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Beste inwoners,
De voorbije maanden waren niet min. De intrede
van corona heeft elk van ons op één of andere
manier getroffen. De lockdown en het beperken
van onze vrijheid waren voor velen niet evident.
Daarnaast trof het virus heel wat inwoners,
zowel jong als oud. In tegenstelling tot andere
gemeenten bleef Avelgem relatief gespaard.
Voor enkelen onder ons sloeg corona hard toe
met de dood als gevolg. Sterkte aan de
nabestaanden.
Onze directie en medewerkers in de Avelgemse
zorghuizen Ter Meersch, St.-Vincentius en
Ubuntu zetten zich massaal in voor onze
medemensen.
Ook de medici, thuisverpleging en gezinshulp
deden meer dan hun deel. Vele anderen werkten
genoodzaakt thuis, verloren (tijdelijk) hun job of
konden toch blijven werken.
Onze schoolgaande jeugd bleef thuis van school
en moest de vrienden missen; directies van
scholen deden al het nodige om de
schoolpoorten weer te openen. Alleenstaanden,
80-plussers, niemand bleef gespaard.

Op één of andere manier heeft deze crisis ons
dichter bijeen gebracht, we ondergingen hetzelfde
lot, de tijd thuis gaf ons ook tijd om na te denken.
De rush in deze wereld, alles snel, moeten,
voortdurend bezig zijn…, maar dan plots verplicht
tot rust, adempauze, reflectie.
Hoe raar het ook moge klinken, de coronaperiode
heeft ons ook ergens "deugd" gedaan, we kregen
misschien andere inzichten, waardoor nieuwe
deuren open gingen. Laat ons hoe dan ook leren
uit deze crisis. Laat ons vooral positief vooruit
kijken. Blijf jullie gezond verstand gebruiken zodat
er geen al te zware 2de golf komt. Geniet alvast
van jullie vakantie, geniet van elkaar nu dit weer
kan, geniet in Avelgem, want het zal geestig zijn.
Avelgem zomert, geloof me,
tot ziens op één of ander terras van onze
horecazaken. Ik zal jullie met plezier begroeten!
Jullie burgermoeder,
Lut

Toch hebben de meesten onder ons het
volgehouden en zich aan de maatregelen
gehouden waarvoor mijn grote dank. Ik ben fier
op jullie allemaal! Jullie inzet, veerkracht en
samenhorigheid werkten inspirerend.

breugelen met gbA

iedereen is van harte welkom op onze gbA breugel
op zaterdag 17 oktober vanaf 18 uur
in OC Outrijve
graag inschrijven voor 1 oktober 2020
via mail naar anja.quintijn@gbavelgem.be
of telefonisch op 0471/81 12 43 (na 18 uur)
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Wil je ook lid worden van gbA
contacteer ons via
bestuur@gbavelgem.be
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Avelgembon Exclusief

Ten gevolge van de coronacrisis worden heel wat
Avelgemaars op financieel en sociaal-economisch
vlak zwaar getroffen. We denken hierbij zeker ook
aan onze handelaars die in 2019 al heel zwaar te
lijden kregen onder de 2 grote wegenwerken.
Pas tegen eind 2019 kon de handel in de gemeente
opnieuw de rug rechten … tot in maart dit jaar het
coronavirus nagenoeg alles stil legde. Wij beseffen
ten volle dat dit voor veel handelaars zware
gevolgen heeft en daarom willen we, naast de
bestaande federale en Vlaamse maatregelen, een
serieuze boost geven aan onze lokale economie.
Om dit te realiseren hebben we verschillende pistes
onderzocht en, na bespreking binnen het
schepencollege, voor advies voorgelegd aan de RVB
van de ondernemersraad en aan de fractieleiders
van de politieke geledingen in de gemeenteraad.

Samen met alle fracties van de gemeenteraad kozen
we er dan voor om volop in te zetten op de
Avelgembon exclusief!
Inwoners van Avelgem kunnen de “Avelgembon
exclusief” kopen in coupures van 10 -, 20 - of 40 euro.
De gemeente legt daar 25% bovenop, waardoor de
bonnen een waarde krijgen van 12,50 -, 25 - of 50
euro.

De aankoop wordt beperkt tot maximum 200
euro per persoon, wat overeenkomt met een
bonnenwaarde van 250 euro.
De gemeente voorziet hiervoor een budget van
80.000 euro.
De “Avelgembon exclusief” is
verkrijgbaar in de gemeentelijke bibliotheek
(Doorniksesteenweg 77A)
van 1 juni 2020 tot 15 juli 2020, dit zolang het
budget toereikend is. De periode kan verlengd
worden indien het budget nog niet volledig is
opgebruikt.
De bon kan telefonisch aangevraagd worden op
het nummer 056/65.30.40 of door middel van het
aanvraagformulier via de link “Avelgembon
exclusief” op de website van de gemeente.
De “Avelgembon exclusief” blijft geldig tot 31
december 2020. Met deze actie hoopt GBA onze
lokale ondernemers ten volle te steunen.
Gewoon doen!

Realisaties met coalitiepartner
- fietsstraten schoolomgevingen
- omnisportveld Munkkouter
- oplevering Guldensporenpad
- eerstelijnspsycholoog
- Avelgembon (exclusief)
- aankoop pand kringloopwinkel
- herstelplan na corona
- speelplein Outrijve
- ...

(foto genomen voor de CORONA maatregelen)
Gemeenteraadsleden gbA
Pascal Pauwels - Stijn Decraene - Simon Vandendriessche
Liesje Cartreul - Stefanie Christiaens - Lut Deseyn
Caroline Valck - Jules Lampole
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- 1,2 Mio Euro uit Vlaanderen
voor een vernieuwd wegdek
tussen Avelgem en Bossuit
(uitvoering 2021)
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Fietsroute Rondomrond Avelgem
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Inclusief beleid
gbA Avelgem is zich niet alleen bewust van het feit
dat “de commerce” moet draaien, ook al onze
inwoners moeten voldoende koopkracht hebben. De
coronacrisis trof ook onze kwetsbare gezinnen en
alleenstaanden. Daarnaast is niet enkel de fysieke
gezondheid van de mensen heel belangrijk maar ook
de mentale. Wij willen dat mensen zich “goed voelen
in hun vel”, ook corona was hier dikwijls een
spelbreker. Voor hen die het financieel moeilijk
hebben en mentaal lijden levert de gemeente extra
inspanningen.
Leercheques
Met het oog op de heropstart van het nieuwe
schooljaar breidt de gemeente de doelgroep van het
pakket schooltoelage uit. Ook kinderen die via hun
mutualiteit een verhoogde tegemoetkoming krijgen,
kunnen een beroep doen op een leercheque. Het
bedrag hiervan varieert van 30 euro tot 75 euro per
kind, naargelang het jaar waarin het kind zich
bevindt. De gemeente voorziet hiervoor een
bijkomend budget van 5.000 euro, naast de 5.000
euro die reeds voorzien was.
Verhoging
tegemoetkoming
alleenstaanden/
éénoudergezinnen
De gemeente trekt de bestaande tegemoetkoming
voor alleenstaanden/éénoudergezinnen op van 50
naar 70 euro. Daarnaast kunnen ook personen die
tijdelijk werkloos zijn of waren tijdens de
coronacrisis (met een jaarlijks belastbaar inkomen
van maximum 25.000 euro) een beroep doen op de
tegemoetkoming. Het voorziene bedrag in de
meerjarenplanning wordt hiervoor opgetrokken van
20.000 naar 35.000 euro.
Eerstelijnspsycholoog i.s.m. netwerk Geestelijke
Gezondheidszorg
Vanaf eind juni 2020 is het mogelijk om een beroep
te doen op een eerstelijnspsycholoog, na verwijzing
van een arts. Er worden maximum 4 sessies
terugbetaald. Het persoonlijk aandeel van de cliënt
bedraagt 11,20 euro per sessie of 4 euro bij
verhoogde tegemoetkoming, voor elke leeftijdscategorie. De samenwerking tussen het netwerk
Geestelijke Gezondheidszorg Zuid West Vlaanderen
en het Sociaal Huis Avelgem zorgt ervoor dat de
drempel om een psycholoog te raadplegen
aanzienlijk verlaagt, waardoor problemen in een
vroeg stadium kunnen worden gedetecteerd.
Hiermee
realiseert
gbA
een
belangrijke
verkiezingsbelofte.
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Liesje Cartreul en Jules Lampole hebben een
nieuwe fietsroute uitgewerkt van 37,8 km. Dit
lusje volgt de knooppunten van het fietsnetwerk
Leiestreek.
Je fietst in feite rond om rond Avelgem. Onderweg
ontdek je veel leuke stopplaatsen, voor een hapje
en een drankje, bij onze lokale horeca.
Een folder is gratis te verkrijgen in Spikkerelle, of
je knipt het kaartje hierboven uit, om in je
knooppunter te plaatsen.

#RondomrondAvelgem
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feesten met Lut

Feesten met Lut...

Avelgem ‘zomert’

Op zaterdag 25 april 2020 had onze
burgemeester Lut Deseyn een groot feest
gepland ten voordele van de voedsel- en
pamperbank. Wegens de corona-uitbraak is
dit evenement uitgesteld.

Van 3 juli tot 30 augustus brengt de gemeente weer ‘leven
in de brouwerij’ door een zomer- programma uit te
werken, maar ook door aan de verenigingen en
organisaties de kans te bieden om zelf activiteiten te
organiseren. De evenementenweide wordt beschikbaar
gesteld: onze nieuwe podiumwagen wordt daar
geïnstalleerd zodat er live-optredens, DJ’s, enz. kunnen
plaatsvinden.
Ook in het centrum en in de
deelgemeenten zijn hiertoe mogelijkheden.

Uitstel is echter geen afstel.

Iedereen die al
een kaart gekocht
heeft, zal deze
kunnen gebruiken
bij de volgende editie,
op zaterdag 17 april 2021.

Noteer alvast in je agenda:
03/07 Filip Kowlier
30/07 Absynthe Minded
11/07 onze plaatselijke topmuzikant Gilbert Vanderbeken
(Guy Vranken) aperitiefconcert (11u) in de Kerkstraat

Graag tot dan,
in Spikkerelle

Meer info
www.avelgem.be/avelgemzomert
www.avelgem.be/zomerplein
brochure (wordt verdeeld eind juni)

We hopen op uw begrip.

Pascal Pauwels - Liesje Cartreul
Stefanie Christiaens - Nathalie Degroote
Heidi Desmet

Hendrik Haedens - Kurt Desmet
Anja Quintijn - Johan Pauwels
ontbreekt op de foto Simon Martyn

Stijn Decraene - Simon Vandendriessche
Caroline Valck - Karolien Van Branteghem
Lut Deseyn - ontbreekt op de foto Jean-Marie Belhadi
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Simon Vandendriessche - Ivan Verhelle
Lut Deseyn - Jules Lampole
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