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ANZEGEM IN ‘T KORT
Anzegem ontstond in 1977 en dit door een fusie van Anzegem, Kaster, Tiegem, Ingooigem en Vichte. Het kleine Gijzelbrechtegem (voor de fusie een van de kleinste gemeenten van Vlaanderen met een oppervlakte van 78ha) werd al in 1970
bij Anzegem gevoegd.
De naam Anzegem is een samenstelling van de Germaanse persoonsnaam 'Ansuwald' verbonden met het verzamelsuffix
-inga en heem. Dit betekent 'woonplaats van de lieden van Ansuwald, Ansoud' (vroegere benamingen die teruggevonden
werden: o.a. 'Ansoldingehem', 'Ansoldengim').
Op 1 januari 2022 telde Anzegem 15.021 inwoners.
Anzegem heeft een totale oppervlakte van 41,76km2, en een bevolkingsdichtheid van 359 inwoners/km2.

Het land, de stad,

ANZEGEM EEN BUITEN-KANS
Het land, de stad,
een rand, een kant.
Een boekje van binnen,
een hoekje te buiten.
Het mooie van glooien,
de glans van een grens.
Het beste van west,
wijzend naar oost,
tussen Leie en Schelde,
met kansen op stijgen,
dalen, blijven en dansen.
Buitengewoon binnenverblijf,
binnenste buitenthuis:
Anzegem… een buiten-kans.
Gedicht van Joris Denoo
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Bestuur

Het gemeentebestuur
De adviesraden
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HET GEMEENTEBESTUUR
College van burgemeester en schepenen / Vast bureau
Samenstelling
Burgemeester
Gino Devogelaere
Klijtstraat 4 | tel 0475 56 94 76 | tel 056 77 74 14
gino.devogelaere@anzegem.be

Spreekuren: iedere werkdag van 11u tot 12u30 in het gemeentehuis of na afspraak
Bevoegdheden: politie, brandweer, noodplanning, openbare werken, groenonderhoud en parken,
land- en tuinbouw, begraafplaatsen, ambtenaar burgerlijke stand/Burgerzaken

Schepenen
Louis Degroote
Wortegemsesteenweg 47 | tel 0483 42 27 92
louis.degroote@anzegem.be

bevoegdheden: eerste schepen | financiën, patrimonium, onroerend erfgoed, erediensten, water
en rio-P, toegevoegd aan mobiliteit en verkeer, toegevoegd aan ICT en digitalisering

Yannick Ducatteeuw
Tiegemberg 20 | tel 0496 20 47 00
yannick.ducatteeuw@anzegem.be
Spreekuur (altijd op afspraak):
woensdag | 10u-12u | gemeentehuis Anzegem
zaterdag | 10u-12u | gemeentehuis Tiegem

bevoegdheden: tweede schepen | cultuur, bibliotheek, roerend erfgoed, toerisme, jeugd, sport,
(buitenschoolse) kinderopvang

Anja Desmet
Delfien Vanhautestraat 72 | tel 0479 02 49 29
anja.desmet@anzegem.be

bevoegdheden: derde schepen | personeel, administratieve organisatie, integratie
gemeente/ocmw, gelijke kansen, feestelijkheden, protocol en plechtigheden, Europese aangelegenheden, onderwijs, kunstonderwijs, toegevoegd aan sport

Christophe Vandererven
Kerkstraat 27 | tel 0476 90 73 01
christophe.vandererven@anzegem.be

bevoegdheden: vierde schepen | communicatie en inspraak, afval en recyclageparken, lokale
economie, middenstand en KMO, woonbeleid, ICT en digitalisering, mobiliteit en verkeersveiligheid,
celebreren burgerlijke huwelijken en jubilea
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Davy Demets
Borreberg 9 B002 | tel 0478 91 97 45
davy.demets@anzegem.be

bevoegdheden: vijfde schepen en voorzitter bijzonder comité sociale dienst, zorg en welzijn, senioren en gezin, armoedebeleid, sociale huisvesting, internationale solidariteit, omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), natuur en klimaat, energie/nutsleidingen, dierenwelzijn, gezondheid
en geluk

De gemeente- en OCMW-raad. Ontbreken op de foto: Petra Devos en Jolanta Steverlynck-Kokoszko

De gemeente- en OCMW-raad
De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang
is tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan de burgemeester of het schepencollege.
De OCMW-raad (ofwel de raad voor maatschappelijk welzijn) bepaalt het beleid van het OCMW. De raad kan bijvoorbeeld
reglementen vaststellen over de maatschappelijke dienstverlening en steun.
Deze raden komen maandelijks (meestal op een dinsdag) samen. Tijdens deze vergaderingen worden de politiek relevante
zaken van de gemeente en het OCMW besproken en besloten.
Deze vergaderingen zijn dé plaats voor het openbare politieke debat. Iedereen kan de vergaderingen bijwonen. Enkel de
besprekingen die over personen gaan, worden achter gesloten deuren gehouden tijdens een geheime zitting.
De data en de agenda’s van deze raden vind je terug op onze website.

Samenstelling
De gemeenteraad bestaat uit de burgemeester en schepenen (zie p. 5) met daarnaast ook:

Voorzitter gemeente- OCMW-raad
Koen Tack
E. Tinelstraat 8, koen.tack@anzegem.be,
tel 0479 27 78 77

Raadsleden
Marie-Rose D’Huyvetter
Lieven Bauwensstraat 5,
marie-rose.dhuyvetter@anzegem.be, tel 0477 30 41 56
(voorlopige vervanging van Pauline Van Marcke,
Vichtsesteenweg 95, pauline.vanmarcke@anzegem.be)
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Johan Delrue
Kerkstraat 131, johan.delrue@anzegem.be,
tel 0476 27 03 01

Willy Demeulemeester
Elf Novemberlaan 69, willy.demeulemeester@anzegem.be,
tel 0496 14 33 82

Sofie Demurie
P. Wielemansstraat 10, sofie.demurie@anzegem.be,
tel 0474 76 77 68

Petra Devos

Jeremie Vaneeckhout

Sint-Antoniusstraat 98, petra.devos@anzegem.be,
tel 0474 92 72 59

Kasterstraat 40, jeremie.vaneeckhout@anzegem.be,
tel 0474 62 08 37

Davy Dewaele

Algemeen directeur
Sonja Nuyttens

Sint-Antoniusstraat 23, davy.dewaele@anzegem.be,
tel 0472 74 52 72

tel 056 69 44 51 | sonja.nuyttens@anzegem.be

Nicolas Duquesnoy
Vichteplaats 27A, nicolas.duquesnoy@anzegem.be,
tel 056 77 74 84

Amandine Eeckhaut
Borrestraat 1, amandine.eeckhaut@anzegem.be,
tel 0494 72 88 62

Rino Himpe
Mekeirleweg 18A, rino.himpe@anzegem.be,
tel 0498 83 08 06

Prudent Lanneau
Ingooigemstraat 20,
tel 0473 84 98 44

Bijzonder comité sociale dienst
Dit comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.

Naast voorzitter Davy Demets bestaat het bijzonder comité uit:
Lieven Callewier
Tempeliersstraat 4, lieven.callewier@anzegem.be,
tel 0476 51 80 33

Kris De Meulemeester
Eddy Recour
Buyckstraat 7, eddy.recour@anzegem.be,
tel 0474 58 97 40

Neerbeekstraat 13, kris.demeulemeester@anzegem.be,
tel 0476 39 04 04

Els Gevaert
Jolanta Steverlynck-Kokoszko

els.gevaert@anzegem.be, tel 0496 04 44 09

Beukenhofstraat 48, jolanta.kokoszko@anzegem.be
tel 0476 22 30 51

Jolanta Steverlynck-Kokoszko

Tine Temmerman

Beukenhofstraat 48, jolanta.kokoszko@anzegem.be,
tel 0476 22 30 51

Tiegemberg 62, tine.temmerman@anzegem.be

Jens Vancauwenberghe

Klokketuin 78, stephan.titeca@anzegem.be

Oostdorp 28, jens.vancauwenberghe@anzegem.be,
tel 0476 58 35 66

Debbie Vandenberghe

Jean-Marie Vandenheede

Grasstraat 32, debbie.vandenberghe@anzegem.be,
tel 0472 36 68 29

Butsegem 7, jean-marie.vandenheede@anzegem.be

Stephan Titeca

Foto: het Bijzonder Comité Sociale Dienst
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DE ADVIESRADEN
Anzegem telt verschillende raden die het gemeentebestuur adviseren bij de bestuursmateries.
Het is de bedoeling dat de leden van deze adviesraden een bevolkingsgroep of een vereniging vertegenwoordigen of deskundig zijn op het werkterrein van de adviesraad. Het gemeentebestuur moet advies vragen aan de raden voor beslissingen
die het in de gemeenteraad wil nemen.

raad voor milieu en natuur (minaraad)
Milieudienst
tel 056 69 44 44
minaraad@anzegem.be

cultuurraad
Frank Furniere
tel 0478 21 36 47
f.furniere@vericomp.be

jeugdraad
tel 056 68 02 02
jeugddienst@anzegem.be
Tijdelijke voorzitter:
Dries Geeraert
geeraertdr@gmail.com
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sportraad
Johan Vandendriessche
johan.vandendriessche1@telenet.be
tel 056 68 02 02

gezins- en welzijnsraad
Saïda Khetta
tel 0489 061203
khetta74@gmail.com

seniorenraad (SAR)
Marnix Vanderhaeghen
tel 0472 56 05 58
marnix.vanderhaeghen1@telenet.be
Frank Veys
tel 0478 36 40 67
frank.veys@telenet.be

wereldraad
Jan Glorieux
tel 0479 05 25 74
jan.glorieux@skynet.be

raad van beheer bibliotheek
Emma Declerck
tel 056 68 14 22
bibinfo@anzegem.be

lokaal overleg kinderopvang (LOKA)
Vera Clement
tel 056 71 93 78
loka@anzegem.be of vera_clement@hotmail.com

gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
(GECORO)
Vincent Van Parijs
tel 056 69 44 47
stedenbouw@anzegem.be
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ALGEMENE CONTACTGEGEVENS
Het gemeentehuis en het Sociaal Huis werken op afspraak. Enkel voor kleine zaken kan je er nog zonder afspraak terecht. Een afspraak maken kan via
www.anzegem.be/afspraak. Tip: In veel gevallen hoef je
zelfs niet langs te komen. Je kan immers heel wat zaken
regelen via ons Thuisloket: www.anzegem.be/thuisloket.

Hoofdgemeentehuis Anzegem
De Vierschaar 1
tel 056 69 44 40
info@anzegem.be

Openingsuren:

Sociaal Huis

ma
di
wo

Lieven Bauwensstraat 40
tel 056 77 88 28
sociaalhuis@anzegem.be

do
vr
za

9u-12u
9u-12u
9u-12u
14u-18u30 (enkel dienst Burgerzaken)
9u-12u
9u-12u
9u-11u (enkel dienst Burgerzaken)

Op afspraak. Enkel voor huisvuilzakken, Anzegembonnen,
afhalen aangevraagde attesten, aangevraagde rijbewijzen
en aangevraagde reispassen, stickers reclamedrukwerk en
afvalkalender hoef je geen afspraak te maken.

Openingsuren:
ma
9u-12u
di
9u-12u
14u-18u30
wo
9u-12u
do
9u-12u
vr
9u-12u
Op afspraak. Enkel voor huisvuilzakken, Anzegembonnen,
afhalen aangevraagde attesten, stickers reclamedrukwerk,
afvalkalender, kleine administratieve zaken, inschrijvingen
activiteiten en het loket van het kind hoef je geen afspraak
te maken.
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Sport- en Ontmoetingscentrum Torrebos
(Sport & Jeugd)
Landergemstraat 1
tel 056 68 02 02

Openingsuren:
Elke werkdag van 9u-12u
Welkom zonder afspraak! Kan je niet langskomen tijdens de
openingsuren? Maak dan telefonisch een afspraak.

Dienst Cultuur, Toerisme & Internationale
Samenwerking
Westdorp 3
(! Opgelet, verhuist in 2022 naar het hoofdgemeentehuis)
tel 056 68 82 50

Openingsuren:
Elke werkdag van 9u-12u
Welkom zonder afspraak! Kan je niet langskomen tijdens de
openingsuren? Maak dan telefonisch een afspraak.

Buitenschoolse Kinderopvang
Kerkstraat 113
tel 056 71 93 78
Enkel op afspraak. Een afspraak kan je maken via
www.anzegem.be/afspraak.

Bibliotheek
Landergemstraat 1A
tel 056 68 14 22

Openingsuren:
zie p. 23

Uitleendienst
Gemeentepunt, Heirbaan 73
tel 056 77 15 94

Openingsuren:
ma
vr

13u-18u
13u-18u

Gemeentepunt
Heirbaan 73
In het Gemeentepunt zitten momenteel de Technische
Dienst, de Uitleendienst en een aantal ondersteunende administratieve diensten.
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ALGEMEEN DIRECTEUR

FINANCIEEL DIRECTEUR

Sonja Nuyttens

Steven Cuvelier

contact

contact

sonja.nuyttens@anzegem.be
tel 056 69 44 51

steven.cuvelier@anzegem.be
tel 056 69 44 58

De algemeen directeur is de manager van de gemeente en
staat in voor de algemene leiding van de lokale dienstverlening. Zij staat aan het hoofd van het personeel en adviseert
de gemeente- en OCMW-raad en het college van burgemeester en schepenen/vast bureau op juridisch, bestuurskundig en beleidsmatig vlak.

De financieel directeur leidt en coördineert de dienst Financiën. Hij promoot het financieel bewustzijn en waakt over
de naleving van de principes van goed huisvaderschap.
Daarnaast staat hij in voor financiële beleidsadvisering en rapportering aan de politieke organen van het gemeentebestuur.
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BURGERZAKEN
contact
De Vierschaar 1
tel 056 69 44 40 (bevolking) - burgerzaken@anzegem.be
tel 056 69 44 41 (burgerlijke stand) burgerlijkestand@anzegem.be

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

aankoop Anzegembon*
aankoop vuilniszakken*
aangifte geboorte
aangifte huwelijk
aangifte overlijden
adreswijziging*
afschriften en uittreksels uit de registers van de burgerlijke stand
andere nationaliteiten
bewijs van inschrijving in het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister*
bewijs van leven*
bewijs van nationaliteit*

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bewijs van samenstelling van het gezin*
bewijs van woonst*
crematie
echtscheiding
erkenning voor of na de geboorte
identiteitskaart*
internationaal rijbewijs
KIDS-ID*
reispas
reistoelating minderjarige*
rijbewijs
uittreksel uit het strafregister
verhuizen naar het buitenland
verklaring wettelijke samenwoning*
wettigen handtekening*
wilsbeschikking met betrekking tot de orgaantransplantatie*

*

Voor deze zaken kan je ook bij dienst Burgerzaken in
het Sociaal Huis terecht.
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SOCIAAL HUIS
contact
Lieven Bauwensstraat 40, tel 056 77 88 28
sociaalhuis@anzegem.be

Mobiele dienstverlening
Wekelijkse zitdag
Anzegem: dinsdag | 9u tot 12u | gemeentehuis
Ingooigem: woensdag | 8u30 tot 10u | bibliotheek
Kaster: donderdag | 8u30 tot 9u15 | OC Groeninge
Tiegem: donderdag | 9u30 tot 10u30 | dienst Cultuur (ingang
via Neerstraat)

Vragen, informatie en advies
• Heb je een factuur of brief gekregen die je niet zo goed
begrijpt?
• Wil je weten of je recht hebt op één of andere premie,
toelage of (fiscaal) voordeel?
• Heb je hulp nodig om een aanvraag in te dienen?
• Zit je met vragen rond jouw inkomen of uitkering?
• Stapelen de facturen en schulden zich op?
• Zoek je hulp of advies?
• Wil je besparen op je energiekosten of zoek je een betaalbare woning?
• …
Blijf niet met je vraag of probleem zitten en spring binnen
of neem contact op met het Sociaal Huis!
We helpen je graag op weg en zoeken samen met jou naar
een antwoord of oplossing. We maken je wegwijs in het aanbod van diensten en mogelijkheden voor de inwoners van
Anzegem. Samen met jou zoeken we waar je best terecht
kan en helpen we je om je rechten te kennen en op te
nemen.

Dienst Zorg & Welzijn
zorgenwelzijn@anzegem.be - tel 056 78 26 23
Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• thuiszorgdiensten: maaltijdbedeling, karweidienst,
poetsdienst, ANNAH

• rechtenverkenning en administratieve hulp: sociale tarieven, verhoogde tegemoetkoming, …
• kinderen en personen met beperking: aanvragen parkeerkaart, attesten en tegemoetkomingen (FOD SZ,
Vlaamse Zorgkas, zorgtoeslag, gemeentelijke toelagen)
• logistieke ondersteuning adviesraden (seniorenraad, gezins- en welzijnsraad en commissie andersvaliden)
• (aan)vragen vervroegd pensioen of overlevingspensioen
• aangepast wonen: woningaanpassing i.f.v. langer thuis
kunnen blijven wonen, assistentiewoningen en bejaardenwoningen
• zorgcoördinatie en ondersteuning om zo lang mogelijk
thuis te kunnen wonen
• uitpas met kortingstarief
• info vroegtijdige zorgplanning zoals wilsverklaring euthanasie

Sociale dienst
tel 056 77 88 28
Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• begeleiding bij budgetproblemen en schulden
• huisvesting (huurproblemen, onvoldoende middelen, sociale huurwoning)
• energie (verwarmingstoelage, info over energiebesparende maatregelen, …)
• opvang en integratie van vluchtelingen
• tewerkstelling: wijkwerken en trajectbegeleiding
• voedselbedeling, pamperbank en kledijwinkel

Burgerzaken & Begraafplaatsen
056 77 70 09 | burgerzaken@anzegem.be
dienstbegraafplaatsen@anzegem.be

Waarvoor kan je bij dienst Burgerzaken terecht?
Zie opsomming hiernaast, op p. 14
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OMGEVING
Lokale Economie
contact
De Vierschaar 1
economie@anzegem.be
tel 056 69 44 47

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
•
•
•
•

bedrijvengids
deelname Anzegembon
drankvergunning
vergunning individueel bezoldigd personenvervoer (taxidiensten, luchthavenvervoer)
• bestuurderspas
• afwijking wekelijkse rustdag

Landbouw
contact
De Vierschaar 1 - landbouw@anzegem.be
tel 056 69 44 47
bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• schade aan land- en tuinbouwgewassen
• schattingscommissie

Huisvesting
contact
De Vierschaar 1 - beterwonen@anzegem.be
tel 056 69 44 48
Intergemeentelijk Samenwerkingsverband Beter Wonen

Ruimtelijke Ordening
contact
De Vierschaar 1 - stedenbouw@anzegem.be
tel 056 69 44 47

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• ruimtelijke bestemmings- en beleidsplannen
• omgevingsvergunningen voor stedenbouwkundige handelingen en verkavelingen
• omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten
• stedenbouwkundige attesten
• stedenbouwkundige inlichtingen
• vastgoedinlichtingen

Noodplanning
contact

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•

belastingvoordeel bij nieuwbouw
informatie over renovatie-aanpassingspremies
informatie over energiezuinig wonen en renoveren
aanvragen Vlaamse energielening
informatie over huren en verhuren
kwaliteitsonderzoek woning
conformiteitsattest woning
leegstand, verwaarlozing en tweede verblijven

De Vierschaar 1 - noodplanning@anzegem.be
tel 056 69 44 47
bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• aangifte risicomanifestaties

Milieu, Natuur & Afval
contact
De Vierschaar 1 - milieudienst@anzegem.be
afvalbeheer@anzegem.be
tel 056 69 44 44

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afvalkoffers
afwijking geluidsnormen bij muziekactiviteiten
attest individuele waterzuivering
bebossing landbouwgrond
compostmeesterwerking
diftar op het recyclagepark
informatie over afvalvoorkoming en huisvuilophaling
milieuklachten
natuurkoffers
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• natuurvergunning
• Omgevingsvergunning voor ingedeelde inrichtingen of
activiteiten (klasse 2 en 3)
• rondleiding recyclagepark
• sticker “Geen reclamedrukwerk”
• subsidie bewoonde zwaluwnesten
• subsidie buitengebruikstellen stookolietank
• subsidie inzaaien groenbemesters
• subsidie knotten van knotbomen
• subsidie herbruikbare luiers
• subsidie (her)aanleg poel
• uitlenen energiemeter
• vergunning opslag vuurwerk (verkooppunten)
• vrijwilligerswerking zwerfvuil
Vragen over afvalophaling, de sorteerregels, Mooimakers,
…?
Contacteer dan afvalintercommunale Imog via
tel 0800 99 827 of info@imog.be.

Recyclageparken
contact
Recyclagepark Anzegem:
Landergemstraat 6
afvalbeheer@anzegem.be
tel 0471 81 13 14

Recyclagepark Vichte:
Otegemstraat z.n.
afvalbeheer@anzegem.be
tel 0471 81 13 23

Openingsuren van beide parken
di
wo
do
vr
za

10u-11u45 / 14u-17u45
14u-18u15
14u-17u45
10u-11u45 / 14u-17u45
9u-11u45 / 12u30-14u45
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Met welk afval kan je op welk park terecht?
In Anzegem
Gratis afval
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afgedankte elektrische en elektronische apparaten
glazen flessen en bokalen
hard groenafval
KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
matrassen
metalen
milieustraatje
recycleerbaar hout
tapijten
vlak glas

In Vichte
gratis afval
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

afgedankte elektrische en elektronische apparaten
glazen flessen en bokalen
hard groenafval
KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
matrassen
metalen
milieustraatje
recycleerbaar hout
tapijten
vlak glas
papier en karton

0,04 euro per kilo
• zacht groenafval: fijn tuinafval (gras- en haagscheersel):
vrijstelling van 500kg per jaar per gezin
• boomstronken
• cellenbeton
• niet-recycleerbaar hout
• recycleerbaar bouw- en sloopafval (bv. steenpuin)
• gips

0,20 euro per kilo
•
•
•
•
•
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brandbaar grofvuil
niet-recycleerbaar bouw- en sloopafval
recycleerbaar grofvuil
te storten grofvuil
asbestcement (vrijstelling van 200kg per jaar per gezin)

Je kan enkel met huishoudelijk (of daarmee gelijkgesteld)
afval terecht op de gemeentelijke recyclageparken.
Met P+MD kan je niet terecht op de recyclageparken, dit
kan je gewoon meegeven met de huis-aan-huis-ophaling.
Papier en karton kan je enkel naar het recyclagepark in
Vichte brengen, maar ook hier is het beter om dit gewoon
mee te geven met de huis-aan-huis-ophaling.

GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR
contact
openbare.werken@anzegem.be
tel 056 69 44 36

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• aanbrengen verharding op openbaar domein
• aanvraag signalisatievergunning voor container of werken
• bestrijden van ongedierte (rattenbestrijding)
• feestelijkheden: opmaak vergunningen en toelatingen
• inlichtingen i.v.m. aansluitingen op nutsvoorzieningen
• info over wegenwerken en werken nutsmaatschappijen
• informatie over het mobiliteitsplan
• inzage rooilijn- en onteigeningsplannen
• inzage atlas van de buurtwegen
• inzage atlas van de waterlopen
• melding van defecte straatverlichting
• onderhoud begraafplaatsen
• onderhoud wegen, voetpaden, riolering, grachten, beken
en openbaar groen
• rioolaansluitingen - waterafvoer
• verkeersveiligheid
• patrimonium
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VRIJE TIJD
Buitenschoolse Kinderopvang

Huis van het Kind / Loket Kinderopvang

contact

contact

Kerkstraat 113 - kinderopvang@anzegem.be
tel 056 71 93 78

Kerkstraat 113 - huisvanhetkind@anzegem.be
tel 056 71 93 78

De Buitenschoolse Kinderopvang biedt opvangmogelijkheden voor kinderen van 2,5 jaar t.e.m. het 6de leerjaar die
wonen of schoollopen in Anzegem.

Heb je een vraag over opvoeding, opvang, vrije tijd, welzijn,
educatie,… in verband met jouw kind van 0-18 jaar? Dan
helpen we je graag verder of verwijzen we je door naar de
juiste persoon.

Dit op 10 verschillende opvanglocaties in de nabijheid van
de lagere scholen in Anzegem.
Wij voorzien voor- en naschoolse opvang, woensdagnamiddagopvang en opvang op schoolvrije dagen en in vakanties.

Opvang nodig?
Neem dan zeker een kijkje op opvang.vlaanderen
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Sportdienst
contact
Landergemstraat 1 - sportdienst@anzegem.be
tel 056 68 02 02

Sportaanbod:
Sportaanbod volwassenen

• verwenfietstochten in groep 20km: laatste donderdag
van de maand in alle deelgemeenten van Anzegem, met
achteraf versnapering en drankje

Sportaanbod tieners
• losse activiteiten in elke vakantie
• spartacusrun: april, Sporthal Anzegem

• lessenreeks yoga: dinsdag, 18u-19u, sporthal Anzegem
• lessenreeks aerobic: dinsdag, 19u-20u of 20u-21u,
Sint-Vincentiusinstituut Anzegem
• lessenreeks Bodyworkout: donderdag 19u-20 of
20u-21u, Sint-Vincentiusinstituut Anzegem
• Lessenreeks fit 18+: woensdag, 9u-10u, sporthal
Anzegem
• Lessenreeks 50+ sport en bewegen: woensdag
10u-11u, sporthal Anzegem
• jogcursus: 0-5 km: 10 weken: april t.e.m. juni: sportveld
3 Kaven

Sportaanbod 3-12 jaar

Sportaanbod 55+

Sportkampen

• badminton 55+: maandag, 16u30-17u30: sporthal
Anzegem
• wandelingen in groep 7km: laatste dinsdag van de
maand in Anzegem en buurgemeenten

In alle vakantieperiodes is er een ruim aanbod aan sportkampen voor kleuters, lager onderwijs en tieners.

• multimove voor kleuters en kick@sport voor lager
onderwijs op woensdagnamiddag
• buitenspeeldag: namiddag vol sport- en spelplezier voor
kleuters, lager

Schoolsport
Ruim aanbod aan woensdagnamiddagactiviteiten:
veldloop - voetbal 4-4 - ballen en meer - unihoc - trefbal netbal - kleuterhappening - zwemfestijn - avonturen - fietscross - atletiek vijfkamp

Gezinsactiviteiten in samenwerking met sportraad
• snoepertjestocht: wandelingen of fietstochten met
onderweg hapjes en drankjes: 1ste zondag van juni
• dwars door Anzegem: kidsrun en loopwedstrijd: 5 of 10
km: eind juni met start aan sporthal Anzegem
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Jeugddienst DoeKéZot
contact
Landergemstraat 1
jeugddienst@anzegem.be
tel 056 68 02 02

Bij deze dienst kan je terecht voor:
• activiteiten jeugdraad: Kleuterdorp, Super Splash, dag
van de jeugdbeweging
• Ploetermobiel
• buddy-activiteiten tijdens alle schoolvakanties
• buitenspeeldag
• fuifbeleid
• informatie jeugdbewegingen en andere jeugdverenigingen
• jeugdbeleid
• jeugdraad
• jongeren informeren
• kunst ze!
• ondersteuning jeugdbewegingen
• organiseren speelstraten
• speelpleinwerking tijdens de zomer
• subsidies
• tieneractiviteiten tijdens alle vakanties
• speelpleintjes en hun onderhoud

Cultuur - Gemeenschapscentrum De Zinnen

• info rond het plaatselijk verenigingsleven
(contactpersonen, activiteiten)
• info rond jongerencultuurwerking
• info rond en doorverwijzing naar gemeentelijke uitleendienst
• info rond werking en aanbod culturele raad (vormingsactiviteiten, uitstappen)
• organisatie van overkoepelende initiatieven als Open
Monumentendag, Week van de Smaak,…
• verhuur culturele infrastructuur en melding van
defecten

Uitleendienst
contact
Gemeentepunt, Heirbaan 73 - uitleendienst@anzegem.be
tel 056 77 15 94

openingsuren: ma & vr: 13u-18u
Online bestellen van materiaal kan via
www.anzegem.be/uitleendienst.

Toerisme
contact
Westdorp 3
(opgelet, verhuist in 2022 naar het hoofdgemeentehuis)
toerisme@anzegem.be
tel 056 68 82 50

contact
Westdorp 3
(opgelet, verhuist in 2022 naar het hoofdgemeentehuis)
cultuur@anzegem.be
tel 056 68 82 50

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• aankoop abonnementen en tickets Gemeenschapscentrum (avondvullende en matineeproducties, familietheater, schoolprogrammatie)
• aanvraag basis- en werkingssubsidies socioculturele
verenigingen
• huldiging cultureel verdienstelijke personen
• info rond lokale historiek en erfgoed

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• achtergrondinfo bij onze voornaamste bezienswaardigheden
• aankoop van lokale en regionale wandel- en
fietsroutes
• info rond plaatselijke logiesmogelijkheden en horeca
• info Zachte Ring
• toeristische informatie over Anzegem en de omliggende
regio
• uitwerking van een (groeps)arrangement op maat
• info over streekproducten

22

• studeren
• surfen op het internet (er is ook gratis wifi)
• Digie Café, tentoonstellingen, literaire avonden, vormingen, …

Mijn Bibliotheek

Bibliotheek
contact
Bibliotheek Anzegem
Landergemstraat 1A - bibinfo@anzegem.be
tel 056 68 14 22

openingsuren
Anzegem
Landergemstraat 1a (gemeenteschool)
ma
16u-19u
wo
13u30-19u
vr
15u-19u
za
9u-12u

Ingooigem

Mijn Bibliotheek is een online systeem waarmee je van
overal jouw activiteiten in de bib kan beheren. Mijn Bibliotheek werkt op elk mobiel toestel met een internetverbinding.

Je kan hiermee:
•
•
•
•

verlengen en reserveren
fundels ontlenen
je ontleningen en uitleenhistoriek opvolgen
het Gopress krantenarchief van de bibliotheek gebruiken
• jouw lidmaatschappen van verschillende bibliotheken
beheren
• de bibliotheekkaarten van je gezinsleden op één en dezelfde plek beheren
Meer info: www.anzegem.be/bibliotheek

Pastoor Verrieststraat 12
di
16u-19u
vr
15u-18u

Internationale samenwerking

Vichte

Westdorp 3 (opgelet, verhuist in 2022 naar het hoofdgemeentehuis) internationalesamenwerking@anzegem.be
tel 056 68 82 50

Beukenhofstraat 42A (boven politie)
ma
16u-18u
wo
16u30-20u
do
16u-18u
za
9u-12u

In de bib kan je terecht voor o.a.:
• lenen van materialen (ook digitaal: e-boeken, fundels,
…)
• lezen van kranten en tijdschriften (digitaal nog een veel
ruimer aanbod via de Gopress Kiosk)
• kopiëren
• raadplegen van gedrukte en digitale documenten en
media
• speel-o-theek (toegankelijk voor alle opvanginitiatieven
in Anzegem en voor (groot)ouders met (klein)kinderen.
Daarnaast kunnen ook leerkrachten en studenten
gebruik maken van de vele speelleermaterialen.

contact

bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• 11.11.11-werkgroep: organisatie van plaatselijke
acties/fondsenwerving
• FairTrade - werkgroep: promotie eerlijke handel
• subsidies voor ontwikkelingssamenwerking van 4de
pijler organisaties in het Zuiden
• wereldraad-initiatieven
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PERSONEEL &
ORGANISATIE

FINANCIËN
contact

contact

financien@anzegem.be
tel 056 69 44 58

personeelsdienst@anzegem.be
tel 056 69 44 53

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:

Bij deze dienst kan je terecht voor o.a.:
• voorbereiding schepencollege en vast bureau, gemeente- en OCMW-raad en raadscommissies
• personeelsaangelegenheden (administratie, vacatures,
aanwervingen)
• vrijwilligerswerking
• administratie onderwijspersoneel
• syndicaal overleg

• inlichtingen over openstaande facturen of te ontvangen
betalingen
• inlichtingen over de gemeentebelastingen, de retributies, de subsidies
• inlichtingen over het meerjarenplan en de jaarrekening

COMMUNICATIE, ICT & ARCHIEF
Communicatie

ICT & Archief

contact

contact

communicatie@anzegem.be
056 69 44 31

archief@anzegem.be - ict@anzegem.be
056 78 28 92 - 056 78 28 91

De Communicatiedienst is - zoals de naam het zelf zegt verantwoordelijk voor alle communicatie, zowel naar de
burgers (extern) als naar de personeelsleden (intern).

De dienst ICT (informatie- en communicatietechnologie) is
een interne dienst binnen de werking van de gemeentelijke
administratie en beheert het netwerk en de servers. Deze
dienst fungeert ook als helpdesk en GIS-verantwoordelijke.

De dienst onderhoudt de website, maakt de nieuwsbrief
Aktiv op, verstuurt bewonersbrieven en persberichten, zet
persconferenties op poten, organiseert evenementen, maakt
verschillende brochures en flyers, is verantwoordelijk voor
de digitale schermen en sociale media, ...
Verder behandelt de dienst ook alle klachten.
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De Archiefdienst beheert dan weer het ‘oude’ en het huidige
archief van de gemeentelijke administratie, zowel digitaal
als op papier.

Hulpdiensten

Brandweer: Hulpverleningszone Fluvia
PZ MIRA, Lokale Post Anzegem

26
26
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BRANDWEER: HULPVERLENINGSZONE FLUVIA
contact
Doorniksesteenweg 214a, 8500 Kortrijk
056 23 99 70 (niet dringende interventies)
info@hvzfluvia.be | www.hvzfluvia.be
Post Belgiek (Anzegem & Deerlijk):
Vichtesteenweg 220, 8540 Deerlijk
noodnummer: 112

PZ MIRA, LOKALE POST ANZEGEM
Beukenhofstraat 42
tel 056 77 67 12 - noodnummer: 101
pz.mira@police.belgium.eu
Opgelet, verhuist eind 2022 of begin 2023 naar het
Gemeentepunt.

Onthaal op afspraak op volgende tijdstippen
Ma
di
wo
do
vr
za

9u-12u
15u-18u30
12u-15u
9u-12u
9u-12u
9u-12u

Een afspraak kan je boeken via www.pz.mira.be
(Rubriek: Maak Afspraak)
Wijkinspecteurs
Hoofd lokale politiepost Anzegem - Hinp Frank Geenens
Anzegem / Gijzelbrechtegem - Inp Griet Demeyer
Kaster / Tiegem / Ingooigem (Oost) - Christoff Bruyneel
Anzegem/Heirweg/’t Veld (Vichte)/ Ingooigem (West) - Inp
Hans Vandenbossche
Vichte - Els Vervaeke
Verkeersagente - Ann Boonaert
Bij hen kan je terecht voor klachten en aangiften, wijkgebonden materies, burengeschillen.
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Zonaal onthaal Waregem
contact
Kalkhoevestraat 4, 8790 Waregem | tel 056 62 67 00
Tip: Maak een afspraak. Zo hoef je niet in een lange rij aan
te schuiven en kan de politieambtenaar de nodige voorbereidingen doen.
Het onthaal is telefonisch bereikbaar van maandag t.e.m.
zaterdag van 8u-19u.

Onderwijs

Gemeenteschool – het Wijsternest
Gemeenschapsonderwijs
Vrij onderwijs
Kunstonderwijs
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GEMEENTESCHOOL
HET WIJSTERNEST
Pastoor Verrieststraat 12 & Ingooigemplaats 58 (lager) Heirbaan 28 (kleuter)
056 77 92 46 - gemeenteschool@scholeningooigem.be
www.scholeningooigem.be

GEMEENSCHAPSONDERWIJS
Basisschool Het Bollebos
Kerkstraat 30
tel 056 68 88 30 - ilse.delombaerde@hetbollebos.be
www.basisschoolanzegem.be

VBS de Blokketoren
Vichtsesteenweg 109
tel 056 68 93 92 - info@vbsheirweg.be
www.vbsdeblokkentoren.be

VBA
Centrumschool Kerkstraat 91
De Verrekijker Blaarhoekstraat 5
tel 056 65 18 90 - info@vba.be - www.vba.be
Deze scholen komen op geregelde tijdstippen samen in het
overlegplatform Bonanza.

KUNSTONDERWIJS
Stedelijke kunstacademie Waregem
Olmstraat 25 - 8790 Waregem
tel 056 60 09 18 - www.academiewaregem.be

Lokale afdelingen:

De Ansold
Landergemstraat 1A
anzegem@academiewaregem.be

Vrije Basisschool
Beukenhofstraat 38
vichte@academiewaregem.be

VRIJ ONDERWIJS
Sint-Paulusschool Campus Sint-Vincentius
(secundair onderwijs)

Gemeenteschool Ingooigem
Pastoor Verrieststraat 12
ingooigem@academiewaregem.be

Kerkstraat 86
tel 056 69 45 30 - info.campussintvincentius@sintpaulus.eu
www.vincentiusanzegem.be

Vrije Basisschool 'De Wegelink'
Kerkdreef 4 en Beukenhofstraat 38
tel 056 77 73 03 - info@scholenvichte.be
www.vbsdewegelink.be

Buitenschool De Bergop
Neerstraat 1
tel 056 68 05 15 - info@debergop.be - www.debergop.be

Leefschool Groene Poortje
Groeningestraat 11
tel 056 68 85 44 - info@groenepoortje.be
www.groenepoortje.be

28

Zwembad, zalen &
sportaccommodatie

29

ZWEMBAD, ZALEN & SPORTACCOMMODATIE
Zwembad Aquandé
contact
Ommersheimplein 2
info@aquande.be - www.aquande.be
tel 056 26 00 70
Dit zwembad is een samenwerking tussen Anzegem en
Deerlijk en wordt uitgebaat door Farys.

Zalen
We stellen een ruim aantal ontmoetingscentra aan het
socio-cultureel leven ter beschikking. Erkende verenigingen
kunnen er, tegen een gunstprijs, gebruik maken van de accommodatie. Privaat gebruik is niet mogelijk.
Voor reservaties, vragen over concrete huurprijzen en
gebruiksvoorwaarden kan je terecht bij het GC De
Zinnen op tel 056 68 82 50, cultuur@anzegem.be of
reservaties.anzegem.be
Voor het afhalen van de sleutels, controle van de zaal na de
activiteit, klaarzetten van materiaal en dranken staan onze
vrijwillige toezichters in.

OC Ansold
Landergemstraat 1B
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Kleine Kluis
Gijzelbrechtegemstraat 42

De Linde
Lindenplein 1

OC Groeninge
Groeningestraat 2

Mensindezaal
Westdorp 3

GC De Stringe
Ommersheimplein 5

De Klokke
Vichtsesteenweg 103 (kerk Heirweg)

Fifta
Louis Isebaertplantsoen

Antennepunt
Ommersheimplein (boven de politie)

refter gemeenteschool
P. Verrieststraat 12

Tentoonstellings- en concertruimte
Oude Kerk, Kerkdreef
Voor reservaties, vragen over concrete huurprijzen en
gebruiksvoorwaarden kan je terecht bij GC De Zinnen op
tel 056 68 82 50, tine.lagrange@anzegem.be
Door restauratiewerken wordt de Oude Kerk momenteel niet
verhuurd.

Sportaccommodatie
Sporthallen:
Sporthal Torrebos
Landergemstraat 1
tel 056 68 02 02

Sporthal Beekdale
Ommersheimplein
tel 056 68 02 02

Sportcentra:
Sportcentrum Torrebos
Landergemstraat 1
tel 056 68 02 02

Sportcentrum Beekdale
Ommersheimplein
tel 056 68 02 02

Gemeentelijk Sportveld “De drie Kaven”
Vichtsesteenweg
tel 056 68 02 02

Voetbalveld Lendedreef
Lendedreef
tel 056 68 02 02

Voetbalveld Klijtberg (Bosuil)
Klijtberg
tel 056 68 02 02
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In de kijker
Anzegembon: het ideale geschenk!
Volg ons online
Thuisloket: makkelijk!
GC De Zinnen
Vrijdagmarkt
Heb je je UiTPAS al?
Werken bij gemeente Anzegem?
Word jij vrijwilliger?
Samen werken aan de wereld
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ANZEGEMBON: HET IDEALE GESCHENK!
De zoektocht naar dat ene geschikte cadeau bezorgt iedereen wel eens wat frustraties. We willen er namelijk zeker
van zijn dat we het perfecte presentje geven. Daarvoor hebben we dé oplossing: een Anzegembon.
Het werkt heel eenvoudig: je kiest zelf het bedrag dat je wil
cadeau geven en we stoppen de bon in een mooi geschenkdoosje. De ontvanger maakt zelf een keuze bij welke handelaar hij of zij de bon inruilt.
De Anzegembon kan je in het hoofdgemeentehuis en in het
Sociaal Huis kopen.

VOLG ONS ONLINE
Wil je op de hoogte blijven van de laatste gemeentelijke
nieuwtjes? Volg ons dan online!
Dat kan op verschillende manieren:
• via de website: www.anzegem.be
• via facebook: www.facebook.com/anzegem
• via Twitter: www.twitter.com/gemeenteanzegem
• via Instagram: www.instagram.com/anzegem
Heb je vragen of opmerkingen? Dan kan je ze ons ook via
deze kanalen bezorgen.

THUISLOKET: MAKKELIJK!
Dringend een attest of uittreksel nodig, maar lukt het niet
om naar het gemeentehuis te gaan? Geen paniek, want we
hebben een thuisloket! Daarmee kan je op ieder moment
van de dag je attest of uittreksel aanvragen. Sommige krijg
je een paar minuten later al in je mailbox. Een serieuze tijdswinst!
Kom meer te weten met één eenvoudige muisklik:
www.anzegem.be/thuisloket.

GC DE ZINNEN
Bekijk het huidige aanbod op www.anzegem.be/vrije-tijd/cultuur of in de seizoensbrochure.
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VRIJDAGMARKT
Iedere vrijdag vindt er van 8u tot 12u een markt plaats op Vichteplaats.
Je kan er terecht voor groenten, fruit, vlees, bloemen, kledij, enzovoort.

HEB JE JE UITPAS AL?

UiTPAS is een vrijetijdspas waarmee iedereen die wil genieten van vrije tijd zoals cultuur-, sport- en jeugdactiviteiten punten
kan sparen en omruilen voor leuke voordelen.
Ga met je identiteitskaart langs bij een van onze verkooppunten (Vrije Tijdsdiensten, Sociaal Huis en hoofdgemeentehuis)
en koop een UiTPAS voor € 3.
UiTPAS is ook beschikbaar voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben. Met een UITkansenPAS krijg je 80%
korting op alle uitpasactiviteiten in Zuid-West-Vlaanderen en 50 % korting op de buitenschoolse kinderopvang in Anzegem.
Deze pas met kortingstarief kost 1 euro en kan je enkel aankopen in het Sociaal Huis. Meer info over deze UiTPAS aan kansentarief kan je verkrijgen bij dienst Zorg en Welzijn.

WERKEN BIJ GEMEENTE ANZEGEM?
Interesse in een job bij de gemeente of het OCMW? Kijk
dan zeker eens naar onze openstaande vacatures via
www.anzegem.be/vacatures. Indien er geen passende
vacature is, dan kan je nog altijd spontaan solliciteren
(je sollicitatie wordt dan één jaar bijgehouden).
Ieder jaar zoeken we ook jobstudenten. Hou dus zeker onze
communicatiekanalen in de gaten!

WORD JIJ VRIJWILLIGER?
Zou je graag jouw steentje bijdragen aan de gemeentelijke
werking, help je graag anderen en kan je je af en toe vrijmaken? Of ben je werkzoekende en zou een extra ervaring
jou kunnen sterken en zo het solliciteren een stuk gemakkelijker maken?
Dan is vrijwilligerswerk misschien wel een uitgelezen kans!
Er bestaan meer dan 40 mogelijke vrijwilligerstaken. Alle taken
kan je terugvinden op www.anzegem.be/vrijwilligerswerk.
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SAMEN WERKEN AAN DE WERELD
Een betere wereld begint ook in Anzegem….
Het gemeentebestuur steunt samen met de wereldraad de Wereldwinkel. Anzegem heeft hiervoor dan ook de titel van FairTrade-gemeente gekregen. Maar ook jij kan eerlijke en lekkere producten kopen in de Wereldwinkel. Eerlijke prijzen maken
het voor boeren en producenten mogelijk om een inkomen te verdienen en gezonder en gelukkiger te leven.
De wereldraad en dienst Internationale Solidariteit geven ook elk jaar infoavonden over Noord–Zuid thema’s en Anzegemnaren die in het Zuiden projecten lopen hebben. Ze ondernemen sensibiliserende initiatieven naar jongeren toe via film- en
theatervoorstellingen, subsidiëren projecten in het Zuiden en formuleren adviezen rond het besteden van noodhulp.

Stedenband Pèrèrè
Sinds 2018 heeft Anzegem een officiële stedenband met Pèrèrè (Benin). Het doel van deze stedenband is om kennis
te delen, van elkaars cultuur te leren en om elkaar op een bestuurlijk niveau te ondersteunen. Van 2022-2026 werkt
Anzegem, samen met 4 andere gemeenten uit Vlaanderen, mee aan een federaal programma vanuit DGD Ontwikkelingssamenwerking. Voor vijf jaar worden er projecten uitgerold rond capaciteitsuitbouw en bestuurskrachtversterking binnen het thema lokale economie (soja en pluimvee).
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Trek er eens op uit in
eigen streek
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TREK ER EENS OP UIT IN EIGEN STREEK
In Anzegem, waar het golvende landschap de aanloop vormt
tot de Vlaamse Ardennen, komen heel wat fietsers en wandelaars hun hartje ophalen. De streek heeft dan ook heel
wat meer te bieden dan je aanvankelijk zou vermoeden.

Wandelknooppuntennetwerken:
Land van Streuvels
Vlaamse Ardennen
Wandelnetwerk Land van Mortagne

Wandelplezier
De Kleine Kluiswandeling

Deze kaarten zijn bij dienst Toerisme en de Sportdienst te
verkrijgen.

7,5km - start kerk Gijzelbrechtegem
(Gijzelbrechtegemstraat)

Fietstochten

De Streuvelswandelroute
6,4km - start Lijsternest Ingooigem
(Stijn Streuvelsstraat 25)

Gapersroute (52km)
Boerenlandschapsroute (23km)
Zachte Ring (29km)
Tiegembergfietsroute (48,8km)
Omloop 2 Vlaanders
Fietsknooppuntennetwerken:
Fietsnetwerk Leiestreek
Andere:
Literaire lus (42km)
Elfstenentocht
Waterhoekfietsroute (50 km)
Leie-Schelde fietsroute (35km)
Alle kaarten zijn bij dienst Toerisme en de Sportdienst te
verkrijgen.
Ontdek ook onze flyerhuisjes aan het Vital Moreelsplein en
de Kleine Kluis. Je vindt er gratis toeristische info.
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Het Lijsternest, Streuvelshuis en
schrijversresidentie
Het Lijsternest is het huis van de Vlaamse schrijver Stijn
Streuvels (1871-1969), pseudoniem voor Frank Lateur. Het
Lijsternest kent nu een dubbele functie: van april tot
september wordt het Lijsternest opengesteld voor het brede
publiek, van oktober tot maart fungeert het huis als een
schrijversresidentie voor een auteur.

Openingsuren

Mountainbike
Reynaertroute (** / 35km / 33% offroad)
start aan sporthal Torrebos, Landergemstraat 1.
Deze route sluit aan op de mountainbikeroute Zwevegem
(blauwe lus) en mountainbikeroute Wortegem-Petegem
(groene lus).

Duidingsborden
Op een 50-tal locaties in onze gemeente staan er duidingsborden bij ons landschappelijk, cultureel en oorlogspatrimonium.

Gemeentelijke parken
Beukenhofpark
Beukenhofstraat 43

Vlindertuin
Kerkdreef 64

Speelpleintjes (in alle dorpskernen)
Bekijk de speelkaart via www.anzegem.be/speelplek
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van begin april tot eind september: woensdag tot zaterdag
van 14u tot 17u en zondag van 10u tot 17u.
€3
gratis voor: -18-jarigen, Anzegemnaren, studenten op vertoon
van studentenkaart, leraren op vertoon van lerarenkaart.
Stijn Streuvelsstraat 25

Domein Sint-Arnoldus
Het park is een mooi natuurgebied dat een ideale speelplek
is voor jong en oud. In het voorjaar kan je er genieten van
paarse gloed van de boshyacinten.
Warandedreef 10

contact
toerisme@anzegem.be of tel 056 68 82 50

MELDINGSKAART
Iedereen kan via een meldingsformulier problemen, klachten of voorstellen melden bij het gemeentebestuur. Deze meldingen
worden doorgestuurd naar de betrokken diensten die instaan voor het oplossen van de klacht of het probleem.
Wil je graag iets melden? Dan heb je de volgende mogelijkheden:
• vul de meldingskaart op onze website in: www.anzegem.be/meldingen
• bel naar 056 69 44 31 (Communicatiedienst)

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
redactioneel: burgemeester Gino Devogelaere
publicitair: PUBLI-touch bv

Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo
tel 016 25 50 43 - website: www.inforegio.be

Foto voorpagina:
Luc Neirynck
In opdracht van het gemeentebestuur van Anzegem
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