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BOUWEN AAN EEN GEMEENTE VOOR IEDEREEN!
ANZEGEM MAAKT WERK VAN DE TOEGANKELIJKHEID
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Uit Europees onderzoek blijkt dat
ongeveer 18% van de mensen die
ouder zijn dan 15 jaar een beperking heeft. Bij de 65-plussers
stijgt dit aantal zelfs boven de
35%. Door de vergrijzing zal dit
getal hoger worden. Als gemeente
houden we hier rekening mee en
proberen we dan ook de nodige
aanpassingen te doen, zodat
mensen met een beperking volwaardig kunnen deelnemen aan
het maatschappelijk leven.
We laten ons hierbij adviseren door
de commissie andersvaliden. Deze
werd in 2008 opgericht en geeft
een stem aan onze inwoners met
een beperking en luistert naar hun
noden en behoeften. Deze commissie bestaat uit andersvaliden,
ervaringsdeskundigen, personen
die het thema genegen zijn, beleidsmensen, … en wordt aangestuurd
door het Sociaal Huis.
Wat heeft de commissie al gerealiseerd?
Onder impuls van deze commissie
werkt het gemeentebestuur sinds
2015 samen met Inter. Inter geeft
advies over hoe de toegankelijkheid

van de openbare gebouwen kan
verbeterd worden. Zij screenen onze
verschillende gebouwen en geven
advies over hoe het beter kan. Ook
bij nieuwe projecten (bv. zwembad
Aquandé) worden ze geraadpleegd.
Er werd ook gezorgd voor:
•
automatische toegangsdeuren
in het Sociaal Huis
•
een lift in de Ansold
•
aangepaste plaatsen in toneelzaal De Stringe
•
duidelijkere signalisatie voor
voorbehouden parkeerplaatsen
•
een lift in het nieuwe zwembad
om personen in en uit het water
te helpen.
Controles parkeerplaatsen
Daarnaast proberen we veel controles uit te voeren op het gebruik
van voorbehouden parkeerplaatsen.
Via sensibilisering bij de foutparkeerders willen we hen erop wijzen dat
het NIET oké is om voor zelfs maar
5 minuutjes die plaats in te nemen.
Zo worden immers personen met
een beperkte mobiliteit verplicht om
verderop een vrije parkeerplaats
te zoeken, waardoor de afstand
voor hem/haar en het ongemak om

openbare plaatsen of gebouwen te
bereiken alleen maar groter wordt.
Via actualisatie van de site www.
navigeerenparkeer.be proberen we
ervoor te zorgen dat er snel een
voorbehouden en aangepaste plaats
kan gevonden worden.
Er wordt ook geprobeerd om de
vervallen parkeerkaarten snel in
te zamelen zodat deze niet ten
onrechte gebruikt worden.
Toekomst
Voor binnenkort staat o.a. het
wegwerken van de kleine niveauverschillen aan de toneelzaal in de
Stringe op de agenda.
Er zijn echter ook nog heel wat
zaken die beter kunnen, dus het is
belangrijk dat er ook de komende
maanden en jaren werk wordt
gemaakt van een sterk lokaal toegankelijkheidsbeleid.

Wil je meer info of zelf knelpunten
aankaarten, dan mag je dit altijd
melden:
056 78 26 23 of gwr@anzegem.be

Hou minstens 1,5 meter afstan
van elkaar. Maak de wachtrij bui
H E R O P S TA R T D I E N S T V E R L E N I N G
verder indien nodig.
WANNEER KAN JE BIJ ONS TERECHT?

Om alles veilig te laten verlopen,
werken we voor de meeste zaken
nog altijd op afspraak. Hieronder
vind je een overzicht per vestiging.
Maar eerst: duidelijke afspraken
maken goede vrienden. Wie onze
diensten bezoekt, moet:
•
alleen komen (wie jonger is dan
12 jaar of hulp nodig heeft, mag
zich uiteraard laten begeleiden)
•
een mondmasker dragen
•
altijd voldoende afstand
bewaren (1,5 meter)
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Wij nemen ook tal van maatregelen
om jouw bezoek aan onze diensten
zo veilig mogelijk te laten verlopen.

THUISLOKET: 24/7
Vermijd cash betalingen.
Betaal
voorkeur contactloos met bancon
via payconiq of je bank app

Gemeentehuis Anzegem

Zonder afspraak kan je er terecht
voor:
•
aankoop huisvuilzakken
•
aankoop Anzegembon
•
afhalen attesten bevolkingsregister
•
activatie identiteitskaart/kids-ID
Voor de rest van de dienstverlening
moet je een afspraak maken via:
•
tel 056 69 44 40
•
info@anzegem.be

Alleen op afspraak.
Maak een afspraak via:
•
tel 056 68 02 02
•
sportdienst@anzegem.be
•
jeugddienst@anzegem.be
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De bib is terug open. Meer info hierover vind je op pagina 11.
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Bibliotheek

www.anzegem.be/thuisloket
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Alleen op afspraak.
Maak een afspraak via:
•
tel 056 71 93 78
•
kinderopvang@anzegem.be

55 55

Buitenschoolse Kinderopvang
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De recyclageparken zijn al sinds
7 april open. De eerste veertien
dagen waren de parken ook over
de middag open, maar nu kan je er
terecht tijdens de gewone openingsuren en dit zonder afspraak.

Sport- en Jeugddienst

€€55

Recyclageparken

Uittreksel strafregister, aangifte
verhuis, attest van woonst, … Dit
en nog veel meer kan je regelen
via ons Thuisloket. Je hoeft hiervoor niet naar het gemeentehuis
te komen en sommige attesten
krijg je een paar minuten later
al in je mailbox. In de voorbije
coronamaanden vonden zo’n
500 inwoners al de weg naar ons
Thuisloket!
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Alleen op afspraak.
Maak een afspraak via:
•
tel 056 77 88 28
•
sociaalhuis@anzegem.be

Zo’n 500 aanvragen in coronatijd
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Sociaal Huis

Alleen op afspraak.
Maak een afspraak via:
•
tel 056 68 82 50
•
cultuur@anzegem.be
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Kom je naar het gemeentehuis voor
een andere dienst, maar zonder
afspraak? Dan helpt onze onthaalmedewerker je heel graag met het
maken van een afspraak.

Dienst Cultuur en Toerisme

Vrijdagsmarkt
De vrijdagsmarkt op Vichteplaats is
ook terug open.

Sluitingsdagen
De gemeentelijke diensten in
Anzegem (hoofdgemeentehuis,
administratie BKO, Jeugd- en Sportdienst) zijn gesloten op 29 juni.
C O R OW
N AE -LI ZNI FJ O
N
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G R AT I S M O N D M A S K E R
bij iedereen in de bus

Zoals aangekondigd hebben de 15 steden en gemeenten uit Zuid-West-Vlaanderen, waaronder Anzegem,
samen met W13, Leiedal en Fluvia, de handen in elkaar geslagen om hun inwoners van één kwalitatief, herbruikbaar mondmasker te voorzien. Elke inwoner van het geboortejaar 2008 en ouder ontving midden mei
een mondmasker in de bus. Mondmaskers zijn een belangrijk instrument om een heropflakkering van het
coronavirus tegen te gaan.
Een mondmasker beschermt in de eerste plaats de
mensen uit je omgeving.
Het is niet omdat je een mondmasker draagt, dat je
zelf volledig beschermd bent. Maar als iedereen op het
juiste moment en op de juiste manier een mondmasker
draagt, beschermen we wel elkaar. Daarnaast blijft het
belangrijk om vaak je handen te wassen en voldoende
afstand te bewaren.
Vragen over de mondmaskers of is er een foutje
gebeurd?
Laat het ons weten via info@anzegem.be of
tel 056 69 44 40.
Via deze weg willen we ook de mensen bedanken die
de etiketten hebben gekleefd, de mondmaskers in
enveloppen hebben gestopt en de enveloppen hebben
rondgedragen. BEDANKT!

CONTACTOPSPORING: OPGEPAST VOOR FRAUDE!
De Vlaamse overheid is gestart met telefonische contactopsporing. Mensen die positief getest hebben, krijgen
dan telefoon met de vraag met wie ze de afgelopen dagen contact hebben gehad. Of je zal de melding krijgen
dat je zelf in contact kwam met een besmette persoon, zonder dat wordt aangegeven wie precies. Op die manier
wil de overheid in kaart brengen wie er mogelijk besmet is met het coronavirus. Maar let op, want fraudeurs proberen hier ook hun slag te slaan. Waarop moet je letten?
De opsporingslijn gebruikt altijd hetzelfde vaste nummer: 02 214 19 19. Je kan ook sms-berichten ontvangen, die
komen van het nummer 8811. De telefonist heeft van je huisarts je naam, telefoonnummer en je geboortedatum
gekregen en beschikt dus al over bepaalde gegevens. Er zal ook nooit gevraagd worden naar je bankgegevens.
Er worden ook geen vragen gesteld over tijdstippen waarop je wel of niet thuis bent. Krijg je van deze vreemde
vragen en herken je het telefoonnummer niet? Hang dan gewoon op.
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ANZEGEM ONDERSTEUNT DAGOPVANG SCHOLEN
& EEN DIKKE MERCI AAN ONZE BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
De scholen geven nu al een tweetal weken les aan het
eerste, tweede en zesde leerjaar. Maar ondertussen
moeten ze ook nog afstandsonderwijs voorzien voor de
andere jaren en noodopvang organiseren voor de kinderen van wie de ouders moeten werken. Aangezien men
in sommige scholen niet over voldoende leerkrachten of
ondersteunend personeel beschikte, zochten we naar
een oplossing om de scholen te ontlasten.
Deze oplossing vonden we bij Sportwerk Vlaanderen.
Zij leveren lesgevers die de kinderen in de noodopvang
op een sportieve manier een volledige dag begeleiden.
In totaal leverden we 17 begeleiders aan onze scholen.
Dit kostte ons ongeveer 46.000 euro. We krijgen hiervoor
wel een subsidie van 30 euro per kind, per dag. Deze
begeleiders zullen nog tot en met 5 juni de scholen uit
de nood helpen.

Ne merci!
Via deze weg willen we ook nog eens onze begeleiders
van de Buitenschoolse Kinderopvang bedanken. Ze
werken al weken in abnormale omstandigheden waarbij
er heel wat flexibiliteit van hen wordt verwacht. Vaak
mogen ze slechts een beperkt aantal kinderen begeleiden, waardoor ze de knuffels en de babbels van de
andere kinderen missen.
De week van de opvoeding - met als thema ‘Opvoeden
is geen (wed)strijd’ - was dan ook de ideale gelegenheid
om alle medewerkers van de BKO te bedanken! We gaven al onze begeleiders, vrijwilligers en wijkwerkers een
lekker dessertpakketje.
Ze verdienen een welgemeende merci want ze blijven
ondanks de alsmaar wijzigende regels zich flexibel
opstellen.

T E R U G W E L KO M I N D E
WERELDWINKEL
Door de coronacrisis heeft de
Wereldwinkel de deuren moeten
sluiten. Op 13 mei startte de winkel
de werking terug op en je kan er
dus opnieuw terecht voor producten afkomstig uit eerlijke handel.
De Wereldwinkel bevindt zich aan
de Beukenhofstraat 42 en is open
op woensdag van 17u30 tot 19u en
op zaterdag van 10u tot 12u.

CORONA-INFO
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Jürgen Callens van Ealtec met enkele medewerkers.

“IK HEB GEWEEND TOEN IK WEER MOCHT OPENEN.”
ANZEGEMSE ONDERNEMERS OVER HUN CORONAPERIODE
“De beslissing dat ik mijn winkel verplicht moest sluiten, kwam heel hard aan. Het leek zo onwerkelijk.” Aan
het woord is Julie Deflo van AnzieBoetiek. Zij is een van de vier ondernemers die in dit artikel getuigen over
hoe zij de coronaperiode beleven. Onze lokale ondernemers hebben immers een paar zware weken achter
de rug en het einde is voor sommigen nog niet in zicht. We roepen dan ook op om solidair te zijn met onze
ondernemers. Koop lokaal, want nu, meer dan ooit, verdienen onze ondernemers een duwtje in de rug!

Voor dit artikel namen we contact op
met vier Anzegemse ondernemers
uit uiteenlopende branches: Julie
Deflo baat de kledijwinkel Anzie
Boetiek (Dorpsplein) uit, Murielle
Mahieu heeft een schoonheidsinstituut aan de Wortegemsesteenweg,
Rebecca Vanbutsele startte in
september 2019 met de lunch- en
koffiebar Vehta aan Vichteplaats
en Jürgen Callens is eigenaar
van Ealtec (Brandgatstraat). Allen
beleven ze deze coronaperiode op
een andere manier.
Voor de drie dames was het eventjes
slikken toen ze te horen kregen
dat ze hun zaak verplicht moesten
sluiten. Rebecca: “In het begin stond
ik er niet echt bij stil. Ik dacht dat het
maar voor drie weken zou zijn, maar
die drie weken werden er vier, vijf, …
en dan wordt het lastig. De onzekerheid stak de kop op.”
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“Ik vond het ook hard dat we
moesten sluiten, maar wel logisch”,
gaat Murielle verder. “Aangezien
mijn praktijkruimte in mijn huis is,
was het wel eventjes wennen. Je
wordt telkens met de neus op de
feiten gedrukt. Maar het was goed
weer en in die eerste weken viel het
nog mee. Maar daarna begint het te
knagen. Je mist je trouwe klanten
en het sociaal contact. Ik kreeg af
en toe wel berichtjes en kaartjes van
klanten, maar da’s natuurlijk niet
hetzelfde. Ik heb dan ook geweend
toen ik weer mocht openen. Al
tijdens de persconferentie van de
nationale veiligheidsraad begon mijn
telefoon te rinkelen. Mijn klanten
waren zo blij dat ze opnieuw een
afspraak mochten maken”, lacht
Murielle.
Tijdelijke werkloosheid vermijden
Jürgen, die een montagebedrijf in

ventilatie en rookgasafvoer runt,
moest zijn bedrijf niet sluiten, maar
schakelde tijdelijk wel over op de
productie van mobiele plexiglas
schermen. “Mijn partner is bedrijfscoach en zocht een oplossing
waarbij ze nog face to face haar
klanten kon coachen. Zo kwam ik
op het idee een mobiel plexiglas
scherm te ontwerpen”, vertelt
Jürgen.
Maar dat plexiglas scherm maakte
hij niet alleen voor zijn partner. “De
vraag naar deze schermen nam
toe en in mijn bedrijf was het door
de crisis ondertussen wat rustiger
geworden. Daarom maakte ik de
switch en besliste ik om tijdelijk die
mobiele plexiglas schermen te produceren. Zo kon ik voorkomen dat
mijn 3 medewerkers voor een lange
periode technisch werkloos zouden
zijn. Ondertussen komt de rest van

de gewone productie ook weer
op dreef en zijn we al bij al deze
coronaperiode goed doorgekomen”,
aldus Jürgen.
Ook Julie bleef niet bij de pakken
zitten: “Uiteraard was de onzekerheid de grootste frustratie. We
konden ons niet voorbereiden op
een heropening omdat het niet
duidelijk was wanneer die er zou
komen. Daarom postte ik dagelijks
foto’s van de nieuwe collectie via
sociale media. Klanten die interesse
hadden, stuurden me een berichtje
en ik bracht de kledij aan huis. De
klanten konden de kledij dan passen
terwijl ik op veilige afstand of in de
auto wachtte.”
“De samenwerking met de klanten
op deze manier verliep eigenlijk heel
vlot. Uiteraard kon ik onmogelijk de
volledige collectie aan huis presenteren, maar de klanten wisten
heel goed wat ze wilden of nodig
hadden”, vertelt Julie.

Rebecca Vanbutsele van Vehta
Murielle gebruikte de verplichte
sluiting om haar praktijk corona-proof te maken. “Drie weken
voor ik mocht opengaan, was ik al
klaar. Er staan plexischermen, ik
heb een veiligheidsscherm, alles
zal worden ontsmet, … We hebben
uitgebreid getest en ik
ben er volledig klaar
voor. Ik wil dat mijn
klanten een veilig
gevoel hebben als ze
bij mij komen, maar ik
wil mezelf ook veilig
kunnen voelen.”

“Een tweede
lockdown wordt
financieel heel
moeilijk.”

Ook Rebecca paste
haar concept aan. “Ik
ben gestart met take
away om de vaste
kosten toch te kunnen
compenseren. Het
is eventjes zoeken
geweest naar de juiste
formules. De ontbijtboxen doen het
heel goed, maar de lunchboxen
gaan wat moeizamer over de toog.
Waarschijnlijk hebben mensen meer
nood om ’s avonds eten af te halen
in plaats van ’s middags. We zijn nu
nog aan het bekijken om dit aan te
passen.”

Ondertussen konden Murielle en
Julie opnieuw opstarten. Julie: “Tot
nu toe verloopt alles heel sereen en
in goede verstandhouding tussen
mij en de klant. Het is geen stormloop, maar dagelijks komen er toch
wel al enkele klanten over de vloer.
Meestal weten ze goed wat ze

zoeken, dus de aankoop gebeurt
heel gericht. Ik zorg ervoor dat alles
veilig en overzichtelijk gebeurt.”
De horeca heeft nog geen groen
licht gekregen om volledig op
te starten. “Ik hoop dat dit vlug
gebeurt”, zegt Rebecca. “Het is
moeilijk om het hoofd boven water
te houden. Ik geef ook toe dat ik een
tweede lockdown financieel moeilijk
zal aankunnen”, besluit Rebecca.
Steun je onze ondernemers?
Check dan deze websites en kies
ervoor om lokaal te kopen:
•
www.anzegem.be/
afhaal-en-leveringsaanbod.
•
www.koopinjebuurt.be
Cadeautjestijd?
Doe dan een Anzegembon of een
cadeaubon van een Anzegemse
winkel cadeau.

AANSPREEKPUNT VOOR
ONZE ONDERNEMERS
Anzegem wil ondernemingen en
ondernemers goed opvangen en
begeleiden. Daarom is er een uniek
aanspreekpunt aangeduid.
Als lokale ondernemer kan je met je
vragen terecht bij Laurents Deprez
van cluster Omgeving:
tel 056 69 44 69
economie@anzegem.be.

CORONA-INFO
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TECHNIEKACADEMIE
VOOR DERDE EN VIERDE LEERJAAR - INSCHRIJVEN VANAF 6.06

In groep maak je tijdens 10 workshops onder begeleiding van 2
techniekmentoren 5 technische
projecten: een unieke onderlegger
uit hout, een LED-zaklamp, je bouwt
met LEGO en onderzoekt speelsgewijs hoe alles werkt, je zaagt, boort
en bouwt met hout en metaal je
eigen brug. En Robot Milo leert je
programmeren, zodat hij verschillende opdrachten kan uitvoeren.
De eerste workshop start op woensdag 23 september 2020.
Inschrijven kan vanaf zaterdag 6
juni via www.techniekacademie-anzegem.be/junior/inschrijving. Er is
plaats voor maximum 20 kinderen.
De workshops vinden plaats op
woensdagnamiddag van 13u30 tot
15u in het Sint-Vincentiusinstituut of

van 15u30 tot 17u in de lokalen van
de kunstacademie (Ommersheimplein 1).
Kostprijs: 60 euro voor de hele
reeks. (50 euro voor een tweede

WA A R K A N J E
A F VA L Z A K K E N K O P E N ?
Wist je dat je de restafvalzakken
niet alleen in het gemeentehuis, het
Sociaal Huis of de recyclageparken
kan kopen?
In heel wat handelszaken binnen
en buiten de gemeente kan je deze
ook kopen. Iedere gemeente die
aangesloten is bij de IMOG-regio
verkoopt immers dezelfde restafvalzakken (bv. Avelgem, Waregem,
Zwevegem). Deze kan je dus ook in
Anzegem gebruiken.
Een overzicht van de Anzegemse
handelszaken waar je terechtkan
voor afvalzakken:
•
AD Delhaize Anzegem
•
AD Delhaize Vichte
•
Huis Depraetere (Heirweg)
•
Okay Vichte
•
Bakkerij Dewaele (Ingooigem)
•
Prima (Tiegem).
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kind uit eenzelfde gezin).
Aan het eind van de reeks workshops wordt er een fiscaal attest
kinderopvang bezorgd, waarmee
een deel van het inschrijvingsgeld
kan gerecupereerd worden.

1.800 KANT-EN-KLARE
SPAGHETTI VOOR SOCIAAL HUIS

De zaakvoerders van AD Delhaize
in Vichte schonken vorige maand
1.800 maaltijden aan het Sociaal Huis. Dit om uit te delen aan
de kwetsbare gezinnen in onze
gemeente.
Het Sociaal Huis deelde er 411 uit
in Anzegem en de rest schonken
ze aan Food Act van Welzijn 13.
Food Act is een organisatie die
op zoek gaat naar voedseloverschotten en die herverdeelt aan
mensen in armoede.

WERKEN SPOORWEGOVERGANG BEUKENHOFSTRAAT
OMLEIDING VOORZIEN
Infrabel wil de spoorwegovergang aan het station in Vichte (Beukenhofstraat) vernieuwen. Om de werken uit te voeren zullen ze de overweg afsluiten van maandagmorgen 15 juni tot vrijdagavond 3 juli. Er zal ook ’s nachts gewerkt
worden. De buurtbewoners krijgen hierover nog meer info van Infrabel zelf.
Er is een omleiding in beide richtingen voorzien via N36 (Harelbekestraat) - Wafelstraat (Deerlijk) en Olekenbosstraat.

SUBSIDIE VOOR
BEWOONDE ZWALUWNESTEN
De zwaluwenpopulatie is de laatste 30 jaar sterk verminderd, o.a. door de vermindering van nestgelegenheid.
De zwaluw is nochtans een heel nuttige vogel. Een
koppel zwaluwen vangt in de broedtijd zo’n 150.000
insecten, vooral vliegen en muggen.

GROEPSAANKOOP ZONNEPANELEN
Je kan je opnieuw inschrijven voor de groepsaankoop
van zonnepanelen. Dit kan via https://wijkiezen.be/
west-vlaanderen of 0800 26 829 (ma-vrij van 9u tot
17u).

Heb je je ingeschreven? Dan krijg je een persoonlijk
voorstel waarbij je meteen de kosten, de opbrengst en
de terugverdientijd kan zien. Daarna kan je nog beslissen of je de zonnepanelen wil aankopen of niet.

We geven daarom subsidies voor het in stand houden
van bewoonde nesten van huis- en boerenzwaluwen.
De huiszwaluw broedt meestal buiten tegen gebouwen onder de dakgoot, in een gesloten nest met kleine
invliegopening. De boerenzwaluw broedt voornamelijk
binnen in stallen en schuren, in een halfopen komvormig
nest.
De zwaluwen en hun nesten zijn bij wet beschermd.
Je kan een subsidie aanvragen en dit voor 15 juli. Dit
kan via: www.anzegem.be/zwaluwen.

Wanneer je het voorstel aanvaardt, inspecteert de winnende leverancier je dak. Na inspectie ontvang je een
definitieve offerte. Ga je hiermee akkoord dan plannen
jullie samen een datum in voor de installatie. Nadien
geniet je direct van je eigen groene stroom.
Vergunning nodig?
Of je een vergunning nodig hebt voor de plaatsing van
zonnepanelen (op een dak in de meeste gevallen niet),
kan je navragen bij cluster Omgeving
(stedenbouw@anzegem.be of tel 056 69 44 47).

ALGEMEEN
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RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
PAREELSTRAAT & ECOLOGISCH PARK VICHTE

Een ruimtelijk uitvoeringsplan is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming
vastlegt. Voor alle percelen in een bepaald gebied wordt zo heel duidelijk wat er kan en wat niet. Op basis
van de stedenbouwkundige voorschriften die zijn opgenomen in het RUP, kunnen - eens het RUP is goedgekeurd - stedenbouwkundige vergunningen afgeleverd worden.

RUP 40.1 Pareelstraat

RUP 38.1 Ecologisch Park Vichte

De mobiliteitsproblemen rond Koopcenter Molecule
werden aangepakt door verkeerslichten te plaatsen op
het kruispunt van de N36 met de Pareelstraat. Hierdoor
is de extra ontsluitingsweg die voorzien werd in het Bijzonder Plan van Aanleg ‘Pareelstraat’ niet meer nodig.

Ruimtelijk Uitvoeringsplan Ecologisch Park Vichte met
onteigeningsplan – voorlopige vaststelling - heeft als
voornaamste doelstelling de gronden te verwerven voor
de aanleg van een Ecologisch Park in het centrum van
Vichte. In het goedgekeurde RUP nr. 16.1 Vichte Parken
Kerkdreef van 5 augustus 2010 kreeg het plangebied
reeds de nabestemming ‘ecologisch park’. In het
voorliggend RUP wordt ‘ecologisch park’ de hoofdbestemming met behoud van de voorschriften. De percelen gelegen ten zuiden van de Kerkdreef, kadastraal
gekend: 6de afdeling, sectie B, nummers 358A, 356C,
357H, 280R en 280P maken deel uit van het onteigeningsplan voor het Ecologisch Park.

Daarom wordt er nu een Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP) gemaakt waarin opnieuw bouwmogelijkheden
worden gegeven aan de percelen langs de Ingooigemstraat zoals bestemd is op het gewestplan. Ook de
achterliggende gronden krijgen opnieuw een agrarische
bestemming.
De dienst Milieueffectrapportagebeheer heeft op 27
januari 2020 beslist dat de opmaak van een plan-MER
niet nodig is.
De screeningsnota en de beslissing mer-screening
kunnen geraadpleegd worden op de website van de
dienst Mer (www.mervlaanderen.be, dossiernummer:
SCRI19002) en in het gemeentehuis.

De dienst Milieueffectrapportagebeheer heeft op 1
augustus 2017 beslist dat de opmaak van een plan-MER
niet nodig is. De screeningsnota en de beslissing
mer-screening kunnen geraadpleegd worden op de
website van de dienst Mer (www.mervlaanderen.be,
dossiernummer: SCRPL17208) en in het gemeentehuis.

Beide RUP’s liggen ter inzage van het publiek van 15 juni 2020 tot en met 14 augustus 2020 in het gemeentehuis
(dienst Ruimtelijke Ordening) of op www.anzegem.be/gemeentelijk-ruimtelijk-uitvoeringsplan. Om het RUP in te
zien in het gemeentehuis dient er een afspraak gemaakt te worden, dit kan via het nummer 056 69 44 61.
Standpunten, opmerkingen en bezwaren worden uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek toegezonden
aan de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (Gecoro), De Vierschaar 1, 8570 Anzegem, per aangetekende brief, mail (stedenbouw@anzegem.be) of afgegeven tegen ontvangstbewijs ten laatste op 14 augustus 2020.
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O P S TA R T N I E U W C U LT U U R S E I Z O E N : A LT E R N AT I E V E P R E S E N TAT I E D A G
In deze periode van stilstand
werkten wij achter de schermen
druk verder aan een nieuw seizoen,
en probeerden daarnaast de geannuleerde producties een plaatsje te
geven. Het blijft weliswaar koffiedik
kijken wat de komende weken en
maanden voor ons in petto hebben.
Daarom voorzien we dit jaar geen
“live” presentatiedag, maar wordt
op 11 juni ons eerste teaserfilmpje
online geplaatst, en kan je vanaf 18
juni op de website onze seizoensbrochure terugvinden, aangevuld
met heel wat klank- en beeldmateriaal. We starten voorlopig onze
abonnementen- en losse ticketverkoop nog niet op, in afwachting van
verdere richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad. Meer info volgt!

BIB TERUG OPEN!
De bibliotheken zijn terug open tijdens de normale openingsuren, ook op zaterdag. De leeszaal blijft wel gesloten en
je kan geen kranten en tijdschriften lezen. De afhaalbib blijft ook nog bestaan.
Enkel je boeken inleveren?
Dan hoef je niet aan te schuiven. Leg de materialen gewoon in de curvers.
Reservatie ophalen?
Dan hoef je niet aan te schuiven. Neem je pakket uit de reservatiekast. We hebben de materialen geregistreerd op je
kaart. Je moet dus niets meer doen.
Vrij boeken kiezen?
In Anzegem en Vichte laten we twee personen tegelijk binnen, in Ingooigem één persoon. Eén persoon per gezin
wordt toegelaten. Ontsmet je handen bij het binnenkomen. Lever je materialen in op het toestel. Volg de pijlen en
kies je boeken. Boeken gekozen? Ontsmet opnieuw je handen en leen uit op hetzelfde toestel.
Blijf je liever komen op afspraak?
Dat kan! De afhaalbib blijft bestaan. Zo kan je in een mum van tijd met je boekenpakket de deur uit wandelen.
Reserveren kan via Mijn Bibliotheek, bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22.
VRIJE TIJD
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!
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