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Via deze weg wil ik jullie allemaal
een warm, gezond en gelukkig
2020 toewensen. Na een jaar
hard werken, ben ik trots jullie
ons meerjarenplan 2020-2025 te
mogen voorstellen: ‘Anzegem
morgen’. Dit plan zet volop in op
innovatieve dienstverlening en
centralisatie. Met enkele ambitieuze projecten willen we zowel
de inwoners als de gemeentelijke
medewerkers een aantrekkelijk
toekomstperspectief bieden dat
verder reikt dan 2025. We zullen
hiervoor in dialoog gaan met de
mensen. Ook voor het ruimtelijk
en financieel beleid geldt een
gezonde langetermijnvisie.
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Anzegem morgen is een plan voor
de Anzegemnaar, een plan voor
onze medewerkers en een plan voor
de omgeving. Kortom: een plan voor
de toekomst.
We willen van Anzegem een gemeente maken met warme ontmoetingsplekken vol beleving, waar het
goed wonen is, voor elke Anzegemnaar, zowel jong als oud.
‘Anzegem morgen’ is een verhaal
van centralisatie, maar waarin we
toch onze dorpskernen niet vergeten. Een dynamisch verhaal waarbij
we in dialoog willen gaan met jullie
en onze medewerkers.
Anzegem moet een plek worden
waar mensen elkaar ontmoeten en
verbonden zijn met elkaar, maar
waar er ook een plaats is om te
werken en met volle goesting te ondernemen. We willen van Anzegem
een voorbeeldgemeente maken om
preus op te zijn.
5 grote projecten
Anzegem morgen omvat vijf grote
projecten: nieuw zwembad, onderwijs & Buitenschoolse Kinderopvang, centralisatie gemeentelijke
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dienstverlening, de Sint-Janskerk en
het Sint-Arnolduspark. Naast deze
vijf grote projecten voorziet Anzegem nog tal van investeringen voor
jong en oud, inwoner, landbouwer
en ondernemer.
27,4 miljoen euro investeren
Ambitieuze plannen brengen natuurlijk investeringskosten met zich mee.
Zo investeren we in de komende zes
jaar maar liefst 27,4 miljoen euro in
Anzegem en zullen we onze dienstverlening verder blijven uitbreiden.
Een efficiënte interne reorganisatie
en integratie zal echter zorgen voor
een dalende werkingskost en door
de verkoop van verouderd patrimonium zal er een grote kostenpost
wegvallen. Toch merken we dat de
kosten blijven stijgen. Zo lopen de
bijdragen aan de intergemeentelijke
samenwerkingsverbanden ieder
jaar op, vooral politiezone Mira en

brandweerzone Fluvia zijn hierbij de
grote slokoppen.
Het meerjarenplan houdt in alle projecten zoveel mogelijk rekening met
de inwoners en medewerkers. Via
participatie, inspraak en samenwerking, met zorg voor de omgeving, zal
‘Anzegem morgen’ een voorbeeld
zijn voor de landelijke gemeenten
in de wijde omgeving. We staan op
een keerpunt in de geschiedenis van
Anzegem. ‘Anzegem morgen’ is dan
ook heel belangrijk voor de toekomst van alle Anzegemnaren.
Ik wens jullie allemaal een boeiend
en gezond 2020 en hoop dat we
elkaar kunnen ontmoeten op de
nieuwjaarsreceptie van zaterdag
11 januari in De Stringe (inschrijven
voor 3 januari via www.anzegem.be/
nieuwjaarsreceptie).
Burgemeester Gino Devogelaere
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We investeren samen met Deerlijk in een nieuw zwembad

Met dit nieuwe zwembad willen we vooral onze scholieren de kans geven op schoolzwemmen tijdens de
uren. Daar was nood aan, aangezien het zwembad van
Deerlijk enkele jaren geleden de deuren moest sluiten
en Zwevegem een kleiner zwembad heeft gebouwd.
Uiteraard zullen verenigingen en recreatieve zwemmers
ook welkom zijn. Het zwembad moet ook een nieuwe
ontmoetingsplek worden voor onze jeugd en de minder
jonge sportievelingen.

“VANAF BEGIN APRIL
ZAL JE IN HET
ZWEMBAD KUNNEN
DUIKEN.”

Kostprijs
De totale kostprijs van het zwembad bedraagt ruim
6.000.000 euro. Daarvan financierden we 1.137.500 euro
met een subsidie van Sport Vlaanderen. De rest van het
bedrag verdelen we eerlijk onder de twee gemeenten.
De uitbating van het zwembad zal ons 1,6 miljoen euro
kosten.
Timing
Het zwembad zal opengaan rond de paasvakantie, in
april 2020. Maak wat verder in deze Aktiv alvast kennis
met onze zwemlessen.
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Logisch gestructureerd onderwijs & Kinderopvang

In de eerste helft van de legislatuur wordt onderzocht hoe en of we één
onderwijsnet in Ingooigem en Vichte kunnen installeren. We willen gaan
voor een logische en duidelijke nieuwe structuur waarbij kinderen hun
schoolloopbaan kunnen starten en eindigen in dezelfde gemeente én binnen
hetzelfde net. Ingooigem zou het gemeentelijk kleuter- en lager onderwijs
aanbieden en in Vichte zouden kleuters en lagere schoolleerlingen terechtkunnen voor vrij onderwijs. Zo willen we streven naar sterkere scholen met
een duidelijke visie, een eenvormig beleid en een duidelijke profilering.

“WE STREVEN
NAAR EEN KINDEROPVANG IN DE
NABIJHEID VAN
IEDERE SCHOOL”

Kinderopvang in nabijheid van de school
Daarnaast willen we de efficiëntie van de kinderopvang verder verhogen. We
zullen er altijd naar blijven streven om een kinderopvang in de nabijheid van
iedere school te hebben, maar sommige kinderopvangen zullen samengevoegd worden. Zo worden De Schildpad en Nel Anzegem samengebracht
op één locatie in Anzegem en ook de Jojo en NEL Vichte worden samengevoegd op één locatie in Vichte. Natuurlijk gaan we hiervoor op zoek naar
grotere ruimtes. In Anzegem verhuist de bibliotheek en kan de kinderopvang
van deze locatie gebruik maken. In Vichte is de locatie afhankelijk van de
uitkomst van het onderwijsverhaal (zie hierboven).
Daarnaast wordt het gebouw van Kinderclub de Kapoen verkocht. Naar
waar deze kinderopvang moet verhuizen, is nog niet duidelijk. Momenteel
worden er nog verschillende pistes onderzocht. Van zodra er een beslissing
is gevallen, brengen we de ouders hiervan op de hoogte.
Er worden geen veranderingen aan onze Buitenschoolse Kinderopvang
doorgevoerd zonder dat er een volwaardig alternatief is. We blijven inzetten
op een nabije kinderopvang en zullen hierbij geen enkel kind in de kou laten
staan.
Anzegem morgen
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Centrale gemeentelijke dienstverlening

De gemeentelijke dienstverlening zit momenteel verspreid over de deelgemeenten. Door Escolys aan te kopen, kunnen we onze dienstverlening centraliseren en is
het ook het moment om onze organisatie te vernieuwen
en te versterken en dit op maat van onze inwoners.
Het nieuw administratief centrum wordt meer dan een
gemeentehuis. Het wordt een ontmoetingsplek, waar je
je krant zal kunnen lezen in de bibliotheek, iets drinken
in de koffiebar en ondertussen je identiteitskaart afhalen.

“WE ZORGEN VOOR
EEN CENTRALE
DIENSTVERLENING ÉN
BLIJVEN INZETTEN
OP STERKE EN
LEEFBARE
DORPSKERNEN.”

Nieuw dienstencentrum
We zullen daar ook een dienstencentrum opstarten.
Hiermee willen we vooral onze kwetsbare inwoners en
senioren ondersteunen. Via dit lokaal dienstencentrum
proberen we de levenskwaliteit van elke gebruiker te
verbeteren.
Zo zullen we allerlei activiteiten organiseren om het sociaal netwerk van deze gebruikers in stand te houden. Het
dienstencentrum moet ook een draaischijf zijn binnen de
thuiszorg en zal er op die manier voor zorgen dat men
zo lang en zo aangenaam mogelijk thuis in zijn vertrouwde omgeving kan blijven wonen.
Eén recyclagepark
Op dit moment hebben we twee recyclageparken: in
Vichte en in Anzegem. Deze recyclageparken werken
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met twee verschillende soorten systemen en in Vichte kan je niet met alle soorten afval terecht. Daarom willen we
één groot recyclagepark maken aan Escolys.
Wat met de dorpskernen?
We willen dus zorgen voor een centrale dienstverlening, maar tegelijk zullen we onze zeven kernen niet vergeten. We
willen blijven inzetten op sterke en leefbare dorpskernen.
Hiervoor zijn we een nieuw dienstverleningsconcept aan het uitwerken. Hierbij schenken we niet alleen aandacht
aan het onthaal, telefonie en online dienstverlening, maar denken we ook na over hoe we onze minder mobiele
burgers kunnen bereiken. Een mobiele dienstverlening in de dorpskernen en huisbezoeken zijn maar enkele mogelijkheden.
Daarnaast willen we de bereikbaarheid van het nieuw administratief centrum vergroten. Er lopen momenteel besprekingen met De Lijn om een nieuwe halte aan Escolys in te voeren. We zullen er ook voor zorgen dat het nieuwe
administratief centrum via de zachte wegen vlot bereikbaar is.
Kostprijs
De aankoop van Escolys kostte 7,5 miljoen euro. In de loop van 2020 gaan we op zoek naar een passend ontwerp.
Voor de uitvoering hiervan hebben we in de komende zes jaar een budget voorzien van 5 miljoen euro. De uitvoering
zal waarschijnlijk niet in één keer kunnen, maar zullen we gefaseerd aanpakken waarbij we vooraf onze prioriteiten
zullen bepalen.
Bij het ontwerp gaan we vooral aandacht hebben voor de functionaliteit, duurzaamheid en energiezuinigheid.
Tijdelijke invulling
Omdat we onze inwoners al zo veel mogelijk willen laten kennismaken met de nieuwe gebouwen, staan we ook
open voor verenigingen die daar een evenement willen organiseren. Zo zal op zondag 21 juni het Belgisch
Kampioenschap ter hoogte van Escolys aankomen en zullen de gebouwen gebruikt worden als VIP-dorp.

Wat komt er in het nieuw administratief centrum?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

goed uitgebouwde balie of ontvangstruimte
grote multifunctionele ruimte voor evenementen
Technische Dienst, Uitleendienst en Groendienst
recyclagepark
administratieve diensten incl. de administratieve
medewerkers van de vrijetijdsdiensten
Sociaal Huis
wijkdienst van de politie
grote centrale bibliotheek
wereldwinkel
dienstencentrum met sociaal restaurant
opbergruimte voor het verenigingsleven
repetitieruimtes voor de harmonieën
kleinere multifunctionele ruimtes voor het verenigingsleven, eveneens te delen met activiteiten
Dienstencentrum, Jeugddienst, …
sportaccommodatie
theaterzaal
vergader- en spreekruimtes
voldoende parkeerplaatsen en oplaadpunten

Anzegem morgen
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Sint-Janskerk

Het oudste deel van de kerk (= het koor, de sacristie en de toren) zal naar de
oorspronkelijke staat gerestaureerd worden. Men begint in 2020 met deze
restauratiewerken. Er wordt hiervoor 2,2 miljoen euro voorzien.
Schip samen met omgeving bekijken
De oorspronkelijke kostprijs voor de heropbouw van het schip werd op 4,6
miljoen euro geraamd, maar een tijdje later bleek dat de werkelijke kostprijs
een pak hoger zou liggen. Door die meerprijs werd er beslist de heropbouw
van het schip uit te stellen.

“IN 2020 BEGINT
MEN MET DE RESTAURATIE VAN DE
TOREN.”
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Nu zal men kijken om de invulling van het schip en/of de ruimte daarrond
opnieuw te definiëren. Eens de gemeentelijke diensten verhuizen naar het
nieuw administratief centrum komt het huidige gemeentehuis immers leeg
te staan. We zullen nu onderzoeken hoe we alles samen in één groot project
kunnen aanpakken.
Andere kerkgebouwen
Daarnaast wordt er onderzocht hoe op een goede manier met het ander
kerkelijk patrimonium kan worden omgegaan. We hebben namelijk zeven
kerken in onze gemeente. Voor de volgende zes jaar krijgen de kerkfabrieken samen een toelage van 900.000 euro, maar daarbovenop komen ook
nog eens de enorme kostprijzen om deze kerkgebouwen te onderhouden.

Sint-Arnolduspark

Deze groene long in onze gemeente moet de toeristische trekpleister van Anzegem worden. In de eerste helft
van 2020 gaan we op zoek naar een nieuwe uitbater
voor de cafetaria. Het park moet een ontmoetingsplek
voor jong en oud worden, waar geregeld evenementen
zullen plaatsvinden (bv. openluchtfilm).
Er wordt ook een nieuwe uitkijktoren aan de Meuleberg
gebouwd en op het Vital Moreelsplein komt er een
camperzone.

“WE GAAN OP
ZOEK NAAR EEN
UITBATER VOOR
DE CAFETARIA.”

Het Sint-Arnolduspark wordt ook definitief aangekocht
(saldo: 880.000 euro).

Anzegem morgen
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Andere acties...
...naast de vijf grote projecten
Speel- en sportinfrastructuur
We willen een oplossing op lange
termijn zoeken voor bijkomende
sportaccommodaties (voetbal,
rugby, korfbal, turnen, paarden- en
hondensport). Er wordt onderzocht
om de Drie Kaven uit te breiden en
om onze inwoners ook in Escolys te
laten sporten.
Onze jeugd moet zich voldoende
kunnen uitleven. Daarom willen we
een nieuwe speelruimte voorzien in
de omgeving van het zwembad, een
skatepark aanleggen, de tienerwerking voortzetten, …
We timmeren ook aan een caravan
waarmee we van wijk naar wijk kunnen trekken om zo onze jongeren
beter te bereiken.
Bij nieuwe projecten (bv. verkavelingen) zullen we vragen groene (speel)
zones te voorzien.

Betere huisvesting
We willen dat onze verenigingen in
een degelijk gebouw zitten. Daarom
zullen we een oplossing zoeken voor
de Chiromeisjes in Ingooigem en de
Scouts van Tiegem.

Betere weginfrastructuur
Anzegem moet een fietsparadijs
worden, niet in het minst voor de
schoolgaande jeugd!
Veilige schoolroutes zijn hierbij cruciaal. We zullen dus verder inzetten
op het aanleggen van fietsstraten,
het voorzien van nieuwe fietsenstallingen en oplaadpunten voor
elektrische fietsen.
Jongeren zullen gestimuleerd worden om met de fiets of te voet naar
school te gaan.
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Anzegem wil 15.000 bomen extra.

We investeren zo’n 2,4 miljoen euro
in het onderhoud en (her)aanleg van
gemeentewegen, fietspaden, voetpaden en -wegen.
Onder andere in de Beukenhofstraat
en Schaagstraat worden er fietspaden aangelegd.

Extra bos en natuurruimte
In de komende zes jaar willen we
15.000 bomen extra in Anzegem
planten (dat is één boom per inwoner). Indien we op openbaar domein
een boom rooien, dan verplichten
we onszelf om twee nieuwe bomen
te voorzien.
Het ecologisch park (aan het Beukenhof) wordt verder uitgebreid.
Voor natuur en bosontwikkeling
voorzien we 388.150 euro.

Gemeentelijk patrimonium
Door de centralisatie in het nieuw
administratief centrum zullen er een
aantal gebouwen leeg komen te
staan.
Om te bepalen welke gebouwen er
kunnen behouden worden en welke
er verkocht zullen worden, maken
we een patrimoniumplan op.
Eens we bepaald hebben wat we
behouden, zullen we per gebouw
herstel- en renovatiemaatregelen
vaststellen.
Gebouwen zullen dus enkel verkocht worden als we een volwaardig
alternatief vinden.
We voorzien ook 1,5 miljoen euro
om nieuwe assistentie- en bejaardenwoningen te bouwen. De huidige
bejaarden- en assistentiewoningen
zijn immers sterk verouderd.

Inzetten op zorg

Inrichten hondenweide

Starterspremie

We werken een actieplan ‘halt aan
armoede’ uit en zullen zorg dragen
voor onze kwetsbare inwoners en
senioren. Via de oprichting van een
lokaal dienstencentrum in het nieuw
administratief centrum proberen we
de levenskwaliteit van iedere inwoner te verbeteren. We hervormen
ook onze sociale toelagen. Zo willen
we meer steun geven aan mensen
die er echt nood aan hebben.

Een afgesloten weide waar honden
vrij kunnen stoeien.

Anzegem wil inzetten op ondernemerschap en detailhandel en dit ter
bevordering van het economisch en
sociaal weefsel van de deelgemeenten. Er zullen hiervoor kernversterkende acties uitgewerkt worden en
we voorzien ook een premie voor
startende ondernemers die een
leegstand pand betrekken.

Dierenwelzijnscommissie
Met deze commissie willen we ons
beleid rond het welzijn van huisdieren (katten, honden, …), landbouwdieren en ‘wilde’ dieren (bv.
zwaluwen, uilen, vleermuizen, …)
versterken.

Openbare verlichting op LED
Hier doen we verder op de ingeslagen weg: het volledige verlichtingsnet in Anzegem moet vervangen
worden door LED-lampen. De verlichting wordt hierdoor zuiniger, kwaliteitsvoller, maar ook dynamischer
(het wordt eenvoudig om plaatselijk
te dimmen, aan of uit te schakelen).

Brandweer en politie
Ieder jaar moeten we ook een bijdrage leveren aan de brandweer- en
politiezone. Voor de komende zes
jaar moeten we ruim 8 miljoen euro
aan de politie en een kleine 3 miljoen
euro aan de brandweer betalen.

Landbouw
In Anzegem speelt de landbouw een
belangrijke rol, maar onze landbouwers hebben het niet gemakkelijk.
Daarom zullen we hen blijvend ondersteunen door mee onze schouders te zetten onder verschillende
acties (bv. inzet erosiecoördinator,
promotie korte keten, ...)

Anzegem morgen
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Het financieel plan
Ambitieuze plannen brengen natuurlijk investeringskosten met zich
mee. Zo zullen we in de komende zes jaar 27,4 miljoen euro in Anzegem
investeren.

“ANZEGEM
INVESTEERT
27,4 MILJOEN
EURO”

Een efficiënte interne organisatie zal voor een daling van de werkingskosten
zorgen en door de verkoop van gemeentelijk patrimonium zal er een grote
kostenpost wegvallen. Toch zullen we bijkomende inspanningen moeten
leveren. De bijdragen aan de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden
(bv. Fluvia, Politiezone Mira, intercommunale Leiedal, W13, Imog, ...) lopen
immers steeds verder op.
Bestaande dienstverlening behouden
We willen onze bestaande dienstverlening ook behouden en zeker niet afbouwen. Zo blijven we ijveren voor een warme en nabije kinderopvang, ook
al kost deze ons ruim 3,1 miljoen euro in de komende zes jaar. De sociale
toelagen zullen we hervormen, maar het is de bedoeling dat we meer steun
geven aan mensen die er echt nood aan hebben. De uitgaven hiervoor zullen
dus dezelfde blijven.
Daarnaast zien we ook een pak belastinginkomsten in rook opgaan door de
taxshift. Deze taxshift werd ingevoerd door de regering Michel en had als
gevolg dat je minder personenbelasting moet betalen. Deze belastingverlaging is goed nieuws voor iedereen die werkt, maar dus minder goed nieuws
voor de gemeenten. Gecumuleerd verliezen we van 2016 tot 2021 ruim een
half miljoen euro.
Inspanning
Dankzij de financieel gezonde situatie van de gemeente kunnen we natuurlijk
ook leningen opnemen, maar daarnaast vragen we ook een inspanning van
onze inwoners om bovenstaande kosten te kunnen dragen. De personenbelasting en de onroerende voorheffing blijven ongewijzigd, maar er wordt wel
een gezins- en bedrijfsbelasting ingevoerd. Door middel van sociale correcties houden we daarbij uiteraard rekening met de sociaal zwakkeren in onze
gemeente.
Zo zal een gewoon gezin 150 euro betalen, een alleenstaande 100 euro en
een alleenstaande met kinderen 75 euro. Wie een leefloon heeft, moet deze
belasting niet betalen. De bedrijfsbelasting bedraagt 100 euro per jaar. Er
zal ieder jaar geëvalueerd worden of deze belastingen nog nodig zijn. Met
andere woorden: het zou kunnen dat we deze belastingen na een paar jaar
zullen opheffen.

MEER WETEN?

Het volledige plan met alle acties en cijfers kan je nalezen op www.anzegem.be/anzegemmorgen.
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BEUKENHOFSTRAAT WORDT FIETSSTRAAT

Op 10 januari 2020 maken we van een deel van de Beukenhofstraat opnieuw een fietsstraat.
Begin september werden de Kerkdreef, Vichteplaats, Kasselrijstraat en een deel van de Beukenhofstraat fietsstraten. Aangezien dit een proefproject was, kozen we ervoor een beperkte signalisatie aan te brengen. Voor de
Kerkdreef, Vichteplaats en Kasselrijstraat was dit voldoende, maar we merkten dat deze beperkte signalisatie in de
Beukenhofstraat voor problemen zorgde. Daarom zullen we nu grotere borden in de Beukenhofstraat aanbrengen.
Na de kerstvakantie wordt de zone tussen N36 en de Kerkdreef weer officieel een fietsstraat.
In een fietsstraat is de fietser baas. Gemotoriseerde voertuigen hebben wel toegang tot fietsstraten, maar mogen
fietsers niet inhalen. Die fietsers kunnen dus gebruik maken van de volledige breedte van hun straathelft.
Het begin en einde van een fietsstraat duiden we aan met blauwe aanwijzingsborden. In deze zone is de toegelaten
snelheid verlaagd naar 30 kilometer per uur.

OUDE KERK GESLOTEN
Door stabiliteitsproblemen aan de Oude Kerk
(Kerkdreef 8) moeten we dit gebouw sluiten. Deze
sluiting zal vermoedelijk één jaar duren.
Uit veiligheidsoverwegingen zullen we gedurende die
periode het gebouw dus niet meer verhuren. Van zodra
we meer zicht hebben op het einde van de werken,
zal je de Oude Kerk opnieuw kunnen reserveren. Ten
vroegste na het zomerverlof 2020 zullen we de einddatum van de werken weten.

ALGEMEEN
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BRAND JIJ OOK WEER VAN NIEUWSGIERIGHEID?
Kom naar de Open Poort dag van de brandweer op 02.02.2020.
Eind november was het dan zover. Brandweer Anzegem nam definitief afscheid van de Beukenhofstraat. In Deerlijk
sloot de poort van de kazerne ook voor de laatste keer. Daarmee sluiten beide korpsen een ferm stuk geschiedenis
af. Gelukkig is elk einde een nieuw begin. En wat voor begin! De twee korpsen smolten samen tot één krachtig,
gedreven korps in een spiksplinternieuwe kazerne op ‘Den Belgiek’ in Deerlijk. De nieuwe thuisbasis heeft een totale
oppervlakte van 2.100m² (incl. administratie, garage en koer) en huisvest maar liefst 75 brandweermannen en -vrouwen.
En net daarom zetten we op zondag 2 februari 2020 onze poorten wagenwijd open. Speciaal voor jullie! Kom piepen
achter de schermen, snuister gezellig door onze gebouwen, wandel door de stelplaats en ervaar de unieke sfeer van
de brandweer.
We verwelkomen jullie vanaf 14u in de nagelnieuwe kazerne in de Vichtesteenweg 220 in Deerlijk. Tip: kom met de
fiets, want in de buurt is er weinig parkeergelegenheid.

NIEUW: VRAAG JE ADRESWIJZIGING ONLINE AAN!
We hebben ons Thuisloket weer wat uitgebreid,
want sinds kort kan je ook je adreswijziging online
doorgeven.
Wanneer je in Anzegem komt wonen of je hoofdverblijfplaats binnen Anzegem wijzigt, moet je dit binnen de
acht dagen nadat je bent verhuisd aangeven. Vroeger
moest je hiervoor twee maal langskomen in het gemeentehuis, maar nu kan je dit gemakkelijk online doorgeven.
Na deze aangifte komt de wijkagent langs voor een
woonstcontrole en een week na dit bezoek moet je dan
langskomen in het gemeentehuis of sociaal huis om het
adres op je identiteitskaart te laten aanpassen. Vergeet
ook niet je PIN-code mee te brengen!

i
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www.anzegem.be/thuisloket

JOBSTUDENTEN GEZOCHT
We zijn op zoek naar jobstudenten of vrijwilligers ter ondersteuning van de
Jeugd- en Sportdienst, Openbare Werken, Groendienst, Recyclagepark,
Buitenschoolse Kinderopvang en Bib.
Voorwaarden?
•
min. 18 jaar zijn (of vanaf 16 jaar als animator of vanaf 15 jaar als zorganimator binnen de Jeugddienst: www.anzegem.be/animator. Dit is als
vrijwilliger en niet als jobstudent!)
•

voor een studentenjob binnen onze Jeugddienst moet je minimum twee
jaar ervaring hebben als animator

•

voor een vakantiejob binnen de Sportdienst of de Buitenschoolse Kinderopvang volg je bij voorkeur een relevante studie of heb je reeds een
opleiding en/of ervaring in sport-, sociale of pedagogische richting

i

Interesse in een vakantiejob bij het gemeentebestuur?
Surf dan naar www.anzegem.be/vakantiejob voor meer info.

ROOIEN BOMEN
A A N D E Z E V E N H E U V E LTJ E S
De komende weken/maanden zullen we in het bos aan
de zeven heuveltjes (Lendedreef – Krekelheedstraat)
beheerwerken uitvoeren. We zullen hierbij ook bomen
rooien (vooral aan de buitenkant van het bos). Zo zullen
de overblijvende bomen zich beter kunnen ontwikkelen.
De totale bosoppervlakte blijft in ieder geval behouden.
We zullen vooral bomen kappen die een gevaar vormen
voor de veiligheid en ook de invasieve bomen zullen
we grotendeels verwijderen. Het is de bedoeling een
geleidelijke bosrand te maken die zal bestaan uit veldesdoorn en hazelaar. Deze buitenrand zal nuttige insecten
en vogels aantrekken.

WEESFIETSEN
Vier keer per jaar houdt de Veloods, in samenwerking met de NMBS, een actie rond de weesfietsen
aan onze twee stations (Anzegem en Vichte).
Alle fietsen die aan de fietsenstallingen van de stations
staan, worden gelabeld. Aan iedere fiets wordt er een
witte band aan het wiel of de spaken gehangen. Deze
wordt verbroken als de fiets verplaatst wordt.
Na 1 maand worden de fietsen die nog niet bewogen
hebben met behulp van de politie losgemaakt en op
de website www.gevondenfietsen.be gezet.

ALGEMEEN
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SPORTIEF

CULTUUR
MUZIEK

KLEUTERHAPPENING

“Piano ligconcert” door Steven
Vrancken & gastmuzikant

Winterland

ZA 18 OM 19U30

J SPORTHAL ANZEGEM

J DE STRINGE(V)

` Gratis

` € 15

` De sporthal van Anzegem wordt

WO 22 VAN 13U30 TOT 15U

omgetoverd tot een groot winterland.

` org. GC De Zinnen Anzegem (uitverkocht)

` Inschrijven via

DIGIE CAFÉ: EHBO

www.anzegem.be/schoolsport

WO 22

HULDIGING

J BIB ANZEGEM

‘Sport Talent 2019’

HULDIGING

VR 24 OM 20U

cultureel verdienstelijke personen

J ZAAL DE STRINGE

ZO 2 OM 10U30

` iedereen is welkom

J ZAAL ANSOLD(A)

` inschrijven via sportdienst@anzegem.be

24 E OMLOOP VLAAMSE
ARDENNEN
MOUNTAINBIKE / VTT

SENIOREN
WAFELBAK
Viva-S-senioren Anzegem

ZA 25 VAN 8U TOT 14U

DI 14 OM 14U30

` Mountainbiketocht met keuze uit vier

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

afstanden (35-45-55-75 km)
` ’t Smesseplein(I)

REVUE: “KJIERRE KJIE WEERE”

` org. SV Ingooigem i.s.m. Yvegem Sportief

door Jean-Pierre Opbrouck
DI 21 OM 14U

SENIORENWANDELING

J BAR ZAAL ANSOLD(A)

DI 28 OM 14U

`€7

J START AAN KERK VAN BOSSUIT

` 056 68 73 10

` gratis

` org. Vief Anzegem

PIROBAK
ZO 12.01

 IN ‘T PARK (T)  bij Benn en Mieke Terrijn

ZA 18.01

 IN DE SPORTHAL (A)  bij Christa Verkest / ook op zo 19

ZA 18.01

 IN DE BREUGHEL  t.v.v. voetbalploeg F.C. Molecule(V)

ZO 19.01

 IN DE LANDOUW (T)  bij Renaat en Fiona Labie

ZO 26.01

 IN DEN OUDEN KOESTAL (T)  t.v.v. rugbyclub Tiegem Tigers(T)

ZA 01.02

 IN OC GROENINGE (K)  om 18u + kaarting Gezinsbond Kaster

LUTOSAKAARTING

FEEST
KAASAVOND

voor frieten en kroketten

KVLV Ingooigem

VR 10 VANAF 14U

ZA 25 OM 18U

J ZAAL DE SPELDOORN(H)

J ZAAL DE LINDE INGOOIGEM

` t.v.v. vinkenmaatschappij De

`€ 15 – kind: € 8

Dorpszangers(A)
` iedereen welkom

“EERLIJK ONTBIJT”
ZO 26 VAN 7U30 TOT 11U

PRIJSKAARTING

J DE STRINGE(V)

bieden of manillen

` € 7 - kinderen van 3 tot 6 jaar: €3 – onder

ZA 11 OM 17U30

de 3 jaar: gratis
` org. Oxfam Wereldwinkel Anzegem

J CAFÉ DE SPORTDUIF(A)

NIEUWJAARSRECEPTIE
gemeente Anzegem
ZA 11 OM 19U

J DE STRINGE(V)

SCHOOLFEEST
De Beukennoot Vichte
VR 17

J DE STRINGE(V)
` Apero met dans door de leerlingen en

daarna winterbarbecue

SINTANTONIUSWINTEROMMEGANG

BLOEDINZAMELING

ZO 19

WO 08.01

17u30 - 20u

 DE ANSOLD (A)

` Dierenwijding om 9u30 (samenkomst

DO 16.01

17u30 - 20u

 DE LINDE (I)

vanaf 9u op de parking rechtover de
apotheek met jenever of dreupel)
` Optocht van café D’Halve Maan(I) naar de
Sint-Antoniuskerk(I) om 9u45
` Mis om 10u
` Om 11u15 Amerikaans opbod met talrijke
prijzen en tombola
` Lottrekking in café Nieuw Yvegem (1e
prijs = een geslacht varken)
` vanaf 13u middagmaal in ’t Smesseplein(I)
– inschr. 056 77 88 22
` org. Vzw Yvegem Sportief

DI 21.01

17u30 - 20u

 DE STRINGE (V)

GRATIS CURSUS EHBO
START OP 30 JANUARI 2020

J GROENBEK 10 (WAREGEM)
` De cursus omvat 8 lesavonden van telkens drie uur
` Ook op 6.02, 13.02, 20.02, 5.03, 12.03, 19.03 en 26.03
` Inschrijven via vorming@waregem-anzegem.rodekruis.be of tel 0474 35 23 48

Jouw activiteit in de UiT-agenda van februari? Geef die dan voor
15 januari door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 4 februari en bevat alle activiteiten tot en met 1 maart 2020.

LITERAIR
ONTBIJT
MET
CHRISTOPHE
VEKEMAN
In september verscheen het recentste boek van Christophe Vekeman ‘Cruise’. Met dit boek viert de Gentse auteur zijn twintigste jubileum. Vekeman is
een Vlaams schrijver, dichter en performer. Hij publiceerde al verschillende
romans, een verhalenbundel, een essaybundel, een novelle, een biografie
en twee gedichtenbundels. Hij bespreekt ook elke week een boek voor
het Klaraprogramma Pompidou. Een duizendpoot die ons ongetwijfeld zal
kunnen boeien met zijn humor en wie weet wel iets kan bijbrengen over zijn
voorliefde voor countrymuziek.

i

zo 19.01 | 9u | bib Vichte (Beukenhofstraat 42A) | € 10 of € 7 voor wie
een Davidsfonds-cultuurkaart heeft of lid is van de BIB
Plaatsen zijn beperkt, reserveer via bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22

V O O R L E E S U U R TJ E
Anna wacht op je in bib

Wie een peuter of kleuter in huis
heeft, kent dit ondernemende en
ondeugende meisje vast wel…
ANNA van Kathleen Amant
De verhaaltjes van Anna zijn
heel herkenbaar voor peuters,
ze spelen zich af in hun eigen
leefwereld, er ligt veel nadruk op
emoties én er zit altijd een vleugje
humor in. Ondertussen zijn er
al meer dan 30 Anna-avonturen
verschenen. Wereldwijd zijn er al
meer dan 1.000.000 Anna-boeken verkocht.
Kom samen met je peuter en
kleuter genieten van een aantal
leuke Anna-avonturen.
vr 10.01 | 15u30-16u30
gratis | bib Anzegem (Landergemstr. 1A)

Een activiteit voor Toast Literair i.s.m. Davidsfonds Vichte

H A N S E N G R I E TJ E
DE DEURENKOMEDIE
“Hans en Grietje- de deurenkomedie” van Compagnie Gorilla is een humoristisch, hilarisch en woordarm
koldersprookje. Niets is wat het lijkt, chaos alom. Alles
loopt fout voor Hans en Grietje. Vergissingen en misverstanden stapelen zich op in een absurd vreemd bos.Een
slapstickvoorstelling die stretcht langs alle kanten!

i

zo 26.01 | 14u30 | Ansold | € 7 | voor kinderen
vanaf 4 jaar en hun familie – m.m.v. Spikkerelle en
ouderraden Anzegem - tickets via cultuur@anzegem.be

BABYLIGCONCERT
Steven Vrancken & gastmuzikant
Een mooie kans om samen met je kleintje te genieten
van een muzikale stiltereis. Laat je vredig onderdompelen in een nieuwe wereld van dromerige klanken.
Stevens muziek helpt vele jonge ouders om een rustige sfeer te creëren voor hun kleintjes en zichzelf.

i

zo 19.01 | 9u30 (voor beweeglijke baby’s) & 11u
(voor schootblijfzittertjes) | De Stringe
voor baby’s van 0 jaar tot max. 24 maanden en hun
familie | € 7 / € 1 korting leden gezinsbond op lidkaart
zitelementen ter beschikking, maar verzorgingsmateriaal en dekentjes wel zelf mee te brengen
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INSCHRIJVEN
KROKUS- EN PAASVAKANTIE
We hebben opnieuw een mooi aanbod in petto. Alle info
hierover kan je terugvinden in de kriebelkrant (wordt via
de scholen verdeeld) of via www.anzegem.be/kriebelkrant.

NIEUWJAARSRECEPTIE JEUGD
Wanneer de studieboeken dicht mogen, wanneer
de verplichte nummertjes bij de familie voorbij zijn,
dan is het tijd om het glas te heffen op 2020 samen
met alle jeugd uit Anzegem!
Ben je een jongere tussen de 12 en 25 jaar uit Anzegem, geef je leiding in een Anzegemse jeugdvereniging of ben je een vrijwilliger op het Speelplein? Dan
ben je meer dan welkom om te klinken op het nieuwe
jaar. We maken er een avond van, met voor ieder wat
wils en mét de nodige dorstlessers en versnaperingen.

Inschrijven via i-school voor krokus- én paasvakantie
kan vanaf maandag 3 februari om 19u voor Jeugd/Sport
en op woensdag 5 februari om 19u voor Buitenschoolse
Kinderopvang.
Nog geen inloggegevens? Gegevens kwijt?
Vraag deze tijdig aan via inschrijven@anzegem.be.
Hulp nodig bij het inschrijven of geen computer?
Op maandag en woensdag kan je vanaf 18u45-20u terecht in het secretariaat van de Buitenschoolse Kinderopvang, Kerkstraat 113.

Op 15 februari 2020 zetten we vanaf 19u de deuren
van Escolys (Heirbaan 73) wagenwijd open. Wel op
voorhand inschrijven via
www.anzegem.be/nieuwjaarsreceptiejeugd.
Volg het evenement op Facebook voor de volledige
programmatie van de avond.

ZWEMLESSEN IN HET NIEUWE ZWEMBAD!
Vanaf maandag 6 april zijn we er volledig klaar voor en starten we met
zwemlessen en watergewenning in het nieuwe zwembad.
•

Watergewenning voor kinderen vanaf 3,5 jaar
de omgeving van het water goed leren kennen, watervrees wegwerken,
leren drijven en onder water bewegen.
5 lessen tijdens de schoolweken: 5 weken op zaterdag - 45 min. les.
5 lessen tijdens de vakantieweken: 1 week van maandag tem vrijdag,
elke dag 45 min. les.
Zwemlessen voor kinderen vanaf 5 jaar
veilig in het water leren bewegen en het aanleren van een mooie zwemslag komen hier aan bod.
10 lessen tijdens de schoolweken: 5 weken op woensdag en zaterdag,
1uur les.
10 lessen tijdens de vakantieweken: 2 weken van maandag tem vrijdag,
elke dag 1uur les.

•

i

Inschrijven?
Vanaf zaterdag 15 februari om 9u. Alle info over het online inschrijven
en over de lessen vind je terug op www.anzegem.be/zwemlessen
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

ANDRE VERBEKE

CELIEN SAGAERT

NATHALIE DESCHACHT

Of via  /  / info@anzegem.be

VOORUITBLIK
Tournée Minérale





CARINE RAGOLLE

BART DE MEERLAERE

JAAK COREELMAN

W W W. A N Z E G E M . B E

