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een buiten-kans!

WAT G E B E U RT E R M E T O N S B E L AS T I N G S G E L D ?
UITGAVEN DAGDAGELIJKSE WERKING
= personeel en aankoop goederen en diensten. Voor
2017 ramen we de uitgaven hiervoor op 14,2 miljoen.
Deze wordt verdeeld over 4 beleidsdomeinen:

Mens

vrije tijd, onderwijs, leerlingenvervoer, kinderopvang, burgerzaken,
welzijn,…

Ruimte

€ 4.625.213

ruimtelijke ordening, mobiliteit, afvalbeheer, milieu, lokale economie,
toerisme, …

€ 4.213.661

Alg. ondersteuning

patrimonium, communicatie,
ICT, financiën, secretariaat,..

Andere
besturen

brandweer, politie,
OCMW,
Kerkfabrieken

€ 2.789.042

€ 2.476.141

SCHULDAFBOUW
In 2017 ramen we de te betalen interesten op 2,1 miljoen. Begin 2014 bedroeg de uitstaande schuld zo’n 21 miljoen euro. We zetten
evenwel sterk in op schuldafbouw, waardoor we hopen eind 2019 de uitstaande schuld met de helft te verminderen (10,5 miljoen).

HOE BETALEN WE BOVENSTAANDE ZAKEN?
Belastingen

Geleverde prestaties

bv. personenbelasting en onroerende voorheffing

bv. sport-, jeugd- en onderwijsactiviteiten, kinderopvang

€ 928.676

€ 10.256.253
€ 17,7 miljoen
(voor 2017)

Dividenden & andere

Subsidies

bv. gemeentefonds, onderwijzend personeel, personeelssubsidies

bv. Gaselwest en Figga

€ 630.668

€ 5.933.622

INVESTERINGEN
De overschotten die we hebben op onze ontvangsten en uit het verleden, kunnen we gebruiken om te investeren. Voor deze
bestuursperiode (= 2014-2019) voorzien we hiervoor een bedrag van 21,8 miljoen euro, verdeeld over deze vier beleidsdomeinen:

Mens

bv.: jeugdhuis (€ 106.000), zwembad (€ 2.770.229), kantine voetbalveld Lendedreef (€ 464 000)

Ruimte

bv.: aanleggen van voetpaden
en wegen (€ 673.781), doortocht
Ingooigem (€ 751.447), zacht wegennet uitbouwen (€ 135.882)

Alg. ondersteuning

renovatie ‘schip’ Sint-Janskerk
(€ 6.410.881), digitale dienstverlening (€ 227.524)

TOEKOMST?

Andere besturen

restauratie ‘toren’ Sint-Janskerk
(€ 2.288.219), herschikken kerk
Heirweg (€ 351.474), nieuwe
brandweerkazerne (€ 1.850.000)

We denken vooruit en zorgen ervoor dat er voldoende investeringsruimte is voor de volgende bestuursperiode, zodat de financiële
gezondheid van Anzegem niet in het gedrang komt.

K E R K H O V E N

Nieuw reglement:
wat is er veranderd?

I

• Je hebt de keuze uit begraving in volle grond met of zonder kelder, gratis
begraving of crematie, al dan niet met concessie (=met een concessie
koop je een rustplaats op het kerkhof).

Tarieven

• Concessie 30 jaar voor
grondvergunning (kist en/of urne),
nis in columbarium of in een
urnenveld (urnekelder inb.):
€ 670
• Grafkelder:
1 pers.: € 650,
2 pers.: € 825
3 pers.: € 1.300
(plaatsingskosten inb.)
• Kosteloos?
Dat kan door asverstrooiing op de
strooiweide of door begraving in
gratis grond (graf blijft 10 jaar gratis
bestaan m.u.v. kinderen jonger dan
12 jaar (blijven 50 jaar liggen)) of
door de urne in een nis te plaatsen
of te begraven (na 10 jaar strooien
we de as op de strooiweide uit).

• Niet-inwoners zullen 50% meer moeten betalen als ze in Anzegem willen
begraven worden.
• Bij begraving in volle grond kan je kiezen voor gratis grond (graf blijft 10
jaar bestaan) of voor een concessie van 30 jaar waarbij je nog de keuze
hebt met of zonder kelder.
• Een concessie kan dienen voor de aanvrager, zijn/haar echtgenoot,
personen die samenwonen, bloed- of aanverwanten. Het is wel
belangrijk dat je vooraf aangeeft wie in eenzelfde concessie wil
begraven worden. Het aantal kunnen we achteraf niet meer wijzigen en is
trouwens ook beperkt naargelang de wijze van begraven (urne of kist).
• Vervalt de concessie bijna? Dan kan je deze, mits betaling, hernieuwen en
dit voor een periode van 15 tot maximum 30 jaar.
• Een bijzetting van een urne of bijbegraving kan zonder hernieuwing van de
concessie.
• Wil je een concessie vroegtijdig beëindigen, dan moet je dit schriftelijk
aanvragen. We voorzien geen terugbetaling van het concessietarief.
ALGEMEEN
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GEZOCHT: BEDIENDEN BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
We zijn op zoek naar
4 halftijdse bedienden
buitenschoolse
kinderopvang (contract
onbepaalde duur).
Als bediende BKO sta je
in voor de goede werking
van een van de kinderclubs
van onze kinderopvang.
Je zorg voor de creatieve
buitenschoolse daginvulling
en je werkt mee aan de
opvoeding, verzorging en
begeleiding van kinderen
tussen 2,5 en 12 jaar.
Je wordt ingezet voor de
uitbouw van een kwalitatief
hoogstaande buitenschoolse
kinderopvang, op maat van
de plaatselijke behoeften en
mogelijkheden.
Er wordt een wervingsreserve
aangelegd.

I

Meer info over de job en de (diploma)voorwaarden?
www.anzegem.be/vacatures, tel 056 69 44 53,
secretariaat@anzegem.be of spring eens binnen in het
hoofdgemeentehuis

Solliciteren?
Zend je schriftelijke kandidatuur met motivatiebrief, CV,
sollicitatieformulier (zie website) en uittreksel strafregister (model
2) aangetekend uiterlijk op 16 februari 2017 (poststempel telt) naar
Gemeentebestuur Anzegem, De Vierschaar 1 – 8570 Anzegem of
geef deze af in het hoofdgemeentehuis tegen ontvangstbewijs.

OCMW ZOEKT MAATSCHAPPELIJK WERKER
Voor een tijdelijke vervanging is het OCMW op zoek naar een
maatschappelijk werker op halftijdse basis. Hij/zij zal ingeschakeld
worden in de maatschappelijke dienstverlening aan de cliënten van
het OCMW en de ruimere bevolking van Anzegem. Concreet gaat
het om financiële hulpverlening (budgetbeheer en -begeleiding),
uitvoeren en verslaggeving van sociale onderzoeken, psychosociale
ondersteuning, enz.
De vervangingsopdracht zal zich situeren van half april tot eind
september 2017.
Meer info op www.ocmwanzegem.be
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Samen met Intercommunale Leiedal zijn we op zoek naar een nieuwe naam voor de voormalige
betonproductiesite van Douterloigne. Dit terrein van 50.000m 2 zullen we immers transformeren tot een
hedendaags project met ruimte voor 8 tot 10 kleine en ambachtelijke bedrijven, al dan niet met een
bedrijfswoning, een 30-tal woningen en een groene zone. Een natuurlijke plek om te verpozen met water
en speelruimte voor de kinderen van de Heirweg.
Laat ons jouw naamsuggestie voor 15 februari 2017 weten via www.leiedal.be/projectzoektnaam.
Wie weet win jij wel een mand boordevol Anzegemse streekproducten.

MUSKUSRATTEN
GESPOT

foto: Hanne Ledure

OVERHANGENDE TAKKEN: NIET ALLEEN EEN PROBLEEM IN DE ZOMER!
Tijdens de vriesperiode hebben we een straat moeten afsluiten
omdat door ijsvorming grote takken afkraakten en op de rijweg
vielen. Om dit probleem in de toekomst te vermijden, vragen we
dat iedere inwoner zijn bomen of struiken snoeit. Zo vermijden we
bovenstaande situaties, blijft het voetpad vrij en kunnen de takken
ook geen schade toebrengen aan de elektriciteitsdraden.

De provincie waarschuwt
dat de muskusrat in de
buurgemeenten gespot is en
dat ze via de beken dus ook in
Anzegem kan terechtkomen.
Door zijn graafwerkzaamheden
brengt het dier grote schade
toe aan dijken en grachten.
Daarnaast smult het ook graag
van landbouwgewassen. Het
is dus noodzakelijk dat deze
rat bestreden worden. Hiervoor
neem je het best contact op
met dienst Openbare Werken:
openbare.werken@anzegem.be
of tel 056 69 44 37.

ALGEMEEN
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CULTUUR
LEZING

FAMILIEVOORSTELLING (8+)

Liefde in Oorlogstijden door Frieda

TENTOONSTELLING

Roepie Roepie door theater Tieret

‘Welstand’ van Niene Vandromme
(fotografie), Trui Lemaitre (keramiste)
en Luc Vandromme (schilder en
beeldend kunstenaar)

Joris
DO 09.02

VR 17.02
20u

19u

J ZAAL ANSOLD

J SINT-VINCENTIUSINSTITUUT

` €7

` org. DF Anzegem

` cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50

FILM IN DE KERK

ANZEGEM ZINGT

ZA 18.02

14u-18u

J OUDE KERK (V)
LES INNONCENTES
DO 09.02

20u

J KERK GIJZELBRECHTEGEM

VR 17.02

20u

J MUZIEKHUIS

MUZIEKTHEATER

` org. DF Anzegem

Door het venster van de tram

TONEEL

J CC DE STRINGE

ZO 26.02

` org. bib Anzegem

COMEDY NIGHT
XANDER DERIJCKE
ZA 11.02

20u

ook op 19, 25 en 26 feb

‘De man die nikske kan’ van Kamiel
Kemels
VR 17.02

20u

` € 17
` cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50

20u

J HET MUZIEKHUIS

J DE LINDE

VOORDRACHT

`€9

` devlaschaard@hotmail.com

'Horen, zien en praten'

` cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50

` org. toneelkring de Vlaschaard
` ook op 18, 22, 24, 25 feb. om 20u en op

19 feb om 14 en 18u

TONEEL
HAROLD & MAUDE
ZA 11.02

20u

J CC DE STRINGE
`€8
` tel 056 77 51 91
` De Schietspoele Vichte, toneelgroep

KWB-Femma Vichte
` ook op 12 feb (18u), 17 en 18 feb (20u)

AUS MEINEM LEBEN
door strijkkwartet amici della Musica ”
ZO 12.02

15u

J OUDE KERK (V)
` € 15 vvk of € 18 add
` tel 0477 42 41 43
` info@amicidellamusica.be
Familievoorstelling Roepie Roepie

DI 28.02

14u30

J ZAAL DE SPORTDUIF
` org. VIVA-SVV Anzegem

SPORT

VARIA
PIROBAKKEN & KAARTINGEN
17u30

ZA 18.02

Prijskaarting bieden en manillen  DE SPORTDUIF

ZO 19.02

doorlopend Pirobak tvv duivenmaatschappij  DE SPORTDUIF

ZO 19.02

10u 39 ste kaaskaarting : € 1 - org. Landelijke Gilde Anzegem  ANSOLD

VR 24.02

Kaarting & Pirobak  KANTINE SV ANZEGEM

ZA 25.02

Kaarting & Pirobak  KANTINE SV ANZEGEM

4 DE KIPPENFESTIJN
ZA 4.02

18u

J CC DE STRINGE
Mega-Spinning

CHOCOLADEPROEVERIJ
fairtrade@home
20u

VR 17.02

` € 15 of € 7,5 voor kinderen

J ZAAL DE SPORTDUIF

` reservaties@sintceciliavichte.be

` org. VIVA-SVV Anzegem Bis

`org. De fanfares

MEGA-SPINNING
tvv 1000km voor Kom op Tegen Kanker
VR 17.02

18u/19u/20u

J SPINN-OFF ANZEGEM (Kerkstr. 131)
` teamsurplace@gmail.com

14 DE AKTIV WANDELTOCHT
ZO 26.02

7u-15u

J OC GROENINGE
` 6,9, 12, 18, 24 of 32km
` org. Textieltrekkers

SVZW MATCHBAL
GEZINSWANDELING (5KM)
Nieuwjaarke zoete
ZO 5.02

ZA 18.02

J CAFÉ-ZAAL DE SPORTDUIF

14u30

J PARKIG T.O.V. SCHAAGSTRAAT

VOORDRACHT

(hoek vichtsesteenweg)
` met daarna pannenkoeken en warme
chocomelk in hoeve Vindevoghel
` org. Natuurpunt Krekel Anzegem

'Wie erft wat na een overlijden en hoe
kunnen successierechten bespaard
worden?
DI 21.02

19u30

J FUNERARIUM NUYTTEN

ABVV BINGO-AVOND
'En vergeet vooral niet te lachen'
ZA 11.02

18u30

` gratis
` info@funerarium-nuytten.be
` tel 056 68 74 24

J CAFÉ-ZAAL DE SPORTDUIF

Bekijk onze volledige kalender online of blijf op de hoogte via   !

SENIOREN
VOORDRACHT
Chronische bronchitis
DI 14.02

14u30

J CAFÉ-ZAAL DE SPORTDUIF

VOORDRACHT
'En vergeet vooral niet te lachen'
DI 21.02

14u

J GASTHOF 'T PARK
` € 7, € 5 voor leden
` marcronsse@hotmail.com
` tel 056 68 73 10
` org. Vief Anzegem

Jouw activiteit in de UiT-agenda van maart? Geef die dan voor
9 februari door via www.uitdatabank.be. Dit infoblad wordt verdeeld in
week van 27 februari en bevat alle activiteiten tot en met 5 april 2017.

L E V E N

&

W E L Z I J N

OES PLEKKE IS TERUG!
De seniorenadviesraad organiseert met steun van
de gemeente opnieuw in elke dorpskern een popuprestaurant. Vijfenvijftig-plussers genieten van
een warme maaltijd en kunnen daarna deelnemen
aan een activiteit.
Starten doe we op 13 februari in zaal Speldoorn
(Heirweg). Na de maaltijd toveren we het
restaurant om tot een feestzaal en is het tijd voor
ons Valentijn-danscafé met DJ Koen.

P R A K T I SC H
• 13 februari om 11u30  De Speldoorn
• € 10 (incl. 1 koffie) of € 2 met UiTKansenPas
• danscafé start om 14u en is gratis (je kan dus
ook enkel naar het danscafé komen)
• inschrijven voor 6 februari bij dienst Sociaal
Welzijn, L. Bauwensstraat 40
tel 056 78 26 23

VRIJWILLIG
JIJ MEE?
Begeleider voor kinderopvang Vichte
Je staat in voor de creatieve buitenschoolse
daginvulling van kinderen. We bieden een
aantrekkelijk vrijwilligerscontract.
tel 056 69 44 56
vrijwilligerswerk@anzegem.be
www.anzegem.be/vrijwilligerswerk

Voor Nederlandse les aan asielzoekers
Heb je enige ervaring binnen de educatieve
sector of het vormingswerk? Ga je graag om
met anderstaligen en zie je het zitten om kleine
groepjes te begeleiden bij het spreken van
Nederlands?
Sociaal Huis – OCMW (Jochen Mores)
tel 056 78 88 28
jochen.mores@anzegem.be

SURFEN OP HET INTERNET VOOR SENIOREN
Met Open School leer je veilig surfen, downloaden en je computer tegen
virussen beschermen. Dit alles in 8 lessen en voor de prijs van 10 euro
(lesmateriaal inbegrepen). Na deze cursus is er voor de liefhebbers nog
een vervolgcursus: e-mail met Gmail.
Voorwaarden: senior zijn met basiskennis van computer. Kandidaten zullen
toegelaten worden na gesprek. Inschrijven tegen uiterlijk 3 februari:
tel 056 78 26 23 (haast je, want plaatsen zijn beperkt!)
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LEVEN & WELZIJN

V R I J E

T I J D

Blind Date Comedy Night
met Xander De Rycke
vr 11 februari | 20u | Het Muziekhuis | € 9
Tickets voor alle voorstellingen: cultuur@anzegem.be of tel 056 68 82 50

F A M I L I E

ROEPIEROEPIE DOOR THEATER
TIERET
VR 17.02

19u  ANSOLD

M U Z I E K T H E A T E R

DOOR HET VENSTER VAN DEN
TRAM
ZO 26.02

20u  DE STRINGE

T H E A T E R

DINEZ IN DE SNEEUW – DE
SPELERIJ
VR 3.03

20u  DE STRINGE

 € 7 | vanaf 8 jaar

 € 17

 € 17

Het bloedstollende relaas
van een zoektocht naar de
meeste beruchte, de meest
legendarische aller vogels, de
RoepieRoepie.

O.a. Lucas Van den Eynde en
Tiny Bertels, duikelen in het
fantastische repertoire van
Wannes Van de Velde om zijn
poëzie en zijn gedachten te
zingen en te declameren.

Vier personen worden door
het nakende einde van één
van hen met hun levenskeuzes
geconfronteerd. Alles wat zeker
was, gaat aan het wankelen.

VRIJE TIJD
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M A M A C A F É

D E

L E S I N N O C E N T E S
L A A T S T E F I L M V A N D I T

S E I Z O E N

Polen, 1945. De Tweede Wereldoorlog is eindelijk voorbij. Mathilde
Beaulieu, een jonge Franse dokter bij het Rode Kruis, behandelt in
de buurt van Warschau de laatste Franse soldaten die terugkeren
van het front. Op een nacht komt een novice haar om hulp vragen
en Mathilde volgt haar naar het klooster. Daar ontdekt ze een
verschrikkelijk geheim.
Deze Franse film van Anne Fontaine is gebaseerd op waargebeurde
feiten en sleept je helemaal mee.

Grootouders nemen vaak een
belangrijke rol in de opvoeding
van kinderen. Maar wat als de
mening over opvoeding verschilt
tussen ouder en grootouder?
Schakelen we hen niet te veel
in? Hebben ze niet meer nood
aan tijd voor zichzelf? In een
ontspannen sfeer kan je met
andere mama’s (en voor deze
editie zijn ook de grootmoeders
welkom!) tips uitwisselen
en vragen stellen aan een
ervaringsdeskundige.

P R AK T I SC H
DO 9.02

20u  KERK GIJZELBRECHTEGEM

 € 4 (of 3 toegangen voor € 10) of ruil 10 Uitpaspunten in en

kijk gratis

DO 9.02

20u

 ACHIEL & HECTOR

 een dekentje kan zorgen voor extra warmte en gezelligheid

DIGIE CAFÉ: DIGITAAL HELEMAAL MEE MET DE BIB
Het Digie Café is de plaats waar je terecht kan met al je
praktische vragen over je pc, laptop, tablet en smartphone.
Terwijl je geniet van een drankje wordt je toestel met de beste
zorgen behandeld door een ervaren specialist van DIGIE.be.

MA 13 FEB

19u  BIB ANZEGEM

 bibinfo@anzegem.be of 056 68 14 22
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VRIJE TIJD

LERARENKAART?
Haal ze af in de bib!
Als leerkracht geniet je met de
gratis Klasse Lerarenkaart het
hele jaar door van meer dan 950
voordelen en kortingen.

FIETSEN IN ANZEGEM

A A N B O D

Z O M E R V A K A N T I E

T I E N E R S

SPORT IN
ANZEGEM
OP SOCIALE
MEDIA
Sporten brengt emoties met
zich mee: we zijn trots op
onze prestaties, kwaad op
een verlies, ontgoocheld om
een blessure, …

Deze zomer hebben we opnieuw
heel wat coole activiteiten in
petto voor alle jongeren uit
Anzegem!

longboard, raften, lasershoot,
marinierspiste en veel meer!

Zo is er een SummerChallenge
(10-12 juli) voor 12-16 jarigen
waarbij we gaan waterskiën
en karten, we bezoeken een
hoogteparcours met de langste
deathride van Europa, spelen
bumperball en organiseren
echte highland games.

Daarnaast gaan we op
avonturenkamp met
overnachting van 21-25
augustus en dit voor 1216 jarigen. Hier gaan we
muurklimmen, op vlottentocht,
paintballen, wakeboarden,
mountainbiken, op dropping,
boogschieten, quad rijden en tal
van activiteiten.

Van 17-19 juli gaan we met
15-plussers op driedaagse
met overnachting aan
zee: golfsurfen, stadsspel,

De inschrijvingen starten begin
februari. Wees er dus tijdig bij!
Alle info vind je op
www.anzegem.be/tieners

Al deze gevoelens of
prestaties delen we graag
met anderen. Daarom start
Sport.Vlaanderen met een
actie #sportersbelevenmeer.
Ook wij zullen onze
sportbelevenissen delen
via deze hashtag. Aan jullie
om dit ook te doen en zo in
contact te komen met andere
sporters!

#fietseninanzegem
Heb jij een mooie tocht
gefietst vertrekkend vanuit
Anzegem en heb je hiervan
de route online staan? Deel
deze dan met iedereen onder
#fietseninanzegem. Iedere
maand zullen wij ook een
fietstocht van 20km delen.

VRIJE TIJD

V.U.: BURGEMEESTER CLAUDE VAN MARCKE – EEN UITGAVE VAN DE GEMEENTE ANZEGEM. VERSCHIJNT 11 MAAL PER JAAR – 7E JAARGANG N°2.
COMMUNICATIE@ANGEZEM.BE – 056 / 69 44 31 – DE VIERSCHAAR 1, 8570 ANZEGEM – INFO@ANZEGEM.BE – DRUK: DRUKKERIJ VANOVERBEKE – VORMGEVING: B.AD.

In de gemeente zijn er tal van fietsinitiatieven en dat kunnen
we alleen maar toejuichen! Dit grote aanbod hebben we
gebundeld in een brochure “#fietseninanzegem”. Deze vind
je midden februari in je brievenbus. In de brochure staan
de data voor fietskampen, workshops mountainbike en
‘herstelling en onderhoud’ en van alle andere gemeentelijke
fietsevenementen. Daarnaast stellen we de fietsverenigingen
voor en geven we een overzicht van alle fietstochten.
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Jouw foto op onze backcover?

Post met
#iganzegem!

Of via  /  / info@anzegem.be

Eric Demets

Pauline Everaert

Andreas Pille

Pol Ostyn

VOORUITBLIK
Anzegem verkeersveilig
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een buiten-kans!

