VOORWOORD
Beste Wachtebekenaren,
In onze gemeente hechten we veel belang aan het verstrekken van actuele en praktische informatie. Denk
maar aan onze recentelijk vernieuwde website, ons gemeentelijk infoblad WaWijzer, onze sociale
mediakanalen, onze digitale nieuwsbrief… Nu bieden we onze inwoners ook deze nieuwe gemeentegids
aan: een praktische uitgave met een pak informatie over onze gemeente en de verschillende
gemeentelijke diensten.
Samen bouwen we enthousiast verder aan een fijne gemeente en een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Rudy Van Cronenburg
Burgemeester

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
Gemeente Wachtebeke
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo,
tel. 016 25 50 43 - website: www.inforegio.be
In opdracht van gemeente Wachtebeke
Teksten afgesloten in oktober 2021, voor de meest recente info: www.wachtebeke.be
Met dank aan onze fotografen:
Brandweerzone Centrum, Marijke Clemminck, Frans Dhoore, Nicole Eeckhout, IDM, JVDB,
Sandra Koning, Els Michiels, Elke Oosterlinck, Pexel, Fred Schuurhuis, Marc Suy,
Annelien Van Gansbeke, Roland Vereecke en WGK
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ALGEMEEN
Gemeente Wachtebeke is een warme gemeente in de Provincie Oost-Vlaanderen, omgeven door het
groen van het Heidebos en het Provinciaal domein Puyenbroeck. Op 1 september 2021 telde Wachtebeke
7840 inwoners, waarvan 3957 vrouwen en 3883 mannen. Vorig jaar kwamen daar 539 nieuwe inwoners bij.
We houden je uiteraard graag op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze gemeente. Naast WaWijzer, de
UiT in Wachtebeke en deze gemeentegids, kan je voor de meest recente informatie steeds terecht op onze
website www.wachtebeke.be. Ook onze sociale mediakanalen en onze digitale nieuwsbrief zorgen ervoor
dat je niets hoeft te missen over Wachtebeke en wat er gebeurt.
Natuurlijk kan je ook altijd terecht in het gemeentehuis waar onze medewerkers je op afspraak graag
verder helpen.
facebook.com/gemeentebestuur.wachtebeke
linkedin.com/company/gemeente-wachtebeke
Heb je een melding of klacht?
Via communicatie@wachtebeke.be of www.wachtebeke.be/klachtenmeldpunt helpen we je graag verder.
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ONZE GEMEENTE
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BESTUURSORGANEN
College van Burgemeester en Schepenen
In Wachtebeke bestaat het College van Burgemeester en Schepenen uit een burgemeester, drie
schepenen en een toegevoegde schepen. Het College is het uitvoerend orgaan van onze gemeente en
staat in voor het dagelijks bestuur. Het Schepencollege vergadert wekelijks op maandagnamiddag. Deze
vergaderingen zijn niet openbaar. Om de werking vlot te laten verlopen, worden de bevoegdheden
verdeeld over de leden van het College.

Vast Bureau
Het Vast Bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten
van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn voor en voert de besluiten van de raad uit.
Het Vast Bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het College van Burgemeester en Schepenen.

Rudy Van Cronenburg (ANDERS)
Burgemeester
09 337 77 11 (gemeentehuis)
0478 21 48 83
burgemeester@wachtebeke.be
Bevoegdheden:
•
communicatie
•
politie
•
brandweer
•
personeel
•
wijkwerking
•
intergemeentelijke samenwerking

Piet Penneman (Open VLD)
Eerste schepen
0477 24 38 97
piet.penneman@wachtebeke.be
Bevoegdheden:
•
financiën
•
economie/middenstand
•
voorzitter IDM
•
burgerzaken
•
ruimtelijke ordening
•
kerkfabrieken
•
ICT

Peter Van Bambost (ANDERS)
Tweede schepen
0486 95 24 74
peter.vanbambost@wachtebeke.be
Bevoegdheden:
•
milieu
•
jeugd
•
sport
•
cultuur/bibliotheek
•
toerisme
•
verkeer en mobiliteit
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Eddy Heirwegh (Open VLD)
Derde schepen
0475 92 05 17
eddy.heirwegh@wachtebeke.be
Bevoegdheden:
•
landbouw
•
feestelijkheden
•
openbare werken
•
begraafplaatsen

Marie-Christine Bax (ANDERS)
Voorzitter Bijzonder Comité voor Sociale Dienst - Toegevoegde schepen
0484 65 62 30
christine.bax@wachtebeke.be
Bevoegdheden:
•
ontwikkelingssamenwerking
•
dierenwelzijn
•
gezondheid
•
woonbeleid
•
sociale zaken/bijzonder comité

Alle briefwisseling richt je aan het College van Burgemeester en Schepenen,
Dorp 61, 9185 Wachtebeke.
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Gemeenteraad
De Gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In Wachtebeke bestaat de
Gemeenteraad uit 19 leden. De gemeenteraadszittingen vinden (meestal) plaats op de derde donderdag
van de maand om 19u30 in het Cultuurhuis (Dr. J. Persynplein 6). Enkel in juli en augustus vindt er
doorgaans geen Gemeenteraad plaats.
De agenda verschijnt minstens één week op voorhand op de gemeentelijke website
(www.wachtebeke.be/agenda-gemeente-en-ocmw-raad).
De vergaderingen van de Gemeenteraad zijn openbaar, behalve wanneer er over personen wordt beslist.

Christine Bax (ANDERS)
Guy Bral (ANDERS)
André Chalmet (ANDERS)
Patrick Gerard (ANDERS)
Dirk Ongenae (ANDERS)
Quirijn Tanghe (ANDERS)
Peter Van Bambost (ANDERS)
Rudy Van Cronenburg (ANDERS)
Lies Van de Walle (ANDERS)
Ronny Droesbeke (CD&V)
Etienne Fermont (CD &V)
Ruud Smeets (CD&V)
Lucien Deblock (Open VLD)
Eddy Heirwegh (Open VLD)
Piet Penneman (Open VLD)
Wim Vanpuyvelde (Open VLD)
Linda Van Himme (Open VLD)
Diederik Lacayse (N-VA)
Rudy Lootens (N-VA)

christine.bax@wachtebeke.be
guy.bral@wachtebeke.be
andre.chalmet@wachtebeke.be
patrick.gerard@wachtebeke.be
dirk.ongenae@wachtebeke.be
quirijn.tanghe@wachtebeke.be
peter.vanbambost@wachtebeke.be
burgemeester@wachtebeke.be
lies.vandewalle@wachtebeke.be
ronny.droesbeke@wachtebeke.be
etienne.fermont@wachtebeke.be
ruud.smeets@wachtebeke.be
lucien.deblock@wachtebeke.be
eddy.heirwegh@wachtebeke.be
piet.penneman@wachtebeke.be
wim.vanpuyvelde@wachtebeke.be
linda.vanhimme@wachtebeke.be
diederik.lacayse@wachtebeke.be
rudy.lootens@wachtebeke.be
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Raad voor Maatschappelijk Welzijn
Elk OCMW wordt bestuurd door een Raad voor Maatschappelijk Welzijn of OCMW-raad. De raad stippelt het
algemeen beleid van het OCMW uit en neemt de beslissingen in verband met de werking ervan. De
Gemeenteraad en de Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaan uit dezelfde personen.
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn vergadert in principe elke derde donderdag van de maand om
19u30, na de Gemeenteraad, in het Cultuurhuis (Dr. J. Persynplein 6). Deze vergaderingen zijn openbaar,
behalve wanneer er over personen wordt beslist.

Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is, naast het Vast Bureau, het tweede uitvoerend orgaan van
het OCMW. Het Bijzonder Comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake
maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
In Wachtebeke bestaat het Bijzonder Comité uit zeven leden:
• Christine Bax - christine.bax@wachtebeke.be (voorzitter)
• An Delen- an.delen@wachtebeke.be
• Anita Van Cronenburg - anita.vancronenburg@wachtebeke.be
• Heidi Misseghers - heidi.misseghers@wachtebeke.be
• Lies Van de Walle - lies.vandewalle@wachtebeke.be
• Raf De Weggheleire - raf.deweggheleire@wachtebeke.be
• Tess Meert - tess.meert@Wachtebeke.be

Adviesraden
Wachtebeke telt 12 adviesorganen die het gemeentebestuur adviseren op verschillende terreinen.
De adviesraden hebben een coördinerende en stimulerende rol en komen geregeld naar buiten met eigen
initiatieven, activiteiten of evenementen.
• Adviesorgaan voor Cultuur
• Adviesraad Ontwikkelingssamenwerking (GAOS)
• Beheersorgaan Cultuurhuis en Bibliotheek
• Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
• Jeugdraad
• Milieuadviesraad
• Ouderenadviesraad (OAR)
• Sportraad
• Verkeerscommissie
• Adviesorgaan voor Lokale Economie (ALE)
• Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
• Kindergemeenteraad

Wijkplatforms
De Wachtebeekse wijken verenigen zich in 5 wijkplatforms die de inwoners van de wijk betrekken bij wat er
in de gemeente gebeurt.
• Wijkplatform Dorp-Centrum
• Wijkplatform Kalve-Ramonshoek (KARA)
• Wijkplatform Langelede-Sluize
• Wijkplatform Warandewijk
• Wijkplatform Overslag
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GEMEENTELIJKE DIENSTEN
De kernwaarden van onze dienstverlening zijn: bereikbaarheid en flexibiliteit, betrouwbaarheid en
betrokkenheid, klantvriendelijkheid en positiviteit.
Het administratieve leven van het gemeentebestuur speelt zich af in het gemeentehuis. Verschillende
gemeentediensten zijn er gevestigd en de zittingen van het College van Burgemeester en Schepenen
vinden er plaats. Onze medewerkers op het gelijkvloers van het gemeentehuis (ingang kant Meersstraat),
zijn je eerste aanspreekpunt. Zij ontvangen je met de glimlach, trachten een antwoord te geven op je
vragen en verwijzen je, indien nodig, door naar de diverse administratieve diensten.
Voor heel wat aanvragen hoef je niet meer langs te komen in het gemeentehuis. De aanvragen kunnen ook
elektronisch gebeuren via het digitaal loket op onze website (wachtebeke.egovflow.be).
Het gemeentehuis is makkelijk toegankelijk voor mensen met een mobiliteitsbeperking. Er is een
parkeerplaats voorbehouden en als je met de rolstoel komt, kan je de helling aan de achterzijde van het
gebouw nemen.

Gemeentehuis
Dorp 61 (ingang Meersstraat)
09 345 01 35
info@wachtebeke.be
Algemene openingsuren gemeentehuis
(enkel op afspraak)
Maandag 09.00 - 11.45 uur 14.00 - 18.45 uur
Dinsdag
09.00 - 11.45 uur
Woensdag 09.00 - 11.45 uur
Donderdag 09.00 - 11.45 uur
Vrijdag
09.00 - 11.45 uur
We willen onze inwoners graag maximaal digitaal helpen. Neem een kijkje op ons e-loket: heel wat zaken
kan je er rechtstreeks online aanvragen: https://wachtebeke.egovflow.be
Is je vraag of probleem niet online op te lossen? Dan kun je zelf een afspraak maken via onze website
(www.wachtebeke.be) om langs te komen in het gemeentehuis of je belt hiervoor naar 09 345 01 35.
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Algemeen Directeur
Wnd. Algemeen Directeur Lise Gosseye
Gemeentehuis - gelijkvloers - op afspraak
09 337 77 10
lise.gosseye@wachtebeke.be

Dienst Burgerzaken
Bevolking
Gemeentehuis - gelijkvloers - op afspraak
09 345 01 35 - bevolking@wachtebeke.be
• Adreswijziging
• Attesten en uittreksels uit het
bevolkingsregister: bewijs van nationaliteit, van
woonst, levensbewijs, samenstelling gezin…
• Elektronische identiteitskaart, Kids-ID, reispas,
rijbewijs…
• Registratie van persoonlijke keuzes: euthanasie,
orgaandonatie, laatste wilsbeschikking, wettelijk
samenwonen
• Organisatie verkiezingen
• Tegemoetkoming personen met een handicap
• Aankoop PMD-zakken
• Eretekens van de arbeid
• Slachtbewijzen
• Vreemdelingenzaken
• Parkeerkaarten
• Jubilea

Milieu
09 349 05 01 - hans.vande.putte@idm.be
• Alle materie m.b.t. milieu
• Afvalbeleid
• Rooien van bomen
• Meldingen en klachten over milieuhinder
• Acties rond milieu en duurzame ontwikkeling

Openbare werken en mobiliteit
Gemeentehuis - op afspraak
09 337 77 31 - vicky.goossens@wachtebeke.be
• Openbare werking
• Werken van nutsmaatschappijen
• Meldingen over de staat van het wegdek,
voetpad…
• Inname van het openbaar domein
• Vragen over wegenis- en bouwwerken
• Signalisatievergunningen
• Parkeerbeleid
Voor de meest up-to-date informatie over actuele
en geplande werken kan je terecht op
www.wachtebeke.be

Burgerlijke stand
Gemeentehuis - gelijkvloers - op afspraak
09 337 77 41 - greet.vanpoucke@wachtebeke.be
• Aangifte van geboorte, erkenning, huwelijk,
overlijden
• Uittreksels of afschriften van geboorte, huwelijk,
overlijden
• Beheer begraafplaatsen
• Overschrijving adoptie, echtscheiding,
naamswijziging in registers burgerlijke stand
• Verkrijgen Belgische nationaliteit

Wonen en omgeving
Gemeentehuis - op afspraak
09 337 77 24 - omgeving@wachtebeke.be
• Alle materie m.b.t. ruimtelijke ordening
• Aanvragen omgevingsvergunning (vroeger
stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning)
• Huisvesting - wonen
• Verkavelingsaanvragen
• Openbare onderzoeken

Gemeentelijke werkplaats
(gemeentewerf)
Stationsstraat 128A
09 337 77 59 - tony.baert@wachtebeke.be
• Beplantingen en groendienst
• Magazijn
• Onderhoud wegen, begraafplaatsen,
gebouwen…
• IJzel- en sneeuwbestrijding

Ondernemen en
economie
Gemeentehuis - op afspraak
09 337 77 35 - elke.oosterlinck@wachtebeke.be
• Informatie omtrent ondernemen
• Organisatie en aanvragen ambulante handel
(foodtrucks, markt, kermissen…) en pop-ups
• Handelsversterkende subsidies

Woonwijzer Meetjesland
Voor hulp bij het aanvragen van premies in verband
met wonen en energie of inschrijvingen op vlak van
sociaal wonen.
Gemeentehuis - eerste verdieping - op afspraak
Maandag tussen 16u en 18u
vicky@woonwijzermeetjesland.be
0487 75 36 28
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Vrije Tijd

Bibliotheek

Jeugddienst
Cultuurhuis - Dr. J. Persynplein 6 - op afspraak
09 337 77 42 - jeugddienst@wachtebeke.be
• Vrijetijdsaanbod voor kinderen en jongeren
• Ondersteuning jeugdwerk
• Inspraak en participatie

Cultuur
Cultuurhuis - Dr. J. Persynplein 6
09 337 77 36 - cultuur@wachtebeke.be
• Uitgebreid sociaal-cultureel en artistiek aanbod
• Ondersteuning van culturele
samenwerkingsprojecten
• Verhuur gemeentelijke infrastructuur
• Uitleendienst
• Cultuur- en erfgoedbeleid op lokaal vlak
• Organisatie van het toeristisch beleid

Sportdienst
Cultuurhuis - Dr. J. Persynplein 6 - op afspraak
09 337 77 39 - sportdienst@wachtebeke.be
• Sportactiviteiten en sportpromotie
• Opleidingen en vormingen
• Ondersteuning werking sportraad

Dr. J. Persynplein 7
09 345 73 63 - bibliotheek@wachtebeke.be
Openingsuren
Woensdag 13u30-16u30
Donderdag 10u00-12u00 en 15u30-19u30
Vrijdag
17u30-19u30
Zaterdag
09u30-12u00
•

•
•

•
•

Ruim en gevarieerd aanbod voor kinderen,
jongeren en volwassenen: boeken,
grootletterboeken, luisterboeken, strips,
tijdschriften, kranten, gezelschapsspellen,
DVD’s, e-boeken en digitale Fundelsprentenboeken
Digitale tools: Mijn Bibliotheek, Leestipper en
Bieblo
Naast de Leesjury voor de jeugd en leesclub
“Open Boek” voor volwassenen, tal van
verrassende activiteiten, workshops en lezingen
Publiekscomputers beschikbaar en
mogelijkheid tot printen en kopiëren
Gratis lidmaatschap

Online bibcatalogus: wachtebeke.bibliotheek.be
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Welzijn
Sociale Dienst
Godshuisstraat 13
In 2022 verhuist de Sociale Dienst naar een ander
adres. Op onze website zal dit bekend gemaakt
worden.
0800 1 9185 (gratis) - info.ocmw@wachtebeke.be
Openingsuren - enkel op afspraak
Maandag 09u00-12u00 en 13u00-17u00
Dinsdag
09u00-12u00 en 13u00-17u00
Woensdag 09u00-12u00 en 13u00-17u00
Donderdag 09u00-12u00 en 13u00-17u00
Vrijdag
09u00-12u00
•
•
•
•
•
•

Financiële, juridische of administratieve hulp
Bemiddelen bij schuldeisers
Bugdetbegeleiding of budgetbeheer
Opmaak afbetalingsplannen
Energie-advies
Persoonlijke, familiale of psychische
moeilijkheden

Maaltijden aan huis
Deze maaltijden zijn bedoeld voor mensen die
door leeftijd, lichamelijke, psychische of bijzonder
sociale omstandigheden niet zelf voor een warme
maaltijd kunnen zorgen. De maaltijden worden
rond de middag warm thuisbezorgd door
vrijwilligers. Meer info via 09 344 36 10 of
info@aan-z.eu.

PersonenAlarmSysteem (PAS)
Een personenalarm wordt ter beschikking gesteld
aan senioren en mindervalide hulpbehoevenden.
Een personenalarmsysteem bestaat uit een
zendertje met een drukknop en een alarmkiezer
verbonden met de telefoon. In een noodsituatie
(bv. een valpartij), wordt, na een druk op de knop,
onmiddellijk een alarmsignaal naar de alarmmeldcentrale verstuurd die op zijn beurt een aantal
contactpersonen verwittigt (vrienden, familieleden,
buren, kennissen of professionele hulpverleners
zoals de huisdokter).
Neem hiervoor contact op met aan-z via
info@aan-z.eu of tel. 09 344 36 10.

Hulp aan asielzoekers
09 342 62 98
Asielzoekers kunnen in het Lokaal Opvang Initiatief
van Wachtebeke verblijven zolang er geen
definitieve beslissing is genomen over de
asielprocedure.

Oplaadpunt budgetmeter
Godshuisstraat 13 (aan de deur van woonzorgcentrum De Mey).

Maaltijden in het dorpsrestaurant
Wil je zo lang mogelijk thuis blijven wonen en toch
op een makkelijke manier gezond en gevarieerd
eten? Kom dan naar het Wachtebeeks
dorpsrestaurant, waar je in een gezellige sfeer kan
genieten van lekkere maaltijden.
Vrijwilligers uit de buurt staan klaar om de gasten te
ontvangen en te bedienen.
Het dorpsrestaurant gaat dagelijks door in de
polyvalente zaal van het woonzorgcentrum De
Mey. Ook in het weekend is het restaurant
geopend. Vooraf inschrijven is noodzakelijk en
kan uiterlijk de dag zelf voor 9u aan het onthaal van
WZC De Mey of telefonisch via 09 342 62 82.

Vrijwilligersvervoer
Het OCMW en aan-z organiseren samen een
vervoersdienst voor zowel niet-dringend medisch
vervoer als sociaal vervoer voor ouderen en
andere kwetsbare personen die geen andere
mogelijkheid tot vervoer hebben. Vraag je vervoer
minstens drie dagen op voorhand aan via 09 344
36 10 of info@aan-z.eu.

AED-toestellen
• Aan de ingang van WZC De Mey
• Aan de ingang van Sint-Laurens in Overslag
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Woonzorgcentrum De Mey

Assistentiewoningen

Godshuisstraat 13
09 342 62 82 - annick.braem@wachtebeke.be

OCMW Wachtebeke beschikt over 20
assistentiewoningen, gelegen in het centrum van
het dorp, in een rustige en groene omgeving.
Meubilair en huisraad dien je zelf te voorzien. De
bewoners kunnen vrijblijvend een beroep doen op
de dienstverlening van het OCMW mits betaling.
Meer info via 09 342 62 71 of
evelien.verheughe@wachtebeke.be.

Voor opnames neem je contact op met Evelien
Verheughe: 09 342 62 71 evelien.verheughe@wachtebeke.be
WZC De Mey is een plek waar het aangenaam
wonen en thuiskomen is voor alle bewoners. Het is
een open, warm huis waar bewoners, familie,
vrienden, vrijwilligers en geïnteresseerden zich op
eender welk moment welkom voelen en waar alle
medewerkers op een aangename manier hun
deskundigheid kunnen ontplooien. We verbeteren
voortdurend de kwaliteit van onze zorg. Op die
manier kunnen we optimale zorg op maat bieden
aan onze bewoners.
WZC De Mey beschikt over 75 kamers, verdeeld
over drie leefgroepen, waaronder een beschermde
afdeling ('De Meymering') en 2 afdelingen ('De
Klaproos' en 'De Linde') voor elk 30 residenten.
Het beschikt ook over een polyvalente zaal met
cafetaria, die dagelijks geopend is van 14u tot 17u
en op zon- en feestdagen van 14u30 tot 17u30.

Buitenschoolse kinderopvang
‘t Meykevertje
Godshuisstraat 11 - op afspraak
09 346 54 22 - nathalie.vanloo@wachtebeke.be
De buitenschoolse kinderopvang (BKO) biedt
kwaliteitsvolle opvang aan kinderen van 2,5 tot 12
jaar. Dit voor en na de schooluren, tijdens
vakantiedagen en pedagogische studiedagen.
De BKO heeft een capaciteit om 60 kinderen
tegelijkertijd op te vangen. Er zijn verschillende
speelruimtes en een grote tuin. Een team van
gediplomeerde kindbegeleiders werkt samen
onder leiding van de verantwoordelijke om het
verblijf van de kinderen zo aangenaam mogelijk te
maken. We streven naar een huiselijke en
gemoedelijke sfeer die aansluit bij onze
pedagogische visie. Op woensdag-namiddag en in
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de vakanties bieden we activiteiten aan, waarbij de
kinderen vrij kunnen aansluiten. Daarnaast is er
ruimte voor vrij spel.

•

Informatie over vergoedingen, subsidies en
facturen

Personeel
Voorschools:
07u00 - 08u30
Naschools:
15u30 - 18u30
Woensdagnamiddag:
12u00 - 18u30
Schoolvrije dagen en vakanties: 07u00 - 18u30

Gemeentehuis - op afspraak
veerle.dejaeger@wachtebeke.be (09 337 77 13 ) of
personeelsdienst@ocmw-wachtebeke.be
(09 342 62 74)

Meer inlichtingen en inschrijvingen: contacteer
verantwoordelijke Nathalie Van Loo op het nummer
09 346 54 22 of nathalie.vanlooo@wachtebeke.be

De personeelsdienst houdt zich als ondersteunende
dienst binnen de organisatie bezig met het
personeelsbeleid en alles wat met
personeelszaken te maken heeft:
• Sociaal secretariaat: loon- en personeelsbeheer
• Strategische personeelsplanning en
organisatieontwikkeling
• Vorming en ontwikkeling personeel
• Welzijn personeel
• Werving en selectie
• Administratie personeelsdossiers

Ondersteunende
diensten
Secretariaat
Gemeentehuis - op afspraak
09 337 77 14 - ellen.verdegem@wachtebeke.be
• Administratief voorbereiden, faciliteren en
afwerken van de zittingen van het College van
Burgemeester en Schepenen en
burgemeestersbesluiten
• Behandelen van inkomende en uitgaande post

Financiën
Gemeentehuis - op afspraak
09 337 77 20 - financien@wachtebeke.be
Alles wat de financiën van de gemeente en het
OCMW betreft.
• Inlichtingen over facturen (inclusief retributies en
gemeentebelastingen)
14

Communicatie
Gemeentehuis - op afspraak
09 337 77 35 - communicatie@wachtebeke.be
• Interne communicatie
• Externe communicatie (sociale media, website,
infoblad, nieuwsbrieven, infoborden…)
• Promotie van gemeentelijke activiteiten
• Persinformatie
• Meldingen en klachten, openbaarheid van
bestuur

ONDERWIJS EN
VORMING
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ONDERWIJS EN VORMING
Gemeente Wachtebeke organiseert zelf geen onderwijs. Toch vind je in vrijwel elke wijk een school naar
jouw gading. In deze rubriek vind je contactgegevens van de onderwijsinstellingen die Wachtebeke rijk is.

Waar vind je info over de scholen?
•
•
•
•

Kijk op de websites van de scholen
Bezoek de scholen tijdens een schoolfeest, een opendeurdag, een infoavond…
Vraag een gesprek aan met de directie. Zij leggen je uit wat de school belangrijk vindt (het pedagogisch
project) en ze zullen je ook de manier van werken uitleggen (het schoolreglement)
Praat met familie, vrienden of kennissen over hun ervaringen met de Wachtebeekse scholen
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Basisonderwijs
Het gemeenschapsonderwijs (GO!)
In GO!-onderwijs (= onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap) krijgen de kinderen alle vakken als
rekenen, taal, muziek, lichamelijke opvoeding…
Voor de lessen rond levensbeschouwing kan je
kiezen uit lessen anglicaanse, islamitische, joodse,
katholieke, orthodoxe of protestantse godsdienst of
zedenleer.
De GO!-scholen in Wachtebeke behoren toe tot de
scholengroep 23 Meetjesland (www.sgr23.be).

Vrije Basisschool Sint-Laurens Persynplein
Dr. J. Persynplein 5, 9185 Wachtebeke
09 345 95 24
luc.van.durmen@sintlaurens.be
Directie: Luc Van Durmen
Algemeen Directeur: Dirk De Caluwé
www.slw.be

Basisschool ’t Zwaluwnest
Zwaluwlaan 64, 9185 Wachtebeke
09 345 90 20
secretariaat@zwaluwnest.be
Directie: Kobie Stockman
www.zwaluwnest.be
Vrije Kleuterschool Sint-Laurens Dorp
Dorp 43A, 9185 Wachtebeke
09 345 06 70
natasja.waterschoot@sintlaurens.be
Directie: Natasja Waterschoot
Algemeen Directeur: Dirk De Caluwé
www.slw.be

Het vrij onderwijs
Het vrij onderwijs bestaat vooral uit scholen die aan
één godsdienst zijn gebonden. Zo heb je
katholieke scholen, joodse scholen, bepaalde
methodescholen… Zij moeten geen lessen in alle
godsdiensten aanbieden. Natuurlijk leer je hier ook
alle klassieke vakken zoals rekenen, taal, muziek,
lichamelijke opvoeding… De vrije scholen in
Wachtebeke zijn allemaal katholieke scholen. Ze
behoren tot de scholengemeenschappen:
• ‘Wachtebeke - Zelzate’
• ‘Cel’
Langeledeschool
Langelede 146, 9185 Wachtebeke
09 345 72 84
langeledeschool@telenet.be
Directie: Derry Jacob
www.langeledeschool.be

Vrije Basisschool Sint-Laurens Overslag
Overslag 1, 9185 Wachtebeke
09 345 85 54
directie@sloverslag.be
Directie: Luc Van Durmen
Algemeen Directeur: Dirk De Caluwé
www.slw.be
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Secundair onderwijs
Sint-Laurens Instituut campus Lyceum
In het Sint-Laurens Instituut kan je richtingen uit het
ASO (algemeen secundair onderwijs) volgen.
Dorp 21, 9185 Wachtebeke
09 345 93 45
campuswachtebeke@sint-laurens.be
Directie: Gert Naessens, Lieve Hemelaer, Eric Van
Gucht
www.sint-laurens.be

GO! CLB Prisma
Groendreef 29, 9160 Lokeren
09 348 15 82
info@go-clbprisma.be
www.go-clbprisma.be
Vrij CLB Waas en Dender
Grote Kaai 7, 9160 Lokeren
03 316 20 40
lokeren@vclbwaasdender.be
www.vrijclb.be/vrij-clb-waas-en-dender

Huis van het Kind
Het Huis van het Kind Wachtebeke is een
samenwerking tussen verschillende organisaties.
Samen willen we er voor zorgen dat alle gezinnen
in Wachtebeke met een vraag over opvoeden en
opgroeien makkelijk de weg vinden naar de juiste
organisatie.
Meer info: Elyse De Graeve: 09 337 77 39

Kind en Gezin
Wie kan mij helpen op
school?
Het schoolteam
De leerkrachten, directie en zorgcoördinator van de
school staan steeds klaar om informatie te geven
over hun werking en de schoolloopbaan van je
kind.

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding
(CLB)
Bij het CLB werken pedagogen, psychologen,
maatschappelijke werkers, dokters en
verpleegkundigen. Zij geven informatie en
begeleiding en ze houden zich aan het
beroepsgeheim. Heb je vragen over de
gezondheid, leermogelijkheden of opvoeding van
je kind of over hoe je kind zich voelt op school?
Dan kan je gratis terecht bij het CLB van de school.
Je kan een afspraak maken op school of bij het
CLB zelf.
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Kind en Gezin is er voor alle kinderen, dus ook voor
kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Ze
zijn er voor je vanaf de zwangerschap tot je kind
naar school gaat en bieden ondersteuning op maat
van je gezin. Ze geven wetenschappelijk
onderbouwd advies en je kan bovendien volledig
gratis bij Kind en Gezin terecht.
Consultatiebureau Zelzate
Kerkstraat 52, 9060 Zelzate
Heb je een vraag? Contacteer dan de Kind en
Gezin-Lijn op 078 150 100 (maandag tot en met
vrijdag van 8u tot 20u).

De jeugddienst
De gemeentelijke jeugddienst werkt samen met
alle scholen in Wachtebeke. Ze ondersteunt
scholen en ouders om nog meer samen te werken
aan de opvoeding van hun kinderen. Heb je een
vraag waarmee je niet op school terecht kan? Maak
dan eens een afspraak om langs te gaan bij de
jeugddienst. Samen met jou wordt gezocht naar
een antwoord op al je vragen.
Cultuurhuis - Dr. J. Persynplein 6 - op afspraak
09 337 77 39 - jeugddienst@wachtebeke.be

VRIJE TIJD
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VRIJE TIJD

GC Cultuurhuis
Safarken

UiT-kalender, de gedrukte activiteitenkalender van
de gemeente die tweemaandelijks wordt
opgenomen in het gemeentelijk infoblad WaWijzer.

GC Cultuurhuis Safarken is een
bruisend, gastvrij huis in het hart van Wachtebeke
waar iedereen welkom is, zowel de
Wachtebekenaar als de toevallige passant. Het is
een dynamische plek voor ontmoeting en
uitwisseling waar mensen samen komen voor een
portie cultuur of een leuk evenement. Kwalitatieve
kunst- en cultuurpresentatie wordt aangemoedigd
via een divers en toegankelijk artistiek en educatief
aanbod.

Je kan je activiteit laten opnemen door het
evenement te registreren via www.uitdatabank.be.
De deadlines vind je terug in WaWijzer.

Binnen het eigen aanbod komen verschillende
disciplines aan bod met onder meer theater,
muziek, familievoorstellingen, crea-middagen,
tentoonstellingen, schoolvoorstellingen, concerten
en vorming. Naast het eigen aanbod vinden ook de
Wachtebeekse verenigingen in het Cultuurhuis een
plek voor hun activiteiten: van een workshop of
dansles tot een optreden of een vergadering.
Volg zeker onze facebookpagina en website om op
de hoogte te blijven van onze activiteiten:
facebook.com/GCCultuurhuisSafarken

UiT in Wachtebeke
Organiseer je zelf een evenement en wil je dit
bekendmaken bij alle inwoners van Wachtebeke?
Wil je weten welke activiteiten er zoal in onze
gemeente plaatsvinden? Raadpleeg dan zeker de

UiTpas Meetjesland
De UiTpas is een spaar-en voordeelkaart voor
vrijetijdsactiviteiten: zowel sport, cultuur als
jeugdactiviteiten.
Met je UiTpas spaar je een punt bij elke deelname
aan een vrijetijdsactiviteit van de aangesloten
verenigingen, zo kan je bijvoorbeeld elke week in
de bib een punt sparen bij je bibliotheekbezoek.
Vanaf 5 punten kan je deze punten inruilen tegen
een voordeel of gadget.
Kostprijs
Een UiTpas kost 5 euro of 2 euro voor kinderen en
jongeren tot 26 jaar. Een Uitpas met kansentarief
kost 1 euro.
Hoe aanvragen?
Je koopt je UiTpas bij de Wachtebeekse bibliotheek
of Cultuurhuis. Een UiTpas kansentarief koop je in
het sociaal huis (maak een afspraak via 0800/9185).
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Evenementen
Jaarlijks vinden er in Wachtebeke een heleboel
evenementen plaats.

Buitenspeeldag
Tijdens de buitenspeeldag kunnen de kleinste
Wachtebekenaren een hele woensdagnamiddag
buiten ravotten en sporten. De buitenspeeldag gaat
door op de eerste woensdag na de paasvakantie.

Nieuwjaarsreceptie
Elk jaar zakken vele honderden inwoners van
Wachtebeke in januari af naar het Persynplein voor
de nieuwjaarsreceptie. Dansen, toespraken, een
natje en een droogje en de uitslag van de jaarlijkse
eindejaarstombola, we zetten samen het nieuwe
jaar op een goede manier in!

Wil je zelf iets organiseren?
Wij ondersteunen je graag!

Jaarmarkt
De jaarmarkt van Wachtebeke vindt elk jaar plaats
op de eerste zaterdag na Allerzielen. Op de
jaarmarkt in het dorpscentrum kan je verschillende
standen bezoeken met eet- en drankkramen en
aanbieders van souvenirs en lokale producten.
Met een stand op de jaarmarkt staan? Meld je ’s
morgens vroeg aan bij de marktleider.

Safarkesmarkt
De Safarkesmarkt in Wachtebeke vindt elk jaar
plaats op de tweede zondag van augustus (vanaf
14u) op het Persynplein. Je kan er onder andere
standjes bezoeken met oude ambachten- en
kunsten uit de streek. Je kan deelnemen aan
volksspelen zoals sjoelbakken en katapultschieten
en proeven van streekbieren- en gerechten uit de
regio Wachtebeke.
Een stand bemannen op de Safarkesmarkt? Bezorg
je aanvraag aan het feestcomité via
kurt.vanloo@wachtebeke.be.

Verwendag Cultuur en Bib
De jaarlijkse verwendag van de cultuurdienst en de
bibliotheek omvat verschillende leuke activiteiten.
Er wordt gezorgd voor muziek, animatie, spelen,
hapjes en drankjes. Allen daarheen!

21

Een evenement organiseren in Wachtebeke is heel
eenvoudig. Voortaan kan je je toestemming,
materiaal, afwijking op geluid, aanvraag voor het
gebruik van een straat of plein allemaal online
regelen. Heb je geen toegang tot het internet?
Bel dan naar 09 337 77 19.
Onder evenementen vallen onder andere straat- en
buurtfeesten, kermissen of markten, maar ook
optredens of grote sportmanifestaties die geheel of
gedeeltelijk worden ingericht op de openbare weg.
Je vindt het document ‘Aanvraag tot toestemming
van een evenement’ op onze website (Vrije Tijd 
Activiteiten Organiseren). Vervolgens kan je je
ingevulde versie per mail of per post bezorgen.
Wanneer jouw aanvraag volledig is, wordt ze door
onze diensten behandeld en krijg je toelating voor
je evenement. Heb je hulp nodig of heb je nog een
vraag? Is er iets niet helemaal duidelijk? Aarzel niet
om contact op te nemen met onze dienst. Wij
helpen je graag verder.
Voor een goede en vlotte afhandeling van de
toelating voor jouw evenement is uiteraard tijd
nodig. Dien je aanvraag dan ook twee maanden op
voorhand in. Bij een laattijdige aanvraag kan het
resultaat zijn dat je geen toelating krijgt om je
activiteit te laten doorgaan!

Kermissen
Jaarlijks vinden er in Wachtebeke en haar wijken
verschillende kermissen plaats. Een overzicht kan je
vinden op www.wachtebeke.be/kermissen

Markt
De wekelijkse markt in Wachtebeke vindt elke
zaterdag plaats op het Dr. J. Persynplein van 7u00
tot 13u00. Op deze zaterdagmarkt staan onder
andere het groente- en fruitkraam, de bloemist,
slager, bakker, kledingzaken... Je kunt gratis
parkeren op het Dr. J. Persynplein.
Met een stand op de markt staan? Bezorg je
aanvraag aan het College van Burgemeester en
Schepenen via info@wachtebeke.be.

Gemeentelijke
infrastructuur
Wil je een zaal of infrastructuur huren? Dan kan je
dat bij ons aanvragen:
• Lokalen in het Cultuurhuis (Keurezaal,
Krekenlandgalerij, Meetjeslandzaal,
Waaslandzaal, Sportzolder, Creazaal en de
Foyer)
• Buurthuis De Zwarte Ruiter in Overslag
• Feestzalen De Kring
• Tijdelijk gebruik van de kerk van Overslag voor
socio-culturele evenementen
• Materialen (nadarafsluiting, knipperlichten,
verkeersborden, verkeerskegels, podium,
geluidsmeter en preventiewagen)
Voor meer informatie:
09 337 77 37 of pascale.bardyn@wachtebeke.be

Sport-, cultuur- en
jeugdverenigingen
Sport
In Wachtebeke is er op sportgebied heel wat te
beleven!
Er zijn maar liefst 17 sportclubs actief in de meest
diverse disciplines. Bovendien heeft elke sportclub
ook een stem in het sportbeleid van de gemeente.
Ze verzamelen zich in de sportraad waar advies
wordt gevraagd voor het lokale beleid.
Wachtebeke viert jaarlijks haar kampioenen tijdens
de kampioenenhuldiging. Wachtebeke heeft heel
wat sportinfrastructuur: een sporthal,
voetbalterreinen, tennisterreinen, padelterreinen,
een zwembad, een ruiterroute, een
mountainbikeroute, verschillende fiets- en
wandelroutes, petanqueveldjes, een BMXparcours….
En Wachtebeke beweegt! Jong en oud kunnen
deelnemen aan diverse activiteiten: Multimove,
scholenveldloop, sportkampen, BBB, Zumba,
Galm… Inschrijven voor deze activiteiten kan je via
onze website (reservaties.wachtebeke.be).
Sportdienst
Cultuurhuis - Dr. J. Persynplein 6 - op afspraak
09 337 77 39 - sportdienst@wachtebeke.be
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Cultuur
Cultuur in Wachtebeke staat voor een brede waaier
aan activiteiten en mogelijkheden:
• Een divers artistiek aanbod (theater, concert,
tentoonstelling, workshops…) door het GC
Cultuurhuis Safarken
• Een bloeiend verenigingsleven
• Inspraak via sectorale adviesraden voor cultuur
• De integratie van kunst in de publieke ruimte
Verder verzorgt de cultuurdienst de verhuur van
gemeentelijke infrastructuur (zalen en materialen)
en de ondersteuning van culturele
samenwerkingsprojecten.
In onze gemeente zijn verschillende kunstzinnige
en socio-culturele verenigingen actief. Een
overzicht vind je op
www.wachtebeke.be/verenigingen.
Cultuurdienst
Cultuurhuis - Dr. J. Persynplein 6
09 337 77 36 - cultuur@wachtebeke.be

Jeugd
Ben jij nog op zoek naar een jeugdvereniging in je
buurt, een jeugdhuis waar je zou willen meewerken,
een jeugdbeweging waar je graag in de leiding zou
stappen of een speelpleinwerking waar je animator
zou willen zijn? Neem contact op met de
jeugddienst. Zij kunnen je vertellen welke
verenigingen in jouw buurt aanwezig zijn.
Jeugddienst
Cultuurhuis - Dr. J. Persynplein 6 - op afspraak
09 337 77 42 - jeugddienst@wachtebeke.be
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Speelterreinen
Zin om te ravotten, te spelen of met vrienden op te
trekken? In Wachtebeke kan je je uitleven op de
volgende speelterreinen:
• Zwaluwlaan
• Sperwerstraat
• Parking kerkplein Overslag
• Overslag; in de tuin van buurthuis de Zwarte
Ruiter
• Stationsplein
• Bij de jeugdlokalen
• Persynplein
• Langelede aan de basisschool
• Het terrein achter het jeugdhuis

Jeugdhuis ’t Kasseiken
Molenhoek 19
09 345 03 02 - info@kasseiken.be
www.kasseiken.be
’t Kasseiken is een huis voor de jeugd van
Wachtebeke. Op initiatief van de Wachtebeekse
jongeren ontstond in de ‘golden sixties’
jeugdclubhuis OKEE en hieruit groeide ’t Kasseiken.
De ideale ontmoetingsplaats waar regelmatig
activiteiten doorgaan: fuiven van het jeugdhuis,
fuiven van jeugdbewegingen, quiz, dansles,
workshops en de jaarlijkse ‘Kasseifeesten’.

Activiteiten voor de kinderen
De schoolvakanties zijn natuurlijk de hoogdagen
voor kinderen en dus ook voor onze vrijetijdsdienst.
Zo kunnen kinderen terecht op onze verschillende
jeugdwerkingen:

•

•

•

•

•

Tijdens de zomermaanden kan je terecht bij
onze speelpleinwerking Speelabeke!
Speelabeke bestaat enkel door vrijwilligers met
een groot hart voor kinderen. Het is een plek
waar elk kind welkom is en elk kind zich thuis
kan voelen! Speelabeke is één groot team, een
echte speelpleinfamilie. De animatoren zijn pas
tevreden wanneer ze een glimlach toveren op
het gezicht van elk kind!
Jaarlijks voorziet de jeugddienst Het Zomerhuis,
een voormiddagopvang voor kinderen van 7 tot
14 jaar. Het Zomerhuis is te combineren met de
speelpleinwerking in de namiddag.
Jaarlijks voorziet de jeugddienst enkele
jeugdkampen in samenwerking met externe
organisaties zoals bijvoorbeeld Crejaksie. De
kampen zijn er voor kinderen van 4 tot 12 jaar.
In de schoolvakanties kunnen kinderen ook
aansluiten bij onze sportkampen. Die zijn er
voor kinderen van 3 tot 12 jaar.
Jaarlijks voorzien jeugddienst, sportdienst,
cultuurdienst en bibliotheek verschillende leuke
dagactiviteiten voor kinderen tijdens de
schoolvakanties.

Voor deze activiteiten moet je wel op voorhand
inschrijven. Een overzicht van de activiteiten kan je
steeds terugvinden op onze website:
www.wachtebeke.be/vakantieaanbod

van criminaliteit te verbeteren. Het doel is een
verhoging van het algemene veiligheidsgevoel en
de sociale controle. Zo kan je binnen het netwerk
verdachte zaken doorgeven (bijvoorbeeld inbraken,
oplichting, verdwijningen of verdachte branden…).
Vervolgens ontvangt elk BIN-lid uit de wijk een
telefonisch bericht via de coördinator met
beschrijving van de verdachte handeling, de te
nemen maatregelen en eventuele bijkomende info.
Wil je gratis lid worden van het BIN? Neem dan
eens een kijkje op onze website en vul het
bijhorende formulier in: www.wachtebeke.be/buurtinformatie-netwerk-bin

Propere Pionier
Ben je het zwerfvuil in jouw buurt beu en wil je niet
bij de pakken blijven zitten? Word dan een van de
Propere Pioniers: vrijwilligers die zich gedurende
een langere periode willen engageren om een
stukje buurt net te houden. Dit kan gaan van het
onderhouden van een plantenvak tot het opruimen
van zwerfvuil, het melden van sluikstorten of
beschadigingen aan glasbollen & vuilnisbakjes ...
Ieder volgens zijn mogelijkheden met onze
ondersteuning en waardering. Meer info op de
website van IDM: www.idm.be/minderafval/zwerfvuil-en-sluikstorten/word-propere-pionier

Activiteiten voor tieners
Wat?! Geen bal te beleven? Niks te doen? Dat dacht
je maar… In Wachtebeke zijn er ook
jeugdverenigingen die een werking hebben voor
+12-jarigen.
Ook de jeugddienst en het jeugdhuis organiseren
vaak activiteiten voor +12-jarigen. Die activiteiten
vind je terug op flyers, folders, onze website,
Facebook, Instagram…
Nog niets gevonden naar jouw zin? Spring dan
eens binnen bij de jeugddienst om te laten weten
waar wij of iemand anders je wel mee kunnen
boeien. Misschien kunnen we samen een project
uitwerken?

Buurtwerking
De gemeente ondersteunt actieve
Wachtebekenaren om in hun buurt aan de slag te
gaan. Hierdoor kan je mee zorgen voor een
aangename en propere buurt waar mensen elkaar
kennen. De gemeente doet al heel wat
inspanningen om de buurten netjes te houden,
maar we kunnen niet op elk moment overal zijn.
Daarom vragen we jou om een handje te helpen
om samen met ons van Wachtebeke een nog
mooiere gemeente te maken!

Buurt Informatie Netwerk (BIN)
Het buurtinformatienetwerk is een samenwerking
tussen de burger (inwoners/handelaars), politie en
de gemeente om de strijd tegen en de preventie

Dag van de Buren
Elke laatste vrijdag van mei is het Dag van de
Buren. Zet je stoel voor de deur, lok je buren uit hun
huizen en maak er samen een gezellige dag/avond
van!

Wijkplatforms
Inwoners van Wachtebeke kunnen op verschillende
manieren deelnemen aan het beleid van onze
gemeente. Het wijkplatform is één van de meest
rechtstreekse manieren om dat te doen. De
Wachtebeekse wijken verenigen zich in vijf
wijkplatforms die de inwoners van de wijk
betrekken bij wat er in de gemeente gebeurt. Dit
zijn de platforms: Dorp-Centrum, KalveRamonshoek, Langelede-Sluize, Warandewijk en
Overslag.
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Winkelen in
Wachtebeke
Kwadobon
Ben je op zoek naar een uniek lokaal geschenk?
Met de Wachtebeekse Kwadobon verras je je
familie, vrienden, kennissen, collega’s…
Je kiest zelf het bedrag van de digitale bon.
Diegene aan wie je de bon(s) schenkt, kan deze
inwisselen bij de deelnemende handelaars en
ondernemers in Wachtebeke die opgelijst staan op
onze website.

Digitale bedrijvengids
Op onze website staan de meeste Wachtebeekse
ondernemingen opgelijst. Ben je bijvoorbeeld op
zoek naar een plaatselijke elektricien, kijk dan eens
in onze bedrijvengids, je vindt er vast je gading.
Wil je zelf ook een plekje in de bedrijvengids? Stuur
dan je gegevens door naar
communicatie@wachtebeke.be
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Toerisme
Wachtebeke biedt haar bezoekers tal van
mogelijkheden om geprikkeld te worden door haar
mooi aanbod aan natuurbeleving en
bezienswaardigheden.
Zo kan je bijvoorbeeld een bezoek aan de
Catharinakerk en het Mola-museum combineren
met een ontspannende wandeling in het Heidebos
of een namiddagje kajakken op de Moervaart. In
het provinciaal domein Puyenbroeck vinden jong
en oud gegarandeerd een activiteit naar keuze.
Verken zeker ook eens de uitgebreide fiets- en
wandelknooppuntnetwerken die je meenemen
langs de mooiste routes via de rustigste paden!
Meer informatie vind je terug op
www.wachtebeke.be/toerisme
Wandelknooppunten: www.wandelknooppunt.be
Fietsknooppunten: www.fietsnet.be
Dienst Toerisme
Cultuurhuis - Dr. J. Persynplein 6
09 337 77 36 - toerisme@wachtebeke.be

AFVALBEHEER
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AFVALBEHEER
Wachtebeke behoort samen met Lochristi, Lokeren, Moerbeke, Zele en Zelzate tot de intercommunale IDM
(Intercommunale Durme-Moervaart). IDM staat in onze gemeente in voor de huis-aan-huis inzameling van
restafval, GFT, PMD en papier en karton.
IDM
Zelebaan 42
9160 Lokeren
09 348 43 97
info@idm.be
www.idm.be

Recyclagepark
Onze inwoners en kleine zelfstandigen kunnen met afval terecht op het recyclagepark van Zelzate,
beheerd door IDM. Het wordt gewogen en aangerekend volgens het type. De eerste 500kg per jaar zijn
gratis. De afrekening gebeurt tweejaarlijks, samen met de afrekening van de DIFTAR-containers. Ook
bedrijven, verenigingen, mensen met een tweede verblijf in Wachtebeke… hebben de mogelijkheid om
afval aan te leveren, evenwel betalend vanaf de eerste kg.
Openingsuren (enkel op afspraak, behalve op donderdagvoormiddag):
Maandag Gesloten
Dinsdag
08u30 - 12u en 13u - 16u30 (van 1 april tot 30 september tot 18u30)
Woensdag 08u30 - 12u en 13u - 16u30
Donderdag 08u30 - 12u
Vrijdag
08u30 - 12u en 13u - 16u30
Zaterdag
08u30 - 12u en 12u30 - 16u
Karnemelkstraat
9060 Zelzate
0492 97 07 64
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Afval brengen

Afval halen

Textielcontainers

Wil je weten wanneer het restafval, GFT, PMD,
papier en karton, snoeihout of ander afval bij jou
aan huis wordt opgehaald? Kijk dan op de
ophaalkalender. Ieder gezin ontvangt deze in de
maand december in de brievenbus. Heb je deze
niet ontvangen? Kom er dan één halen in het
gemeentehuis.

Je vindt in Wachtebeke zeven textielcontainers
waarin je oude kledij en schoenen kwijt kan. Ook
beddengoed, gordijnen, handdoeken,
speelgoedknuffels, handtassen en lederwaren
mogen in de textielcontainer. Zorg ervoor dat de
voorwerpen niet nat of besmeurd zijn.

Heb je een smartphone? Download dan de
Recycle!-app. Zo krijg je de avond voor de ophaling
steeds een melding dat IDM de dag nadien komt
ophalen en is vergissen uitgesloten.
Voor groot huisvuil maak je eerst een afspraak via
het e-loket van IDM of via 09 298 21 10.
Voor vragen over je container (bv. je wil een
container met een volume van 40l, 120l of 240l
aanvragen, je gaat verhuizen of je container is
beschadigd) kan je terecht bij IDM via het gratis
nummer 0800 166 36 of via het e-loket van IDM.

PMD
In de blauwe PMD-zak kan je plastic verpakkingen,
metalen verpakkingen en drankkartons kwijt. Dit
wordt om de twee weken ingezameld. De zakken
kan je kopen in het gemeentehuis, Smatch, Proxy
Delhaize en de drankencentrale.

Papier en karton
Papier en karton wordt om de vier weken
ingezameld. Je biedt dit het best aan in een
kartonnen doos of bindt het samen met natuurtouw.

Groente-, Fruit- en Tuinafval (GFT)
Glasbollen
Hou wit en gekleurd glas apart. Flessen en bokalen
moeten leeg en uitgespoeld zijn. Met een
pannenlikker kan je eerst de restjes verwijderen.
Porselein, aardewerk, stenen flessen en kruiken
horen niet in een glasbol. Breng ze naar het
recyclagepark.

De afkorting GFT staat voor ‘groente-, fruit- en
tuinafval’, dus alles wat organisch afbreekbaar is. Dit
afval wordt in een GFT-vergistingsinstallatie
verwerkt. Je kan je GFT aanbieden in de daartoe
voorziene container. Het wordt om de twee weken
ingezameld.

Restafval

Afval voorkomen
Afval voorkomen is de eerste prioriteit in het
Vlaamse afvalstoffenbeleid. Reeds jaren werken
OVAM, IDM en de gemeente Wachtebeke acties uit
die de inwoners aansporen om meer afval te
voorkomen.
Het gemeentelijk afvalbeleid is gericht op het
voorkomen van afvalstoffen. Je kan hieraan
meewerken door zoveel mogelijk verpakkingsafval
te vermijden, onder meer door het gebruik van
glazen flessen of door groenten en fruit zonder
verpakking te kopen. Als je zelf groente-, fruit- en
tuinafval composteert, verklein je eveneens de
afvalberg.
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De inzameling vindt tweewekelijks plaats en
gebeurt volgens het Diftar-systeem. Diftar staat voor
gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering en is
een manier om het principe ‘de vervuiler betaalt’ in
de praktijk te brengen. Wie afval produceert, betaalt
voor de kosten van het inzamelen en verwerken
van zijn afval. Hoe meer afval iemand produceert,
hoe meer hij moet betalen. Wie daarentegen afval
voorkomt en goed sorteert, zal minder betalen.
Telkens een Diftar-container aangeboden wordt,
wordt het afval gewogen. De factuur wordt bepaald
aan de hand van het aantal aanbiedingen en de
gewogen hoeveelheden.

HULPDIENSTEN
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HULPDIENSTEN
Politie
De gemeente Wachtebeke valt binnen de lokale
politiezone Puyenbroeck. Alle informatie over de
werking van de politie vind je op
www.politie.be/5416.
Voor alle meldingen kan je de klok rond terecht bij
de meldkamer via 09 310 28 00.
Voor dringende politiehulp bel je naar het nummer
101 of naar het internationaal nummer 112.

Kantoor Wachtebeke - Moerbeke
Peene 9
Openingsuren (op afspraak):
Maandag
13u - 19u
Dinsdag
08u - 12u
Woensdag 08u - 12u
Donderdag 13u - 17u
Vrijdag
08u - 12u
Zaterdag
gesloten
Zondag
gesloten

Wijkagenten
Wijkagenten zijn de politiemensen die werken in
jouw straat, buurt of wijk. Zij zijn de ogen en oren
van de buurt, die ze dan ook kennen als hun
broekzak. Je ziet ze regelmatig in je straat en kan
ze altijd aanspreken.
Jouw wijkagent heeft een belangrijke functie
binnen het politiekorps. Hij of zij vormt voor de
wijkbewoners meestal het eerste aanspreekpunt
met de politie. Wijkagenten hebben ook een
belangrijke signaalfunctie en proberen op te volgen
wat er leeft binnen een wijk of buurt. Onze
politiezone probeert er dan ook voor te zorgen dat
de wijkagent zo dicht mogelijk bij de bevolking
staat en dat ze gemakkelijk te bereiken zijn. Spreek
hem of haar gerust aan op straat als je iets wil
melden of aankaarten of neem contact op via
09 310 28 00.
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Brandweer

Medische noodgevallen

Wachtebeke maakt sinds 1 januari 2015 deel uit van
brandweerzone Centrum. Brandweerzone Centrum
bestaat uit een netwerk van 14 posten die samen 18
gemeenten beschermen. De posten worden
bemand door een 500-tal beroeps
brandweermannen en een 500-tal vrijwilligers.

Wanneer je dringend medische bijstand nodig hebt,
bel je het internationale noodnummer 112.

In post Wachtebeke (Walderdonk 103) is er sinds
2020 permanent een ziekenwagen bemand om de
gemeenten Zelzate, Wachtebeke en Moerbeke van
de snelste medische hulp te voorzien. De
ambulanciers staan er ook in voor het onderhoud
van de ziekenwagen en het materiaal.
Alle info over de taken van de brandweer en de
tarieven die worden gehanteerd, vind je op de
website brandweerzonecentrum.be.
Voor niet-dringende interventies kan je terecht op
09 268 88 99 of via het e-loket op de website. Voor
levensbedreigende situaties of andere
noodgevallen kan je steeds terecht op het
noodnummer 112.
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Noodplanning
De hulpdiensten staan altijd klaar om bij een
incident, ongeval of brand de nodige hulp te
bieden.
Sommige incidenten kunnen echter escaleren tot
een noodsituatie of ramp. Om bij zulke
grootschalige incidenten alles in goede banen te
leiden, beschikt elke gemeente over een algemeen
nood- en interventieplan. Dit plan ondersteunt alle
betrokken diensten om de situatie onder controle
te krijgen en houden.
Wachtebeke heeft daarom een
noodplanningscoördinator in dienst. Hij waakt,
samen met de burgemeester, de brandweer, de
medische diensten, de politie en andere
betrokkenen, permanent over de paraatheid van
het gemeentelijk nood- en interventieplan.

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
Gemeente Wachtebeke
09 345 01 35
Sociale Dienst Wachtebeke
0800 1 9185 (gratis nummer)
Dringende politiehulp
101 - 112
Lokale Politiezone Puyenbroeck
09 310 28 00
Dringende bijstand brandweer
100 - 112
Niet-dringende interventies brandweer
09 268 88 99 of eloket.brandweerzonecentrum.be
Medische spoedgevallen
100 - 112
Antigifcentrum
070 245 245
Permanentie huisartsen
1733
Huisartsenwachtpost Eeklo Meetjesland
Ringlaan 15, 9900 Eeklo
www.huisartsenwachtpostmeetjesland.be
Permanentie apotheken
0903 99 000 (€1,5/min.)
www.apotheek.be
Wachtdienst tandartsen
0903 39 969 (€1,5/min.)
Rode Kruis
105
Tele-onthaal
106
Awel (kinder- en jongerentelefoon)
102
Kankerlijn
0800 35 445
Druglijn
078 15 10 20
Lumi (holebifoon)
0800 99 533
VREG
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt
Gegevens van mogelijke leveranciers voor elektriciteit en gas:
www.vreg.be
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Fluvius
www.fluvius.be
Infolijn: 078 35 35 34
Gasreuk: 0800 650 65
Storingen en defecten: 078 35 35 00
Defecte straatlamp: 0800 635 35
www.straatlampen.be
VMW De Watergroep
Storingen (8u-16u30): 02 238 96 99
(Vanaf 16u30): 016 30 13 40
Telenet
Defect aan kabel: 015 66 66 66
Wijkwerken
Personen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kunnen kleine opdrachten uitvoeren bij
verschillende organisaties en privépersonen.
0470 72 53 53
www.vdab.be/wijk-werken
Bpost
Postkantoor Wachtebeke
Stationsstraat 48
02 201 23 45
Openingsuren:
maandag 15u15 - 18u
dinsdag
9u30 - 12u30 en 13u45 - 18u
woensdag 9u30 - 12u30
donderdag 9u30 - 12u30
vrijdag
9u30 - 12u30
zaterdag
9u30 - 13u
Op zon- en feestdagen gesloten
De Lijn
Wachtebeke wordt bediend door een aantal bussen van De Lijn. Volgende buslijnen houden halt in
Wachtebeke:
• 49 Lokeren - Moerbeke Waas - Zelzate
• 73 Gent - Oostakker - Zelzate Busstation - Wachtebeke Overslag
• 76 De Pinte - Gent - Lochristi - Wachtebeke
070 220 200 (€0,30/min.)
www.delijn.be
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