale handelaars, dus denk aan hen als je 
gaat winkelen en koop lokaal.  
 
Volg ons zeker ook op Facebook en Instagram als je op de 
hoogte wil blijven van wat er te gebeuren staat in onze ge-
meente. 
 
Veel leesplezier. 
 
Hugo De Waele 
Uw burgemeester 
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN 
 
Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerende orgaan van de gemeente. Ze vormt het dagelijkse 
bestuur van onze gemeente. Het college neemt beslissingen als één geheel. Hoewel een bepaalde schepen een 
aantal welbepaalde bevoegdheden heeft, kan hij toch niet eigengereid een beslissing nemen. Het college staat in 
voor het voorbereiden van de dossiers van de gemeenteraad, het uitvoeren van de beslissingen van de raad, het 
dagelijkse beheer van de gemeente en haar goederen en het toezicht op de gemeentewerken en het gemeente-
personeel. Het college vergadert doorgaans elke dinsdagnamiddag in het GAC Steenberg. Deze vergaderingen 
zijn niet openbaar. 
 
Voor een onderhoud met burgemeester of schepenen maak je best eerst een afspraak. 
 

Burgemeester  
Hugo De Waele (CD&V) 
Oudenaardsesteenweg 213 
9420 Erpe-Mere 
053 60 34 03 
0477 33 70 62 
hugo.dewaele@erpe-mere.be  
Bevoegdheden 
Algemene leiding, politiezaken, veiligheid en verkeer, informatie, kerkfabrieken, brandweer  
 
 
 
Eerste Schepen  
Reinold De Vuyst (N-VA) 
Landries 121 
9420 Erpe-Mere 
053 60 34 08 
0474 25 80 07 
reinold.devuyst@erpe-mere.be  
Bevoegdheden 
Ruimtelijk ordening, leefmilieu, klimaat, dierenwelzijn, groendienst, begraafplaatsen,  
juridische aangelegenheden, landbouw  
 
 
Schepen  
Marleen Lambrecht (CD&V) 
Oudenaardsesteenweg 918 
9420 Erpe-Mere 
053 60 34 05 
0476 29 39 88 
marleen.lambrecht@erpe-mere.be  
Bevoegdheden 
Openbare werken, mobiliteit, technische dienst, patrimonium  



Schepen  
Tom Van Keymolen (CD&V) 
Gentsestraat 86 
9420 Erpe-Mere 
053 60 34 06 
0472 59 42 62 
tom.vankeymolen@erpe-mere.be  
Bevoegdheden 
Sport, senioren, bibliotheek, jeugd, buitenschoolse kinderopvang, toerisme, gemeentear-
chief, internationale samenwerking en ontwikkelingshulp, trage wegen, gelijke kansen  
 
 
Schepen  
Gerda Van Steenberge (N-VA) 
Hofveldweg 2 
9420 Erpe-Mere 
053 60 34 07 
0477 40 31 30 
gerda.vansteenberge@erpe-mere.be  
Bevoegdheden 
Financiën en budget, personeel, ICT, lokale economie, intergemeentelijke samenwerking  

 
 
Schepen 
Johan Van Vaerenbergh (CD&V)  
Oudenaardsesteenweg 610 
9420 Erpe-Mere 
053 60 34 97 
0472 45 11 49 
johan.vanvaerenbergh@erpe-mere.be  
Bevoegdheden 
Voorzitter bijzonder comité sociale dienst, cultuur, onderwijs, feesten en plechtigheden, 
bevolking en ambtenaar van de burgerlijke stand, militie, sociale zaken, welzijn, huis van 
het kind, preventieve gezondheidszorg, armoedebestrijding  
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Wim Lammens 
voorzitter gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn, CD&V 
Rijkhofstraat 25 
9420 Erpe-Mere 
wim.lammens@belgacom.net 
0497 92 12 47 
 
Gaston Van De Keer 
raadslid, CD&V 
Dikkelindestraat 16 
9420 Erpe-Mere 
g.vandekeer@telenet.be 
0477 36 62 85  
 
 
Dries Hostens 
raadslid, CD&V 
Merelputstraat 5 
9420 Erpe-Mere 
dries.hostens@gmail.com 
0486 93 15 96  
 
 
Hedwig Redant 
raadslid, LEF  
Ottergemdorp 59 
9420 Erpe-Mere 
info@keukensredant.be 
 
 
 
William De Windt 
raadslid, N-VA 
Zandstraat 96 bus 1 
9420 Erpe-Mere 
williamdewindt@gmail.com 
0475 48 27 01 
 
 

Dirk De Rouck 
raadslid, CD&V 
Keerstraat 103 
9420 Erpe-Mere 
dirk.derouck@telenet.be 
0474 47 24 13 
 
 
Anja Vanrobaeys 
raadslid, sp.a-Groen 
Honegemstraat 18 
9420 Erpe-Mere 
anjavanrobaeys@gmail.com 
0496 54 35 91 
 
 
Greet Du Bois 
raadslid, CD&V 
Stationsstraat 120 
9420 Erpe-Mere 
greet@danckaert-nv.be 
0483 67 64 61 
 
 
Tom Van Impe 
raadslid, CD&V 
Ommegangstraat 72 
9420 Erpe-Mere 
tom.van.impe@skynet.be 
0478 45 18 87 
 
 
Marc Bosman  
raadslid, CD&V 
Leedsesteenweg 163 
9420 Erpe-Mere 
bosman.marc@telenet.be 
0478 27 56 16 
 

GEMEENTERAAD 
 
De gemeenteraad is het wetgevend orgaan en zo het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. Hij regelt alles 
wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid toegewezen is aan de burgemeester of het college. De ge-
meenteraad vergadert doorgaans eenmaal in de maand in het GAC Steenberg. Geïnteresseerden kunnen de 
openbare zittingen bijwonen. De agenda en de verslagen zijn terug te vinden op de gemeentelijke website 
www.erpe-mere.be.   
 

Gemeenteraadsleden 
 
De volgende leden maken deel uit van de gemeenteraad: 
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Ive Callaert 
raadslid, Open Vld 
Zevekootstraat 151 
9420 Erpe-Mere 
ive.callaert@telenet.be 
0495 58 21 54 
 
 
Guy Van Londersele 
raadslid, VLAAMS BELANG 
Oudenaardsesteenweg 631 
9420 Erpe-Mere 
guy.vanlondersele@skynet.be 
0476 49 92 56 
 
 
Eline De Winter 
raadslid, N-VA 
Oudenaardsesteenweg 560 bus 1 
9420 Erpe-Mere  
eline.dewinter@hotmail.com 
0470 05 34 45 
 
 
Kristel De Grave 
raadslid, N-VA 
Dikkelindestraat 56 
9420 Erpe-Mere 
kristel.degrave@telenet.be 
 
 
 
Reinout Janssens  
raadslid, STERK! 
Hammersweg 11 
9420 Erpe-Mere 
reinout.janssens@telenet.be 
0495 87 40 69

Patrick De Swaef 
raadslid, sp.a-Groen 
Delestraat 30 
9420 Erpe-Mere 
patrick.de.swaef@outlook.com 
0499 89 90 74 
 
 
Alain Franck 
raadslid, VLAAMS BELANG 
Ottergemdorp 55 
9420 Erpe-Mere 
alain.franck@telenet.be 
0475 77 74 20 
 
 
Christel Tritsmans 
raadslid, VLAAMS BELANG 
Dikkelindestraat 13 
9420 Erpe-Mere 
christel.tritsmans@scarlet.be 
0477 30 63 35 
 
 
Emmy Janssens 
raadslid, CD&V  
Ommegangstraat 93A 
9420 Erpe-Mere 
herrema.jane@telenet.be 
0498 45 93 71 
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OCMW-BESTUUR 
 

Raad voor maatschappelijk welzijn 
Het OCMW heeft als taak ‘eenieder in menswaardige omstandigheden’ te laten leven en biedt daarom een uitge-
breide dienstverlening aan. De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit dezelfde personen als de gemeente-
raad. De raad stippelt het beleid uit en vergadert maandelijks. De vergaderingen van de raad zijn gedeeltelijk 
openbaar. 
 

Bijzonder comité voor de sociale dienst 
Binnen het OCMW bestaat er ook een bijzonder comité voor de sociale dienst. In het bijzonder comité voor de so-
ciale dienst zetelen negen leden. Om de drie weken vergadert het comité om te beslissen over de sociale dos-
siers. 

Johan Van Vaerenbergh 
voorzitter, CD&V 
Oudenaardsesteenweg  610 
9420 Erpe-Mere 
johan.vanvaerenbergh@erpe-mere.be 
053 41 07 42 
0472 45 11 49 
 
Annelies Schoukens 
lid comité, STERK! 
annelies.schoukens@telenet.be 

 
 
 
 

 
Katrien  Touriany 
lid comité, CD&V 
 
 
 
 

 
Dirk  De Rouck 
lid comité, CD&V 
Keerstraat 103 
9420 Erpe-Mere 
dirk.derouck@telenet.be 
053 80 07 27 
0474 47 24 13 
 
Peter Iliano 
lid comité, CD&V 
Hoogstraat 17 
9420 Erpe-Mere 
iliano_peter@skynet.be  
0477 60 78 42

Griet De Waele 
lid comité, CD&V 
Dorpsstraat 184 
9420 Erpe-Mere 
grietdewaele@gmail.com  
0486 68 63 55  

 
Franky Van Den Eeckhout 
lid comité, VLAAMS BELANG  
franky.vde@skynet.be 
0478 58 85 85 
 
 
 
 
Gina De Brouwer 
lid comité, N-VA 
Oudebaan 26 
9420 Erpe-Mere 
gina.de.brouwer@gmail.com 
053 63 09 96 
0474 38 54 66  
 
Tom De Windt 
lid comité, N-VA 
Leirekensweg 9 
9420 Erpe-Mere 
tom.dewindt@telenet.be 
0486 03 28 29 
 
 
 

Vast bureau 
Het vast bureau staat in voor het dagelijks bestuur. Deze vergaderingen zijn niet openbaar. Het vast bureau be-
staat uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen. 



GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN 
 
De adviesorganen staan het gemeentebestuur bij in de uitwerking van het beleid. Ze brengen advies uit aan het 
college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraad. Ze zijn samengesteld uit leden van verenigingen 
of belangengroepen. Heel beperkt maken ook gemeenteraadsleden of personen aangewezen door de politieke 
partijen er deel van uit. 

Bibliotheekraad 
Voorzitter: Ria Flobert 
Contact bij de gemeente: Els Stalpaert  
bibliotheek@erpe-mere.be, 053 60 34 70 
 

Cultuurraad  
Voorzitter: Lien Vanderstappen 
Contact bij de gemeente: Ilse Van den Bossche 
cultuur@erpe-mere.be, 053 60 35 60 
 

Gemeentelijke Raad voor  
OntwikkelingsSamenwerking (GROS) 
Voorzitter: Peter D’Herde 
Contact bij de gemeente: Gerda Tillon 
cultuur@erpe-mere.be, 053 60 35 60 
 

Gemeentelijke commissie voor  
ruimtelijke ordening (Gecoro) 
Voorzitter: Raf Suys 
Contact bij de gemeente: Berlinde De Winter  
stedenbouw@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

Jeugdraad 
Voorzitter: Lien De Man 
Contact bij de gemeente: Leoni De Schrijver  
jeugd@erpe-mere.be, 053 60 34 27 
 

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) 
Voorzitter: Gina De Brouwer 
Contact bij de gemeente: Eddy Van Der Eecken 
socialezaken@erpe-mere.be, 053 60 34 90 
 

Milieuraad (Mina) 
Voorzitter: Peter D’Hondt 
Contact bij de gemeente: Kris Van Vaerenbergh 
milieu@erpe-mere.be, 053 60 34 50 
 
 
 

Raad voor toerisme en  
molencommissie 
Voorzitter: Pieter Verhulst 
Contact bij de gemeente: Ilse Van den Bossche  
toerisme@erpe-mere.be, 053 60 35 60 
 

Seniorenraad 
Voorzitter: Liliane Slagmulder 
Contact bij de gemeente: Eddy Van Der Eecken  
socialezaken@erpe-mere.be, 053 60 34 86 
 

Welzijnsraad 
Voorzitter: nog niet gekend 
Contact bij de gemeente: Nathalie De Cooman 
socialezaken@erpe-mere.be, 053 60 34 90 
 
Gemeentelijke overlegorganen 
 

Verkeerscommissie 
Voorzitter: Kristel De Grave  
Contact bij de gemeente: Geoffry Neerinckx   
gemeentebestuur@erpe-mere.be, 053 60 34 39  
 

Projectstuurgroep (PSG) 
Voorzitter: Kristel De Grave 
Contact bij de gemeente: Geoffry Neerinckx 
mobiliteit@erpe-mere.be 
 

Onderwijsraad 
Voorzitter: Steven Verhofstadt 
Contact bij de gemeente: Gerda Tillon 
onderwijs@erpe-mere.be, 053 60 35 60 
 

Sport en beweegplatform 
Voorzitter: Anne-Marie Coppens 
Contact bij de gemeente: Jasmina Buydens 
sport@erpe-mere.be, 053 60 34 80
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CONTACTGEGEVENS GEMEENTELIJKE DIENSTEN 
 

Gemeente- en OCMW-diensten 
Administratief Centrum Steenberg 
Oudenaardsesteenweg 458, 9420 ERPE-MERE 
fax: 053 60 34 01 
website: www.erpe-mere.be 
 
Algemeen onthaal 053 60 34 00  
Dienst Secretariaat 053 60 34 69 gemeentebestuur@erpe-mere.be 
Bibliotheek 053 60 34 70 bibliotheek@erpe-mere.be 
Burgerlijke stand en bevolking 053 60 34 20 bevolking@erpe-mere.be 
Dienst Communicatie 053 60 34 08 communicatie@erpe-mere.be  
Dienst Veiligheid 053 60 34 11  
Cultuur, Toerisme, Feestelijkheden, 053 60 35 60 EMotia@erpe-mere.be  
   Jeugd en Onderwijs   cultuur@erpe-mere.be   

uitpas@erpe-mere.be  
toerisme@erpe-mere.be 
feestelijkheden@erpe-mere.be  
jeugd@erpe-mere.be  
onderwijs@erpe-mere.be  

EMotia, Oudenaardsesteenweg 456, 9420 ERPE-MERE website: www.EMotia.be  
Financiële dienst 053 60 34 60 financien@erpe-mere.be 
Gemeentearchief 053 60 34 78 archief@erpe-mere.be 
Leefmilieu 053 60 34 50 milieu@erpe-mere.be 
Magazijn (Seskenskouter 2) 053 60 35 40 magazijn@erpe-mere.be 
Openbare werken 053 60 34 40 openbarewerken@erpe-mere.be 
Personeelsdienst 053 60 34 55 personeel@erpe-mere.be 
Ruimtelijke ordening 053 60 34 42 stedenbouw@erpe-mere.be 
Sociaal Huis 053 60 34 90 sociaalhuis@erpe-mere.be 
Sportdienst 053 60 34 80 sport@erpe-mere.be 
 

MAAK EEN AFSPRAAK 
 
De mensen in het administratief centrum, het sociaal 
huis en EMotia werken enkel op afspraak.  
Kies zelf een moment uit door te klikken op de link ‘Maak 
een afspraak’ op onze website www.erpe-mere.be.  
Lukt dit niet, dan helpen we je hiermee telefonisch graag 
verder.   
 
Een heleboel attesten en aktes kan je online opvragen 
via ons digitale loket.  
Surf naar www.erpe-mere.be en klik bovenaan de pa-
gina op de knop “Iets aanvragen”. Hier kan je 24 op 24 
uur en 7 dagen op 7 terecht. 
 
TELEFONISCHE BEREIKBAARHEID ADMINISTRA-
TIEVE DIENSTEN 
Onze medewerkers in het administratief centrum, het so-
ciaal huis en EMotia zijn telefonisch te bereiken op de 
volgende momenten: 
                       voormiddag                    namiddag 
Maandag        8.30 - 12.00 uur             13.30 - 16.00 uur 
Dinsdag          8.30 - 12.00 uur             13.30 - 16.00 uur 
Woensdag     8.30 - 12.00 uur             13.30 - 16.00 uur 
Donderdag     8.30 - 12.00 uur             13.30 - 19.00 uur 
Vrijdag            8.30 - 12.00 uur            

OPENINGSUREN 
 
OPENINGSUREN SPORTHAL STEENBERG 
                     doorlopend 
Maandag       8.00 - 23.00 uur 
Dinsdag         8.00 - 23.00 uur 
Woensdag     8.00 - 23.00 uur 
Donderdag    8.00 - 23.00 uur 
Vrijdag           8.00 - 23.00 uur 
Zaterdag        8.00 - 23.00 uur 
Zondag          8.00 - 13.00 uur 
                      
OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK 
                     voormiddag                  namiddag 
Maandag                                            16.00 - 19.00 uur 
Dinsdag                                              17.00 - 20.00 uur 
Woensdag     10.00 - 12.00 uur          13.00 - 17.00 uur 
Donderdag                                         17.00 - 20.00 uur 
Vrijdag           10.00 - 12.00 uur           
Zaterdag        09.00 - 12.00 uur           
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ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE 
WEG 
Schriftelijk aanvragen aan het college van burgemees-
ter en schepenen. In geval van toelating worden de no-
dige politiereglementen uitgevaardigd. Strooibiljetten 
op de openbare weg zijn verboden. 
gemeentebestuur@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

AED-TOESTELLEN  
(openbare defibrillatoren) 
De gemeente Erpe-Mere beschikt ook over automati-
sche externe defibrillatoren (AED's) die door omstan-
ders, leken dus, kunnen worden gebruikt in afwachting 
van professionele zorg. De draagbare AED-toestellen 
werken volautomatisch, zijn zeer gebruiksvriendelijk en 
volstrekt veilig. Zij geven mondelinge instructies aan 
degene die het toestel gaat gebruiken, bepalen zelf of 
er ventrikelfibrillatie is en geven in dat geval een elek-
trische schok. Na twee minuten analyseert de AED op-
nieuw het hartritme om te zien of er nog een schok 
nodig is. En dat gaat zo door tot de hulpdiensten ter 
plaatse zijn. Meet de AED geen fibrillatie, dan wordt er 
geen schok gegeven. Het is dus onmogelijk het toestel 
verkeerd of onnodig te gebruiken. 
 
De AED-toestellen kan je op onderstaande locaties te-
rugvinden. 
 
Onmiddellijk te bereiken toestellen 
1. Aaigem - Dikkelindestraat (t.h.v. café ’t Hoefijzer) 
2. Aaigem - Ratmolenstraat (aan het buurthuis) 
3. Bambrugge - Bambruggedorp 
4. Bambrugge - domein Steenberg (aan de nieuwe 

kleedkamers van het kunstgrasveld) 
5. Burst - Burstdorp (t.h.v. Sint-Franciscusschool) 
6. Burst - Sint-Maartenstraat (aan het buurthuis) 
7. Burst - Stationsstraat (t.h.v. spoorovergang) 
8. Burst - Molenveld (aan gemeenteschool) 
9. Erondegem - Kapelhofstraat (t.h.v. Sint-Franciscus-

school) 
10. Erondegem - Kouterstraat (aan de gemeenteschool) 
11. Erpe - Botermelkstraat (Vrije Basisschool Sint-Mar-

tinus) 
12. Erpe - Dorpsstraat (t.h.v. oud gemeentehuis) 
13. Erpe - Erpedorp 
14. Mere - Kloosterstraat (t.h.v. Sint-Jozefschool) 
15. Mere - Meredorp 
16. Mere - Nieuwstraat (aan het buurthuis) 

17. Mere - Schoolstraat (t.h.v. de Kruiskoutermolen) 
18. Ottergem - Ottergemdorp 
19. Ottergem - Rijkhofstraat (aan het buurthuis) 
20. Vlekkem - Vlekkemdorp 
Toestellen binnen of op afgesloten domein 
1. Aaigem - Aaigemdorp (Vrije Basisschool Sint-Vin-

centius) 
2. Bambrugge - domein Steenberg (administratief cen-

trum) 
3. Bambrugge - domein Steenberg (sporthal) 
4. Bambrugge - domein Steenberg (EMotia) 
5. Erondegem - Zevekootstraat (Vrije Basisschool Sint-

Martinus) 
6. Erpe - Koebrugstraat (school De Brug) 
7. Erpe - Sint-Appoloniastraat (school De Weide) 
8. Mere - Bosstraat (kleuterschool Sint-Jozef) 
9. Mere - Ommegangstraat (basisschool De Gras-

spriet) 
10. Mere - Sint-Bavoweg (sporthal Sint-Bavo) 
11. Ottergem - Seskenskouter (gemeentelijk magazijn) 
12. Erpe - Evenbroekveld 2-6 (SPX Flow - tijdens kan-

tooruren) 
Je kan de AED toestellen terugvinden in de daarvoor 
voorziene groene kasten. In geval van nood kan je 
deze kasten gewoon opentrekken!  
Uitleen 
In onze gemeentelijke uitleendienst en kan door ver-
enigingen een AED ontleend worden in het kader van 
evenementen. 
 

ADOPTIE 
In België wordt onderscheid gemaakt tussen twee 
soorten adopties: 
• De volle adoptie is onherroepelijk (behalve na ont-

voering, verkoop of handel in kinderen) en enkel mo-
gelijk bij minderjarigen. Het geeft het kind (en zijn 
afstammelingen) dezelfde rechten en plichten als 
was het kind geboren uit de adoptieouder(s). De wet-
telijke band met de geboorteouders wordt volledig 
verbroken.  

 
• De gewone adoptie creëert dezelfde band tussen het 

kind en de adoptieouders als een volle adoptie, maar 
beperkt de band ten opzichte van de familieleden 
van de adoptieouders wel (vb. erfenisrechten, deze 
rechten worden wel behouden in de oorspronkelijke 
familie). Sommige landen kennen enkel deze vorm 
van adoptie. 

Bij iedere adoptie moet door de geboorteouders en de 
adoptanten gekozen worden tussen een volle en een 
gewone adoptie.  Voor adopties van kinderen uit het 
buitenland wordt dit mee bepaald door de regels van 
het herkomstland.  

 A
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Een adoptie komt tot stand via een procedure voor de 
rechtbank van eerste aanleg of voor de jeugdrecht-
bank als het kind minderjarig is. De dienst burgerzaken 
maakt van het adoptievonnis een akte. 
Buitenlandse adopties moeten door de ambtenaar van 
de burgerlijke stand aanvaard worden.  
Voor meer info omtrent adoptie en de mogelijke proce-
dures, kan je bij de diensten van ‘Kind en Gezin’ te-
recht voor meer informatie.  
Info: dienst burgerzaken,  
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

ADRESOPZOEKINGEN 
Om de privacy van personen te beschermen, wordt in-
formatie aan derden uit de bevolkingsregisters en het 
vreemdelingenregister beperkt. Het is voor privéperso-
nen verboden om de registers te raadplegen. Iedereen 
kan uittreksels over zichzelf krijgen en over de perso-
nen die hij wettelijk vertegenwoordigt. 
Info: dienst burgerzaken  
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

ADRESWIJZIGINGEN 
Als je verhuist, moet je dit binnen acht werkdagen aan-
geven bij de dienst burgerzaken. Dit kan digitaal via 
het e-loket of na afspraak aan het fysiek loket. 
Om de adreswijziging voor het hele gezin door te 
geven, volstaat het dat één van de meerderjarige 
leden van het gezin de aangifte doet. Als een niet-ont-
voogde minderjarige de verblijfplaats van zijn ouders 
voor het eerst verlaat om zijn hoofdverblijf elders te 
vestigen, moet hij vergezeld zijn door iemand die het 
ouderlijke gezag uitoefent. 
Na de aangifte controleert een wijkagent of je werkelijk 
op het aangegeven adres je hoofdverblijfplaats hebt.  
Na deze controle word je ingeschreven op je nieuwe 
adres moet je - na afspraak - langskomen om je identi-
teitskaart aan te passen. Hiervoor breng je je elektroni-
sche identiteitskaart en de pincode van de kaart mee.  
Zodra je identiteitskaart aangepast is, kan je alle an-
dere instanties van je adresverandering op de hoogte 
brengen. 
De adreswijziging moet niet langer aangebracht wor-
den op het inschrijvingsbewijs van je voertuig(en).  
Meebrengen:  
• je elektronische identiteitskaart en PIN-code van elk 

lid van het gezin (eventueel kids-ID voor kinderen -
12 jaar) 

 
Gelijkmatig verdeelde huisvesting 
Voor een minderjarige die bij elk van de ouders verblijft 
volgens het principe van de gelijkmatig verdeelde huis-
vesting moet je bovendien de volgende documenten 
meebrengen: 

• het wederzijds akkoord van de ouders 
• de gerechtelijke beslissing 
• de notariële akte 
Info: dienst burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

AFSCHRIFTEN, AKTEN EN ATTESTEN 
Afschriften en uittreksels uit de registers van de bur-
gerlijke stand kun je (gratis) vragen bij de dienst bur-
gerlijke stand. Ook hier gelden strikte beperkingen in 
het kader van de wetgeving op de privacy en de 
GDPR. 
Afschriften kan je aan het loket, per brief of via het e-
loket aanvragen.  
Voor doop(akten) moet je je wenden tot de pastoor van 
de parochie. 
Materiële fouten in akten van de burgerlijke stand (typ-
fouten) kan de ambtenaar van de burgerlijke stand zelf 
verbeteren.  
Info: dienst burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

AFVAL 
De inzamelingen van het afval en de uitbating van het 
containerpark werden toevertrouwd aan de Intercom -
munale Land van Aalst, tel.: 053 85 85 45, www.ilva.be 
Voor het restafval gebruik je de grijze containers van 
de gemeente, voor het GFT-afval de groene contai-
ners. Deze worden gewogen bij ophaling en betaal je 
volgens gewicht via de ILVA-afvalrekening. Het PMD-
afval bied je aan in de blauwe zakken die je in de ver-
schillende verkooppunten kan vinden. Grof huisvuil 
wordt aan huis ingezameld waarna je een factuur ont-
vangt. De inza meling van papier, karton en glas ge-
beurt gratis. 
Alle inzamelingen starten vanaf 06.00 uur ’s morgens. 
Dit betekent dat de huisvuilzakken, PMD, GFT-contai -
ners, het grofvuil, papier en karton en/of glas vóór 
06.00 uur ’s morgens moeten buiten staan. Indien dit 
onmogelijk is, mag je alles vanaf 19.00 uur de avond 
vóór de inzameldag buiten plaatsen. 
Voor de verschillende ophaaldata raadpleeg je de af -
valkalender die je jaarlijks in de loop van maart in de 
brievenbus krijgt of via de website van Ilva. 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be, 
053 60 34 50 
 

ANTIRECLAMESTICKERS 
De “Geen ongeadresseerde reclame” -stickers kan je 
gratis verkrijgen bij de dienst Leefmilieu en aan het 
onthaal. Hierdoor blijft je brievenbus gevrijwaard van 
de wekelijkse stapels huis-aan-huisbladen en de 
massa ongeadresseerde reclamefolders.  



15 | INFOGIDS ERPE-MERE

A - Z

Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 

ARCHIEF 
Het archief bevindt zich onder de gemeentelijke open-
bare bibliotheek. 
• Het archief van de gemeente wordt bewaard in een 

speciaal daartoe uitgeruste en geacclimatiseerde 
ruimte en bevat naast het hedendaags gemeentear- 
chief (vanaf 1977), ook het archief van de verschil- 
lende deelgemeenten (periode 1796-1977). 

• De archiefdienst staat in voor de zorg, de bewaring, 
de selectie, vernietiging en het toegankelijk maken 
van de documenten opgesteld of ontvangen door de 
gemeentelijke administratie. 

• Je kan er in het bijzonder terecht voor stamboomon- 
derzoek en onderzoek naar de geschiedenis van 
Erpe-Mere. 

• Daarnaast ondersteunt de dienst ook de Heemkun- 
dige Kring, andere gemeentelijke diensten of parti- 
culieren bij het organiseren van tentoonstellingen. 

• Ook personen, families, verenigingen en particulie- 
ren, die een link hebben met de gemeente, kunnen 
hun archief aan het gemeentearchief overmaken. 

Een bezoek aan het archief kan steeds op afspraak-
Daarnaast kunnen kleine opzoekingen ook telefonisch 
of schriftelijk worden aangevraagd.  
Info: archief@erpe-mere.be, 053 60 34 78 
 

ASBEST 
Asbesthoudende materialen mogen sinds 1998 niet 
meer geproduceerd en verkocht worden. Toch is de 
kans groot dat je asbesthoudende toepassingen nog 
tegenkomt in en om je huis, zeker als je huis van vóór 
1998 is. Dit is geen reden tot paniek, maar ga er ver-
standig mee om. Het risico schuilt in de asbestvezels 
die via inademing kanker kunnen veroorzaken. 
Omdat nog veel mensen asbesthoudend materiaal niet 
herkennen of het risico voor de gezondheid onder-
schatten, voeren ze soms activiteiten uit die gevaarlijk 
of ronduit verboden zijn, bijvoorbeeld het reinigen met 
hoge druk of roterende borstels van asbesthoudende 
daken, of asbestplaten bewerken met een slijpschijf of 
een boormachine.  
Info: www.asbestinfo.be 
 

AUTODELEN 
Staat jouw (tweede) wagen eigenlijk het grootste deel 
van de tijd stil? Dan is autodelen vast goedkoper en 
gemakkelijker voor jou. Een auto enkel wanneer je die 
nodig hebt. 
In Erpe-Mere kan je gebruik maken van het autodeel-
systeem Valckenier Share. 
 
Je vindt een deelauto op deze plaatsen: 
• Domein Steenberg 
• Station Burst



 

 
 

BE-ALERT: LAAT JE WAARSCHUWEN! 
Bij een noodsituatie in jouw buurt, willen we je graag 
tijdig verwittigen. 
Dankzij het alarmeringssysteem BE-Alert kan je 
rechtstreeks informatie krijgen via sms, een gesproken 
bericht via een vaste telefoonlijn of e-mail. 
De burgemeester activeert Be-Alert, om een bericht uit 
te sturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact 
heeft. Zo kunnen inwoners op een snelle manier de 
nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren 
te sluiten bij een brand. 
Het enige wat u moet doen, is je inschrijven op 
www.be-alert.be. Zowel jouw inschrijving als de berich-
ten die je zal ontvangen zijn gratis. 
Info: dienst Secretariaat,  
gemeentebestuur@erpe-mere.be, 053 60 34 11 
 

BEGRAAFPLAATSEN EN  
CONCESSIES 

De aanvraag voor een grafconcessie op een begraaf-
plaats moet je richten aan het college van burgemees-
ter en schepenen. 
Je kunt alleen tijdelijke vergunningen aanvragen voor 
maximum vijfentwintig jaar. Als deze termijn verstrijkt 
kan je een hernieuwing aanvragen, volgens de prijs die 
op het ogenblik van de vernieuwing van kracht is.  
Info: dienst burgerzaken 
burgerlijkestand@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 
Het onderhoud van de begraafplaatsen gebeurt via de 
dienst Leefmilieu. 
Info: dienst Leefmilieu 
milieu@erpe-mere.be, 053 60 34 00 

BELASTINGEN 
Belastingen die aan de gemeente verschuldigd zijn, 
worden geïnd door de financieel directeur. 
Bezwaren richt je schriftelijk aan het college van bur-
gemeester en schepenen binnen de drie maanden na 
de afgifte van het aanslagbiljet. 
Alle belastingreglementen zijn te raadplegen op de ge-
meentelijke website www.erpe-mere.be en liggen ter 
inzage op de financiële dienst. Je kunt er tevens te-
recht voor alle inlichtingen inzake de toepassing van 
deze belastingreglementen, en ook voor alle aangiftes. 
Info: dienst Financiën, financien@erpe-mere.be,  
053 60 34 00 
 

BEWONERSKAART 
Woon je in een zone van betalend parkeren of een 
blauwe zone? Dan kan je een bewonerskaart aanvra-
gen waarmee je altijd gratis kan parkeren op vrije par-
keerplaatsen dichtbij je huis.  
Als aanvrager moet je: 
• in een zone van betalend parkeren of in een blauwe 

zone wonen, 
• ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van je ge-

meente op het adres waarvoor je de bewonerskaart 
aanvraagt, 

• het juiste rijbewijs hebben voor de wagen waarvoor 
je de bewonerskaart aanvraagt. 

De wagen waarvoor je de kaart aanvraagt: 
• is ingeschreven op jouw naam. 
Rijd je met een leasingwagen of een bedrijfswagen? 
Dan moet je bewijzen dat je de wagen permanent ter 
beschikking hebt. 
Info: dienst Secretariaat, 
gemeentebestuur@erpe-mere.be, 053 60 34 68  
 

BIBART 
De bibliotheek van Erpe-Mere maakt deel uit van het 
regionale samenwerkingsverband BibArt. Samen met 
de bibliotheken van Denderleeuw, Haaltert, Lede en 
Ninove wordt gewerkt aan waardevolle en vernieu-
wende projecten.  
Info: www.bibart.be. 
 

BIBLIOTHEEK 
• Iedereen kan gratis lid worden van de bibliotheek. Je 

kan er gratis boeken, tijdschriften, strips, cd’s, dvd’s, 
games, e-readers (zie ook e-boeken), spellen (zie 
ook spelotheek), Kamishibai-vertelplaten en thema-
rugzakken ontlenen. In de krantenhoek in de foyer - 
naast de bibliotheek - liggen de belangrijkste 
Vlaamse kranten dagelijks ter beschikking. In biblio-
theek zelf kan je bij een gratis kopje koffie ook het 
gevarieerde tijdschriftenaanbod ontdekken. Er is gra-
tis internet en wifi beschikbaar en het is mogelijk te 
printen en te kopiëren.  

 B
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• De catalogus van de bib raadpleeg je online via 
http://zoeken.erpe-mere.bibliotheek.beJe kan onder 
meer zoeken op titel, auteur en thema. Online kan je 
ook nagaan of wat je zoekt in de bibliotheek beschik-
baar is of uitgeleend is. Via de link naar Mijn Biblio-
theek kan ook online verlengen en reserveren. 

• Gopress 
Bibliotheekleden hebben gratis toegang tot Gopress, 
het digitale kranten- en tijdschriftenarchief. Dit archief 
bevat miljoenen artikels uit de belangrijkste Vlaamse 
kranten, aangevuld met tijdschriften zoals Knack, 
Trends, Klasse en Wablieft. GoPress is ook te raad-
plegen in de bib. 

• Bibliotheekactiviteiten 
De jeugdboekenmaand, de bibliotheekweek, de 
leesclubjes voor kleuters en kinderen van het 1ste 
en 2de leerjaar (KJV), samenkomen met de lees-
groep, tabletworkshops, de lezingenreeks Stemmen 
in Steenberg, … Het is slechts een greep uit de ac-
tiviteiten die de bibliotheek organiseert en waarbij re-
gelmatig samengewerkt wordt met verenigingen uit 
het culturele veld.  

Info: bibliotheek@erpe-mere.be, 053 60 34 70, 
www.erpe-mere.be/bibliotheek,  
www.facebook.com/biberpemere  
 

BIOBAKJES 
Het biobakje is de ideale oplossing om je composteer-
baar keukenafval op een gemakkelijke, hygiënische en 
vooral geurloze manier in te zamelen. Bij het biobakje 
hoort een biobag, een volledig afbreekbaar biologisch 
zakje. Een pakket met 1 biobakje en 5 rollen biozakjes 
kost 12 euro. 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 

BODEMVERONTREINIGING 
Bij de overdracht van gronden of een gelijkwaardige 
handeling (bv. recht van opstal), is een bodemattest 
nodig dat afgeleverd wordt door de OVAM. De notaris 
zorgt voor de aanvraag van dit attest. In sommige ge-
vallen is een bodemonderzoek nodig.  
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 

BOMEN 
Voor het vellen van bomen heb je een omgevingsver-
gunning nodig. Afhankelijk van de ligging volgens het 
gewestplan, de omvang van de bomen, gaat het om 
bomen in een rij of in bosverband, is een voorafgaan-
delijke omgevingsvergunning of kapmachtiging van het 
Agentschap Natuur en Bos (ANB) vereist.  
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 

BOUWEN EN VERBOUWEN 
Voor je gaat bouwen en verbouwen heb je vaak een 
omgevingsvergunning nodig. 
Hiervoor moet je soms ook verplicht samenwerken met 
een architect. Voor kleinere aanvragen kan je vaak zelf 
je dossier aanvragen. De dienst Stedenbouw helpt je 
op weg naar het juiste dossier als je een exacte om-
schrijving kan geven van de geplande werken. 
Denk hierbij ook aan terreinwerken zoals verhardin-
gen, enz. De dienst Stedenbouw informeert je ook over 
de documenten die nodig zijn bij elk type aanvraag. 
Info: dienst Stedenbouw, stedenbouw@erpe-mere.be, 
053 60 34 47 
 

BOUWLIJN 
Vooraleer je van start gaat met de bouw van je ver-
gunde werken moet de bouwlijn worden aangeduid op 
het terrein. Dit gebeurt na een schriftelijke vraag aan 
de dienst Stedenbouw.  
Een medewerker van de dienst Openbare Werken zal 
ter plaatste de uitgezette bouwlijn controleren.  
Vraag het controleren van de bouwlijn minstens 14 
dagen voor de start van de eigenlijke bouwwerken 
aan, via de daartoe voorziene formulieren bij de dienst 
Stedenbouw. 
Info: dienst Stedenbouw, stedenbouw@erpe-mere.be, 
053 60 34 47 
 

BRANDWEER: HULPVERLENINGS-
ZONE ZUID-OOST 
De hulpverleningszone Zuid-Oost groepeert de brand-
weerkorpsen van Aalst, Denderleeuw, Erembodegem, 
Geraardsbergen, Lede, Moorsel, Ninove, Wetteren en 
Wichelen.  
Meer dan 500 ambulanciers en brandweerlieden staan 
24 op 24 uur in voor de veiligheid van de 275.000 in-
woners van de steden en gemeenten Aalst, Dender-
leeuw, Erpe-Mere, Geraardsbergen, Haaltert, Laarne, 
Lede, Lierde, Ninove, Wetteren en Wichelen. 
De brandbestrijding is vandaag nog slechts een onder-
deel van de hulpverlening van de brandweer. De 
brandweer wordt niet enkel opgeroepen ter voorko-
ming of bestrijding van branden, maar verleent ook 
hulp op andere gebieden. 
 
Het zonehuis van de hulpverleningszone Zuid-Oost is 
gelegen in het centrum van Aalst. 
adres: Hulpverleningszone Zuid-Oost, Keizersplein 44, 
9300 Aalst. 
tel: 053 60 76 10 
info@zonezuidoost.be  
dienst Preventie: 053 60 77 20 
aanvragen van wespenverdelging: 053 806 803 
brandpreventie@zonezuidoost.be  
dringende hulpverlening: tel: 112 
Voor niet dringende interventies kan je gebruik maken 
van het e-loket http://www.zonezuidoost.be/eloket



 

 

CAFETARIA DE KANTIEN 
Een plek waar je voor of na het sporten, maar ook zon-
der te sporten, even tot rust kan komen op het prach-
tige terras midden in de natuur. Het is een ideale 
locatie voor plezier met de kinderen. Ze kunnen zich er 
uren amuseren op de buitenspeeltuin of binnen in het 
speelhoekje. Op zondag is er vaak extra amusement 
met een springkasteel.  
De uitbaters van de Kantien verwennen jullie graag 
met een hapje en een drankje. De kaart is gevuld met 
frisdranken, (streek)bieren, wijn, aperitieven, warme 
dranken en een ruim assortiment aan hapjes.  
 

CENTRUM LEERLINGEN- 
BEGELEIDING (CLB) 
Het CLB staat in voor gratis begeleiding van school-
gaanden en hun ouders. Je kan er terecht met vragen 
in verband met leerproblemen, gezondheid en vaccina-
ties, gedragsproblemen thuis en op school, informatie 
studiekeuze. 
 
Vrij CLB Aalst (Vrij onderwijs) 
Langestraat 12, 9300 Aalst  
tel. 053 78 85 10, fax 053 78 55 97 
info@vclbaalst.be, www.vclbaalst.be 
 
GO CLB Dender (Gemeenschapsonderwijs) 
Zonnestraat 25, 9300 Aalst 
tel. 053 60 32 80, fax 053 71 02 53 
info@clbaalst.be, www.clbaalst.be 
 

CENTRUM VOOR ALGEMEEN  
WELZIJNSWERK (CAW) 
Een CAW of Centrum voor Algemeen Welzijnswerk, is 
een ambulant centrum met een zeer lage drempel. Er 
wordt eerstelijnszorg geboden aan alle mensen met een 
psychosociale vraag maar in het bijzonder aan hen die 
in een kwetsbare positie zitten. Je kan bij het CAW te-
recht met elke vraag, onder meer over persoonlijke pro-
blemen, relatieproblemen, financiële of materiële 
moeilijkheden, enz. Deze dienstverlening is gratis. 
 
CAW Oost-Vlaanderen - Onthaal Aalst 
tel. 053 77 24 24, tel 078 150 300  
onthaal.aalst@cawoostvlaanderen.be 
www.cawoostvlaanderen.be 
 

COMMUNICATIE 
De dienst Communicatie is verantwoordelijk voor de in-
terne en externe communicatie. Dit gebeurt ofwel 
rechtstreeks via bijvoorbeeld het informatieblad, de 
website, sociale media of via de nationale en lokale 
pers.  
Info: dienst Communicatie,  
communicatie@erpe-mere.be, tel. 053 60 34 08 
 

COMPOSTEREN 
Thuiscomposteren is één van de belangrijkste pijlers 
van het afvalvoorkomingsbeleid. In functie van de 
grootte van het gezin en tuin kies je het meest gepaste 
systeem: een composthoop, een -bak of een -vat. Een 
compostbak en -vat met beluchtingsstok kan worden 
aangekocht bij de dienst Leefmilieu. Je kan er natuur-
lijk ook voor kiezen om je GFT-container in te ruilen 
voor een compostvat.  
 
Compostmeesters 
De compostmeesters zijn vrijwilligers met een groot 
hart voor het milieu en de natuur. Sinds de zomer van 
1997 trachten ze het composteren te promoten door 
demonstraties en ten aller tijden informatie te verstrek-
ken aan particulieren. Door deze activiteiten willen ze 
de mensen aanzetten tot composteren, waardoor de 
afvalberg vermindert. Jaarlijks worden een aantal info-
momenten georganiseerd waarbij het demopark thuis-
composteren wordt opengesteld.  
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 

CONTAINERPARK 
Het containerpark bevindt zich aan de rand van het in-
dustrieterrein, Keerstraat 3. Als inwoner van Erpe-Mere 
kan je eigenlijk terecht op om het even welk ander con-
tainerpark binnen het werkingsgebied van ILvA (voor 
openingsuren zie www.ilva.be). 
In toepassing van het principe “de vervuiler betaalt”, 
moet voor de aanvoer van materialen betaald worden. 
Elk gezin kan op het containerpark tot 100 kg recy-
cleerbare afvalstoffen per kalenderjaar gratis aanbren-
gen. Wie ook niet-recycleerbaar afval brengt, betaalt 
volgens de geldende tarieven. Voor KMO’s, eigenaars 
tweede verblijven en verenigingen met een bezoekers-
kaart en mensen met een activatiekaart geldt geen vrij-
stelling. Er is een globale korting van 10% voor wie 
enkel recycleerbaar afval aanvoert. 
Elk gezin kan jaarlijks 200 kg cementgebonden asbest 
gratis op elk ILvA-recyclagepark aanbrengen. Om van 
de maatregel te genieten, mag er enkel cementgebon-
den asbest worden aangeboden. 
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Tarieven 
0 - 2000 kg € 0,075/kg 
2001 - 5000 kg € 0,15/kg 
Boven 5000 kg € 0,30/kg 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 
OPENINGSUREN 
maandag gesloten 
dinsdag 08.30 - 14.30 uur 
woensdag 13.00 - 19.00 uur 
donderdag 13.00 - 19.00 uur 
vrijdag gesloten 
zaterdag 09.00 - 16.00 uur 
 

CREMATIE 
Om een overledene te laten cremeren moet je een toe-
lating hebben van het gemeentebestuur. Daarvoor 
moet je een schriftelijke aanvraag indienen bij de 
dienst burgerlijke stand waar het overlijden is aange-
geven. Meestal zorgt de begrafenisondernemer hier-
voor. 
De toestemming wordt ten vroegste vierentwintig uur 
na het overlijden afgeleverd. 
Voorwaarden: 
• schriftelijk aanvragen, 
• een attest van de behandelende geneesheer met 

aanduiding of het gaat om een natuurlijk, een ge-
welddadig of een verdacht overlijden, 

• een verslag van de door de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand aangestelde geneesheer waarin ver-
meld wordt of het gaat om een natuurlijk, een 
gewelddadig of een verdacht overlijden, 

• als het gaat om een gewelddadig of een verdacht 
overlijden, een toelating tot crematie afgeleverd door 
de procureur des konings, 

• een laatste wilsbeschikking betreffende de wijze van 
lijkbezorging. 

Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

CULTUURRAAD 
De gemeentelijke cultuurraad adviseert de gemeente 
over het lokale cultuurbeleid. Deze raad verenigt socio-
culturele verenigingen en geïnteresseerde burgers, en 
wil samenwerking en groei bevorderen. De cultuurraad 
kan ook op eigen initiatief adviezen en voorstellen for-
muleren over wat zij belangrijk vinden. De algemene 
vergadering komt minstens drie keer per jaar samen. 
Af en toe organiseren we een cultuurcafé en voor spe-
cifieke projecten wordt een werkgroep opgericht. De 
cultuurraad wordt aangestuurd door het dagelijks be-
stuur. Socio-culturele vereniging maar nog geen lid van 
onze cultuurraad? Een vereniging die lid is van de cul-
tuurraad komt in aanmerking voor subsidies.  
Zin om deel uit te maken van deze raad? Neem dan 
zeker contact op via cultuur@erpe-mere.be.  

 

 

DE LIJN 
De Lijn heeft de volgende buslijnen die via Erpe-Mere 
rijden: 
• Lijn 58  

Aalst - Hofstade - Lede - Serskamp - Wetteren 
• Lijn 58  

Wetteren - Serskamp - Lede - Hofstade - Aalst 
• Lijn 81  

Aaigem - Aalst 
• Lijn 81 

Aalst -Aaigem 
• Lijn 84  

Aaigem - Burst - Mere - Aalst 
• Lijn 84  

Aalst - Mere - Burst - Aaigem 
• Lijn 91  

Aalst - Erpe Vijfhuizen - Burst - Zottegem 
• Lijn 91  

Zottegem - Burst - Erpe Vijfhuizen - Aalst 
• Lijn 92  

Aalst - Erpe Vijfhuizen - Houtem - Herzele -  
Zottegem 

• Lijn 92  
Zottegem - Herzele - Houtem - Erpe Vijfhuizen - Aalst 

• Lijn 93  
Aalst - Erpe Vijfhuizen - Ressegem - Zottegem 

• Lijn 93  
Zottegem - Ressegem - Erpe Vijfhuizen - Aalst 

• Lijn 94  
Aalst - Erpe Vijfhuizen - Impe - Oordegem - Melle - 
Gent 

• Lijn 94  
Gent - Melle - Oordegem - Impe - Erpe Vijfhuizen - 
Aalst 

• Lijn 96  
Aalst - Erpe Vijfhuizen - Oordegem - Melle - Gent 

• Lijn 96  
Gent - Melle - Oordegem - Erpe Vijfhuizen - Aalst 

• Lijn 98  
Aalst - Erpe Vijfhuizen - Lede - Uitbergen 

• Lijn 98  
Uitbergen - Lede - Erpe Vijfhuizen - Aalst 

• Lijn 330  
Belbus Ninove - Haaltert 

• Lijn 330  
Belbus Ninove - Haaltert 

• Lijn 385  
Belbus Lede - Erpe-Mere 

• Lijn 390  
Belbus Herzele - Sint-Lievens-Houtem 

• Lijn 390  
Belbus Herzele - Sint-Lievens-Houtem 

 D
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Om een rit te maken met de belbus, bel je naar de bel-
buscentrale, 09 211 91 91 of belbus.ovl@delijn.be. Ope-
ningsuren: op weekdagen van 06.00 tot 20.00 uur en op 
zaterdag, zon- en feestdagen: 08.00 tot 15.00 uur. Neem 
minstens 2 uur voor je rit contact op met de belbuscen-
trale. Je kan maximaal 14 dagen vooraf reserveren. 
 

DE SCHARNIER 
De Scharnier is een nieuw project van het Sociaal Huis 

en bevindt zich in de Nieuwstraat 16 te Erpe-Mere 
(Mere). 
Je vindt er een ruilwinkel voor kinderkleding (tot 12j), 
een sociale kruidenier, een Rap op Stapkantoor en een 
Digipunt. 
In de ruilwinkel kan je kinderkleding binnenbrengen en 
(eventueel) omruilen via een puntensysteem. De kle-
ding moet wel netjes zijn en nog in goede staat. 
In de sociale kruidenier is er een basisaanbod van pro-
ducten (voeding, lichaamsverzorging, onderhoud) aan 
verminderde prijzen. Deze dienstverlening is er voor 
mensen met een verhoogde tegemoetkoming (zieken-
fonds) of rechthebbenden op het kansentarief (Uitpas). 
In het Digipunt kan je gebruik maken van een pc en in-
ternet en in het Rap op Stapkantoor is er een aanbod 
aan goedkope reizen en uitstappen voor mensen met 
een beperkt budget. 
 
Openingsuren de Scharnier 
Woe 13u30 - 16u 
Do   13u30 - 18u30 
Vrij   9u30 - 12u 
Zat   9u30 - 12u (enkel 1e en 3e van de maand) 
Info: www.descharnier.be of 0475 78 31 05 
 

DIERENWELZIJN 
Zag je een loslopende hond? Meld dit bij de lokale poli-
tie op het nummer 053 60 64 64. Ook bij vermoedens 
van dierenverwaarlozing kan je contact opnemen met 
de lokale politie. In een zeer dringende situatie neem 
je contact op met de politie via het noodnummer 101.

 

 

E-BOEKEN 
In de bibliotheek kan je gratis een e-reader lenen waarop 
maximum vijf e-boeken worden gezet. Het aanbod met 
e-boeken vind je in de catalogus. Je mag de e-reader 
drie weken houden en eenmaal verlengen indien de e-
reader niet gereserveerd is. Een e-reader vraag je online 
aan via https://www.erpe-mere.be/e-reader. 
Je krijgt een mailtje wanneer de e-reader met de door 
jou gekozen e-boeken klaarligt in de bibliotheek. 
Info: bibliotheek@erpe-mere.be, 053 60 34 70, 
www.erpe-mere.be/bibliotheek,  
www.facebook.com/biberpemere 
Info: bibliotheek@erpe-mere.be, 053 60 34 70, 
www.erpe-mere.be/bibliotheek,  
www.facebook.com/biberpemere 
 

ECHTSCHEIDING 
Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis van de 
familierechtbank.  Een vonnis of arrest van een in Bel-
gië uitgesproken echtscheiding van een in België vol-
trokken huwelijk wordt via e-notificatie door de 
rechtbank overgemaakt aan de woonplaats van één 
van beide ex-partners. De ambtenaar burgerlijke stand 
maakt hiervan een digitale echtscheidingsakte die ook 
wordt vermeld op de oorspronkelijke huwelijksakte. Bij 
een in het buitenland afgesloten huwelijk verloopt de 
procedure grotendeels hetzelfde, zij het dat de echt-
scheidingsakte niet kan vermeld worden op de buiten-
landse huwelijksakte. 
De wet onderscheidt twee vormen van echtscheiding: 
de echtscheiding door onderlinge toestemming (EOT) 
of de echtscheiding door onherstelbare ontwrichting 
(EOO). 
Info: dienst Burgerzaken  
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00  
 

E-LOKET 
Sommige attesten en aktes kan je online opvragen via 
het digitale loket. Je hoeft hiervoor niet meer naar het 
administratief centrum te komen. Surf naar erpe-
mere.be en klik bovenaan de pagina op de knop “iets 
aanvragen”. 
 
Wat kan je zoal online? 
• Attesten, getuigschriften en uittreksels uit de bevol-

king en burgerlijke stand en het strafregister aanvra-
gen dat kan via het e-loket. Een groot aantal daarvan 
worden enkele minuten na je aanvraag zelfs digitaal 
getekend bezorgd in je mailbox! 

 E
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• Een omgevingsvergunning moet je aanvragen via 
het Omgevingsloket. 

• Openbare onderzoeken van omgevingsvergunnin-
gen en hierop bezwaarschriften indienen kan via het 
publiek omgevingsloket. 

• Inschrijven voor activiteiten, tickets kopen voor voor-
stellingen of zaalreservaties nakijken? Daarvoor 
moet je in de webshop zijn. 

• Heb je ons iets te melden, dan kan dat via de mel-
dingskaart. 

 

EMOTIA DE FOYER 

De Foyer van EMotia is open bij iedere activiteit in de 
theaterzaal. Ook daarbuiten kan je er terecht voor een 
hapje en een drankje. Op de menukaart staan naast een 
uitgebreid assortiment aan cocktails ook verschillende 
hapjes zoals tapasplanken, kroketjes en nacho’s.  
Dankzij de glasgevel en het terras kan je in de Foyer 
het hele jaar door genieten van een prachtig uitzicht op 
de vijver en de groene omgeving. 
Neem zeker ook een kijkje op de facebookpagina van 
EMotia de Foyer. 
 

ENERGIEZUINIG BOUWEN 
Een huis (ver)bouwen is een belangrijke stap in je 
leven, het is wellicht de grootste investering die je ooit 
doet. Zowel in de ontwerpfase als bij de uitvoering van 
de werken moet je weloverwogen keuzes maken. 
Deze keuzes hebben namelijk een invloed op je toe-
komstige energiefacturen. Door tijdig te kiezen voor 
duurzaam (ver)bouwen vermijd je heel wat zorgen ach-
teraf. Via www.bouwwijs.be kan je bouwadvies aan 
huis vragen.   
Info: dienst Stedenbouw, woonloket@erpe-mere.be, 
053 60 34 00 
 

ENERGIESPAREN  
Voor een aantal energiebesparende maatregelen zoals 
dakisolatie, hoogrendementsglas, e.a. kan je bij ver-
schillende instanties (federale en Vlaamse overheid, 
provincie, Fluvius) premies verkrijgen. De dienst Leef-
milieu maakt je graag wegwijs in de subsidiemogelijk-
heden. 

Info: www.energiesparen.be,  
www.premiezoeker.be, www.fluvius.be 
 

ERKENNING KINDEREN EN  
AFSTAMMINGSRECHT 
De erkenning van een kind is een verklaring waarbij je 
duidelijk maakt dat er een band van vaderschap, moe-
derschap of meemoederschap bestaat tussen jezelf en 
een kind. Door een kind te erkennen heb je dezelfde 
rechten en plichten ten opzichte van je kind als je partner. 
Een erkenning is niet altijd nodig. Een kind geboren tij-
dens het huwelijk heeft automatisch de partner van de 
moeder als vader of meemoeder. 
Een kind erkennen kan je doen: 
• vóór de geboorte met een doktersattest waarop de ver-

moedelijke bevallingsdatum is vermeld 
• bij de geboorteaangifte zelf 
• na de geboorte, zonder tijdslimiet 
Voor een erkenning moeten beide ouders samen naar de 
ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeente 
gaan om een authentieke akte te laten opmaken. Dit kan 
in het gemeentehuis van je woonplaats of in dat van de 
gemeente waar het kind geboren is. 
Als de vader getrouwd is met een andere partner dan de 
moeder of als de moeder getrouwd is met een andere 
partner dan de vader, dan moet de echtgeno(o)t(e) op de 
hoogte gebracht worden van de erkenning.  
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

EVENEMENTEN  
Wie een evenement wil organiseren in Erpe-Mere, moet 
dit vooraf melden of aanvragen aan het college van bur-
gemeester en schepenen. Je kan het formulier "aanmel-
den van een evenement" downloaden via onze website 
www.erpe-mere.be of digitaal invullen via het E-loket. 
Een evenement is een publiek toegankelijke manifes-
tatie, activiteit of gebeurtenis op de openbare weg, een 
openbaar terrein of privéterrein. Dat zijn bijvoorbeeld 
fuiven, gemeente-, dorp- of wijkfeesten, muziekfesti-
vals, kermissen, braderijen, jaarmarkten, markten, 
sportmanifestaties, … 
Een evenement waar je tot 500 deelnemers verwacht, 
moet je 60 dagen voor het evenement aanvragen. 
Een evenementen waar je 500 of meer deelnemers 
verwacht, moet je 90 dagen voor het evenement aan-
vragen. 
Je wordt op de hoogte gebracht over het verdere ver-
loop van je dossier: vergunning al dan niet in orde, vei-
ligheidsadviezen die je moet volgen,… 
Info: dienst Secretariaat,  
evenementen@erpe-mere.be, 053 60 34 11 



 

 

FABLAB ERPE-MERE 
FabLab Erpe-Mere wil een platform en leeromgeving 
aanbieden aan alle jongeren, creatievelingen, inwo-
ners van Erpe-Mere en omstreken. In dit FabLab is het 
mogelijk concepten of ideeën te realiseren met de aan-
geboden infrastructuur en expertise (via workshops en 
tutorials) van medewerkers. Elke woensdag van 13.30 
tot 22.00 uur en elke vrijdag is het FabLab van 18.00 
tot 22.00 uur voor iedereen toegankelijk. Je kan ook 
een abonnement nemen  
 
Fablab Erpe-Mere vzw 
Kloosterstraat 31, 9420 Erpe - Mere 
info@fablaberpemere.be  
http://www.fablaberpemere.be/ 
 

FARYS 
Farys heeft als kerntaak het leveren van gezond en 
lekker drinkwater. Daarnaast staan zij onder meer ook 
in voor het saneren van afvalwater en het leveren van 
water op maat van bedrijven. Wanneer zich storingen 
voordoen zoals het onderbreken van de watertoevoer, 
drukproblemen, waterlekken of verzakkingen in de 
weg, dan kan je 24 uur per dag, 7 dagen op 7 bellen 
naar de defectenlijn op 078 35 35 88.  
 

FEESTEN EN PLECHTIGHEDEN 
De gemeente organiseert of verleent medewerking bij 
tal van feesten en plechtigheden zoals bijvoorbeeld de 
11-novemberviering of de 11-juli viering. 
Info: balie EMotia, feestelijkheden@erpe-mere.be, 
053 60 35 60 
 

FEESTCHEQUE 
Een bewonersgroep, wijk- of buurtcomité kan een sub-
sidie van 125 euro aanvragen om een straat-, buurt- of 
wijkfeest te organiseren. Het reglement en het e-loket 
voor je aanvraag kan je terugvinden op de gemeente-
lijke website, als je zoekt op buurtfeest.  
Info: balie EMotia, feestelijkheden@erpe-mere.be, 
053 60 35 60 
 

FESTIVAL VAN VLAANDEREN 
Het gemeentebestuur van Erpe-Mere is één van de 
Oost-Vlaamse steden en gemeenten waar dit festival 
ieder najaar neerstrijkt.  
Info: balie EMotia, EMotia@erpe-mere.be,  
053 60 35 60 
 

FIETSROUTE LANGS DE MOLENS IN 
ERPE-MERE 

‘De molenroute loont zeker en vast de moeite. Er is in 
heel ons land geen enkele gemeente te vinden die een 
zo rijk patrimonium aan watermolens heeft als Erpe-
Mere. De belangstelling voor watermolens, hun ge-
schiedenis, hun architectonische en landschappelijke 
waarde, hun industrieel-archeologisch belang, is maar 
enkele jaren geleden in een stroomversnelling geraakt. 
De brochure van de Molenroute (42 km) koop je voor 
2 euro kopen op de dienst Toerisme  
Info: balie EMotia, toerisme@erpe-mere.be,  
053 60 35 60 
 

FINSE PISTE 

Op het domein Steenberg vind je een Finse piste van 
940m. Langsheen de Finse piste vind je ook outdoor 
fitnesstoestellen. 
 

FORMULIEREN INVULLEN 
Bij de dienst burgerzaken kan je eveneens terecht voor 
het invullen van formulieren betreffende verminde-
ringskaarten openbaar vervoer en buitenlandse pensi-
oenen. 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00
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GEBOORTE 
Elk kind dat in Erpe-Mere geboren wordt, moet worden 
aangegeven bij de ambtenaar van de burgerlijke stand 
van Erpe-Mere. De aangifte gebeurt door de moeder, 
de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of 
meemoeder kan het kind enkel aangeven als hij/zij ge-
huwd is met de moeder of als hij/zij het kind voor de 
geboorte erkend heeft. Indien de ouders in de onmo-
gelijkheid verkeren de aangifte te doen, kan de dokter 
of de vroedvrouw die bij de bevalling aanwezig was dit 
in hun plaats doen. Er zijn geen getuigen nodig. De 
aangifte moet gebeuren binnen de 15 dagen na de be-
valling. Is de laatste dag van deze periode een zater-
dag, zondag of wettelijke feestdag, dan wordt de 
termijn verlengd tot de eerstvolgende werkdag. 
Meebrengen: medisch geboorteattest, identiteitskaart 
van de ouders, het trouwboekje als je gehuwd bent 
met de moeder of de akte van erkenning als het kind 
voor de geboorte erkend werd.  
Kinderen die geboren worden buiten Erpe-Mere moe-
ten aangegeven worden in de gemeente waar zij wer-
den geboren. Dit zal meestal de stad zijn waar het 
ziekenhuis gelegen is waar de bevalling plaatsvond. 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

GEMEENTEFINANCIEN 
• Het meerjarenplan en de jaarrekeningen van de ge-

meente Erpe-Mere zijn ter inzage bij de financiële 
dienst. 

• Inlichtingen betreffende gemeentelijke bestelbonnen 
en facturen kunnen verkregen worden bij de financi-
ële dienst. 

Info: dienst Financiën, financien@erpe-mere.be,  
053 60 34 00 
 

GEMEENTELIJKE ADMINISTRATIEVE 
SANCTIES 
De gemeente Erpe-Mere past het systeem van de Ge-
meentelijke Administratieve Sancties (GAS) toe. Dit 
betekent dat de gemeente zelf sanctionerend kan op-
treden wanneer bepalingen uit het algemeen politiere-
glement worden overtreden. Met het systeem van GAS 
kunnen kleine feiten die voor overlast zorgen en wrevel 
veroorzaken worden aangepakt.  
Door toepassing van deze wetgeving worden deze fei-
ten via de sanctieambtenaar behandeld binnen een 
termijn van zes maanden zonder tussenkomst van het 
Parket. De boetes die de gemeente zelf kan uitschrij-

ven voor kleine vormen van overlast (sluikstorten, hon-
denpoep, vandalisme… ) bedragen maximaal 350 
euro. Naast de administratieve sanctie kan nog een 
extra belasting worden opgelegd bijvoorbeeld om het 
vuil op te ruimen. 
De Gemeentelijke Administratieve Sancties zijn onder 
meer van toepassing op de volgende overtredingen: 
• fout parkeren; 
• hondenpoep niet onmiddellijk opruimen; 
• het niet bijhebben van een zakje voor hondenpoep; 
• het niet aan de leiband houden van de hond; 
• sluikstorten; 
• wildplakken; 
• huishoudelijk afval in de openbare vuilniskorven 

gooien; 
• huisvuil niet in de gemeentelijke huisvuilzakken aan-

bieden; 
• huisvuilzakken en PMD-zakken op andere dagen 

dan op de vooravond na 18.00 uur vóór de ophaling 
buiten zetten; 

• zonder vergunning het openbaar domein bezetten of 
voor privédoeleinden gebruiken; bijvoorbeeld: bouw-
werven, containers, kranen, machines, geladen aan-
hangwagens, ... 

Info: politie, info@erpemerelede.be, 053 60 64 64 
 

GEZONDE GEMEENTE 
Wij ondertekenden het ‘Charter voor een Gezonde Ge-
meente’ en tonen hiermee aan dat de gezondheid van 
iedere inwoner belangrijk is. 
We willen iedereen kansen bieden om gezonder te 
leven in een gezonde omgeving en ondersteunen ac-
ties zoals  borstkankerpreventie en het onderzoek naar 
hart- en vaatziekten. Er wordt ook prioriteit gegeven 
aan beweging en gezonde voeding. 
Je zal via het infoblad op de hoogte gehouden worden 
over onze initiatieven. Dit wordt vergezeld van het vol-
gende logo: 

GROENBEDEKKERS 
Het inzaaien van groenbedekkers is een landbouw-
techniek en maatregel die erosie kan voorkomen of al-
leszins beperken. Door begroeiing wordt de bodem 
beschermd tegen de invloed van wind en regen. Bo-

 G
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vendien worden groenbedekkers in het voorjaar onder-
geploegd en dragen ze zo bij tot structuurverbetering 
van de grond. Groenbedekkers nemen ook stikstof op 
uit de bodem, zodat deze minder kan uitspoelen naar 
grond- en oppervlaktewater. Landbouwers kunnen een 
premie verkrijgen voor het inzaaien ervan. 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 

GROEIPAKKET 
Raak je in de knoop bij het invullen van de papieren? 
Een medewerker van FONS helpt je gratis en dient je 
aanvraag digitaal in. Het voordeel van deze hulp is dat 
je aanvraag vlugger wordt behandeld en uitbetaald.  
Breng de volgende zaken mee: 
• identiteitskaart 
• rekeningnummer waarop een eventuele studietoe-

lage mag gestort worden 
• naam van de school waar jouw kind school loopt 
• specifieke naam van de studierichting bij een aan-

vraag voor secundair of hoger onderwijs. 
Info: www.fons.be, 078 79 00 07 
Elke 1e woensdag van de maand is er een zitdag van 
FONS in Huis van het Kind, Dorpsstraat 146 te Erpe 
en dit van 13u tot 16u. 

 

 

HUISDIERSTICKER 
De uniforme huisdiersticker ‘Vergeet onze huisdieren 
niet!’ steekt in een nieuw jasje. Op de sticker kan je 
aanduiden welke huisdieren je hebt en hoeveel van 
elke soort. De vernieuwde stickers hebben een gele 
kleur, waar de vorige groen waren. Er is nu tevens 
ruimte voorzien om het aantal reptielen te vermelden. 
Net zoals je nog steeds het aantal honden, katten, 
knaagdieren en vogels kan aangeven. Wie exotischere 
huisdieren heeft, kan dit noteren bij 'overige'. 
Door deze sticker op het raam of de deur van een wo-
ning te kleven, kan een bewoner aan de hulpdiensten 
laten weten hoeveel huisdieren in huis aanwezig zijn, 
zodat ze ook gered kunnen worden. Je kan een exem-
plaar van deze sticker bekomen bij jouw dierenarts of 
via de dienst Leefmilieu van de gemeente. 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 

HUIS VAN HET KIND 
Het Huis van het Kind staat open voor (aanstaande) 
ouders en iedereen die betrokken is bij de opvoeding 
van kinderen en jongeren van 0 tot 24 jaar. Je kan er 
terecht voor informatie, ondersteuning en advies. Er 
worden ook activiteiten georganiseerd. 
Momenteel kan je hier terecht voor de consultaties van 
Kind & Gezin en het spreekuur opvoedingsondersteu-
ning (op afspraak). Elke dinsdagavond van 16u30 tot 
19.00 uur is er een vrij inloopmoment waarbij ook onze 
opvoedingsconsulente aanwezig is (vanaf 18.00 uur). 
Ook op donderdagnamiddag is er een vrij inloopmo-
ment van 13.30 tot 16.00 uur. Bezoekers van het con-
sultatiebureau kunnen er terecht voor een drankje 
maar ook andere ouders zijn welkom. Er is ook een 
weggeefkast met babykleding en speelgoed. Voor de 
spelotheek kan je terecht in de bibliotheek. 
Je vindt het Huis van het Kind in de Dorpsstraat 146 te 
Erpe. 
Info: huisvanhetkind@erpe-mere.be of 053 60 34 90 
 

HUREN VAN LOKALEN  
Verenigingen van Erpe-Mere kunnen bij het gemeente-
bestuur verschillende lokalen huren. 
• Buurthuis BURST, Meierskouter 28  
• Ontmoetingscentrum MERE, Nieuwstraat 13  
• Ontmoetingscentrum AAIGEM, Ratmolenstraat 13  
• Polyvalente zaal AC Steenberg  

(Oudenaardsesteenweg 458)  
• Scoutslokaal Domein Steenberg  

(Oudenaardsesteenweg 458)  
• JOC Aaigem (Langemunt 25, 9420 Aaigem)  

 H
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Info: balie EMotia, feestelijkheden@erpe-mere.be, 
053 60 35 60 
Verenigingen, bedrijven en particulieren kunnen in 
EMotia diverse ruimtes huren voor socio-culturele acti-
viteiten of vergaderingen. Info: balie EMotia, 
www.EMotia.be, EMotia@erpe-mere.be, 053 60 35 60  
 

HUURDERSBOND  
OOST-VLAANDEREN 
De vzw Huurdersbond Oost-Vlaanderen is een belan-
genvereniging voor private en sociale huurders, met 
speciale aandacht voor wie het extra moeilijk heeft op 
de huurmarkt.  
De Huurdersbond houdt zelf geen zitdag in Erpe-Mere 
maar als je een concreet advies wil krijgen van de 
Huurdersbond kan je in het Woonloket een doorver-
wijsbrief halen. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
 

HUWELIJK 
Om in Erpe-Mere te trouwen moet minstens één van 
beide partners ingeschreven zijn in het bevolkings-, 
vreemdelingen- of wachtregister van de gemeente. De 
belangrijkste huwelijksvoorwaarden  voor Belgen zijn: 
• Niemand mag huwen voor de leeftijd van 18 jaar, 

ontheffing van de leeftijdsvereiste is wel mogelijk via 
de jeugdrechtbank.

• Toestemming van beide echtgenoten 
• Afwezigheid van een huwelijksbeletsel (zoals een te 

nauwe verwantschap) 
• Verbod op bigamie 
• Verbod op schijnhuwelijk 
 
De voorwaarden voor vreemdelingen worden bepaald 

door hun eigen nationale wetgeving.  
• je komt samen naar het gemeentehuis om de datum 

van het wettelijk huwelijk te bepalen, 
• de dienst burgerlijke stand vraagt de nodige akten 

aan (onder meer geboorteakte), 
• je komt samen aangifte van het huwelijk doen ten 

vroegste zes maanden en ten laatste 15 dagen voor 
het huwelijk. 
Voor de aangifte brengen jullie je identiteitskaart 
mee, en een kopie van de identiteitskaart van de 
eventuele getuigen (max. 4 getuigen die minstens 18 
jaar zijn) 

Kostprijs huwelijksceremonie: 
•  150 euro 
• gratis op weekdagen tussen 09.00 en 11.30 uur 
Kostprijs huwelijksboekje: 25 euro 
 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
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IDENTITEITSKAARTEN (EID) 
Alle Belgen moeten vanaf twaalf jaar een identiteits-
kaart hebben, vanaf 15 jaar moet je de kaart ook op 
zak hebben.  
De identiteitskaart is uitgerust met een microchip waar-
mee je je identiteit kan bevestigen  of documenten 
elektronisch kan ondertekenen. Om een (nieuwe) iden-
titeitskaart aan te vragen, meld je je aan met volgende 
documenten: 
• de huidige identiteitskaart of bewijs van verlies 
• een recente pasfoto (max. 6 maanden oud) die vol-

doet aan de zeer strenge normen zoals terug te vin-
den op de website www.rijksregister.fgov.be of bij 
jouw fotograaf.  

Bij de aanvraagprocedure worden ook je vingerafdruk-
ken genomen: deze worden opgeslagen op een on-
zichtbare en contactloze RFID chip in de kaart. 
 
Iedereen wordt hiervoor uitgenodigd met een oproe-
pingskaart. In een aantal gevallen kan je ook op eigen 
initiatief een eID aanvragen bij de gemeente: 
• als je eID verloren of beschadigd is 
• als je pasfoto niet meer gelijkend is 
• als je van naam of geslacht veranderd bent 
• bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of 

ambtelijke schrapping 
• als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal 
2 tot 3 weken na de aanvraag krijg je per brief bericht 
dat je eID klaar ligt bij de gemeente. In deze brief 
staan ook de PIN- en PUK-code van de kaart. Deze 
codes neem je mee naar de dienst burgerzaken als je 
de nieuwe kaart komt afhalen.  
 
Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar 
de dienst burgerzaken kunt gaan, neem je contact op.  
 
Bij verlies of diefstal van je identiteitskaart moet je dit 
onmiddellijk melden bij de dienst burgerzaken of bij de 
politie, die een bewijs van verlies/diefstal opmaken en 
de kaart blokkeren. Je kunt de kaart ook telefonisch 
blokkeren via het gratis nummer van DOCSTOP:  
00800 2123 2123 (of +32 2 518 2123 in de landen 
waar het 00800-nummer niet bereikbaar is). 
Geldigheidsduur eID (sinds 01/03/2014): 
Jongeren van 12 tot 18 jaar: 6 jaar geldig 
Volwassenen van 18 tot 75 jaar: 10 jaar geldig 
Volwassenen vanaf 75 jaar: 30 jaar geldig (maar het 
certificaat van de elektronische handtekening moet om 
de 10 jaar vernieuwd worden) 

Kostprijs 
Gewone procedure: 22 euro 
spoedprocedure (afhalen in de gemeente): 110 euro 
spoedprocedure (afhalen in Brussel): 140 euro 
 
Info: dienst Burgerzaken,  
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

IK WIL MIJ AMUSEREN 
IK WIL MIJ AMUSEREN zijn workshops, filmactivitei-
ten, uitstappen, theater, sportactiviteiten en zoveel 
meer, georganiseerd door de dienst Jeugd en de 
dienst Sport.  
Kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen tijdens de krokus-, 
paas- en herfstvakantie deelnemen aan deze activitei-
ten.  
Info: balie EMotia, jeugd@erpe-mere.be,  
053 60 35 60 
 

ILLEGALE BOUWWERKEN 
Wanneer je niet over een geldige omgevingsvergun-
ning beschikt of je bouwt/verbouwt niet overeenkom-
stig de vergunde plannen kan dit ten allen tijde worden 
vastgesteld bij PV. Onder bepaalde omstandigheden is 
een regularisatie haalbaar, maar in sommige gevallen 
kan enkel de afbraak worden gevorderd van de illegaal 
opgerichte constructies. Zorg er dus steeds voor dat je 
je goed informeert over de vergunningsplicht, en lees 
aandachtig de voorwaarden in de vergunning. Het 
voorkomt later problemen.  
Info: dienst Stedenbouw, stedenbouw@erpe-mere.be, 
053 60 34 47 
 

INFOBLAD 
Wordt maandelijks (behalve in juli en augustus) huis-
aan-huis bedeeld. Je kan alle versies ook steeds digi-
taal raadplegen via www.issuu.com/erpe-mere.Het 
magazine bevat informatie over de werking van het ge-
meentebestuur en de gemeentediensten. Daarnaast 
kun je er een overzicht vinden van de evenementen.  
Info: dienst Communicatie, infoblad@erpe-mere.be, 
053 60 34 08 
 

INNAME VAN HET OPENBAAR  
DOMEIN 
Voor het uitvoeren van werken aan de openbare weg 
(vb. riolering, voetpad ...) of het gebruik maken van de 
openbare weg (vb. stapelen van materialen, opstellen 
container of verhuiswagen, stellingen, kranen...), moet 
je ten minste tien werkdagen vooraf een aanvraag in-
dienen via www.erpe-mere.be/signalisatieaanvraag. 

I

 INFOGIDS ERPE-MERE | 26

A - Z



 INFOGIDS ERPE-MERE | 27

A - Z

Deze aanvraagtermijn kan worden teruggebracht tot 
vijf werkdagen als de verkeershinder beperkt blijft en 
van korte duur is. 
Het instructiefilmpje toont hoe je de aanvraag indient. 
Info: dienst Openbare Werken,  
signalisatie@erpe-mere.be, 053 60 34 40 
 

INTERNATIONALE SAMENWERKING 
Het gemeentebestuur steunt jaarlijks logistiek en finan-
cieel de actie van het plaatselijke 11.11.11- comité. Om 
het gemeentelijk beleid voor internationale samenwer-
king mee vorm te geven werd een Gemeentelijke Raad 
voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS) opgericht. 
De gemeente geeft jaarlijks subsidies aan Noord-Zuid-
projecten.  
 

INZAGERECHT 
Het decreet ‘Openbaarheid van Bestuur’ geeft iedere 
burger het recht bestuursdocumenten of zijn/haar per-
soonlijk dossier in te kijken. Soms zijn er beperkingen 
van toepassing, onder meer ter bescherming van per-
soonsgegevens.  
Om een document te mogen inkijken of een kopie te 
krijgen, moet je een schriftelijke aanvraag richten aan 
de algemeen directeur, Oudenaardsesteenweg 458,  
9420 Erpe-Mere. 
Info: dienst Secretariaat,  
gemeentebestuur@erpe-mere.be, 053 60 34 67 

 

 

JEUGDBEWEGINGEN 
• Chiro Jospaai (jongens) en Chiro Klim-op (meisjes) 

www.facebook.com/chiro.jospaai.aaigem 
www.chiroklimop.wordpress.com 

• Chiro Mere (jongens / meisjes)  
www.chiro-mere.be  

• Chiro Liebel (jongens / meisjes)  
www.chiroliebel.be  

• Chiro Jargill  
www.freewebs.com/chirojargill 

• VNJ 
www. mere.vnj.org 

• KSA Sint Martinus  
www.ksaerpe.be 

• JNM land van aalst 
www.jnm.be/afdeling/land-van-aalst  

• Jokri  
www.jokri9420.wordpress.com 

• Scouts Kievit 
www.scoutskievit.be 

 

JEUGDHUIS DIDO 
Aanbod voor jongeren van optredens, workshops, 
films, fuiven en thema-avonden. Het jeugdhuis doet 
ook aan zaalverhuur. Het praatcafé wordt gerund door 
vrijwilligers.  
Info: Oude Heerbaan 7, info@jeugdhuisdido.be,  
053 80 14 24, www.jeugdhuisdido.be 
 

 J
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JUBILEA 
Inwoners die hun huwelijksjubileum vieren, wordt een 
geschenk aangeboden: 
• voor een gouden huwelijksjubileum (na vijftig jaar hu-

welijk) is dat 125 euro 
• voor een diamanten huwelijksjubileum (na zestig jaar 

huwelijk) is dat 185 euro 
• voor een briljanten huwelijksjubileum (na vijfenzestig 

jaar huwelijk) is dat 250 euro. 
Aan de honderdjarigen wordt een geschenk aangebo-
den ter waarde van 250 euro. 
Info: dienst Secretariaat,  
gemeentebestuur@erpe-mere.be, 053 60 34 67

 

 
 

KADOBON ERPE-MERE  
De kadobon van Erpe-Mere is een handig  geschenk 
dat je kan inruilen bij meer dan 150 handelszaken in 
de gemeente. De kadobon is een jaar geldig en is te 
koop aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en op 
heel wat andere locaties. Het principe is heel eenvou-
dig: je kiest zelf het bedrag dat je wil cadeau geven (in 
schijven van 5 of 20 euro). Wie een bon krijgt, maakt 
zelf een keuze waar hij/zij de kadobon inruilt.  
De lijst met alle verkoop- en inruilpunten kan je vinden 
op www.unizo-erpe-mere.be. 
Info: dienst Lokale economie,  
personeel@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

KERMISSEN 
Aaigem: 
• Grote kermis: de tweede zondag van de maand sep-

tember en de daarop volgende maandag. 
• Kleine kermis: de zondag volgend op negen februari 

of de negende februari zelf wanneer genoemde dag 
een zondag is en de daaropvolgende maandag. 

Bambrugge:  
• St. Annakermis: de eerste zondag na 26 juli  
Burst: 
• Kermis St. Pieter: de zondag na 29 juni. Valt 29 juni 

op een zondag dan gaat de kermis door de zondag 
nadien. 

• Kermis Station: de zondag na St. Pieterkermis 
Erondegem: 
• Zomerkermis: de zondag volgend op 1 augustus tot 

de volgende zondag 
Erpe: 
• Zomerkermis: de eerste zondag van september ge-

durende 6 dagen (vanaf zaterdag tot donderdag) 
Mere: 
• Kermis augustus: de eerste zondag, maandag, dins-

dag en donderdag na 15 augustus. Indien 15 augus-
tus op een zondag valt dan vanaf die zondag. 

• Kermis oktober: de eerste zondag en maandag na 1 
oktober 

Ottergem: 
• Winterkermis: de eerste zondag na 25 januari en de 

maandag. Indien 25 januari op een zondag valt, dan 
de eerstvolgende zondag en de maandag  

• Zomerkermis: de laatste zondag van augustus en de 
maandag 

Vlekkem: 
• St. Lambertuskermis: de eerste zondag na 17 sep-

tember 

 K
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Voor een standplaats op de kermis of de markt moet je 
eerst toestemming krijgen van het college van burge-
meester en schepenen.  
Info: balie EMotia, feestelijkheden@erpe-mere.be,  
053 60 35 60 
 

KIDS-ID 
De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument 
voor Belgische kinderen jonger dan twaalf jaar. 
 
De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor rei-
zen in het buitenland. De kaart is: 
• geldig in de meeste Europese landen en in sommige 

landen daarbuiten, op voorwaarde dat het kind ver-
gezeld wordt door een ouder met een geldige eID. 

• Verplicht in alle landen waar reispas niet verplicht is.  
 
Als je een kids-ID wil aanvragen, moet je 
• Het ouderlijk gezag over het kind hebben 
• De Kids-ID samen met het kind aanvragen 
• Een recente (max.6 maanden oud) pasfoto mee-

brengen die voldoet aan de strenge eisen zoals terug 
te vinden op de website www.rijksregister.fgov.be of 
bij je fotograaf 

Je vraagt de Kids-ID aan bij het gemeentebestuur 
waar het kind is ingeschreven.  
 
2 tot 3 weken na de aanvraag krijg je per post een brief 
met hierin een code om de kaart te activeren, een 
code om de kaart te gebruiken voor bepaalde elektro-
nische toepassingen en diensten (enkel voor kinderen 
vanaf 6 jaar) en een ‘contact ouders’-code. Deze laat-
ste code dient om via de website www.halloouders.be 
een lijst van telefoonnummers door te geven waarmee 
contact moet worden opgenomen als zich een pro-
bleem voordoet met je kind.  
 
De kaart is drie jaar geldig. 
 
Kostprijs: 
Gewone procedure: 8 euro 
Spoedprocedure (afhalen in de gemeente): 100 euro 
Spoedprocedure (afhalen in Brussel): 130 euro  
 
Bij verlies of diefstal van de kaart moet je dit onmiddel-
lijk melden bij de dienst burgerzaken of bij de politie, 
die een bewijs van diefstal opmaken en de kaart blok-
keren. 
 
Je kunt ook telefonisch de kaart blokkeren via het gra-
tis nummer van DOCSTOP: 00800 2123 2123 (of +32 
2 518 2123 in de landen waar het 00800-nummer niet 
bereikbaar is). 
 
Info: dienst Burgerzaken,  
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

KIND & GEZIN 
Kind en Gezin staat gezinnen gratis bij met informatie 
en advies. De dienst organiseert infoavonden voor 
aanstaande ouders, coördineert huisbezoeken van een 
regioverpleegkundige, organiseert vaccinaties en de 
opvolging van de ontwikkeling van het kind in de con-
sultatiebureaus, het vroegtijdig opsporen van gehoor-
stoornissen met de gehoortest en begeleiding bij 
specifieke omstandigheden.  
 
Consultatiebureau in het Huis van het Kind:  
Dorpsstraat 146 te Erpe. 
Openingsuren: op dinsdag van 16.30 tot 19.30 uur, en 
op donderdag van 12.45 tot 15.45 uur. Het is wel nodig 
eerst een afspraak te maken. Dit kan elke werkdag van 
08.00 tot 20.00 uur op telefoonnummer 078 150 100 
van Kind en Gezin. 
Info: www.kindengezin.be 
 

KINDEROPVANG (PIMBOLI) 
De buitenschoolse kinderopvang Pimboli wordt geor-
ganiseerd op schooldagen voor  en na de schooluren, 
op woensdagnamiddag en tevens op schoolvrije dagen 
en schoolvakantiedagen.  
Pimboli bevindt zich in het voormalige schoolgebouw 
aan de Steenstraat te Mere. 
Info:  pimboli@vdkomma.be,  
0473 56 59 64 
 

KLUSJESDIENST 
Ben je senior, gehandicapt of langdurig ziek en niet 
meer in staat om je tuin te onderhouden of kleine kar-
weitjes op te knappen in of rond je woning? 
Dan kan je een beroep doen op een klusjesdienst. Je 
betaalt een bijdrage afhankelijk van je inkomen. 
Mogelijke taken zijn verven en klein behangwerk, af-
wassen rolluiken en plafonds, kleine herstellingen, 
tuinwerken ( gras maaien, frezen, snoeien). 
Daarnaast zijn ook kleine aanpassingen aan je huis ter 
verbetering van het comfort mogelijk. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
 

KMO-ZONE EVENBROEKVELD 
Vlakbij het op- en afrittencomplex van Erpe-Mere, ge-
legen tussen de E40 en de Oudenaardsesteenweg, ligt 
de KMO-zone Evenbroekveld.  
De bestaande zone werd recent uitgebreid met een 
tiental bedrijven. De aanwezige bedrijven hebben zich 
verenigd in een vzw, met als doel om waar mogelijk 
samen te werken en goede afspraken te maken. Er 
worden ook gezamenlijke activiteiten georganiseerd, 
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zoals opendeurdagen. De bedrijven in de vzw treden 
bovendien als groep naar buiten om praktische zaken 
aan te kaarten bij de gemeente en de hogere overhe-
den.  
De diversiteit van de aanwezige bedrijven is groot. 
Zowel particulieren als bedrijven vinden er wel een le-
verancier die hen verder helpt.  
 

KNOTTEAMS 
In de winter van 2015-2016 werd in samenwerking met 
het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA) 
een zogenaamd knotteam opgeleid en opgericht in 
Erpe-Mere. Het knotteam is een groep van vrijwilligers 
die gratis je knotbomen kan komen snoeien in ruil voor 
het hout. Meer info over de werking van de knotteams 
en het online aanvraagformulier vind je op 
www.rlva.be. 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 

KOM OP TEGEN KANKER 
Jaarlijks werkt de gemeente actief mee aan de actie 
‘Kom op tegen Kanker’. Het plantjesweekend vindt 
steeds plaats het derde weekend van september.  
Zo’n 1.700 azalea’s worden, dank zij de hulp van vele 
vrijwillige medewerkers verkocht.   
Info: balie EMotia, cultuur@erpe-mere.be,  
053 60 34 28 
 

KRINGWINKEL 
Heb je nog spullen (bv. meubelen, huisraad, elektri-
sche toestellen, fietsen, kledij) die te goed zijn om weg 
te gooien en weet je er geen blijf mee, bel dan naar De 
Kringwinkel Teleshop. Wat je wel en wat je niet mag 
meegeven, hoor je meteen. Je kan er terecht van 
maandag tot zaterdag van 10.00 tot 17.30 uur. Alle 
goederen die herbruikbaar zijn neemt de ophaalploeg 
GRATIS mee. Je kan ook goederen brengen naar de 
kringwinkels. 
 
De Kringwinkel, Aalst - Meubelen en Huisraad 
Openingsuren: ma tot za van 10u00 tot 17u30 
Adres: TRAGEL 5, 9300 Aalst, 053 78 61 73 
De Kringwinkel, Aalst - Kleding 
Openingsuren: ma tot za van 10u00 tot 17u30 
Vrijheidstraat 27, 9300 Aalst, 053 78 95 52 
De Kringwinkel, Lede 
Openingsuren: di - za van 10u00 tot 17u30; maandag 
gesloten 
Hoogstraat 7,9340 Lede, 053 81 07 59 
 
De Kringwinkel, Sint-Lievens-Houtem 
Openingsuren: di - za van 10u00 tot 17u30; maandag 

gesloten  
Marktplein 62,9520 Sint-Lievens-Houtem,  
0468 33 28 35 
 
De Kringwinkel Teleshop vzw 
Tragel 5, 9300 Aalst  
www.teleshop-aalst.be  
053 78 61 73 
 

KRUISKOUTERMOLEN 
De Kruiskoutermolen is een zeldzame houten driezol-
der-staakmolen en hét monument van onze gemeente.   
Hoewel de molen reeds sinds 1922 op de huidige loca-
tie in de Schoolstraat in Mere staat, is de kern van de 
molen veel ouder. De huidige molen stond tot 1922 im-
mers te Nieuwerkerken, waar hij gekend stond als de 
Jezuïetenmolen. 
De exacte oprichtingsdatum van deze Jezuïetenmolen 
is niet gekend. Op het staakijzer van de achtermolen 
staat het jaartal 1632, maar het is niet duidelijk of dit 
de oprichtings- of heroprichtingsdatum is. Er is immers 
al in 1384 sprake van een windmolen op de locatie. 
In 1921 werd de Jezuïetenmolen in Nieuwerkerken 
ontmanteld en verkocht aan Jozef Van der Haegen. 
Deze bracht de molen in de loop van 1922 over naar 
de huidige molensite in Mere, waar hij hem in 1923 
met de hulp van zijn 2 broers en molenmaker Frans 
Van de Velde uit Haaltert heropbouwde.  
Bij koninklijk besluit van 28 maart 1956 werd de molen 
als monument beschermd, een belangrijke stap in het 
behoud. 
Na de heropbouw kende de molen immers een zeer 
bewogen geschiedenis, waarbij hij meermaals te lijden 
had van stormschade en verwaarlozing. Toch bleef de 
molen, mede door de steun van de gemeente, de mo-
lenaars en de Heemkundige Kring overeind.  
In 1997 werden de molen en het terrein onteigend en 
werd de gemeente eigenaar. Na uitgebreide herstel-
lingswerken werd de Kruiskoutermolen op 3 juni 2006 
officieel ingehuldigd.  
In 2015 werden herstellingswerken verricht om de 
molen terug draaiende en maalvaardig te maken. Naar 
de toekomst toe zal de toegankelijkheid van de molen 
verder verbeterd worden. Een mooie kans om deze 
zeldzame molen met een unieke geschiedenis te be-
zoeken. 
Op de gemeentelijke website vind je meer informatie 
over de molen, de bewogen geschiedenis, de draaida-
gen en mogelijkheden tot bezoek.  
Info: balie EMotia, toerisme@erpe-mere.be,   
053 60 34 28  
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KUNSTACADEMIE  
(Muziek Woord Beeld)  
In een divers aanbod kunnen kinderen vanaf 6 jaar ge-
nieten van lessen in de domeinen muziek, woord en 
beeld.   
Er is ook een specifiek aanbod voor volwassenen.  
 
Locaties: Dorpsstraat 146, Oudenaardsesteenweg 
456 (EMotia) en Steenstraat 80 (Atelier Kladder)     
De Kunstacademie van Erpe-Mere verloopt in samen-
werking met de gemeenten Lede en Wichelen.   
 
Directeur: Bart Jonkers  
Kunstacademie Lede Erpe-Mere Wichelen  
Administratief adres: Markt 5 9340 Lede  
Tel: 053 60 68 70 of 053 60 35 60 (EMotia)  
academie@lede.be of onderwijs@erpe-mere.be  
www.academieerpemere.be/  
 

KUNSTATELIERS  
'RUIM VOOR KUNST' 
‘Ruim voor kunst’ is de verzamelnaam voor de kun-
stateliers 'Kladder' en 'atelier EM' van Erpe-Mere.  
Atelier Kladder is sinds 2020 deel van Kunstacademie 
Lede Erpe-Mere Wichelen, alle info en inschrijven kan 
via www.academielede.be     
   
Atelier EM is een plaats waar volwassenen zich artis-
tiek kunnen ontplooien.  
Zowel beginnende als gevorderde artistiekelingen kun-
nen deelnemen aan de lessen in ons atelier.   
Deelnemers zijn één voor één individuen die zich wil-
len uiten in de beeldende kunst. De nadruk ligt op het 
leren door te doen, onder persoonlijke begeleiding.  
We vertrekken vanuit een gezamenlijk thema of onder-
werp waar er voldoende vrijheid is naar eigen interpre-
tatie. Er is vrijheid om te experimenteren met stijl, 
techniek en materialen. Technieken als aquarelleren, 
schilderen met acrylverf, tekenen, linodruk, … komen 
zeker aan bod. Elke deelnemer kan rekenen op profes-
sionele en individuele begeleiding.  
   
De kunstateliers gaan door in Steenstraat 80, Mere.  
Info: dienst Vrije Tijdbalie EMotia, 
ruimvoorkunst@erpe-mere.be,   
053 60 34 30  
 

KUNSTGRASVELD 
Op het domein Steenberg vind je een kunstgrasveld 
met bijhorende kleedkamers en douchemogelijkheid. 
Vooral de jeugdspelertjes van onze 4 voetbalploegen 
maken er gretig gebruik van, niet enkel voor hun trai-
ningen maar ook voor hun wedstrijden. 
Info: dienst Sport, sport@erpe-mere.be, 053 60 34 80

 

  

LAADPALEN VOOR ELEKTRISCHE 
WAGENS 
De publieke laadpalen voor elektrische wagens in 
Erpe-Mere zijn te vinden op volgende locaties: 
• Aaigem: voetbalplein  
• Burst: station  
• Erpe: parking oud kerkhof  
• Mere: Groendal en Loskadestraat  
• Bambrugge: Oudebaan en Domein Steenberg  
• Erpe: Vijfhuizen (nog te voorzien) 
• Erondegem: kerk (nog te voorzien) 
 

LAATSTE WILSVERKLARINGEN 
Wilsverklaring inzake wegneming en transplantatie van 
organen en weefsels na overlijden:  
Orgaandonatie is de eerste stap in transplantaties. Or-
ganen en weefsel bestemd voor transplantatie kunnen 
weggenomen worden bij iedere overledene die in Bel-
gië woont op het moment van het overlijden. Een uit-
drukkelijke toestemming hiervoor is niet meer nodig 
(stilzwijgende toestemming).   
Hiertegen kun je verzet aantekenen.  
Je kunt ook uitdrukkelijke toestemming geven. In dit 
geval kunnen familieleden zich niet meer verzetten en 
een donatie verhinderen. Je kan deze beslissing op elk 
moment herzien.  Nieuwe modaliteiten sinds 1 juli 
2020: 
In het verleden kon men alleen zijn wensen met be-
trekking tot orgaandonatie of de donatie van ander 
menselijk lichaamsmateriaal registreren door naar het 
gemeentebestuur te gaan. Alleen uw gemeente had de 
nodige toegang om uw verklaring in de centrale data-
bank te registreren. 
Vanaf 1 juli 2020 kunt u nog steeds uw gemeente vra-
gen om uw verklaring te registreren, maar u kunt ook 
uw behandelde arts vragen om het voor u te doen of u 
kunt het direct zelf doen, online, via het portaal Mijn-
Gezondheid.be 
 
Wilsverklaring inzake teraardebestelling:  
Iedereen kan een vrijwillige schriftelijke kennisgeving 
van zijn laatste wilsbeschikking richten tot de ambte-
naar van de burgerlijke stand van zijn gemeente. 
Hierin kan o.a. opgenomen worden welke lijkbezorging 
je verkiest, volgens welke levensbeschouwing de uit-
vaartplechtigheid moet worden gehouden,… Personen 
onder de 16 jaar worden vertegenwoordigd. 
Je kan deze beslissing ook op elk moment herzien. 
Deze wilsverklaring laat je registreren bij de dienst bur-
gerzaken. 
 

 L



Wilsverklaring inzake euthanasie (bij onomkeer-
baar coma): 
De wet voorziet de mogelijkheid om een wilsverklaring 
op te stellen waarin men vraagt dat er euthanasie 
wordt verricht indien men op onomkeerbare wijze het 
bewustzijn verliest. Tijdens de besprekingen in het par-
lement heeft men besloten dat hieronder alleen coma-
teuze patiënten vallen. Het gaat dus niet om personen 
die wilsonbekwaam geworden zijn (zoals bijvoorbeeld 
bij dementie). 
De wilsverklaring moet in aanwezigheid van twee 
meerderjarige getuigen op papier worden gezet. Min-
stens één van die getuigen mag geen erfgenaam zijn 
of materieel belang hebben bij de dood van de patiënt. 
Men kan (maar moet niet) in de wilsverklaring één of 
meerdere vertrouwenspersonen aanduiden die de be-
handelende arts op de hoogte brengen van de wil van 
de patiënt. De behandelende arts van de patiënt, de 
geraadpleegde arts en de leden van het verplegend 
team kunnen niet als vertrouwenspersoon optreden. 
De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend wor-
den door degene die de verklaring aflegt, door de ge-
tuigen en, indien die er zijn, door de aangeduide 
vertrouwensperso(o)n(e)n. 
De wilsverklaring laat je registreren bij de dienst bur-
gerzaken. Wilsverklaringen die werden opgesteld of 
herbevestigd na 2 april 2020 blijven onbeperkt geldig 
in de tijd. Wilsverklaringen die vóór deze datum wer-
den opgesteld moeten herbevestigd worden en blijven 
vanaf dan onbeperkt geldig.  
 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00

 

 

MANTELZORGTOELAGE 
De mantelzorgtoelage is een toelage die de mantelzor-
ger ontvangt als waardering voor zijn dagelijkse zorg 
voor een langdurig zorgbehoevende. In het sociaal 
huis helpen we je deze toelage aanvragen. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
 

MARKTDAG 
De wekelijkse markt vindt plaats op woensdagnamid-
dag vanaf 14.00 uur op het dorpsplein van Mere.  
Een vaste standplaats op de wekelijkse markt moet je 
schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester 
en schepenen. Risicoplaatsen worden ter plaatse toe-
gekend, zonder voorafgaande aanvraag. 
Info: dienst Lokale economie,  
personeel@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

MATERIAAL ONTLENEN 
Je wil als organisatie feestmateriaal, bestemd voor een 
vlotte organisatie van je activiteiten, manifestaties of 
feestelijkheden ontlenen? Dit kan. Het gemeentebe-
stuur helpt je hierbij graag en leent materiaal uit aan 
verenigingen erkend door de gemeentelijke raden, aan 
kerkfabrieken, politieke partijen, gemeentelijke advies-
organen, scholen en initiatieven die in samenwerking 
met de gemeente Erpe-Mere worden georganiseerd. 
• Bij de dienst Openbare Werken kun je terecht voor 

het ontlenen van de volgende materialen: foorkas-
ten, elektrische verdeelkasten … 
In principe moet je het materiaal zelf afhalen in het 
magazijn: Seskenskouter 2. Het uitlenen van het ma-
teriaal is gratis. Indien de afhaling van de materialen 
niet mogelijk is, zullen medewerkers van de ge-
meente het gehuurde materiaal ter plaatse brengen 
zoals aangegeven op het aanvraagformulier. Je 
moet je aanvraag minstens veertien dagen voor de 
activiteit doen bij de dienst Openbare Werken. De 
aanvraag kan niet langer dan één jaar voor de datum 
van ontlening worden ingeboekt. 

• Verenigingen kunnen allerhande materiaal, zoals 
een muziekinstallatie, een beamer, podia, stoelen, 
tafels, nadars, … ontlenen. 

 
Opgelet: voor een publiek toegankelijk evenement 
moet je een aanvraagformulier invullen via  
www.erpe-mere.be/evenement en via deze weg je  
materialen aanvragen. 
Info uitleendienst: balie EMotia, 
feestelijkheden@erpe-mere.be, 053 60 35 60 

M
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MELDPUNT ZWERFVUIL OF  
SLUIKSTORTEN 
Elke vorm van sluikstorten is uiteraard verboden en 
kan aanleiding geven tot een fikse boete. Als je een 
sluikstort opmerkt, kan je dit melden bij de dienst Leef-
milieu. 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50 
 

MINDER MOBIELEN CENTRALE 
Je beschikt niet over eigen vervoer en je hebt slechts 
een beperkt inkomen? 
Je zoekt betaalbaar vervoer voor een consultatie bij de 
arts of voor een bezoek aan de kapper? 
Je moet voor een reeks behandelingen naar het zie-
kenhuis? 
Via de Minder Mobielen Centrale kan je een beroep 
doen op een chauffeur die je thuis komt ophalen en je 
naar je bestemming brengt. Nadien brengt hij je terug 
naar huis. Dit vervoer wordt uitgevoerd door vrijwilli-
gers met hun eigen wagen. De aanvraag moet min-
stens 2 dagen vooraf gebeuren. De onkostenvergoe- 
ding bestaat uit een vast bedrag per kilometer en 
eventueel betaal je ook een jaarlijks lidgeld. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
 

MOLENBEEKROUTE 
De gemeente Erpe-Mere beschikt over een aantal zeer 
mooie wandel- en fietsroutes en een volledig uitgestip- 
pelde fietsroute: de “Molenbeekroute”. 
De Molenbeek, waar talrijke watermolens van alle slag 
tot op vandaag hun sporen hebben nagelaten, vormt 
dan ook de rode draad doorheen deze toeristische 
fietsroute. 
Het cultuurhistorisch patrimonium van de gemeenten 
be- staat echter uit meer dan molens alleen. Dorpjes, 
kerken en talrijke over het landschap verspreide kapel-
letjes maar ook een oude motte en vele indrukwek-
kende vier- kantshoeven getuigen van een rijk 
historisch verleden. 
 

MOUNTAINBIKE 
In heel Vlaanderen zijn een aantal permanente moun-
tainbikeroutes uitgestippeld en aangelegd. Ze zijn uni-
form bewegwijzerd en op elke startplaats staat een 
aankondigingsbord met de nodige informatie. Deze 
mountainbikeroutes hebben een gemiddelde lengte 
van 35 km. De meeste zijn opgebouwd uit 3 op elkaar 
aansluitende lussen die, naargelang de moeilijkheids-
graad, aangeduid zijn met een gekleurd signalisatie-

symbool: groen - blauw - rood. 
Ook in Erpe-Mere bestaat er zo’n mountainbikeroute. 
De totale afstand bedraagt 37 km en zij doet alle deel-
gemeenten van Erpe-Mere aan. Het parcours gaat 
vooral over landwegen en brengt je langs of in de on-
middellijke omgeving van enkele van de 9 watermo-
lens die onze gemeente rijk is. 
Behalve de molens zelf, is dikwijls het omgevende typi-
sche beeklandschap een genot voor liefhebbers van 
natuurschoon en rust. 
 
Aantal circuits: 3 
Bewegwijzering: Sport Vlaanderen  
Afstanden: groen: 12 km  

blauw: 28 km 
groen + blauw + rood: 37 km 

Vertrekpunt: sporthal Steenberg 
Je kan gebruik maken van de douches voor 2 euro pp 
en je kan tevens de fiets afspuiten.

© Vereena Colpaert
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NAAMSVERANDERING 
Onder bepaalde voorwaarden kan je je voornaam of 
familienaam wijzigen.  
De nieuwe gevraagde naam en/of voornaam mag 
geen aanleiding geven tot verwarring en mag jezelf of 
derden niet schaden.  
 
Verandering van familienaam: 
In uitzonderlijke gevallen en indien je daar ernstige re-
denen voor hebt wordt een verandering van familie-
naam toegestaan. De aanvragen worden behandeld 
door de FOD justitie. De procedure kan je raadplegen 
via  https://justitie.belgium.be 
 
Verandering van voornaam: 
Je kunt jouw voorna(a)m(en) laten wijzigen bij de amb-
tenaar van de burgerlijke stand van je woonplaats. De 
voornaam mag geen aanleiding geven tot verwarring 
en mag jezelf of derden niet schaden. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand beoordeelt het 
verzoek en neemt binnen de 3 maanden een beslis-
sing. Bij een positieve beslissing krijg je hiervan een 
schriftelijke bevestiging zodra de registers van de bur-
gerlijke stand en het rijksregister zijn aangepast. 
Bij een negatieve beslissing krijg je hiervan een schrif-
telijke bevestiging. Je hebt na ontvangst 30 dagen de 
tijd om in beroep te gaan bij de familierechtbank. 
Alle akten van de burgerlijke stand waarin je wordt ver-
meld (bijvoorbeeld je geboorteakte, huwelijksakte, ge-
boorteakte van uw kinderen) en je gegevens in het 
rijksregister worden automatisch aangepast. Je hoeft 
daarvoor niks te doen. 
Een aantal zaken moet je opnieuw aanvragen. Bijvoor-
beeld een identiteitskaart, rijbewijs, reispas. 
Vergeet ook niet een aantal organisaties (bijvoorbeeld 
nutsbedrijven, school, werkgever) te informeren over je 
voornaamswijziging. 
Transgenders kunnen de procedure voornaamswijzi-
ging en registratie nieuw geslacht tegelijkertijd aanvra-
gen. 
De kostprijs voor een voornaamswijziging bedraagt 
300 euro. Transgenders betalen 30 euro. 
 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

NATIONALITEIT 
De dienst burgerzaken kan inlichtingen verstrekken 
over de toekenning, het verkrijgen, het verlies, het her-
krijgen en over de vervallenverklaring van de Belgi-

sche nationaliteit. Een bewijs van nationaliteit kan af-
geleverd worden op de dienst burgerzaken. 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

NETBEHEERDERS VAN  
ELEKTRICITEITSDISTRIBUTIE 
De netbeheerders van de elektriciteitsdistributie (vroe-
ger intercommunales voor elektriciteit) kennen voor een 
aantal energiebesparende maatregelen een premie toe. 
Iedere netbeheerder beslist zelf welke maatregelen hij 
wil stimuleren. Het is dus steeds aan te raden om recht-
streeks met je netbeheerder contact op te nemen voor 
meer informatie over de verschillende acties. 
Info voor Erpe-Mere: www.fluvius.be 
 

NOODPLANNING 
Om maximaal voorbereid te zijn op rampen of schade-
gevallen heeft de gemeente Erpe-Mere een Algemeen 
Nood- en Interventieplan (ANIP). Doel ervan is zo snel 
mogelijk de nodige personen en diensten te alarmeren, 
het inzetten van aangepaste middelen en het coördine-
ren van de hulpverlening bij een rampspoedige ge-
beurtenis. 
Ongeacht de oorzaak van de calamiteit gaat de eerste 
aandacht uit naar het redden van de slachtoffers en/of 
het beschermen van onze lokale bevolking. Iedere 
noodsituatie wordt bestreden door teams die in de 
rampenbestrijding disciplines genoemd worden. Er 
worden vijf disciplines onderscheiden, namelijk: 
• de hulpverleningsoperaties; 
• de geneeskundige, sanitaire en psychosociale hulp-

operaties 
• de lokale politie; 
• de logistieke steun (dienst Openbare Werken, Ci-

viele bescherming, Defensie); 
• informatie. 
Info: dienst Secretariaat, gemeentebestuur@erpe-
mere.be, 053 60 34 11 
 

NOODWONING 
Het OCMW beschikt over een noodwoning om perso-
nen/gezinnen op te vangen die tijdelijk dakloos zijn ten 
gevolge van een ramp (brand, overstroming…) of een 
andere noodsituatie. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 

 

NOTARIS 
Op een dag moet je misschien een beroep doen op de 
diensten van een notaris. Een notaris kan je immers 

N
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het nodige advies geven bij belangrijke beslissingen in 
je leven: van een huwelijk of samenwonen tot de aan-
koop van een huis, van een erfenis tot de oprichting 
van een eigen zaak. Vóór je zo een beslissing neemt, 
consulteer je best een notaris.  
www.notaris.be 
 

NUTSVOORZIENINGEN 
Voor alle nutsvoorzieningen die in je in je huis wil voor-
zien, moet een externe firma de aansluiting verzorgen. 
Dit geldt zowel voor leidingwater, gas en elektriciteit, 
vaste telefonie en kabeltelevisie. Bij de meeste voor-
zieningen kan je een keuze maken qua aanbieder, bij 
andere dan weer niet. 
 
Gas en elektriciteit 
Om te kunnen genieten van aansluiting van gas en/of 
elektriciteit in je woning moet je op voorhand beschik-
ken over een aansluiting op het elektriciteit- en/of gas-
net via de distributienetbeheerder én een contract 
afsluiten met een energieleverancier. 
 
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt moet voor 
gas- en elektriciteitsdistributie een onderscheid ge-
maakt worden tussen enerzijds de distributienetbe-
heerder en anderzijds de leverancier. De 
distributienetbeheerder is eigenaar van de leidingen en 
installaties. De energieleveranciers staan in voor het 
leveren van gas en elektriciteit. Op de markt zijn ver-
schillende leveranciers aanwezig waarmee je een con-
tract kan afsluiten. Een lijst van alle erkende 
energieleveranciers in Vlaanderen vind je op 
www.vreg.be. 
Voor vragen in verband met elektriciteit en aardgas 
(aansluitingen, storingen en defecten, premies ...) 
neem je best contact op met Fluvius. Op de website 
van Fluvius (www.fluvius.be) kan je een aansluiting op 
het distributienet voor elektriciteit of gas aanvragen of 
wijzigen. Je kan Fluvius telefonisch bereiken op het 
nummer 078 35 35 34.  
 
Waterdistributie 
Het waterdistributienet in Erpe-Mere wordt verzorgd 
door Farys. Je kan met allerhande vragen terecht op 
het algemeen nummer 078 35 35 99. Voor technische 
defecten of klachten kan je 24 uur per dag en 7 dagen 
op 7 terecht op de defectenlijn 078 35 35 88. De tarie-
ven voor waterverbruik kan je raadplegen op de web-
site www.farys.be. 
 
Vaste telefonie en internet 
De meeste telefoonoperatoren bieden totaalpakketten 
aan voor vaste en mobiele telefonie, internet en digi-
tale televisie. Voor een vaste telefoonaansluiting neem 
je best rechtstreeks contact met de aanbieders van te-
lefonie.

 

 

OMGEVINGSVERGUNNING VAN 
EEN INGEDEELDE INRICHTING OF 
ACTIVITEIT (IIOA) 
Vooraleer je een bedrijf wil starten, moet je nagaan of 
je een omgevingsvergunning nodig hebt voor het ex-
ploiteren van ingedeelde inrichtingen of activiteiten.  
De Vlaamse regering heeft inrichtingen/activiteiten die 
risico’s en hinder met zich meebrengen ingedeeld in 3 
klassen. 
• klasse 3: melding bij het college van burgemeester 

en schepenen 
• klasse 2: aanvragen moeten ingediend worden bij 

het college van burgemeester en schepenen 
• klasse 1: aanvragen moeten rechtstreeks ingediend 

worden bij het provinciebestuur. 
Meer uitleg vind je ook terug op www.omgevingsloket.be 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be, 
053 60 34 50 
 

OMGEVINGSVERGUNNING VOOR 
HET VERKAVELEN VAN GRONDEN 
Een omgevingsvergunning voor het verkavelen van 
gronden splitst één of meerdere percelen grond in ver-
schillende andere percelen, loten of kavels genaamd. 
Meestal gaat het hierbij over een perceel bouwgrond 
dat wordt opgesplitst in meerdere bebouwbare kavels.  
Info: dienst Stedenbouw, stedenbouw@erpe-mere.be, 
053 60 34 47 
 

ONDERWIJS EN VORMING  
Gemeentelijke basisschool: 
Het gemeentebestuur richt kleuter- en lager onderwijs 
in op twee vestigingsplaatsen nl.  

O
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• GBS “Schatteneiland” 
Molenveld 11 in Burst 
tel: 053 60 35 30 
fax: 053 63 24 29 
info@gbs.erpe-mere.be  

• GBS “De Schatkist” 
Kouterstraat 2 in Erondegem 
tel: 053 60 35 35 
info@gbs.erpe-mere.be  

Gemeenschapsonderwijs: 
• De Grasspriet  

Ommegangstraat 51  
9420 Erpe-Mere  
053 83 59 74  

• De Brug 
buitengewoon onderwijs  
Koebrugstraat 7 
9420 Erpe-Mere  
053 80 07 77  

Vrij onderwijs: 
• Vrije Basisschool Sint-Jozef 

Kloosterstraat 29 
9420 Erpe-Mere  
053 83 02 53  

• Basisschool St. Vincentius 
Aaigemdorp 68 
9420 Erpe-Mere  
053 62 60 02  

• Basisschool St. Franciscus 
Burstdorp 1 
9420 Erpe-Mere  
053 62 61 78  

• Basisschool St. Franciscus 
Kapelhofstraat 6,  
9420 Erpe-Mere  
053 80 85 10  

• Basisschool St. Martinus 
Botermelkstraat 74 
9420 Erpe-Mere  
053 80 20 60  

• St. Jozefschool 
secundair onderwijs 
Kloosterstraat 31 
9420 Erpe-Mere  
053 83 85 33  

• Lagere School De Weide 
St. Apolloniastraat 11 
9420 Erpe-Mere  
053 80 28 38 

OPEN MONUMENTENDAG 
Jaarlijks worden - onder een bepaald thema - de ver-
schillende bezienswaardigheden op het grondgebied 
van de gemeente in de kijker gesteld. Open Monumen-
tendag vindt steeds plaats de tweede zondag van de 
maand september. 
Zo prijken op het grondgebied van de gemeente Erpe-
Mere maar liefst negen molens (wind- of watermolens) 
en een heuse motte (de hoogste van Vlaanderen).  
Elk jaar wordt voor deze dag een brochure samenge-
steld.  
Info: balie EMotia, cultuur@erpe-mere.be,  
053 60 35 60 
 

OPVANG VAN LOSLOPENDE  
HONDEN 
Graag willen wij nog even meegeven dat alle honden 
moeten geïdentificeerd (gechipt) en geregistreerd zijn 
vóór ze 8 weken oud zijn. Een hond mag niet worden 
verkocht of weggegeven zonder chip en registratie. De 
registratie gebeurt in een centrale databank die be-
heerd wordt door DogID. Een correctie van de registra-
tie (vb. bij verandering eigenaar of adres) kan je zelf 
doorgeven bij de databank. Deze registratie laat ons 
toe om op een vlotte manier de eigenaar van het dier 
te identificeren. 
 
Sinds 1 november 2017 moeten ook alle katten voor 
de leeftijd van 12 weken, of voor verhandelen of gratis 
weggeven, worden geïdentificeerd (gechipt) en geregi-
streerd. 
 

OUTDOOR FITNESS  

Ter hoogte van sporthal Steenberg kunt je 9 outdoor 
fitnesstoestellen terugvinden. Zowel jongeren, volwas-
senen als senioren kunnen met deze apparaten speci-
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fieke spiergroepen activeren. Er kunnen 11 verschil-
lende oefeningen uitgevoerd worden op de aangebo-
den toestellen. De toestellen werken op basis van het 
eigen lichaamsgewicht wat overbelasting uitsluit. Bij 
verschillende toestellen zijn de oefeningen door 2 per-
sonen gelijktijdig uit te voeren. 
 
De toestellen zijn geschikt voor personen vanaf 14 jaar 
en de minimum gestalte is gesteld op 140 cm. 
 

OVERLIJDEN 
Elk overlijden op het grondgebied van Erpe-Mere moet 
aangegeven worden bij de plaatselijke ambtenaar van 
de burgerlijke stand. Die stelt de overlijdensakte op. 
De aangifte van overlijden moet zo spoedig mogelijk 
gebeuren door een meerderjarige aangever (vaak de 
begrafenisondernemer). 
 
Wat heb je nodig om aangifte te doen? 
• Een overlijdensattest, ondertekend door de genees-

heer die het overlijden heeft vastgesteld. 
• De identiteitskaart van de aangever. 
• Eventueel het rijbewijs van de overledene. 
• De identiteitskaart en het trouwboekje van de over-

ledene.  
• Eventueel een laatste wilsbeschikking (afgeleverd 

door de dienst bevolking van de laatste woonplaats).  
• De toelating tot begraven indien de begrafenis niet 

in Erpe-Mere plaatsheeft. 
• Voor crematie: een aanvraag tot lijkverbranding en 

een bijkomend medisch attest. 
 
Bij een verdacht of gewelddadig overlijden neem je de 
volgende extra documenten mee: 
• proces-verbaal van een officier van de politie 
• toelating tot begraven of crematie van de procureur 

des Konings. 
 
Waar iemand begraven wordt, is niet afhankelijk van 
de deelgemeente waar hij/zij woonde. 
De begrafenis of crematie mag enkel gebeuren na 
schriftelijke toestemming van de ambtenaar van de 
burgerlijke stand ten vroegste 24 uur na het overlijden.  
Indien het stoffelijk overschot naar het buitenland moet 
vervoerd worden, gelden er speciale voorschriften. 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

 

 

PARKEERKAART 
De parkeerkaart is een kaart voor mensen die moeite 
hebben om zich te verplaatsen. Met deze kaart kan je 
parkeren op plaatsen voorbehouden voor personen 
met een handicap en kan je onbeperkt parkeren in de 
blauwe zones. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
 

PARKEERVERBOD  
Tijdelijk parkeerverbod kan je aanvragen via 
www.erpe-mere.be/signalisatieaanvraag. Het instruc-
tiefilmpje toont hoe je de aanvraag indient. Eens je je 
vergunning ontvangen hebt kan je de signalisatiebor-
den gaan afhalen in het gemeentemagazijn. Dit geldt 
niet voor aannemers die grotere werken uitvoeren. Zij 
zijn verplicht eigen wegsignalisatie te gebruiken vol-
gens de richtlijnen van de signalisatievergunning. Dien 
je aanvraag ten minste tien werkdagen vooraf in. Deze 
aanvraag termijn kan worden teruggebracht tot vijf 
werkdagen als de verkeershinder beperkt blijft en van 
korte duur is. 
Info: dienst Openbare Werken,  
signalisatie@erpe-mere.be, 053 60 34 40 
 

PAROCHIES 
H. DAMIAANPAROCHIE  
Erpe -Mere 
https://www.kerknet.be/ 
organisatie/parochie-erpe-mere 
 
ABONNEMENTEN 
Brigitte Pauwels, 
Oostdorpstraat 159, 9420 Erpe-Mere, 
053 83 26 96 
pauwelsbrigitte@telenet.be 
 
PLAATSELIJKE REDACTIE 
Liliane Slagmulder, 
Bosstraat 102, 9420 Erpe-Mere, 
053 83 44 44 
liliane.slagmulder1@telenet.be 
 
H. DAMIAANPAROCHIE ERPE-MERE 
Pastoor Jan Coppens, 
Meredorp,5, 9420 Erpe-Mere, 
053 83 31 83 
jan-coppens@skynet.be 
 
Parochiesecretariaat: 
ma. en di. van 9.00 u. tot 11.00 u. 
Di. en do. van 14.00 u. tot 16.00 u. 
parochie.erpemere@gmail.com 

P
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ERONDEGEM 
Pastoor Patrick Bourgoignie, 
Kapelhofstraat, 21, 9420 Erpe-Mere, 
053 39 52 05 
patrick.bourgoignie@telenet.be 
Aanvragen missen bij pastoor 
Patrick - bij afwezigheid: Arsène 
Verzelen - 053 80 46 93 
 
AANVRAGEN MISINTENTIES 
• Aaigem: 

Liliane Van Sande - 053 63 12 14 
• Bambrugge: 

De Meester Marcel en Frieda 
053 41 42 14 of 0479 13 21 53 (Bambruggefoon) 

• Burst: 
Martine Hendrickx - 053 62 10 27 

• Ottergem: 
Richard Standaert - 053 80 21 06 

• Vlekkem: 
Marc Van Steertegem - 053 62 38 66 

• Aaigem,Bambrugge,Burst 
Uitvaarten via de parochiefoon Erpe-Mere 
0470 105 123 

• Voor dopen,huwelijken: 
Parochiesecretariaat 053 83 96 23 of 
naar pastoor Jan Coppens 053 83 31 83 

 
DRINGEND DE PASTOOR NODIG? 
Parochiefoon 0470 105 123 
 
NUTTIGE INLICHTINGEN 
• PAROCHIE(T)HUIS 

Opaaigem 70, 9420 Aaigem 
053 43 03 01 

• PAROCHIEHUISJE 
Patronaatstraat 7, 9420 Mere 

• BAMBRUGGE 
Zaal Sint Anna 
Reservaties: Frank Haerinck 
053 63 01 39 

• BURST 
PAROCHIAAL CENTRUM 
Reservaties: Christine Fonck - 
0474 25 28 85 

• ERONDEGEM PAROCHIEZAAL 
Reservaties: 053 80 38 26 

• MERE PATRONAAT 
Reservaties: Heidi Wambeke 
053 83 96 23 of 0473 45 36 60 

• VLEKKEM PAROCHIEZAAL 
Reservaties: A.Remory 
053 80 47 99 of 0478 96 12 19   
pwstlambertus@telenet.be 

PENSIOENAANVRAAG 
Als je je pensioen wenst aan te vragen is een bezoek 
aan het Sociaal Huis mogelijk de eerste stap. Onze 
dienst kan je helpen bij jouw aanvraag. 
Breng je identiteitskaart mee. 
Bij tewerkstellingen in het buitenland: naam en inschrij-
vingsnummer van de verzekeringsinstelling,  
Wanneer je wilt weten vanaf wanneer je met pensioen 
kan, breng je je identiteitskaart mee. 
Info: Sociaal Huis,  
sociaalhuis@erpe-mere.be, 053 60 34 90 
 

PETANQUETERREINEN 
• Mere Groendal  
• Aaigem ontmoetingscentrum  
• Burst ontmoetingscentrum 
• Bambrugge Sint-Annazaal 
• Domein Steenberg ter hoogte van ‘De Kantien’ 
 

PLANNEN- EN  
VERGUNNINGENREGISTER 
De gemeente Erpe-Mere beschikt over een plannen- 
en een vergunningenregister. Wie dat wenst kan uit-
treksels van dit register opvragen.  
Info: dienst Stedenbouw, gis@erpe-mere.be,  
053 60 34 35 
 

POLIO 
De inentingen tegen poliomyelitis (kinderverlamming) 
zijn verplicht. Het kind moet deze inentingen krijgen 
vóór de 18de levensmaand. Het formulier voor deze 
inenting krijg je bij de geboorteaangifte. Na invulling 
door de arts moet je dit formulier, of een attest van 
Kind en Gezin, bezorgen aan de dienst Sociale zaken. 
Info: dienst Sociaal Huis,  
sociaalhuis@erpe-mere.be, 053 60 34 90 
 

POLITIE 
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De politiezone Erpe-Mere/Lede is één van de 185 poli-
tiezones in ons land. Met ongeveer 90 enthousiaste 
medewerkers streeft de PZ Erpe-Mere/Lede dagelijks 
naar een optimale tevredenheid van de inwoners, de 
bezoekers van onze gemeenten en onze overheden.  
Samen met u en tal van externe partners wil de lokale 
politie werken aan uw veiligheid en aan een omgeving 
waar het aangenaam vertoeven is. Hierbij wordt gere-
kend op uw burgerzin en meldingsbereidheid inzake 
verkeersproblemen, overlast, criminaliteit en andere 
onveiligheidsfenomenen die een negatieve invloed 
kunnen hebben op het dagelijks leven in onze ge-
meenten.  
Samen kunnen wij de leefbaarheid in onze twee ge-
meenten verbeteren! 
 
De leiding van de politiezone is toevertrouwd aan 
hoofdcommissaris Luk Lacaeyse.  
Als korpschef is hij, samen met het voltallige korps, 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokale poli-
tiebeleid, meer bepaald de uitvoering van het zonaal 
veiligheidsplan. Hij staat bovendien in voor de dagda-
gelijkse leiding, de organisatie en de verdeling van de 
taken binnen de politiezone. 
 
Algemene werking 
Het leveren van een kwaliteitsvolle dienstverlening is 
gebaseerd op de principes van een gemeenschapsge-
richte politiezorg. Hierbij wordt groot belang gehecht 
aan een zichtbare en aanspreekbare politie. Het sleu-
telwoord van onze politiewerking moet dienstverlening 
zijn. Dat mogen jullie van alle medewerkers verwach-
ten. Ben je tevreden over de politiewerking, zeg het 
dan verder. Ben je minder tevreden, laat het ons dan 
weten, zodat we - waar nodig - kunnen bijsturen.  
 
De politiezone Erpe-Mere/Lede is gestructureerd in 
vier grote diensten: 
• Directie Operaties:  

de dienst Interventie- en projectwerking en dienst 
Verkeer & Mobiliteit 

• Directie Operationele Steun:  
Het Lokaal Informatiekruispunt, de Lokale Recher-
chedienst en de dienst ICT 

• Directie Gebiedsgebonden Politiezorg:  
De dienst Buurtwerking & onthaal en de dienst Maat-
schappelijke Zorg  

• Directie Niet-operationele Steun:  
Dienst Beleidsondersteuning, Dienst Logistiek & Fi-
nanciën & Personeelssecretariaat. 

 
Contact 
U kunt terecht met al uw vragen, aangiftes en opmer-
kingen aan het onthaal van het Politiehuis. PZ Erpe-
Mere/Lede beschikt over 1 centraal onthaalpunt waar u 
verder wordt geholpen. Opgelet, het onthaal werkt 

enkel op afspraak. Het grote voordeel van werken op 
afspraak is dat je niet hoeft te wachten en meteen door 
de juiste persoon geholpen wordt. Ook de privacy 
vaart er wel bij en bovendien weet u steeds op voor-
hand welke documenten u dient mee te brengen.  
U kan makkelijk een afspraak maken via de website 
www.lokalepolitie.be/5441 of telefonisch via onder-
staande contactgegevens:  
 
Politiehuis 
Hoogstraat 175, 9340 Lede 
Telefoon: 053/60.18.18 
E-mail: PZ.ErpeMereLede@police.belgium.eu 
Openingsuren: 
Maandag 08u00 - 17u00 
Dinsdag 08u00 - 17u00 
Woensdag 08u00 - 17u00 
Donderdag 08u00 - 19u00 
Vrijdag 08u00 - 17u00 
Zaterdag 09u00 - 17u00 
 
De lokale politie van Erpe-Mere/Lede streeft ernaar 
zich elke dag in te zetten om iedereen in de samenle-
ving een kwalitatieve dienstverlening te garanderen. 
De website en sociale media laten ons toe om open te 
communiceren en de inwoners en bezoekers van onze 
twee gemeenten snel en efficiënt te informeren. 
 
U vindt ons ook op sociale media: 
  
Twitter@pz5441 
Facebook: PZErpeMereLede 
 
Bel 101 voor dringende politiehulp. Geen spoed, wél 
politie? Bel 053 60 18 18.  
 

POSTKANTOOR 
Het postkantoor Erpe-Mere is gelegen in de Steen-
straat 44, 9420 Mere, tel. 022 01 23 45. Je kan er te-
recht voor alle producten en diensten die bpost 
verdeelt: 
• Postproducten en -diensten: postzegels, pakketten, 

huur van postbussen ...  
Financiële diensten: bpost bank, Western Union ...  

 
PostPunten 
Daarnaast zijn er een twee PostPunten. Je kan er te-
recht voor postale diensten en producten die je regel-
matig nodig hebt: 
• Postzegels, advies bij het frankeren, brieven verzen-

den 
• Frankeringsetiketten en Postpac verpakkingen om 

pakketten te versturen (tot 10 kg) 
• Pakketten afhalen 
• Aangetekend schrijven versturen (tot 2kg) en afhalen 
• Stortingen 
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PostPunt Tuincentrum Goessens 
Opaaigem 26, 9420 Aaigem 
 
PostPunt Dagbladhandel Töpke 
Gentsesteenweg 100, 9420 Erpe 
 
Pakjesautomaat Cubee parking Carrefour Market 
Oudenaardsesteenweg 381, 9420 Erpe-Mere 
 

POWERPLAYSOCCER 
Op het domein Steenberg vind je naast een pingpong-
tafel ook een 'voetbalkooi'. 
 

PREMIES EN SUBSIDIES ROND 
BOUWEN 
Een volledig overzicht van alle premies vind je terug op 
de website www.premiezoeker.be 
De Vlaamse overheid geeft bovendien een gratis Ver-
zekering Gewaarborgd Wonen. 
 

PREMIES ONTHAALINITIATIEVEN 
Onthaalinitiatieven van Erpe-Mere kunnen van het ge-
meentebestuur twee premies krijgen als ze aan be-
paalde voorwaarden voldoen. 
1. Subsidie voor opleiding 

- een premie voor het volgen van een opleiding  
in het kader van de kinderopvang 

- 75% van het betaalde bedrag, met een  
maximum van 50 euro per jaar 

2. Jaarlijkse projectsubsidie  
- een afgevaardigde moet minstens één  

vergadering van het Lokaal Overleg  
Kinderopvang bijwonen 

- het bedrag van deze premie is afhankelijk van  
de toegekende capaciteitsplaatsen 

Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
 

PUTWATERONDERZOEK 
Wens je na te gaan of je putwater als drinkwater ge-
schikt is, dan kan je het gratis laten analyseren in het 
labo van Farys voor zover dit nog niet is gebeurd ge-
durende de voorbije drie jaar. Ook bij de Vlaamse Mi-
lieumaatschappij kan je genieten van een gratis 
onderzoek van de kwaliteit van je putwater indien je 
niet kan aansluiten op het openbaar waterleidingsnet. 
De aanvraagformulieren zijn beschikbaar bij de dienst 
Leefmilieu. 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50

 

 

RECLAMES EN OPSCHRIFTEN 
Je moet een vergunning aanvragen voor:  
• het aanbrengen van reclame en opschriften op pri-

vaat of openbaar domein; 
• bestendige terrassen of uitstallingen; 
• terrassen ter gelegenheid van feestelijkheden; 
• windschermen, markiezen, zonneschermen, lan-

taarns en buitenklokken. 
Deze aanvragen moet je schriftelijk richten aan het col-
lege van burgemeester en schepenen.  
 

REGIONAAL LANDSCHAP VLAAMSE 
ARDENNEN 
Het regionaal landschap engageert zich om de natuur-
lijke troeven van de Vlaamse Ardennen te bescher-
men. Ze betrekken overheid, bewoners en bezoekers 
van de streek in projecten op het terrein die in een 
duurzame streekontwikkeling passen. Dit doen ze op 
vier domeinen: natuurbescherming (bv. boomplantac-
tie), landschapszorg (bv. knotten van bomen), educatie 
(bv. uitleenmateriaal) en recreatie (bv. trage wegen). 
Info: Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen (RLVA 
vzw), Veemarkt 27, 9600 Ronse, 055 20 72 65, 
info@rlva.be, www.rlva.be/ 
 

REISDOCUMENTEN VOOR  
VLUCHTELINGEN, STAATLOZEN OF 
VREEMDELINGEN 
Bepaalde vreemdelingen die in België verblijven, kun-
nen een Belgisch reisdocument aanvragen dat dienst 
doet als het nationale paspoort. 
Je bent een erkend vluchteling of staatloos: je kunt de 
aanvraag rechtstreeks bij je gemeentebestuur doen. 
Je bent vreemdeling, maar geen erkend vluchteling of 
niet staatloos: om een aanvraag bij je gemeentebe-
stuur te kunnen indienen, moet je eerst de toestem-
ming van de FOD Buitenlandse Zaken vragen 
Info: dienst Burgerzaken  
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

R
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REISPASSEN 
Een Belgisch paspoort is een document om je identiteit 
te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identi-
teitskaart (eID) niet volstaat. Ook kinderen jonger dan 
twaalf hebben meestal een paspoort nodig. Met een 
paspoort kan je naar alle landen ter wereld reizen, des-
noods aangevuld met de vereiste visa. 
Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van een 
paspoort dat nog minstens zes maanden geldig is. Dit 
is de minimale geldigheidsduur die sommige landen 
opleggen. Ga voor je vertrekt steeds na welke reisdo-
cumenten je nodig hebt voor je bestemming.  
 
Het paspoort is: 
• zeven jaar geldig voor volwassenen 
• vijf jaar voor minderjarigen. 
 
Vraag je paspoort tijdig aan! Hou rekening met een le-
veringstermijn van minstens 5 werkdagen. In drukke 
periodes kan dit oplopen.  
Er bestaan wel 2 spoedprocedures. De ervaring leert 
evenwel dat je een reispas best twee weken voor de 
vertrekdatum aanvraagt en indien er nog een visum 
nodig is, ook nog de nodige  tijd voorziet om dit in orde 
te brengen. 
Een paspoort vraag je persoonlijk aan bij de dienst 
burgerzaken. 
 
Meebrengen: 
• identiteitskaart, 
• identiteitsbewijs voor minderjarige kinderen. De kin-

deren moeten ook persoonlijk aanwezig zijn 
• één recente (max.6 maanden oude) kleurenpasfoto, 

die voorziet aan de strenge eisen zoals terug te vin-
den op de website www.rijksregister.fgov.be of bij je 
fotograaf. 

• de oude reispas (indien je die niet meer hebt, moet 
je aangifte doen bij de politie). 

 
Kostprijs: 
Gewone procedure (levertermijn 5 werkdagen) 
• volwassen: 75 euro 
• minderjarigen (-18 jaar): 45 euro 
Dringende procedure  (levertermijn de volgende dag, 
indien aangevraagd vòòr 15u) 
• volwasenen: 250 euro 
• minderjarigen (-18): 220 euro 
Superdringende procedure (4u30min na de aanvraag, 
mits zelf af te halen in Brussel) 
• volwassene: 310 euro 
• minderjarigen (-18): 280 euro 
 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 

REISTOELATING VOOR  
MINDERJARIGEN 
Een reistoelating of ouderlijke machtiging voor minder-
jarigen is een document waarop je als ouder toelating 
geeft aan jouw minderjarig kind om naar het buitenland 
te reizen. Deze schriftelijke toestemming is nodig wan-
neer het minderjarig kind zonder ouder(s) reist, bijvoor-
beeld met een grootouder, de school of de 
jeugdbeweging.  
Eén van de ouders (geen stiefouder) of voogd (bewijs 
van ouderlijke macht meebrengen) of pleegouder kan 
een reistoelating aanvragen bij de dienst burgerzaken, 
op voorleggen van de eID. 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

RIJBEWIJZEN 
Je kan om verschillende redenen een rijbewijs aanvra-
gen: 
• je bent geslaagd voor je praktisch rijexamen 
• je rijbewijs is gestolen of verloren (doe eerst aangifte 

bij de politie) 
• je wisselt vrijwillig een oud papieren exemplaar om 

voor een kaartmodel 
• je hebt een nieuw medisch getuigschrift dat je rijbe-

kwaam verklaart 
• na vernieuwing van vakbekwaamheid 
• na een verval van recht tot sturen. 
• Een voorlopig rijbewijs (mits voorlegging van de no-

dige documenten, afgeleverd door de rijschool. 
Voor de aanmaak van je rijbewijs nemen we de foto en 
de handtekening over van je huidige identiteitskaart. 
Enkel als de foto niet meer gelijkend is, moet je een 
nieuwe pasfoto meebrengen. 
 
Je rijbewijs ligt ongeveer een week later voor je klaar. 
Bij het afhalen geef je je voorlopige of oude rijbewijs af. 
Je nieuwe rijbewijs is 10 jaar geldig. 
Kostprijs: 25 euro 
 
Wanneer je naar een land reist dat het Europese rijbe-
wijs niet erkent, heb je een internationaal rijbewijs 
nodig.  
Het internationaal rijbewijs is 3 jaar geldig vanaf de uit-
reikingsdatum. Als het nationale rijbewijs minder lang 
geldig is, neemt het internationaal rijbewijs die geldig-
heidsdatum over.  
Voor de aanmaak van je internationaal rijbewijs heb je 
een recente pasfoto nodig en moet je je geldig Euro-
pees rijbewijs en eID voorleggen.  
Kostprijs: 20 euro 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 



RIOLERING 
Voor een aansluiting op het openbaar rioleernet richt je 
een aanvraag aan Farys.  
Farys, Stropstraat 1, 9000 Gent  
www.farys.be/  
of via het algemeen waternummer 078 35 35 99 
 

ROOILIJN 
De rooilijn is de grens van de openbare weg met de 
private eigendommen. Bouwen binnen deze rooilijn, 
dus op openbaar domein, is uitgesloten. Indien echter 
enkel je voorgevel op de rooilijn loopt is het meestal 
wel mogelijk een vergunning voor gevelwerken aan te 
vragen.  
 
Ben je van plan werken uit te voeren in de voortuin of 
ter hoogte van de grens met het openbaar domein? 
Dan moet je je informeren bij de dienst Openbare Wer-
ken om de juiste ligging van de rooilijn te verkrijgen. 
Info: dienst Openbare Werken, 
openbarewerken@erpe-mere.be, 053 60 34 40 

 

 

SENIORENFLATS 

Je vindt je eigen woning te groot? Het onderhoud van 
je woning of je tuin wordt een te grote last? Je woont 
afgelegen, voelt je eenzaam en misschien onveilig 
thuis? Ben je ouder dan 65 jaar? En ben je toch in het 
geheel nog niet aangewezen op een rusthuis? Dan 
kan een flat in ons flatgebouw 'Zonneschijn' een uit-
komst bieden. 
Nieuwstraat 13 
 
Elke flat omvat: 
• een inkomhal met bergruimte 
• een living 
• een ingerichte keuken (koelkast met diepvriesvakje, 

kookplaten, dampkap) 
• een slaapkamer 
• een aangepaste badkamer met WC, wastafel en 

douche 
Alle flats zijn zonder gebruik van trappen te bereiken. 
Opnamevoorwaarden: 
De seniorenflats staan open voor mensen vanaf 65 
jaar, die voldoende zelfredzaam zijn om zelfstandig te 
kunnen wonen. Voor echtgenoten of samenwonenden 
volstaat het dat één van beiden minimum 65 jaar is bij 
toewijzing. 
Er wordt voorrang verleend aan de inwoners van Erpe-
Mere. 
Dienstverlening: 
• Je behoudt je volledige zelfstandigheid en privacy. 
• Je kan als je dat wenst gebruik maken van de poets-

dienst, een dienst gezinszorg, warme maaltijdbede-
ling.  

• Advies en hulp bij het vervullen van administratieve 
formaliteiten.  

• Sociale dienstverlening 
• Mogelijkheid tot gebruik van wassalon en parking 
• Gebruik van gemeenschappelijke zitruimte 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
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SENIORENRESTAURANT EN  
OPHAALDIENST 
Senioren (65+) kunnen een middagmaal gebruiken in 
de cafetaria van drie rusthuizen in Erpe-Mere: Avond-
zon, Meredal en Sint-Vincentius. 
De prijs bedraagt 7 euro en je bestelt en betaalt in het 
woonzorgcentrum zelf. 
Voor minder mobiele senioren is er een ophaaldienst 
die je aan huis ophaalt en naar het seniorenrestaurant 
brengt. Na de maaltijd kan je deelnemen aan een ani-
matieactiviteit en nadien word je opnieuw naar huis ge-
bracht.  
De kostprijs voor de ophaaldienst is 3 euro per dag. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be. 
053 60 34 90 
 
SLOPEN 
Voor het slopen van constructies heb je vaak een om-
gevingsvergunning nodig. Een volledig vrijstaande 
constructie met een oppervlakte kleiner dan 100m² kan 
worden gesloopt zonder vergunning. Raadpleeg in 
ieder geval steeds de dienst Stedenbouw alvorens 
sloopwerken aan te vangen.  
Info: dienst Stedenbouw, stedenbouw@erpe-mere.be, 
053 60 34 47 
 
SOCIAAL HUIS 
In het Sociaal Huis wordt er samen met jou gezocht 
naar een antwoord op al je vragen. 
Enkele voorbeelden: 
• Financiële hulpverlening in diverse vormen: leefloon, 

financiële steunverlening, tussenkomst dokters- en 
apothekerskosten, tussenkomst voor huurwaarborg, 
verwarmingstoelage, voorschotten op pensioen, kin-
derbijslag, werkloosheid … 

• Vragen over consumentencontracten, leningen, af-
betalingen, kredieten, … 

• Budgetbegeleiding, budgetbeheer en collectieve 
schuldenregeling 

• Administratieve, sociale en psychologische hulp. 
• Sociale tewerkstelling 
• Rechtshulp 
• Energiekosten en oplaadterminal 
• Hulp bij huisvestingsproblemen 
• Vragen rond thuiszorg: hulp om zelfstandig te kun-

nen blijven wonen 
• Poetshulp, karweihulp, … 
• Kan ik een extra uitkering krijgen als ik een handicap 

heb?  
• Geeft mijn handicap recht op extra voordelen?  
• Heb ik recht op een parkeerkaart? 
• Verslavingsproblemen 
• Hulp bij de opvoeding van mijn kinderen 
• Relatieproblemen 

Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
 

SOCIAAL VERHUURKANTOOR 
Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende or-
ganisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartemen-
ten huurt op de private huurmarkt en die vervolgens 
voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan perso-
nen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voor-
rang aan de meest kwetsbare gezinnen en bewoners. 
Als je een woning huurt bij een SVK kan je ook in aan-
merking komen voor een huursubsidie. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
 

SOCIALE MEDIA 
Wil je graag weten wat er leeft in onze gemeente? Volg 
ons dan op Facebook of Instagram, we plaatsen er re-
gelmatig nieuws.  
Facebook: www.facebook.com/ gemeente.erpemere  
Instagram: www.instagram.com/erpemere 
 

SOCIOPEDAGOGISCHE PREMIE 
Ouders die thuis de opvoeding en verzorging van een 
kind of persoon met een handicap op zich nemen, kun-
nen de premie krijgen. 
Voorwaarden: 
• Het kind waarvoor de premie aangevraagd wordt 

moet op 1 januari van het toekenningsjaar inge-
schreven zijn in de bevolkingsregisters van Erpe-
Mere. 

• Als gehandicapt kind wordt aanzien: 
1. Een thuisverzorgd kind met een blijvende invalidi-

teitsgraad van minstens 66% wiens leeftijd op 1 ja-
nuari van het toekenningsjaar niet hoger is dan 21 
jaar 

2. Een geestelijk gehandicapt kind met een blijvende 
invaliditeitsgraad van minstens 80% wiens leeftijd op 
1 januari van het toekenningsjaar niet hoger is dan 
21 jaar 

3. Een thuisverzorgd kind wiens leeftijd op 1 januari van 
het toekenningsjaar hoger is dan 21 jaar en de staat 
van verlengde minderjarigheid heeft verkregen door 
een uitspraak van de bevoegde rechtbank 

4. Een thuisverzorgd kind wiens leeftijd op 1 januari van 
het toekenningsjaar hoger is dan 21 jaar en die een 
invaliditeitsgraad van 100% is toegewezen. 

Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
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SPELOTHEEK 
In samenwerking met het Huis van het Kind heeft de 
bibliotheek ook een uitgebreide spelotheek. De spellen 
zijn er gratis uitleenbaar. De spelotheek bevindt zich in 
de bibliotheek en heeft dezelfde openingsuren. 
 

SPEELPLEINWERKING TWEEPER 
De speelpleinwerking gaat elk jaar van start in de 
tweede week van juli en loopt tot de voorlaatste week 
van augustus. 
Alle kinderen tussen 3 en 12 jaar zijn welkom. De 
kleinsten moeten effectief 3 jaar én zindelijk zijn. 
Elke dag staat een enthousiaste animatorenploeg pa-
raat met een uitdagend en afwisselend programma en 
wekelijks trekken we op uitstap. 
De kinderen kunnen spelen van 09.00 tot 16.00 uur en 
er is voor-opvang voorzien vanaf 07.00 uur en na-op-
vang tot 18.00 uur.  
Info: balie EMotia, jeugd@erpe-mere.be,  
053 60 35 60 
 

SPEELTERREINEN 
In Erpe-Mere zijn er 4 openbare speelterreintjes die 
voorzien zijn van enkele speeltuigen. 
• Speelterrein Erondegem:   

aan kerk Erondegem  
• Speelterrein domein Steenberg:   

Oudenaardsesteenweg 458  
• Speelterrein Erpe:   

achter Chiro Jargill, Dorpsstraat 146  
• Speelterrein Nieuwenbos  

In wijk Nieuwenbos, Burst  
 

SPEELWEKEN 
Een speelweek is een sport- en spelweek voor 6- tot 
12- jarigen georganiseerd door de dienst Jeugd en de 
dienst Sport. Elke dag krijgen de kinderen een mix van 
sport, spelletjes en crea-activiteiten. De speelweken 
gaan door tijdens de krokus- en paasvakantie en tij-
dens de eerste week van de zomervakantie.  
Info:  
dienst Sport    balie EMotia,  
sport@erpe-mere.be  jeugd@erpe-mere.be,   
053 60 34 80 053 60 35 60  
 

SPORTHAL SINT-BAVO 
St. Bavoweg 22, 9420 Erpe-Mere 
 
Sporthal St. Bavo is gelegen naast de terreinen van 
voetbalclub FC Mere waar vooral basketbalclub Black 
Boys Erpe-Mere actief zijn. Achter de sporthal ligt een 
openlucht basketbalterrein. 

SPORTHAL STEENBERG 
Oudenaardsesteenweg 458 
9420 Erpe-Mere 

Het sportcentrum Steenberg beschikt over: 
• een sporthal van 48 op 32m 
• een kleine zaal van 12 op 12m voor onder meer ge-

vechtssporten, dans, aerobic, gym  
• een vergaderlokaal 
• speelvelden: 1 handbal - 1 minivoetbal - 1 korfbal - 3 

basketbal - 3 volleybal - 3 tennis - 12 badminton 
• voor een drankje na de sportactiviteiten kan je te-

recht in de sportcafetaria. 
 

STEDENBOUWKUNDIGE  
INLICHTINGEN  
Indien je inlichtingen wenst over een perceel of ge-
bouw dat wordt verkocht of verhuurd kan je steeds 
contact opnemen met de dienst Stedenbouw. Essenti-
eel voor het verkrijgen van correcte inlichtingen zijn het 
adres en de kadastrale gegevens van het perceel of 
het gebouw. Ook telefonisch kunnen inlichtingen wor-
den verschaft. Hou er steeds rekening mee dat dos-
siers vaak dienen opgevraagd te worden in het 
gemeentelijk archief en dat deze dus niet altijd onmid-
dellijk ter beschikking zijn. Een telefoontje vooraf kan 
dus zorgen dat je niet nutteloos bij onze dienst belandt. 
Info: dienst Stedenbouw, stedenbouw@erpe-mere.be, 
053 60 34 47 
 

STEDENBOUWKUNDIG ATTEST 
Een stedenbouwkundig attest (voorheen stedenbouw-
kundig attest nr. 2) geeft informatie over de bouwmo-
gelijkheden op een perceel en kan aangevraagd 
worden bij de dienst Stedenbouw.  
Info: dienst Stedenbouw, stedenbouw@erpe-mere.be, 
053 60 34 47 
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STUDEREN IN EMOTIA 

Studenten uit Erpe-Mere die tijdens de examenperiode 
nood hebben aan een rustige studeeromgeving kun-
nen terecht in het nieuwe cultuurhuis. Zo kunnen stu-
denten - mits reservatie vooraf - van maandag tot en 
met donderdag van 8 tot 11.45 uur en van 13 tot 16.45 
uur in alle rust studeren. 
 
Op donderdag sluit de accommodatie een uurtje vroe-
ger om 15.45 uur en op vrijdag is studeren enkel mo-
gelijk in de voormiddag van 8 tot 11.45 uur. 
Reserveren moet minstens een weekdag vooraf ge-
beuren via emotia@erpe-mere.be. 
Pas wanneer je een bevestiging hebt gekregen, met 
daarin alle praktisch afspraken, kan je komen stude-
ren. 
We geven voorrang aan wie niet over een eigen stu-
dieruimte beschikt of bij wie de thuissituatie studeren 
moeilijk maakt. Is dit voor jou het geval? Laat het ons 
in je aanvraag weten en we houden hier in alle discre-
tie rekening mee. 
Info: EMotia, emotia@erpe-mere.be,   
053 60 35 60  
 

SUBSIDIES VOOR  
JEUGDVERENIGINGEN EN  
JEUGDHUIS  
De dienst Jeugd biedt administratieve en logistieke on-
dersteuning aan de jeugverenigingen  en het jeugd-
huis. De jeugdorganisaties worden ook financieel 
ondersteund door het gemeentebestuur. Hiervoor be-
staat een subsidiereglement. 
Het subsidiereglement voorziet onder meer in de finan-
ciële ondersteuning van jeugdverantwoordelijken die 
een vormingscursus volgen. Zo wordt het inschrijvings-
geld van de gevolgde cursus gesubsidieerd. 
Info: balie EMotia, jeugd@erpe-mere.be,  
053 60 35 60

 

 

TEGEMOETKOMINGEN VOOR  
PERSONEN MET EEN HANDICAP 
• Je kan zelfstandig (of met hulp van een familielid of 

kennis) je aanvraag indienen door met je elektroni-
sche identiteitskaart in te loggen op www.myhandi-
cap.belgium.be en daar een online vragenlijst in te 
vullen. 

• Je hoeft geen papieren formulieren door je arts te 
laten invullen. Je geeft enkel de naam van je behan-
delend arts op. Zo kan de Directie-Generaal Perso-
nen met een handicap rechtstreeks bij hem/haar de 
medische informatie opvragen. 

 
Wil je hulp?  
• Dan kan je terecht bij onze medewerkers van het So-

ciaal Huis die je zullen begeleiden bij het invullen van 
de vragenlijst.  

• Je kan ook steeds terecht bij de maatschappelijk 
werkers van de Directie-generaal Personen met een 
handicap. Maak hiervoor een afspraak via het con-
tactformulier op www.handicap.belgium.be of bel 
naar het gratis nummer 0800/987 99. Het gratis num-
mer is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8u30 
tot 13u. Je kan ook terecht op een zitdag van de DG 
Personen met een handicap. Een overzicht van de 
zitdagen vind je op www.handicap.belgium.be 

 
Zodra de vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch 
verstuurd naar de Directie-generaal Personen met een 
handicap. Daar starten ze onmiddellijk met het behan-
delen van je aanvraag.     
Memo: als je hulp wenst, vergeet volgende zaken niet 
mee te nemen: 
• je identiteitskaart 
• je bankrekeningnummer 
• de naam van je behandelend arts. 
Info: Sociaal Huis,  
sociaalhuis@erpe-mere.be, 053 60 34 90 
 

THUISZORGDIENSTEN  
De thuiszorgdiensten willen aan bejaarden en invali-
den de kans bieden om zo lang mogelijk in hun eigen 
vertrouwde thuisomgeving te blijven wonen. Het 
OCMW heeft een poetsdienst en een klusjesdienst 
maar kan je ook informatie geven over de andere dien-
sten die deze zorgen aanbieden. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
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TOERISTISCH INFOKANTOOR  
De dienst toerisme is erkend als lokaal toeristisch info-
kantoor. 
Info: balie EMotia, toerisme@erpe-mere.be,  
053 60 35 60 
 

TRAGE WEGEN 
Trage wegen zijn de verbindingen voor niet-gemotori-
seerd verkeer zoals veldwegen, kerkwegels, jaagpa-
den, holle wegen, bospaden,… Al deze wegen zijn in 
kaart gebracht en het gemeentebestuur stimuleert het 
gebruik ervan voor zowel functioneel als recreatief ge-
bruik door een regelmatig maaionderhoud  en door het 
verbeteren van interessante verbindingen. Bijna alle 
trage wegen hebben historische roots, vaak hangen er 
vertelsels aan vast of lopen ze langs een molen of een 
ander bijzonder nalatenschap. Omdat deze trage 
wegen zo vervlochten zijn in de natuur kan je er ook 
verrassend veel fauna en flora ontdekken. 10 trage 
wegen wandelingen werden bewegwijzerd en voorzien 
van QR-codes. Die codes leiden naar een webpagina 
over de plek waar je je op dat moment bevindt.   
Info: balie EMotia, toerisme@erpe-mere.be,  
053 60 35 60 

 

 

UiT IN VLAANDEREN   
Via de UiTdatabank (www.uitdatabank.be) kunnen ver-
enigingen hun publieke activiteiten en evenementen 
registreren. Deze worden dan gepromoot op de websi-
tes UiTinErpeMere.be en UiTinVlaanderen.be. Organi-
seer je een UiTpasactiviteit in Erpe-Mere dan krijgt 
deze bovendien extra aandacht in het infoblad van de 
gemeente. 
 
UITLEENDIENST  
Het gemeentebestuur stelt materiaal ter beschikking 
voor jeugd-, sport- en socioculturele verenigingen. De 
lijst met uitleenmaterialen en het reglement staan op 
de gemeentelijke website, als je zoekt op uitleendienst.  
Info: feestelijkheden@erpe-mere.be, 053 60 35 60  
 

UiTPAS 
Telkens je deelneemt aan een UiTPAS-activiteit verza-
mel je punten voor een korting, cadeau of ander voor-
deel. Mensen in armoede genieten bij 
UiTPAS-activiteiten bovendien van het lagere kansen-
tarief. De UiTPAS ziet er trouwens voor iedereen het-
zelfde uit, of je recht hebt op het kansentarief of niet.  
Een overzicht van alle activiteiten waar je punten kan 
sparen en ruilen vind je op www.uitpas.be.  
Een UiTPAS kost 5,00 euro. Jongeren onder de 18 be-
talen 2,00 euro. Je koopt je UiTPAS in EMotia, Jeugd-
huis Dido en de bibliotheek. Denk je in aanmerking te 
komen voor het kansentarief, contacteer dan het Soci-
aal Huis. De UiTPAS is dan gratis en kan verkregen 
worden in het Sociaal Huis. 
Info: uitpas@erpe-mere.be,   
053 60 35 60 (EMotia) of 053 60 34 90 (Sociaal Huis)  
 

U
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UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER 
Het uittreksel uit het strafregister geeft een opsomming 
van je veroordelingen. Het beschrijft met andere woor-
den je eventuele strafrechtelijke verleden. Dit uittreksel 
vervangt het vroegere getuigschrift van goed zedelijk 
gedrag. 
 
Er zijn 3 verschillende modellen. 
Model 1 (art. 592) is het standaardgetuigschrift dat je 
kan aanvragen voor allerlei doeleinden.  
 
Model 1 (art. 596.1) vraag je aan als je een activiteit 
wil uitoefenen waaraan wettelijke voorwaarden verbon-
den zijn: 
• Verzekeringen, financiën, belastingen en accijnzen 
• Beroepsverboden 
• Transport en reizen 
• Wapens, veiligheid, dienstplicht, militie 
• Milieu 
• Bepaalde commerciële activiteiten, consumentenbe-

scherming, verkiezingen, octrooien 
 
Model 2 (art. 596.2) vraag je aan wanneer je een acti-
viteit wil uitoefenen die valt onder één van de volgende 
categorieën: 
• Psycho-medisch-sociale begeleiding 
• Hulpverlening aan minderjarigen 
• Kinderbescherming 
• Animatie van minderjarigen 
• Begeleiding van minderjarigen 

Een uittreksel uit het strafregister kan je gratis opvra-
gen via het e-loket of aan het fysiek loket bij de dienst 
burgerzaken, op voorlegging van je identiteitskaart. 
Wil je een uittreksel aanvragen voor een andere inwo-
ner, heb je een handgeschreven volmacht van deze 
persoon nodig. Een uittreksel aanvragen voor een 
overleden persoon kan enkel als je een bloedverwant 
bent.  
 
In onderstaande gevallen moet je het uittreksel strafre-
gister aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister 
van de FOD Justitie te Brussel: 
• als u geen woon- of verblijfplaats (meer) heeft in Bel-

gië (geschrapt of naar het buitenland afgeschreven) 
• of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals ven-

nootschappen of vzw's). 
Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties 
moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Straf-
register. 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 

© Pieter Gordebeke
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VADERSCHAPSBETWISTING 
Een procedure vaderschapsbetwisting moet voor de 
familierechtbank worden gevoerd in de woonplaats van 
het kind.  
De moeder, het kind, de persoon die het vaderschap 
opeist of de persoon van wie de afstamming vaststaat 
kan via een advocaat een verzoek tot vaderschapsbe-
twisting indienen.  
Het vonnis wordt door de rechtbank opgestuurd naar 
de woonplaats van het kind. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand maakt van het 
vonnis een DABS akte. 
Na overschrijving in de registers heeft het kind enkel 
nog een moederlijke afstamming en draagt het de fa-
milienaam van de moeder. 
Info: dienst Burgerzaken  
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

VERBINTENIS TOT TENLASTENEMING 
Met een verbintenis tot tenlasteneming stelt u zich fi-
nancieel verantwoordelijk voor een niet-Europeaan die 
naar België komt. En dat voor de kosten van gezond-
heidszorgen, verblijf en repatriëring. De vreemdeling 
heeft de verbintenis tot tenlasteneming nodig om een 
visum aan te vragen en aan de grens van de Schen-
genzone. Een verbintenis tot tenlasteneming is een do-
cument dat u bij de dienst burgerzaken kan krijgen. 
Om garant te kunnen staan moet u als borgsteller be-
wijzen dat: 
• U de Belgische nationaliteit heeft. 
• U ingeschreven bent in Erpe-Mere. 

• U geen Belg bent, maar een onbeperkte verblijfsver-
gunning heeft: B-kaart of C-kaart of bijlage 8 of bij-
lage 8bis of E-kaart of E+-kaart of F-kaart of F+-kaart 
of D-kaart.  

• U voldoende inkomsten heeft. 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

VERKIEZINGEN 
De dienst burgerzaken verstrekt inlichtingen over kie-
zers, kiezerslijsten, stemmen via volmacht, …. Wie niet 
op de kiezerslijst voorkomt, kan niet aan de verkiezin-
gen deelnemen.  
Kiezerslijsten zijn niet ter inzage, maar elke inwoner 
kan bij de dienst burgerzaken nagaan of hij/zij erin op-
genomen is. 
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
 

VERWARMINGSTOELAGE 
De verwarmingstoelage is een tussenkomst die je kan 
krijgen als je verwarmt met huisbrandolie, petroleum of 
bulkpropaangas. Deze tussenkomst is voor mensen 
met een verhoogde tegemoetkoming, mensen in 
schuldbemiddeling of collectieve schuldenregeling die 
hun verwarmingsfactuur niet kunnen betalen of voor 
mensen met een laag inkomen. 
Info: Sociaal Huis, sociaalhuis@erpe-mere.be,  
053 60 34 90 
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VISVIJVER 
Om te vissen op de gemeentelijke visvijver van Steen-
berg moet je in het bezit zijn van een geldige visver-
gunning. 
• Deze vergunningen zijn te verkrijgen via de webshop 

van de gemeente: https://webshop.erpe-mere.be/ 
• Je kan ook terecht in het gemeentehuis bij de dienst 

Sport en bij Cultuurhuis EMotia 
• De vergunningen zijn op naam en zijn niet over-

draagbaar.  
• Er zijn dagvergunningen en jaarvergunningen te ver-

krijgen. 
Info: gemeentelijke website en webshop 
053 60 34 00 
 

VOETBALCLUBS 
Erpe-Mere telt vier voetbalclubs die aangesloten zijn 
bij de KBVB: 
• SK Aaigem www.skaaigem.be 
• KRC Bambrugge www.racingbambrugge.be 
• KFCO Burst www.kfcoburst.be  
• FC Mere www.fcmere.be 
 

VREUGDESCHOTEN OF  
FEESTVUURWERK 
Afschieten van vreugdeschoten (het traditionele schie-
ten bij een huwelijk) of van feestvuurwerk (bv. op oude-
jaarsavond) door particulieren kan slechts met een 
voorafgaande schriftelijke toelating van de burgemees-
ter. Deze toelating moet je minstens 10 werkdagen 
vooraf aanvragen bij de dienst Secretariaat. 

Hou er rekening mee dat afschieten van vreugdescho-
ten of vuurwerk hinderlijk kan zijn of gevaar kan ople-
veren. De toelating is dan ook aan voorwaarden 
onderworpen en overtredingen worden beboet met een 
gemeentelijke administratieve sanctie. 
Info: dienst Secretariaat,  
gemeentebestuur@erpe-mere.be  
 

VREEMDELINGENZAKEN 
Vreemdelingen die in België binnenkomen, moeten 
zich binnen de acht dagen aanmelden bij de dienst 
burgerzaken van de gemeente waar zij verblijven (be-
halve bij verblijf in een hotel, ziekenhuis of gevange-
nis).. 
Bij aanmelding moeten zij in het bezit zijn van een gel-
dige identiteitskaart (EU-onderdanen) of een geldig na-
tionaal paspoort (niet-EU-onderdanen),voor de 
visumplichtige landen voorzien van een visum en vier 
pasfoto's.  
Info: dienst Burgerzaken 
bevolking@erpe-mere.be, 053 60 34 00 
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WANDELNETWERK IN ERPE-MERE 

Je kan eindeloos wandelen in Erpe-Mere. Alle wande-
lingen en een overzichtskaart zijn te verkrijgen op de 
dienst Toerisme. Op de gemeentelijke website kan je 
iedere wandeling ook downloaden om te printen of om 
te volgen met een smartphone. Wanneer je zoekt op 
‘wandelen’ vind je een schat aan informatie.   
Het trage wegennetwerk van Erpe-Mere is uniek en 
bevat maar liefst 120 km aan bewandelbare paden. Er 
werden 10 trage wegen wandelingen uitgewerkt die 
bovendien bewegwijzerd zijn en voorzien werden van 
QR-codes voor meer informatie.   
  
Je kan een gratis wandel-GPS ontlenen op de dienst 
Toerisme of in een aantal horecazaken. Wandelen met 
een GPS is erg handig! Je weet altijd waar je bent en 
kan dus niet verloren lopen. Alle informatie hierover 
kan je vinden op de gemeentelijke website, wanneer je 
zoekt op ‘GPS’.  
Info: balie EMotia, toerisme@erpe-mere.be,   
053 60 35 60  
 

WAPENS EN MUNITIE 
Voor het aanvragen en afhalen van een wapenvergun-
ning (revolvers en pistolen) en een aankoopmachtiging 
voor verweerwapens moet je je rechtstreeks wenden 
tot de korpschef van de lokale politie. Ook een aan-
vraag voor een jachtvergunning moet je bij de politie 
aanvragen. 
Info: politie, info@erpemerelede.be, 053 60 64 64 
 

WEBSHOP 
Op de webshop van de gemeente (webshop.erpe-
mere.be) schrijf je je in voor gemeentelijke jeugd- en 
sportactiviteiten, koop je tickets voor EMotia, schaf je 

een visvergunning aan, reserveer je een gemeentelijke 
accommodatie en schenk je iemand wat vrijetijd met 
een cadeaubon.  tie en schenk je iemand wat vrijetijd 
met een cadeaubon.   
 

WEBSITE 
De gemeentelijke website www.erpe-mere.be is een 
rijke informatiebron over het gemeentebeleid en de 
dienstverlening. Je vindt er o.a. de gemeentelijke 
nieuwsberichten en evenementen. Via de website kan 
je 24 op 24 uur en 7 dagen op 7 een beroep doen op 
de diensten van het elektronisch loket of een afspraak 
maken om langs te komen.  
Verenigingen kunnen via de website www.uitinErpe-
Mere.be hun activiteiten aankondigen.  
Info: dienst Communicatie,  
communicatie@erpe-mere.be, 053 60 34 08 
 

WEGEN 
Problemen aan de verschillende wegen (verzakkingen, 
openbreken wegdek i.v.m. rioolaansluitingen, e.d.) kan 
je melden via www.erpe-mere.be/meldingskaart. Ook 
voor het verlagen van boordstenen kan je via deze 
weg aanvragen.  
Info: dienst Openbare Werken, 
openbarewerken@erpe-mere.be, 053 60 34 40 
Problemen aan niet-gemeentelijke wegen kan je mel-
den via www.meldpuntwegen.be of 0800/12266 (tij-
dens de kantooruren) 
Problemen met fietspaden kan je melden via 
www.meldpuntfietspaden.be  
 

WELZIJNSSCHAKEL OMMEKEER  
Welzijnsschakels zijn duizenden vrijwilligers die zich 
inzetten in de strijd tegen armoede en sociale uitslui-
ting.  
In onze gemeente is de Welzijnsschakel Ommekeer 
actief  
Info: Welzijnsschakel Ommekeer, Kloosterstraat 7, 
0479 94 42 71, info@welzijnsschakelommekeer.org,  
www.samenarmoedestoppen.org  
 

WETTIGEN VAN HANDTEKENINGEN 
Deze wettiging is gratis. Een belanghebbende moet 
zich persoonlijk aanbieden.  
De burgemeester wettigt de handtekening op een do-
cument bestemd voor het buitenland. 
Info: dienst Burgerzaken, bevolking@erpe-mere.be, 
053 60 34 00 
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WOONLOKET 
Het woonloket geeft gratis advies en informatie over: 
• premies en fiscale voordelen over (ver)bouwen, 

(ver)kopen en (ver)huren 
• duurzaam, ecologisch, gezond en energiebewust 

wonen 
• levenslang en aanpasbaar wonen 
• kwaliteit en veiligheid van woningen 
• conformiteitsattesten voor huurwoningen 
• bestrijding van leegstand en verwaarlozing 
• sociaal huren, sociaal kopen en sociaal lenen. 
Het maakt niet uit of je huurder of eigenaar bent of ge-
woon op zoek bent naar informatie rond wonen. 
Enkele voorbeelden van vragen waarbij het woonloket 
kan helpen: 
• Op welke premies heb ik recht bij het plaatsen van 

een nieuwe verwarming? 
• Waaraan moet mijn woning voldoen wil ik ze verhu-

ren? 
• Mijn huurwoning is niet in orde, wat nu? 
• Hoe kan ik als oudere zo lang mogelijk veilig thuis 

blijven wonen? 
• Welke voordelen heb ik bij een verhuur via het Soci-

aal Verhuurkantoor (SVK)? 
• Wat is een energieprestatiecertificaat (EPC) en 

waarom heb ik dit nodig? 
Info: dienst Stedenbouw, woonloket@erpe-mere.be, 
053 60 34 00, www.wonenvlaanderen.be 

 

 

ZWERFKATTEN 
Voor de castratie en sterilisatie van zwerfkatten werkt 
de gemeente samen met de non-profitorganisatie Kat 
is Koning. Deze organisatie zorgt ook voor de opvang 
van gedumpte katten en kittens en probeert ze te her-
plaatsen. Voor meer informatie kan je terecht op  
katiskoning@gmail.com.  
 

ZWERFVUILSUBSIDIEREGLEMENT 
Organisaties van Erpe-Mere kunnen op eenvoudige 
wijze een uitgestippelde route of sector claimen om op 
te ruimen. Meerdere routes kunnen “opgeëist” worden. 
Er is keuze uit 27 routes of sectoren en deze kunnen 
eens per kwartaal opgeruimd worden. Aan iedere route 
hangt een subsidiebedrag vast. Een route claimen kan 
via het E-loket. 
Info: dienst Leefmilieu, milieu@erpe-mere.be,  
053 60 34 50
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