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Beste inwoners,

Bovenal wens ik jullie allen een gelukkig en gezond 2021
toe! Corona overheerste het afgelopen jaar, dat is een feit.
Maar 2020 laten we graag achter ons liggen. Dank in ieder
geval voor jullie veerkracht, inspanningen en
doorzettingsvermogen om deze moeilijke tijd door te
komen. We zijn er nog niet helemaal door, maar vanaf nu
bouwen we terug op, zeker en vast nu ook de vaccins er
zijn.  Deze zullen zeker en vast een positieve rol spelen
voor gans ons land. Laat ons moedig vooruit kijken, het
komt weer goed.

Ook in onze gemeente zetten we het nieuwe jaar hoopvol
en met heel veel enthousiasme in. 2021 wordt het jaar
van de vernieuwing, een nieuw logo voor Avelgem, een
frisse wind die waait door onze gemeente. Dit nieuwe logo
is belangrijk voor onze uitstraling: Avelgem aan de
Schelde!

We zijn terecht fier op deze realisatie, een sterk bedrijf
heeft een sterk merk en dat willen we ook met onze
gemeente uitdragen. Ondertussen werken we al 2 jaar
keihard met onze coalitiepartner samen om Avelgem nog
beter op de kaart te krijgen. Met de invoering van ons
premiereglement wensen we een boost te geven aan onze
lokale handel. Door opfrissing van gevels en invulling van
panden zal het centrum mooier ogen. We verwelkomen
graag nieuwe starters, want er moet terug leven in de
brouwerij komen. Afgelopen jaar was het voor onze
handelaars heel moeilijk. We hopen dat zij in 2021 een
tweede adem vinden om er terug tegen aan te gaan.
Steun onze handelaars door er massaal jullie inkopen te
doen.

In het voorjaar worden fietspaden aangelegd tussen het
Guldenspoorpad en Meersstraat alsook tussen de
Hulstraat en de Bosstraat. Het Gilbraltarpad tussen de
Doorniksesteenweg en Etienne Balcaenstraat hopen we
eind dit jaar rond te krijgen. Verder zijn de studies
aangevat om de langverwachte Finse piste aan te leggen. 
In maart starten de werken aan de Doorniksesteenweg
vanaf de Colruyt tot in Bossuit: het wegdek wordt er
volledig vernieuwd en de fietspaden grondig verbeterd.
Een welgekomen cadeau ter waarde van 1,7 miljoen € na
heel wat overleg met onze minister van mobiliteit Lydia
Peeters.  Deze werken gebeuren in fasen, het lokale
verkeer zal kunnen doorrijden, het vrachtverkeer zal
tijdelijk moeten omrijden. Met deze werken hopen we ook
het leefklimaat te verbeteren van onze inwoners in
Outrijve en Bossuit. 

De coalitie Tandem – gbA hecht enorm veel belang aan
veilige wegen en we doen er alles aan zodat iedere
weggebruiker zich op een comfortabele manier kan
verplaatsen.

Samen met de gemeente Zwevegem, het kabinet
Mobiliteit en het kabinet Leefomgeving zoeken we ook
een oplossing voor het bovenlokale verkeer met
bestemming onze industriezone. We hopen tegen eind
deze legislatuur een afgewerkt plan te hebben zodat we
in 2025 een betere weg  kunnen inrichten langs het
kanaal Bossuit – Kortrijk. De missing link tussen Knokke-
Zwevegem en Bossuit moet weggewerkt worden zodat
het verkeer meer gespreid wordt en het centrum van
Avelgem wat ontlast wordt.

Ook de plannen voor de uitbreiding van het sociaal huis
zijn rond. We hopen er in mei te kunnen starten met de
nieuwbouw. Heel wat diensten zullen er in
ondergebracht worden. Achter het woonzorghuis wordt
dit jaar een hondenloopweide aangelegd zodat de
honden en hun baasjes er hun hart kunnen ophalen. Op
vraag van en in samenwerking met de vissers werd de
visvijver in Outrijve grondig aangepakt. Op die manier
wordt een antwoord gegeven aan de bedreigde viswaters
en kan de hengelsport verder beoefend worden. 
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U ziet, beste mensen, dat we er alles aan doen om
Avelgem op te krikken en levendig te houden; we hopen
tegen de zomer  weer evenementen of feestjes te
kunnen opzetten. Onze medewerkers van de
vrijetijdsdiensten staan te popelen om het één en ander
te kunnen organiseren. Het zomerplein wordt terug
opgezet mede door het grote succes van verleden jaar.
Feesten met Lut in april wordt terug een jaar
opgeschoven vermits dit nog te vroeg zal zijn. Maar
uitstel is daarom geen afstel. We communiceren hier nog
bijtijds over. 

Ik wens jullie in ieder geval nogmaals heel veel geluk en
welbevinden toe en hoop jullie binnenkort weer te
mogen ontmoeten, hetzij op café, restaurant of bij één of
andere gelegenheid. Draag jullie verder goed zorg en
geniet van het leven. Ik zie het alvast helemaal zitten,
jullie hopelijk ook! 

Jullie burgermoeder, Lut
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Simon Vandendriessche job @ de Kamer
     

Simon, proficiat met je job in de Kamer van Volksvertegenwoordigers! Vertel ons eens, hoe is dat gelopen?
De goesting om aan politiek te doen zat er altijd in. Door mijn engagement en mijn deelname aan de Vlaamse
verkiezingen van 2019 kwam ik in contact met heel wat mensen die ook bovenlokaal actief zijn voor Open Vld. Kort
voor de zomer van 2020 was toenmalig fractieleider-burgemeester Vincent Van Quickenborne op zoek naar een
nieuwe medewerker. Hij stelde me aan als fractiemedewerker. Zoals geweten nam Vincent de uitdagende taak op
zich van vicepremier en minister van Justitie, belast met Noordzee, waarna ik aan de slag ging als de inhoudelijk
parlementair medewerker van onze twee huidige West-Vlaamse Open Vld-kamerleden. Ik ben heel blij van mijn
passie mijn beroep te kunnen maken. Confucius zei ooit: “Kies een job waar je van houdt, en je zal geen dag moeten
werken in je leven.” Die man had gelijk.
Voor wie hen nog niet kent, wie zijn deze kamerleden precies?
Dat zijn Jasper Pillen & Kathleen Verhelst. Jasper is voormalig kabinetschef, huidig gemeenteraadslid en weldra
schepen van Brugge. Hij trad in de voetsporen van Vincent Van Quickenborne en nam zijn plaats over in de Kamer.
Kathleen is gekend in onze provincie omwille van haar grote bouwonderneming Groep Verhelst. Ik noem ons drietal
graag “het kabinet West-Vlaanderen”.

Wat houdt jouw werk specifiek in?
Als medewerker ben je in feite een extra paar ogen, oren &
handen voor je Kamerlid. Je studeert op dossiers en
beleidsdomeinen waarvoor jouw Kamerlid de commissie
volgt. Je helpt vragen opstellen gericht aan diverse ministers.
Ook plan en woon je vergaderingen bij met verschillende
belangengroepen en experten.
Daarnaast help je het parlementslid de banden met de
mensen in onze provincie te onderhouden. De covid-19 crisis
maakt contact nu wat moeilijker. Maar we proberen hier toch
zoveel mogelijk op in te zetten, veelal digitaal, omwille van
het belang ervan! We willen onze band met de West-Vlaming
zo sterk mogelijk houden.
Dat doen we onder meer via spreekavonden,
bedrijfsbezoeken en bezoeken aan partijafdelingen. Maar ook
via vergaderingen met uitvoerende mandatarissen zoals
burgemeesters en schepenen. Dat alles laat ons toe input,
ideeën en bezorgdheden van mensen te horen. Daarna
kunnen we dit meenemen naar Brussel en ermee aan de slag.
We plannen binnenkort uiteraard een bezoek aan Avelgem,
met de industriezone en een aantal van onze lokale
handelaars op de agenda.

Fijn om te horen! Welke commissies volgen jullie op?
Voor Jasper gaat dit vooral over de commissies Defensie en Mobiliteit. Sinds kort
omvat zijn parlementaire werk ook vaak de commissie Buitenlandse
Betrekkingen, door het spijtige nieuws dat collega Goedele Liekens getroffen is
door ziekte. We wensen haar allen een spoedig herstel toe en willen Goedele in
tussentijd steunen door haar commissiewerk gedeeltelijk waar te nemen.
De commissie die Kathleen voor haar rekening neemt omvat die van Economie,
Consumentenbescherming en Digitale Agenda. Dat sluit tegelijk aan op mijn
universitaire achtergrond in de handelswetenschappen, wat me steunt in mijn wil
om een verschil te maken, om impact te hebben.

Bedankt voor dit flashinterview, Simon! Wil je nog iets toevoegen?
Ik wil me nog even richten tot onze lezers: aarzel niet om me te contacteren met
jouw vraag. Misschien kunnen we voor jou iets betekenen. Ik geloof in
betrokkenheid en burgerparticipatie. 
Mijn telefoonnummer is bekend en ook via sociale media ben ik bereikbaar.

"Aarzel niet om me te
contacteren met jouw
vraag.  
Misschien kunnen we
voor jou iets
betekenen" 
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Update coronacrisis-situatie in Avelgem
 
Op het moment dat deze flash wordt verdeeld, ligt de 2de
coronapiek hopelijk achter ons.
Dankzij de consequente en vastberaden aanpak van onze
nieuwe premier Alexander De Croo en minister van
Volksgezondheid  Frank Vandenbroucke, waarbij er
geluisterd wordt naar de virologen en epidemiologen,
gaan de cijfers voorzichtig de goede richting uit.

We kunnen stellen dat  eensgezindheid bij de
beleidsmensen broodnodig was, want ons land bevindt
zich al maanden in de hoek waar de klappen vallen.  Sinds
maart werden we geconfronteerd met een mondiale
gezondheidscrisis die zijn gelijke niet kent en waarbij
ondertussen meer dan 17900 Belgische slachtoffers te
betreuren zijn.
 
Dan is de vergelijking  met een OORLOG nooit ver weg… In
een oorlog moet je luisteren naar de generaal (politici en
experten), want die moeten ons de juiste weg wijzen en
vooral moedige, onpopulaire beslissingen durven nemen
om het algemeen belang te dienen.
 
Het lokaal bestuur heeft hier eveneens  een belangrijke
taak.  Van bij het begin van de crisis heeft de coalitie van
gbA en Tandem resoluut gekozen om zo streng mogelijk
de beleidsbeslissingen te laten interpreteren en toe te
passen. 

Onze burgemeester, gesteund door het voltallige
schepencollege, heeft hierin haar verantwoordelijkheid
opgenomen.  Heel wat inwoners twijfelden en hadden
onbegrip, maar ook veel inwoners, ondernemers en
verenigingen toonden begrip voor de genomen
maatregelen. 

Tal van activiteiten werden afgelast, mondmaskerplicht
werd ingevoerd, het openbare leven viel tot 2 maal toe zo
goed als stil.

Economie en vrijheid kwamen in tegenspraak te staan
met gezondheid.  Het is echter een valse tegenstelling:
zonder gezondheid is er geen vrijheid, geen economie. 

De situatie in de Verenigde Staten en Brazilië maakt
dit pijnlijk duidelijk.
 
De cijfers leren ondertussen dat Avelgem inzake
besmettingen bij de betere leerlingen van de klas is
tijdens deze epidemie. 
Onze woon-zorgcentra bleven gelukkig gespaard van
grote uitbraken.  Maar de strijd is nog niet gestreden:
zelfs als vaccineren binnenkort mogelijk wordt, zullen
de alom gekende maatregelen nog een hele tijd van
kracht zijn.  

Op de gemeentelijke website kan je iedere dag een
update van de meest recente besmettingen in onze
gemeente volgen.

Vanaf 20 infecties per 100000  over een periode van 7
dagen wordt de alarmdrempel overschreden en zitten
we in een rode zone.

Voor Groot Avelgem betekent dit dus 2 infecties over
een periode van een week.  Het leidt weinig twijfel dat
we ons momenteel nog steeds niet in een veilige
haven bevinden.
 
Dus beste inwoners : Hou vol!
Respecteer de maatregelen!
Draag zorg voor elkaar!
Samen moeten en zullen we dit virus verslaan!

Het is de verantwoordelijkheid van EENIEDER om
hierin te slagen!

 

samen

 

2021

 

 

EEN                      JAAR

MAKEN WE VAN
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- Nieuwjaarsreceptie
- Feesten met Lut
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Beste inwoners van Avelgem,

Sinds 2019 zetel ik, samen met Johan Pauwels, in het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.  Wij merken
dat de termen OCMW en Sociaal Huis vaak door elkaar
gebruikt worden en dikwijls voor verwarring zorgen.
Toch is er een verschil tussen beide.

Het Sociaal Huis is een aanspreekpunt en
informatieloket waar elke burger met vragen over
sociale dienstverlening terecht kan. Het OCMW maakt
deel uit van het Sociaal Huis maar er is binnen het
Sociaal Huis ook dienstverlening vanuit andere
instanties, bijvoorbeeld Huis van het Kind, de VDAB..

Het OCMW staat voor het Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn. Dit bestaat in elke gemeente
of stad. Het OCMW zorgt ervoor dat iedereen op een
menswaardige manier kan leven. Iedereen is er
welkom, ongeacht leeftijd, sociale situatie of
geloofsovertuiging.

Op de sociale dienst van het OCMW komen de
individuele vragen van de inwoners binnen. De
maatschappelijke werkers, verbonden aan de Sociale
Dienst bereiden de dossiers voor waarna die worden
voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de Sociale
Dienst, het BCSD, ter beslissing. De vragen zijn van
uiteenlopende aard: leefloon of andere financiële
steun, budgetbegeleiding, sociale tewerkstelling,
huisvesting, bijstand aan vreemdelingen….

In de periode 2016-2018 zetelde ik reeds in de OCMW-
Raad waar ik al wat bescheiden ervaring opdeed
omtrent het reilen en zeilen binnen deze instelling.
Zoals eerder vermeld, heb ik sedert 2019 het
voorrecht om deel uit te maken van het Bijzonder
Comité. Driewekelijks komt het comité samen om in
eer en geweten adviezen te formuleren met het oog
op maatschappelijke integratie en dienstverlening van
Avelgemnaren die daar nood aan hebben.

De leden van het Bijzonder Comité (in Avelgem
bestaat dit uit een voorzitter en 6 raadsleden)
trachten steeds verantwoorde beslissingen te nemen
en een evenwicht te vinden tussen de noden van de
burger en het goed besteden van de ter beschikking
gestelde budgetten.

Voor mij persoonlijk zijn de veelal schrijnende verhalen
van medeburgers heel confronterend en aangrijpend. Je
leest en hoort vaak hoe moeilijk mensen het hebben,
maar het blijft uiteindelijk voor velen een ver-van-mijn-
bed-verhaal. Het werd mij heel duidelijk dat elke burger
om de één of andere reden (ziekte, faillissement, werk
verliezen, scheiding…), in de armoede kan terecht
komen. Niemand is hier vrij van. Binnen het Bijzonder
Comité trachten we de mensen terug op het juiste spoor
te zetten met de nodige ondersteuning en omkadering.
Ik stel vast dat onze maatschappelijke werkers binnen
de sociale dienst schitterend werk leveren en heel
betrokken zijn bij hun dossiers. Ze halen hun energie uit
het feit dat ze hun klanten opnieuw perspectief kunnen
bieden. Dit is voor de leden van het Bijzonder Comité
niet anders.

De noden in onze maatschappij zijn hoog en de
coronacrisis heeft hieraan geen goed gedaan. Het aantal
individuele dossiers stijgt zienderogen. Toch vindt niet
iedereen de weg naar professionele ondersteuning.
Dikwijls is de drempelvrees en schaamte nog te hoog.
Het is belangrijk om in onze omgeving alert te blijven
voor bepaalde signalen die erop kunnen wijzen dat
mensen hulp nodig zouden kunnen hebben. Uiteraard
kunnen we niemand dwingen om het Sociaal Huis
binnen te stappen maar een gesprek kan soms
wonderen doen.

We moeten ook blijven inzetten op het communiceren
van de mogelijkheden die er zijn om mensen te
ondersteunen. Onwetendheid is één van de redenen
waarom armoede soms verdoken blijft.

Tot slot wil ik in deze tijd van het jaar oproepen tot
solidariteit. Er is nood aan vrijwilligers bij de
Voedselbank, Zohra, huiswerkbegeleiding… Mensen die
tijd en goesting hebben, kijk gerust eens wat de
mogelijkheden en noden zijn en contacteer vrijblijvend
het Sociaal Huis. Vele handen verlichten het werk en de
dankbaarheid die je ervoor terugkrijgt is
hartverwarmend.

Voor 2021 wensen Johan en ik iedereen een gelukkig,
hoopvol en gezond 2021 toe!

Karolien Van Branteghem

Bewaar wat fijn is, of het nu groot of klein is

Hou vast wat raakt

Laat los wat niet gelukkig maakt
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Beleving in Avelgem
Afgelopen jaar werkten we hard aan een kernversterkend
plan voor Avelgem met de bedoeling de lokale handel,
bedrijvigheid en beleving in het hart van de gemeente te
stimuleren. Ook de leefbaarheid in onze deelgemeenten
werd besproken. De studie van architect Maarten
Vandevoorde was hierbij zeer verrijkend en gaf ons
nieuwe inzichten voor wat betreft het ruime centrum van
Avelgem. We wonnen daarnaast advies in bij Leiedal en de
POM (provinciale ontwikkelingsmaatschappij) voor een
gedetailleerde ruimtelijke en economische analyse.

Op basis van al deze gegevens hebben we onze kernen
afgebakend en ingedeeld in zones waar we de handel en
beleving wensen te stimuleren. Via een premiereglement
beogen we niet alleen de kernen op te waarderen, maar
willen we evenzeer inzetten op de korte keten en
hoevewinkels alsook op een stijging van
kinderopvangplaatsen.

Dit premiereglement werd in de diverse adviesraden
besproken en op 14 december goedgekeurd in de
gemeenteraad.

Er wordt in een vestigingspremie tot 5.000 euro voorzien
voor ondernemers in strikt afgebakende zones,
waaronder het kernwinkelgebied in het centrum van
Avelgem voor horeca- en andere handelszaken, voor
horecazaken in de horecacluster Stationszone en voor
buurtwinkels (kleine superette, bakker of slager) in de
kernen van alle deelgemeenten en Rugge.

Met een starterspremie tot 1.500 euro willen we ook de
ondernemers ondersteunen die een horeca- of
handelszaak beginnen buiten de daartoe voorziene zones.

Met een premie van 4000€ zetten we in op gevelrenovatie.
We wensen hiermee het centrum te verfraaien en
aantrekkelijker te maken. Dit geldt voor alle panden in
het strikt afgebakende kernwinkelgebied en voor alle
handelspanden in de afgebakende aanloopstraten en de
horecacluster.

Onze gemeente kampt met een tekort aan
kinderopvangplaatsen en opvang tijdens de
schoolvakanties. Daarom kan er ook aanspraak gemaakt
worden op een premie voor kinderopvang.

Ten slotte hechten we zeer veel belang aan het
promoten van de korte keten en willen we land- en
tuinbouwers aanzetten tot verkoop van hun verse
producten in een hoevewinkel op de boerderij.
Daarom kan het verfraaien van de toegang of het
inrichten van een hoevewinkel rekenen op een
ondersteuning van maximum 4.000 euro.  

Hiervoor trekt de gemeente jaarlijks een budget uit
van 46.000 euro. Alle werken vanaf 1 januari 2020,
voor zover ze voldoen aan de voorwaarden uit het
reglement, komen in aanmerking voor de voormelde
premies.

Meer informatie? 
De voorwaarden en het reglement kan men opvragen
via de dienst voor lokale economie, de website of via
schepen Caroline Valck en burgemeester Lut Deseyn.

@gbAvelgem
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Deze opstartpremie voor kinderopvang kan tot
maximum 500 euro per gerealiseerde voltijdse
opvangplaats bedragen.  

In een streven om in het centrum een betere
verweving van verschillende functies en meer
beleving te stimuleren is een premie van maximum
2.500 euro voorzien om afzonderlijk toegankelijke
woon- gelegenheden te creëren boven bestaande
handelspanden.

Cadeau

tip

FOTO: Caroline Valck - Stefanie Christiaens - Lut Deseyn
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- Het historische kasteel in de Kasteelstraat wordt
gerenoveerd. Daarvoor wordt 125.000 euro voorzien.
Dan verhuist de tekenacademie GAVKA naar dit gebouw
en zal met onze muziekacademie ons volledig deeltijds
kunstonderwijs in één gebouw zijn gehuisvest.  Het
stationsgebouw zal gerenoveerd worden om het dan een
nieuwe bestemming te geven.

- Cultuur- en Sportactiviteiten werden door de
coronamaatregelen tot een minimum beperkt.  De
dienst Cultuur leverde enorme inspanningen om nieuwe
programmaschema’s op te stellen, met beperking van
het aantal toeschouwers, wat in november helaas
allemaal werd stilgelegd.

- Alhoewel de sportverenigingen nagenoeg een gans jaar
geen activiteiten konden ontwikkelen, worden hun
werkingssubsidies op hetzelfde peil gehouden als andere
jaren.

- Het dak van het sportcomplex is dringend aan
hernieuwing toe. Daar is een bedrag van 340.000 euro
voor ingeschreven en er wordt ook een studie gemaakt
om er zonnepanelen op te leggen.

@gbAvelgem + onafhankelijken

Omdat het bestaande ontmoetingscentrum in
Kerkhove sterk verouderd is en een renovatie te duur
uitvalt, bekeek de gemeente verschillende
mogelijkheden. Eén van de pistes was een eventuele
herbestemming van de kerk, waar bijna geen
erediensten meer plaatsvinden. Maar een studie wees
uit dat daar bijna 2 en een half miljoen euro voor
nodig is. En bovendien blijven de onderhouds- en
energiekosten van het gebouw heel hoog.

Een nieuw ontmoetingscentrum is daarom gepland op
de plek waar nu de kerk van Kerkhove staat. Het is
nog niet beslist of die verbouwd zal worden of
afgebroken voor een compleet nieuw gebouw. Hoe
dan ook, eerst moet ze ontwijd worden. Het bisdom
van Brugge ging al akkoord. Maar de procedure zegt
dat ook daar bezwaar kan tegen ingediend worden.
Eén iemand die in Brussel woont, maar roots heeft in
Kerkhove, heeft dat gedaan en moet het Vaticaan over
de zaak beslissen...  Eind november kwam het bericht
van het Vaticaan dat het bezwaar onontvankelijk werd
verklaard.

Voor het nieuwe ontmoetingscentrum werkt de
gemeente via WinVorm van de provincie West-
Vlaanderen. WinVorm is een selectieprocedure die
gebaseerd is op het principe van een
architectuurwedstrijd.
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Sport en Cultuur in 2021
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Kerkhove 
  

We willen alle architecten de vrije keuze geven hoe ze het
nieuwe OC zien en of ze de kerk of een deel ervan willen
behouden, hoe dan ook, we zorgen zeker voor een
blijvende herinnering aan de kerk.

De verenigingen en de school zijn vragende partijen voor
dat nieuwe OC. Een werkgroep is opgestart met
verenigingen, schoolbestuur, kerkbestuur en de gemeente
om alle noden op te lijsten.  We willen in de zomer 2021 de
kandidatuur voor WinVorm indienen. Daarvoor moet de
gemeente eigenaar zijn van de kerk. 

De principiële beslissing  tot aankoop van 
de kerk werd al  goedgekeurd 
op de gemeenteraad 
van 25 november. 
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