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Burgerzaken 

Te verlengen grafconcessies
WAT? 
Er zijn verschillende mogelijkheden om een overledene een 
laatste rustplaats te geven. Afhankelijk van de begraafwijze 
(grondgraf, kelder,  columbariumnis) heeft u de mogelijkheid 
om een concessie aan te gaan. Een concessie heeft een 
bepaalde looptijd. Zo heeft een concessie voor een kelder 
een looptijd van 50 jaar. Een grafconcessie en een concessie 
voor een columbariumnis hebben een looptijd van 20 jaar. 
Indien een concessie ten einde loopt, is de gemeente bij wet 
verplicht om alle belanghebbenden hiervan een jaar vooraf te 
informeren. Dat gebeurt aan de hand van een bericht aan het 
betrokken graf en via een lijst aan de ingang van het kerkhof. 
De gemeente is bij wet verplicht om die een jaar lang te laten 
uithangen. 
In 2016 zullen er opnieuw enkele grafconcessies ten einde 
lopen. De lijst met de betrokken graven wordt de laatste week 
van oktober uitgehangen, net als de berichten aan elk graf. 

VERLENGEN: PERIODE EN RETRIBUTIE
Een concessie verlengen kan voor een periode van 10 jaar, 
zoals bepaald in de verordening op de begraafplaatsen en 
lijkbezorging van 16 december 2013. De retributie voor het 
verlengen bedraagt de helft van de geldende tarieven voor 
een grondconcessie en een columbariumnis, en een vijfde 
voor een concessie met kelder.  

HOE VERLENGEN?
De contactpersonen van de verlopen grafconcessies worden 
aangeschreven in de periode juli-augustus 2016. De keuze kan 
dan gemaakt worden om ofwel de grafconcessie te verlengen 
ofwel stop te zetten. Indien u wenst te verlengen,  kan dat  
eenvoudig door de factuur ten laatste in oktober 2016 te 
betalen. Wenst u echter de grafconcessie stop te zetten, dan 
dient u het bijgevoegde formulier in te vullen en ons terug te 
bezorgen. 

INFO 
Kim Viaene 
09 282 17 60

Elektronische identiteitskaart (eID): weetjes
VERPLICHT EEN KIDS-ID AAN TE VRAGEN? 
Een kids-ID is een identiteitskaart voor kinderen onder de 
12 jaar. Het laat u toe om te reizen met uw kinderen binnen 
Europa. Zolang u geen reisplannen heeft, heeft u geen kids-
ID nodig. Wenst u een toch een kids-ID aan te vragen, hou 
dan rekening met een productietijd van twee weken. De 
geldigheidstermijn bedraagt drie jaar. Let op, wanneer de kaart 
vervalt,  ontvangt u geen oproeping, net omdat het enkel 
verplicht is wanneer u met uw kind(-eren) reist binnen Europa. 

PROBLEMEN MET UW EID EN NET 18 JAAR? 
Indien uw eID is geactiveerd vóór uw 18e verjaardag, kan 
het zijn dat u reeds problemen heeft gehad met uw eID. Het 
is mogelijk dat de kaart niet uitgelezen kon worden of dat 
u een melding kreeg dat de kaart niet actief is. Dat heeft te 
maken met de certificaten van uw eID (pin- en pukcode). Een 
heractivatie van de pin- en pukcode is dan voldoende om 
dit probleem te verhelpen. Dat kan eenvoudig door langs te 
komen op de dienst Burgerzaken;  neem beide codes mee. 

INFO 
Francine Michels 
09 282 17 60 

WAARVOOR DIENT DE PIN- EN PUKCODE VAN UW 
EID? 
Na aanvraag van een nieuwe eID ontvangt u via de post een 
pin- en pukcode. Die codes heeft u nodig om uw nieuwe 
eID  af te halen zodat de kaart kan worden geactiveerd. Bij 
de activatie krijgt u de keuze om de pincode aan te passen 
naar een persoonlijke code. Met de pincode kunt  u bepaalde 
zaken via internet bevestigen, zoals een document op de 
federale toepassing ‘Mijn Dossier’ aanvragen, uw elektronische 
belastingsaangifte ondertekenen, bepaalde premies 
aanvragen of een adreswijziging op de chip van de eID 
invoeren.
Indien u de pincode van uw eID vergeten bent of uw eID is 
geblokkeerd, kunt u met de pukcode een nieuwe pincode 
aanmaken op de dienst Burgerzaken. Bent u beide codes kwijt,  
dan moeten er nieuwe worden aangevraagd. Dat kan gratis via 
de website van het Rijksregister, http://www.ibz.rrn.fgov.be/nl/
identiteitsdocumenten/eid/puk-codes/ of betalend (5 euro) op 
de dienst Burgerzaken. Twee weken na de aanvraag ontvangt 
de dienst Burgerzaken uw nieuwe codes en nodigen we u uit 
om ze op te halen. 
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Bestuur

Gemeente verwerft een strategisch  
gelegen site in dorpskern Deurle 
In de gemeenteraad van 14 september 2015 werd 
de gemeentelijke aankoop van een perceel in Deurle 
goedgekeurd. De gronden zijn gelegen op de hoek van 
de Pontstraat (N437) en de Kerkweg,  en palen aan de 
pastorietuin en de parking in de Dorpsstraat. De gezamenlijke 
oppervlakte bedraagt 5.653 m². Op het perceel staan een villa 
(Kerkweg) en een woning (Pontstraat 76).

Het bestuur wil met de aankoop het unieke, maar kwetsbare 
karakter van de dorpskern versterken. Het aangekochte goed 
vormt samen met  de pastorie en de bestaande parking achter 
de pastoriemuur één site. Het bestuur wil drie doelstellingen 
realiseren met dit project.

1. Betere beleving van Deurle dorp en tegemoetkomen aan de 
parkeerproblematiek 
Een deel van de totale site biedt de mogelijkheid van 
een beperkte parkeergelegenheid aansluitend op de 
bestaande parking. Hierdoor kunnen de parkeerplaatsen 
op het kerkpleintje verdwijnen, waardoor dit pleintje qua 
belevingswaarde beter wordt. Door de verruimde parking 
uit te rijden via de Pontstraat, is het ook mogelijk de 
smalle Dorpsstraat verkeersluw te maken. Ook dat zal de 
belevingswaarde in de dorpskern ten goede komen. 

2. Creëren van bijkomende publieke open ruimte 
In de jaren 1980-1990 werden door de verwerving van de 
boomgaard en van het domein Verstrynghe belangrijke 
open ruimtes gevrijwaard en voor het publiek opengesteld. 
Na de renovatie van de pastorie krijgt ook die een publieke 
functie. Omdat het nieuw aangekochte terrein onmiddellijk 
aansluit op de pastorietuin, bestaat de mogelijkheid een 
publieke corridor naar de Leie en het uitgestrekte landschap 
van de Leiemeersen te maken. Zo  wordt  wandelen en 
genieten van de Leie ook in Deurle mogelijk gemaakt.  

3. Voorzien van beperkte woongelegenheid 
Een dorp leeft maar als er ook mensen wonen. Vóór 1960 
stonden enkele kleinere woningen op deze grond, waarvan 
er nog twee overblijven. De site biedt ook de mogelijkheid 
om een beperkt aantal kleinere woningen, op schaal van 
de bestaande kleinere woningen in de Dorpsstraat, te 
realiseren, dit door restauratie, verbouwing of nieuwbouw. 

INFO
Secretariaat
09 282 17 00

Kerk Deurle, door Gust De Smet, 1906

Aanduiding van het aangekochte perceel in Deurle
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Een eigen plek voor  
kinderen die lezen (soms) 
moeilijk vinden
In de jeugdafdeling van de bib staat een nieuw rek met een 
selectie toegankelijke boeken: 
• boeken die speciaal geschreven zijn voor kinderen met 

leesmoeilijkheden;
•  makkelijk leesbare boeken;
•  informatieve boeken in eenvoudige taal met veel plaatjes;
•  luisterboeken.
Ze staan met de cover naar voren, zodat kinderen 
gemakkelijker een boek vinden dat hen aanspreekt. De 
doelgroep zijn kinderen van 8 tot 12 jaar die om welke 
reden dan ook moeite hebben met lezen (dyslexie, adhd, 
taalachterstand, of gewoonweg niet graag lezen) én voor hun 
ouders, leerkrachten en logopedisten.
Rond dit thema organiseert de bibliotheek op 25 oktober een 
theatervoorstelling ‘Prinsesje ondersteboven’ en een infoavond 
met Mien Desmet ‘Als lezen niet vanzelf gaat’ op 19 november 
2015 (zie uitkalender). 

Nieuwe gratis wifi 
en tablets in de bib 
Het gemeentebestuur investeerde de voorbije periode in de 
installatie van draadloze internetverbindingen in verschillende 
gemeentelijke gebouwen.
U kunt gebruik maken van een draadloos netwerk in het 
gemeentehuis, raadzaal, het Tempelhof, de Brouwerijschuur, 
de Oase, cultureel centrum Zomernest en centrum De 
Vierschaar. Telkens heeft het netwerk de naam: Wlan-
latemextern. Het paswoord is ter plaatste beschikbaar. Ook in 
de bibliotheek, Museum Gevaert-Minne, de gelagzaal in de 
sporthal en het Sociaal Huis is er een draadloos netwerk.
De bibliotheek beschikt over twee tablets die u tijdens uw 
bibliotheekbezoek kunt gebruiken. Of u kunt ook op uw eigen 
tablet surfen, uw mails checken, de catalogus raadplegen. 
Zo wordt een bezoek aan de bib nog leuker en interessanter. 
Vraag het paswoord aan de balie.
Het gemeentebestuur is de Seniorenraad heel dankbaar voor 
hun steun bij enkele installaties.

Nieuws uit de bib

Wandelgidsen
Het najaar heeft hopelijk nog wat mooie dagen voor 
ons in petto, in eigen land of elders. In de bibliotheek 
vindt u een heleboel nieuwe wandelgidsen voor 
enkele actieve uitstapjes in de Ardennen, de Vogezen, 
Mallorca, Madeira, enzovoort.
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Scholen

Sancta Maria en Sint Jozef

We bouwen aan een STEENgoed schooljaar ! 
Op 1 september verwelkomden we de kinderen met een 
toneeltje en een lied, gebracht door leerkrachten. Zo werd 
ons jaarthema ‘We bouwen aan een steengoed jaar’ treffend 
ingezet. Er zijn plannen voor échte bouwwerken: nieuwe 
ramen in Sint-Jozef en binnenkort een nieuw dak op de 
kleuterschool van Sancta Maria. Maar we hebben ook figuurlijk 
gesleuteld aan de school: het directieteam kreeg een nieuwe 
façade! Directeur Peter Van Hulle wordt vanaf nu bijgestaan 
door 2 nieuwe directies: Griet Blancquaert en Anneleen Van 
Speybroeck. Zo  kan de school nog beter voldoen aan de 
wensen van een hedendaagse basisschool. 
INFO
www.vbs-latem-deurle.be  09 282 63 97 of 09 282 44 70
peter.vanhulle@vbs-latem-deurle.be

Simonnet

Dit schooljaar werken we verder aan de versterking van 
onze lessen via nieuwe methodes voor Frans, Engels en 
wereldoriëntatie ( in de lagere school) en lichamelijke 
opvoeding (in de kleuterschool). 
In een jaar zonder groot cultureel project richten we het 
vizier op muziek. Alle klassen van de lagere school bezoeken 
een muziekvoorstelling in De Bijloke en op donderdagavond 
26 november houden we een opera-avond op school:  info 
binnenkort via facebook.

INFO
Paul Lauwers, directie@simonnetschool.be 
09 282 78 70 of 0476 01 49 04 
www.simonnetschool.be  
www.facebook.com/Simonnetschool

Gemeentelijke basisschool

Verfraaiingwerken in de kleuterschool van Twee Dreven
Gedurende de grote vakantie knapte de gemeente samen 
met de leerkrachten de kleuterschool in de Twee Dreven 
flink op. De kleinste kleuters zitten in een nieuwe klas, er is 
linoleum gelegd in de klassen en de eetzaal, er is opnieuw een 
overdekte ontvangstruimte gecreëerd na de verhuis van de 
crèche Zazou naar de Klapstraat. Er kwamen frisse kleuren op 
de muren, en de speeltuigen werden waar nodig hersteld en in 
een nieuw laagje verf gestopt. 
Op de welkomstdag en de eerste schooldag keken kleuters en 
ouders hun ogen uit! Wat een verrassing!
Inlichtingen over deze verborgen parel in de wijk Hooglatem 
kunt u bij de directie verkrijgen. 

INFO
Els Hautekeete, directie, 09 282 49 46 



xx

6  |  Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem

Cultuur

Educatief programma voor 
lagere schoolkinderen                           
in museum Gevaert-Minne                                                                                           

Vrijwilligster Hilde Van Damme werkte voor het Museum 
Gevaert-Minne een educatief programma uit voor kinderen 
van de lagere school. Ze kunnen zowel individueel als in 
schoolverband op zoektocht door de collectie. 
De bedoeling is dat kinderen leren kijken naar kunstwerken en 
plezier beleven aan het oplossen van diverse opdrachten.  
Voor de individuele opdracht krijgen de kinderen ter plaatse 
een vragenlijst waarmee ze aan de slag kunnen. Wie het juiste 
schilderij vindt, krijgt een leuk aandenken mee naar huis.
Voor een bezoek in klasverband zijn er opdrachten uitgewerkt 
voor de onder- en bovenbouw. Het museum voorziet 
in het nodige materiaal en er zijn handleidingen en een 
oplossingenbundel beschikbaar. 
Hilde is zorgleerkracht en heeft 30 jaar ervaring in het lager 
onderwijs.  Verder is ze vrijwilliger in de Sint-Pietersabdij, waar 
ze instaat voor het educatief aanbod voor kinderen tot 12 jaar. 
Zo schreef ze het educatieve dossier van de tentoonstelling 
‘De Blauwe Vogel’ en ‘Lang leve de TV’. 
 
INFO
gevaert.minne@sint-martens-latem.be  09 220 71 83

Documentatie en oud-
medewerkers van de 
LIMA gezocht

De Erfgoedcel Leie Schelde verzamelt informatie 
(beeldmateriaal, documenten, getuigenissen 
en anekdotes) over het ontstaan van de unieke 
natuurvoedingsfabriek LIMA en het leven eromheen 
in Sint-Martens-Latem. Er wordt een boek en 
hoogstwaarschijnlijk een tentoonstelling aan gewijd. 
Tijdens de Week van de Smaak 2015 willen we 
de oud-medewerkers van deze fabriek nog eens 
samenbrengen om herinneringen op te halen. Dat 
gebeurt op het domein Gevaert-Minne, nabij de 
gebouwen van de voormalige fabriek.

Bent u er zelf nog aan het werk geweest? Of kent u 
mensen en hun contactgegevens? Contacteer dan de 
Erfgoedcel via 09 386 78 86 of info@egcleieschelde.be.

125 jaar Harmonieorkest
Het Harmonieorkest van Sint-Martens-Latem bestaat 125 
jaar. Notaris en componist Karel Vandersloten richtte deze 
vereniging op 20 september 1890 op als fanfare. Nu is het 
echter uitgegroeid tot een bloeiend en muzikaal sterk 
orkest. Getuige daarvan zijn de jaarlijkse Lenteconcerten. 

Over de geschiedenis van deze vereniging zijn twee 
boeken verschenen. Het eerste behelst de periode 1890 
tot 1990, en is geschreven en gepubliceerd door Raf Van 
den Abeele in 1991. Het tweede boek van de hand van 
Alex Vanhalst is pas uit en beschrijft de laatste 25 jaar. 
De respectieve prijzen bedragen 15 en 25 euro. Wie beide 
koopt, betaalt 30 euro.

BESTELLING
jodebruyne@telenet.be. 
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xxxxVrije tijd

Beweegcircuit 50+
Sporteldag Sint-Martens-Latem

Op vrijdag 27 november 2015 
organiseert de gemeente Sint-
Martens-Latem in samenwerking met 
het OCMW en de Seniorenadviesraad, 
het Beweegcircuit 50+. Het doel is 
om onze 50-plussers aan te zetten tot 
meer bewegen en sporten.
Concreet houdt dit in dat er een circuit 
opgesteld wordt met allerhande 
sporten zoals Curvebowl, Drums 
Alive, Fitball  en Lijndansen. Ook het 
BLOSO-Sportelteam zal aanwezig 
zijn om de fitheid te meten van de 
aanwezigen. De deelnemers kunnen 
de verschillende sporten uittesten 
en vervolgens doorschuiven. Er zal 
gepeild worden naar interesse voor de 
sporten, om vervolgens in het voorjaar 
van 2016 hier een initiatiereeks rond 
te voorzien. 
Dit evenement zal doorgaan van 13 

uur tot 17 uur in de sporthal Latem-
Deurle, Hoge Heirweg 64, 9830 
Sint-Martens-Latem. In de cafétaria 
voorzien we een gezonde snack en 
drankje.
Inschrijven  kan via sport@sint-
martens-latem.be of aanmelden bij de 
dienst Vrije Tijd in het gemeentehuis. 
Op de dag zelf zal 5 euro gevraagd 
worden ter compensatie van deze 
namiddag vol beweging.
Voor up-to-date info kan je steeds 
terecht op onze website (www.sint-
martens-latem.be/sport) of bij de 
dienst Vrije Tijd.

INFO
Michael Verlijsen
09 282 17 70
sport@sint-martens-latem.be

Jeugdraad zoekt 
nieuwe leden en 
voorzitter (m/v) 
met talent

Na drie jaar van gedreven 
engagement voor de jeugd 
en het geregeld adviseren van 
het gemeentebestuur, verlaten 
voorzitter Stefaan Van Bever en 
secretaris, Emmelie Muylaert de 
jeugdraad. Wij willen hen en de 
volledige vorige ploeg (zie foto) 
bedanken voor hun inzet!
Ben je minimum 16 jaar en heb 
je zin om na te denken over het 
lokaal jeugdbeleid? 
Dan is de jeugdraad misschien 
iets voor jou! 
Heb je al wat meer ervaring 
en lijkt het je leuk om de 
jeugdraad voor te zitten, dan 
word jij misschien wel de nieuwe 
voorzitter.

INFO
Veerle Yperman
09 282 17 75
jeugdraad@sint-martens-latem.be 

Welkom in de kinderraad!
De kinderraad is een vergadering 
waar enkel kinderen een stem 
hebben. Woon je in ons dorp of ga je 
naar school in Sint-Martens-Latem of 
Deurle? Ben je 10+? Zeg je graag eens 
jouw mening? Kom dan maar eens 
naar de kinderraad! De kinderraad 
vergadert 4 keer per schooljaar op 
woensdagnamiddag. We geven advies 
aan het College van Burgemeester 

en Schepenen over natuur, 
verkeersveiligheid, speelruimte, sport 
en communicatie.  

INFO
Veerle Yperman 
09 282 17 75
veerle.yperman@sint-martens-latem.be
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Senioren

Seniorenweek 2015
Van zondag 15 tot en met  zondag 22 november 2015 
organiseren de Latemse Seniorenraad, het OCMW en het 
gemeentebestuur de jaarlijkse seniorenweek . We bieden 
u 5 boeiende activiteiten aan. Alle 60-plussers kregen 
een boekje in de bus met het volledige programma en de 
inschrijvingsstrook. 

De seniorenweek openen we plechtig op zondag 15 
november 2015 in de raadzaal van het gemeentehuis met 
pianointermezzo’s van Yanna Penson. 

Op dinsdag 17 november 2015 brengen we een bezoek aan 
het STAM voor de tentoonstelling “Het verloren koninkrijk. 
Willem I en België.”

Lucien Kleppe brengt op donderdag 19 november 2015 een 
intieme vertelling naar de schitterende novelle ‘De Moeder 
en de drie soldaten’ van Ernest Claes. Hij eindigt met een 
humoristisch stuk ‘Het grappige leven van nonkel Fons.’ 
Spetterende afsluiting van de Seniorenweek op zondag 
22 november 2015. Een toneelnamiddag in Centrum de 
Vierschaar om niet te missen. 

De feestnamiddag op zaterdag 21 november 2015 staat 
in het  teken van het afscheidsoptreden van ‘Toneel houdt 
jong’. Zij brengen voor eigen publiek een selectie van 
komische sketches in de cafetaria van de sporthal. 

Op zondag 22 november 2015 sluiten we de seniorenweek 
spetterend af met een dansnamiddag in de balzaal van de 
sporthal. Twee professionele dansparen openen de dansvloer 
met met een verrassend tango-optreden. 

Daarna herbeleven we opnieuw, muzikaal en zelf dansend, 
de gouden jaren vanaf 1960. Alle fuivers van vorig jaar, 
sympathisanten, vrienden en kennissen (ook min 60-plussers) 
zijn van harte welkom op de dansnamiddag. 

Het aantal plaatsen voor alle activiteiten is beperkt. De 
eersten zullen er zeker bij zijn. De inschrijvingskaart, die 
u in het programmaboekje van de Seniorenweek vindt, 
brengt u binnen in het Sociaal Huis. Vergeet zeker niet uw 
telefoonnummer te vermelden. Wenst u vervoer voor één van 
de activiteiten, dan kan u dat in Sociaal Huis aanvragen. Kan 
u door omstandigheden niet aanwezig zijn op een activiteit, 
verwittig dan het Sociaal Huis. 

INFO EN INSCHRIJVINGEN 
Sociaal Huis, Vennelaan 23, 09 282 78 36

Computerlessen voor senioren
NIEUWE INSCHRIJVINGEN
Wenst u aan computerlessen deel te 
nemen en de digitale wereld (beter) 
te leren kennen? Schrijf dan tijdig 
in en laat ons weten wat u precies 
wenst aan te leren of waarin u zich 
wil bekwamen. Begin 2016 starten we 
een nieuwe reeks programma’s. 

DIGITAAL PETER- & METER-
SCHAP GEZOCHT!
Vóór de vakantieperiode hebben 32 
medesenioren hun eerste stappen 
in het computergebeuren gezet. 

In september startten reeds een 
twintigtal nieuwe kandidaten. 
Ook voor gevorderden zoeken 
we de ideale vormingsmethode 
in eigen gemeente, hetzij met 
computervaardige inwoners hetzij 
met externe krachten.
Menig pc- en tabletgebruiker beseft 
dat oefening kunst baart. Toch zijn er 
momenten dat de starter wat hulp 
nodig heeft.

Precies voor deze ondersteuning 
zoeken we inwoners met pc- 

en/of tabletexpertise die hun 
medesenioren de nodige informatie 
kunnen bieden, of telefonisch of via 
bijstand thuis. 
Vrijwillige senioren die zich geroepen 
voelen zo’n peter- of meterschap waar 
te nemen, kunnen ons contacteren. 

INFO
Latemse Seniorenraad 
vorming.digitaal.l-d@telenet.be 
info@seniorenraad-latem-deurle.be
Brandstraat 6, 9830 Sint-Martens-Latem
09 282 20 07 en 09 282 48 37
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Academie +3

Academie-Plus-3 is een van de vele 
activiteiten binnen de werking van 
het OCMW, met als doelstelling 
50-plussers de kans te bieden om in 
een ontspannen en gemoedelijke sfeer 
hun hobby te beoefenen. De tekenaars 
en schilders kunnen hun creativiteit de 
vrije loop laten tijdens de wekelijkse 
bijeenkomsten op donderdagmiddag. 
Elkeen past de techniek toe die hem/
haar het beste ligt. De deelnemers 
worden hierin begeleid door twee 
ervaren en deskundige vrijwilligers 
van de gemeente, gediplomeerde in 
de tekenkunst André De Coene en 
gerenommeerd kunstschilder Chris De 
Clercq.

De resultaten van hun inspanningen kan 
men jaarlijks bewonderen tijdens een 
eigen tentoonstelling.
Wenst ook u uw creatieve talenten te 
uiten en te ontplooien, dan bent  u van 
harte welkom elke donderdag van 14 tot 
17 uur (behalve in de schoolvakanties) in 
de polyvalente zaal van Huize Elsakker, 
Priesterage 57. 

INFO EN INSCHRIJVING
Sociaal Huis 
Carine Van De Casteele  
09 282 78 36

Renovatie Huize 
Elsakker gaat vooruit

Het OCMW heeft een belangrijke stap 
gezet in het investeringsproject om het 
seniorenflatgebouw energiezuiniger en 
comfortabeler te maken.

De zoldervloerisolatie is gespoten 
en de nieuwe ramen met hoge 
rendementsbeglazing zijn geplaatst. 
De bewoners zijn in ieder geval uiterst 
tevreden en merken nu al een verschil 
in de isolerende waarde van hun nieuwe 
ramen.

De toegangsdeuren zijn ook 
vernieuwd. De deuren zijn vervangen 
door automatische schuifdeuren. De 
schuifdeuren zijn uitgerust met een 
timerfunctie en zijn ook te bedienen 
vanuit de flatjes via de intercom.

In een volgende fase zal de 
verwarmingsinstallatie van het 
seniorenflatgebouw aangepakt 
worden. Uit een studie bleek dat er veel 
energiewinsten te boeken zijn door 
de verwarming om te schakelen op 
aardgas. Nu de isolatiewerken achter 
de rug zijn, kan verder gewerkt worden 
aan het bestek om die werken te laten 
uitvoeren. We hopen het bestek dit jaar 
nog af te krijgen, zodat de werken in 
2016 nog kunnen starten.

Groepsaankoop 
Groene Stroom voor 
alle inwoners

Vanaf 3 november 2015 wordt de 
informatiecampagne naar alle Oost-
Vlamingen officieel op gang getrokken.
Via de website www.
samengaanwegroener.be zullen 
de inwoners zich opnieuw online 
en vrijblijvend kunnen inschrijven 
gedurende een periode van 10 weken.
De veiling is gepland voor 19 januari 
2016. Ieder die inschrijft, krijgt een 
persoonlijk aanbod. 
Op basis daarvan beslist men om al dan 
niet over te stappen van leverancier. 
Accepteren zou dan kunnen tot 31 
maart 2016.

De inwoners van Sint-Martens-Latem 
die niet over een internetverbinding 
beschikken, kunnen terecht in het 
Sociaal Huis tot 20 januari 2016. 
Op dinsdag en donderdagochtend zal 
onthaalmedewerker Annick Declercq u 
helpen om in te schrijven.

INFO
Sociaal Huis
Annick Declercq
09 282 78 36 

Beschermd wonen in het seniorenflatgebouw Huize Elsakker

Sociaal Huis
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Welzijn

Samen solidair
Het OCMW van Sint-Martens-Latem 
koos er in 2002 voor een Lokaal 
Opvanginitiatief (LOI) op te starten en 
zo 12 personen op te vangen. Dat aantal 
werd in 2012 op vraag van Fedasil (het 
Federaal Agentschap voor de Opvang 
van Asielzoekers) uitgebreid naar 15. 
Naar aanleiding van de aanhoudende 
vluchtelingenstroom zijn we momenteel 
op zoek naar extra woongelegenheid om 
de opvangmogelijkheid beperkt uit te 
breiden tot 20 à 25 plaatsen. Hieronder 
geven we u graag wat meer informatie 
over de opvang van asielzoekers in het 
LOI, wat voorafgaat aan deze opvang en 
wat er daarna gebeurt.

Registratie
Een asielzoeker dient zich bij aankomst 
in het land eerst aan te melden bij de 
Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ). 
Deze overheidsdienst zorgt voor de 
registratie. Hier worden vingerafdrukken 
genomen om te kijken of iemand al 
niet eerder een asielaanvraag in een 
ander Schengenland heeft ingediend. 
Na de vingerafdrukken en een medisch 
onderzoek worden de asielzoekers door 
Fedasil verdeeld over het land.

Verblijf in het LOI
Asielzoekers die in het LOI verblijven 
krijgen er bed-bad-brood. Dat betekent 
dat ze opgevangen worden in woningen 
die gehuurd worden. Ze leven samen, 
hebben een eigen kamer en delen de 
gemeenschappelijke keuken en de 
sanitaire voorzieningen. Zij krijgen een 
wekelijks leefgeld van maximum 69 
euro, waarvan ze voeding en privéuitga-
ven dienen te bekostigen. Gedurende 
dit verblijf worden ze begeleid bij hun 
asielaanvraag. Het is het Commissariaat 
Generaal voor de Vluchtelingen en de 
Staatlozen die het eigenlijke vluchtver-
haal onderzoekt en toetst aan de Con-
ventie van Genève. Dit verdrag bepaalt 
of iemand als vluchteling wordt erkend. 
De definitie van vluchteling luidt: “Een 
persoon die uit gegronde vrees voor ver-
volging wegens zijn ras, godsdienst, nati-
onaliteit, het behoren tot een bepaalde 
sociale groep of zijn politieke 

overtuiging, zich bevindt buiten het land 
waarvan hij de nationaliteit bezit, en die 
de bescherming van dat land niet kan 
of, uit hoofde van bovenbedoelde vrees, 
niet wil inroepen, of die, indien hij geen 
nationaliteit bezit en verblijft buiten het 
land waar hij vroeger zijn gewone ver-
blijfplaats had, daarheen niet kan of, uit 
hoofde van bovenbedoelde vrees, niet 
wil terugkeren.” De status van subsidiaire 
bescherming wordt toegekend wanneer 
iemand niet in aanmerking komt om 
als vluchteling te worden erkend, maar 
de situatie in het land van herkomst te 
onveilig is om te worden teruggestuurd. 
Dit is een tijdelijk statuut en wordt jaar 
na jaar herbekeken.

Tijdens het verblijf in het LOI wordt 
gezocht naar een zinvolle daginvulling. 
Werken is namelijk niet toegelaten 
in de eerste zes maanden van de 
asielprocedure. Iedereen wordt via het 
Huis van het Nederlands doorgestuurd 
naar de lessen Nederlands tweede 
taal.  Een inburgeringscursus over 
het reilen en zeilen in België wordt 
standaard gevolgd. Verder wordt de 
asielzoeker voorbereid op de toekomst 
en geïnformeerd over de asielprocedure 
en de mogelijke gevolgen van een 
positieve of negatieve beslissing. Het 
veeleer korte verblijf – enkele weken tot 
enkele maanden – van de asielzoeker in 
het LOI en de onzekere situatie tijdens 
de lopende asielaanvraag maakt een 
duurzame hulpverlening niet altijd 
mogelijk. 

Na het LOI
Asielzoekers die als vluchteling worden 
erkend of de status van subsidiaire 
bescherming hebben verkregen, hebben 
vrije woonstkeuze. Zij hebben dan twee 
maanden de tijd om het LOI te verlaten 
en op de private huurmarkt een wo-
ning of appartement te vinden. Vanaf 
dan kunnen zij opnieuw bouwen aan 
hun toekomst en zich integreren in de 
maatschappij.
Zij die een negatieve beslissing kregen 
en hun beroepsmogelijkheden hebben 
uitgeput, krijgen een bevel om het 

grondgebied te verlaten. Soms besluiten 
mensen terug te keren naar het land van 
herkomst via een project van vrijwillige 
terugkeer. Anderen proberen hun 
toekomst verder te zetten in een ander 
land of belanden in de illegaliteit.

Oproep
Eigenaars die binnen Sint-Martens-
Latem een woongelegenheid willen 
verhuren aan het OCMW voor de 
opvang van oorlogsvluchtelingen of 
buiten Sint-Martens-Latem een woning 
of appartement willen verhuren aan 
erkende vluchtelingen, kunnen contact 
opnemen met het Sociaal Huis. In de 
huidige vluchtelingencrisis is dit de 
grootste nood waarin wij hulp kunnen 
bieden. 

INFO
Sociaal Huis
Gerry Fauconnier 
09 282 78 36

Wilt u een project steunen? 

Werkt u als vrijwilliger voor een 
ontwikkelingssamenwerkings-
of sociaal project en u kan nog 
een extra steuntje gebruiken? 
Dien uw subsidieaanvraag en 
gemotiveerd dossier in voor 5 
november 2015 ter attentie van 
het College van Burgemeester 
en Schepenen, Dorp 1, 9830 Sint-
Martens-Latem. 
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Veiligheid

Donkere dagen campagne:  
aandacht voor inbraakpreventie
De inbraakcijfers voor 2015 zijn gevoelig gedaald. Dit mag ons 
echter niet minder alert maken. De donkere dagen komen 
eraan. Hét moment om extra aandacht te besteden aan 
inbraakpreventie.
WAT KUNT  U ZELF DOEN?
Inbrekers breken in wanneer u hen het makkelijkst maakt. 
Ze slaan hun slag meestal als er niemand thuis is. Vaak in de 
vooravond, als de meeste mensen nog op het werk zijn en de 
woning een onbewoonde indruk geeft. Net op die momenten 
vergeet men de juiste maatregelen te treffen. 
Nochtans, eenvoudige veiligheidstips kunnen al veel 
verhelpen:
• Laat geen gereedschap in de tuin slingeren en berg alles op 

achter slot en grendel. 
• Laat geen ladders staan. Inbrekers geraken ook makkelijk op 

de eerste verdieping door tuinmeubelen op te stapelen. 
• Sluit altijd alle ramen en deuren, ook al ben je maar even 

weg. Ramen op kipstand of vliegenramen zijn kinderspel 
voor inbrekers.

Elke inwoner van politiezone Schelde-Leie kan een beroep 
doen op diefstalpreventieadvies, gratis en vrijblijvend. Onze 
diefstalpreventieadviseur komt langs en maakt een lijst op met 
acties om je woning beter te beveiligen. Dankzij eenvoudige 
ingrepen kunt al een heel verschil maken. En voor de meer 
prijzige maatregelen zijn er vaak gemeentepremies te 
verkrijgen. 
INFO
melissa.beulens@pzschelde-leie.be   09 321 76 97  

Herziening gemeentelijk mobiliteitsplan
Het mobiliteitsplan van Sint-
Martens-Latem dateert van 
november 2004. In 2013 nam het 
gemeentebestuur het initiatief tot de 
herziening ervan. De gemeentelijke 
begeleidingscommissie mobiliteit, 
afgekort GBC, is belast met het 
herzieningstraject. Belangrijke 
partners in de GBC zijn het 
departement Mobiliteit en Openbare 
Werken van de Vlaamse overheid en 
De openbare vervoersmaatschappij 
De Lijn.  De herziening bestaat 
uit verschillende fases. De 
verkenningsfase houdt de selectie 
van de te onderzoeken thema’s in en 
werd afgerond in februari 2014. De 
uitwerkingsfase bevat de resultaten 
van het onderzoek en geeft een 
aantal mogelijke oplossingen mee. 
Het eindresultaat is de beleidsnota 

of het ontwerp van mobiliteitsplan 
waarin het bestuur de acties en 
de maatregelen bepaalt om het 
beoogde beleid te realiseren. Het 
gemeentebestuur zal het ontwerp 
van mobiliteitsplan toelichten aan 
de gemeentelijke adviesraden en 
publiceert het document op de 
website www.sint-martens-latem.be/
mobiliteitsplan.
Op 16 november 2015 stellen wij 
het ontwerpplan voor aan het 
publiek; afspraak om 19.30 uur in het 
gemeentehuis.  
Ook uw opmerkingen en suggesties 
zijn welkom tot en met 30 november 
2015, per brief ter attentie van 
het college van burgemeester 
en schepenen, Dorp 1, 9830 Sint-
Martens-Latem of per mail 
peter.vanherp@sint-martens-latem.be

Rookmelders redden levens 
Jaarlijks zijn er een 20.000 woningbranden in België. Daarbij 
raakt niet alleen de hitte van het vuur slachtoffers, maar vooral 
de rook is dodelijk. Zeker als een brand ‘s nachts uitbreekt. 
Investeer daarom in rookmelders. Hang ze op de juiste 
plaatsen en test ze regelmatig. Zo maakt u dubbel zoveel kans 
om een brand te overleven. 
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TOT DI 24 NOVEMBER – 13U30
AQUARELLESSEN VOOR 
BEGINNERS
Waar: Atelier Nicole Vlerick 
Organisator: Den Laetemschen 
Vriendenkring
Info: nicole_vlerick@telenet.be 
http://leiestreek.com

TOT ZO 10 JANUARI 
CAROL BOVE / CARLO SCARPA
De tentoonstelling presenteert 
een ensemble nieuwe werken 
van de Amerikaanse kunstenaar 
Carol Bove (°1971) in dialoog 
met tentoonstellingsmeubilair 
en beeldhouwwerken van 
de Venetiaanse architect en 
tentoonstellingsvormgever Carlo 
Scarpa (1906-1978).
Waar: Museum Dhondt-Dhaenens
Prijs: 5 euro
Info: www.museumdd.be
info@museumdd.be

ZO 25 OKTOBER – 10U30
THEATERVOORSTELLING 
PRINSESJE ONDERSTEBOVEN
Een bezielde Raf Missorten (Nazareth) 
brengt met zijn hele gezin, in geuren 
en kleuren, het verhaal van Prinsesje 
Ondersteboven aangevuld met 
passende gedichtjes. Voor kinderen 
vanaf 4 jaar en hun (groot)ouders. 
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: Openbare bibliotheek
Info: 09 282 87 87
bibliotheek@sint-martens-latem.be

DI 27 OKTOBER – 20U
KWALITEIT VAN LEVEN TOT OP 
HET EINDE
Wanneer het leven stilletjes aan 
ten einde loopt, worden we 
geconfronteerd met vele vragen. 
Dan is het belangrijk om goed 
geïnformeerd te zijn.
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: KVLV 
Prijs: 7 euro
Info en reservatie:  
kvlvoostvlaanderen@ons.be

ZA 31 OKTOBER TOT 
ZO 15 NOVEMBER

EXPO JOS DECORDIER
Veertig jaar later kunnen we het 
werk van Jos Decordier opnieuw 
bewonderen in Sint-Martens-
Latem. Schilderend ervaart ze de 
realiteit als een samenspel van 
stigma’s en symbolen waarbij 
een subtiel gebalanceerd coloriet 
de vormen verschuift naar een 
metafysisch klimaat. Met haar 
dégradétechniek bereikt ze ijle 
nuances in overeenstemming met 
haar gevoelens.
Waar: Museum Gevaert-Minne
Info: 09 220 71 83
gevaert.minne@sint-martens-latem.be

ZO 1 NOVEMBER – 8U
VTT HERTEKAMP
De VTT Hertekamp is een 
massaevenement voor recreatieve 
mountainbikers en wielrenners met 
een VTT-parcours langs onverharde 
wegen en paden in de Latemse en 
Drongense meersen. Terzelfdertijd 
worden twee cyclotochten van 25 
en 50 km georganiseerd in dezelfde 
regio. 
Waar: Sporthal Latem-Deurle
Organisator: Velo Club Karel Van 
Wijnendaele
Prijs: 5 euro
Info: http://vckvw.be

ZO 8 NOVEMBER – 14U15
HET VERLOREN KONINKRIJK VAN 
WILLEM I EN BELGIE
Tweehonderd jaar geleden werden 
Nederland en het latere België 
samengevoegd tot het Koninkrijk der 
Nederlanden. Willem I regeerde als 
een onvervalst verlicht despoot, maar 
zette ook sterk in op de ontwikkeling 
van de industrie, de infrastructuur, het 
onderwijs en het culturele leven. 
Waar: STAM, Godshuizenlaan 2, Gent 
Organisator: Davidsfonds
Prijs: 15 euro, 10 euro voor DF-leden
Info: etienne_bauwens@hotmail.com, 
09 282 30 77

Oktober - November
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Oktober - November

11.11.11- actie Latem-Deurle
Zondag 8 november  - 19u

De muzikale familie De Cauter, 
Koen en zonen Waso, Dajo en 
Myrddin, brengt een program-
ma met chanson, gipsy jazz, 
volksmuziek en flamenco. 

Vooraf zal gastspreker Bogdan 
Vanden Berghe, algemeen 
directeur van 11.11.11., kort en 
boeiend het jaarthema 2015 
‘Sociale Bescherming voor 
iedereen’ toelichten. 

Vóór en na het optreden kun-
nen er zoals bij vorige acties, 
derdewereldproducten aange-
kocht worden aan de mobiele 
Oxfamwinkel. 

De opbrengst van deze avond 
gaat integraal naar 11.11.11.

Waar: Feestzaal Sancta Maria  
Latemstraat 30 
Organisatie: 
Prijs: 15 euro 
Kaarten:  
Pierre Leroy, 09 282 71 55 
Baarle-Frankrijkstraat 85 
pierre.leroy@telenet.be .
Guido De Geyter, .09 282 29 80 
Pontweg 14, Deurle . 
degeyterguido@hotmail.com 
Koen Van den Abeele, 
09 282 32 94  
Kerkstraat 21  
kvda.sml@skynet.be
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DI 10 NOVEMBER – 19U30
VOORSTELLING: OOIT KOMT HET 
GOED
Voorstelling roman ‘Ooit Komt 
het Goed’ van Albert-Fernand 
Haelemeersch met als sprekers Karlijn 
Sileghem en Stefaan Van Laere. 
Muzikale omlijsting door Nils de 
Caster.
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: Den Laethemschen 
Vriendenkring
Info: www.partizaan.be 
alberthaelemeersch@gmail.com

ZA  14 NOVEMBER – 14U
WEEK VAN DE SMAAK: 
TERUGKOMMOMENT OUD-
MEDEWERKERS LIMA
Tijdens de Week van de Smaak 
brengen we oud-medewerkers 
van de LIMA opnieuw samen om 
herinneringen op te halen aan deze 
unieke natuurvoedingsfabriek. 
Bent u hier zelf nog aan het werk 
geweest? Of kent u mensen en hun 
contactgegevens? Contacteer ons!
Waar: Domein Gevaert-Minne
Organisator: Cultuurdienst i.s.m. 
Erfgoedcel POLS
Info: jolien.verroeye@egcleieschelde.
be, 09 386 78 86

ZO 15 NOVEMBER – 14U
WEEK VAN DE SMAAK: BAKDEMO 
ZUURDESEMBROOD A LA LIMA
Een bakdemonstratie die de 
geheimen van het zuurdesembrood 
prijsgeeft. Er wordt historische 
informatie gegeven bij het recept van 
de wereldbefaamde LIMA-broden 
en de deelnemers aan de workshops 
worden wegwijs gemaakt in het zelf 
bereiden van zuurdesembrood. 
Waar: Bakoven Kwakstraat
Organisator: Cultuurdienst i.s.m. 
Erfgoedcel POLS
Prijs: 3 euro
Info en reservatie: 09 386 78 86
info@egcleieschelde.be

MA 16 NOVEMBER – 20U
ELKAAR HELPEN BIJ VERLIES EN 
VERDRIET
Prof. Manu Keirse brengt een lezing 
over het verwerken bij verlies en 
verdriet. Mensen in rouw en hun 
omgeving stellen zich allerlei vragen: 
is het normaal dat je je na maanden 
nog zo verdrietig voelt? Is het ooit 
nog mogelijk om weer van het leven 
te genieten?
Waar: raadzaal gemeentehuis
Organisator: Openbare bibliotheek
Prijs:2 euro
Info: 09 282 87 87
bibliotheek@sint-martens-latem.be

DO 19 NOVEMBER – 19U30
ALS LEZEN NIET VANZELF GAAT
Infoavond met specialist 
‘leerproblemen’ Mien Desmet; die 
zich richt tot ouders, grootouders, 
leerkrachten die kinderen op een 
speelse manier willen helpen bij hun 
leesvaardigheden. 
Waar: Openbare bibliotheek
Organisator: Openbare bibliotheek
Info:  bibliotheek@sint-martens-
latem.be, 09 282 87 87

ZA 21 NOVEMBER – 18U
LEDENMIS MET GREGORIUSKOOR
Waar: Sint-Martinuskerk
Organisator: Davidsfonds
Info: guido.vandenberghe@UGent.be

ZA 21 NOVEMBER – 19U
LEDENFEEST MET JIM CAIN
De start van de feestelijkheden rond 
75 jaar Davidsfonds Latem-Deurle.
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: Davidsfonds
Info: jeaninedeweirt@skynet.be

ZA 28 NOVEMBER – 20U
BENEFIETCONCERT TAMIHA
The Mardi Gras Jazzband. De 
opbrengst gaat integraal naar Tamiha, 
de Tanzaniaanse ngo die zich inzet 
voor de opvang en opleiding van HIV-
wezen en weduwen.
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: Tamiha
Prijs: 20 euro
Info: www.tamiha.be, infotamiha@
gmail.com

ZA 28 EN ZO 29 NOVEMBER
– 12 TOT 17U

SCHATTEN UIT TANZANIA 
GESCHENKENBEURS
Spring binnen op deze jaarlijkse 
geschenkenbeurs voor een origineel 
cadeau. De opbrengst gaat integraal 
naar ngo Tamiha (zie boven).
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: Tamiha
Info: www.tamiha.be, infotamiha@
gmail.com
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Waar: Domein Gevaert-Minne
Organisator: Cultuurdienst i.s.m. 
Erfgoedcel POLS
Info: jolien.verroeye@egcleieschelde.
be, 09 386 78 86

ZO 15 NOVEMBER – 14U
WEEK VAN DE SMAAK: BAKDEMO 
ZUURDESEMBROOD A LA LIMA
Een bakdemonstratie die de 
geheimen van het zuurdesembrood 
prijsgeeft. Er wordt historische 
informatie gegeven bij het recept van 
de wereldbefaamde LIMA-broden 
en de deelnemers aan de workshops 
worden wegwijs gemaakt in het zelf 
bereiden van zuurdesembrood. 
Waar: Bakoven Kwakstraat
Organisator: Cultuurdienst i.s.m. 
Erfgoedcel POLS
Prijs: 3 euro
Info en reservatie: 09 386 78 86
info@egcleieschelde.be

MA 16 NOVEMBER – 20U
ELKAAR HELPEN BIJ VERLIES EN 
VERDRIET
Prof. Manu Keirse brengt een lezing 
over het verwerken bij verlies en 
verdriet. Mensen in rouw en hun 
omgeving stellen zich allerlei vragen: 
is het normaal dat je je na maanden 
nog zo verdrietig voelt? Is het ooit 
nog mogelijk om weer van het leven 
te genieten?
Waar: raadzaal gemeentehuis
Organisator: Openbare bibliotheek
Prijs:2 euro
Info: 09 282 87 87
bibliotheek@sint-martens-latem.be

DO 19 NOVEMBER – 19U30
ALS LEZEN NIET VANZELF GAAT
Infoavond met specialist 
‘leerproblemen’ Mien Desmet; die 
zich richt tot ouders, grootouders, 
leerkrachten die kinderen op een 
speelse manier willen helpen bij hun 
leesvaardigheden. 
Waar: Openbare bibliotheek
Organisator: Openbare bibliotheek
Info:  bibliotheek@sint-martens-
latem.be, 09 282 87 87

ZA 21 NOVEMBER – 18U
LEDENMIS MET GREGORIUSKOOR
Waar: Sint-Martinuskerk
Organisator: Davidsfonds
Info: guido.vandenberghe@UGent.be

ZA 21 NOVEMBER – 19U
LEDENFEEST MET JIM CAIN
De start van de feestelijkheden rond 
75 jaar Davidsfonds Latem-Deurle.
Waar: Centrum De Vierschaar
Organisator: Davidsfonds
Info: jeaninedeweirt@skynet.be

ZA 28 NOVEMBER – 20U
BENEFIETCONCERT TAMIHA
The Mardi Gras Jazzband. De 
opbrengst gaat integraal naar Tamiha, 
de Tanzaniaanse ngo die zich inzet 
voor de opvang en opleiding van HIV-
wezen en weduwen.
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: Tamiha
Prijs: 20 euro
Info: www.tamiha.be, infotamiha@
gmail.com

ZA 28 EN ZO 29 NOVEMBER
– 12 TOT 17U

SCHATTEN UIT TANZANIA 
GESCHENKENBEURS
Spring binnen op deze jaarlijkse 
geschenkenbeurs voor een origineel 
cadeau. De opbrengst gaat integraal 
naar ngo Tamiha (zie boven).
Waar: Oude Brouwerij
Organisator: Tamiha
Info: www.tamiha.be, infotamiha@
gmail.com

November

Kunstendag voor kinde-
ren: Latemse dichters met 
een knipoog (6+)
zo 15 november – 14u

Word zelf kunstenaar! Je krijgt 
een bundel met enkele verzen 
van (hedendaagse) Latemse 
dichters en schildersmateriaal. 
Daarmee kan je je fantasie 
‘verbeelden’. We dagen ook 
de begeleiders uit om deel 
te nemen of zelf haiku’s te 
schrijven. Zie je dit niet zitten, 
dan kan je de poëzierijke 
omgeving verkennen met een 
natuurgids. 
Waar: De Oase
Organisator: Cultuurdienst 
i.s.m. LuKiArt
Prijs: 6 euro voor kinderen 
8 euro voor volwassenen
Info en reservatie:  
www.lukiart.be 
sabine.pauwaert@telenet.be
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Het project Q –  
de eeuwige jeugd

De monumentale dreven met 
Amerikaanse eiken en beuken zijn een 
vertrouwd beeld in Latem en Deurle. 
Minder bekend zijn onze oudste (straat)
bomen. Twee knoestige eiken zijn stille 
getuigen van de Kortrijkschen Heerweg 
die anno 1716 werd vervangen door 
de steenweg Gent-Kortrijk. Je vindt 
de bomen in de Hoge Heirweg ter 
hoogte van de huisnummers 35 en 47. 
Wat meteen opvalt, is dat de bomen 
ooit werden geknot. Vandaag kennen 
we vooral de wilg als knotboom, 
maar vroeger knotte men ook andere 
boomsoorten voor geriefhout. 
Knotbomen stonden toen niet alleen 
in het landschap, maar waren een 
onderdeel van gemengde kaphagen 
en houtkanten die als veekering 
dienstdeden. 

De twee knoteiken behoren tot het 
Vlaams houtig erfgoed. In december 
2010 verwierven zij de status van 
monument. Samen met de bomen is 
een cirkelvormige zone met een straal 
van 7 meter rond de bomen beschermd.

De zomereik, ofwel ‘Quercus robur’, 
heeft van alle inheemse boomsoorten 
het meest ecologische relaties. In 
het bijzonder in bosverband is er 
sprake van meerdere honderden 
insectensoorten, die op de een of 
andere manier gebruikmaken van de 
boom. De symboliek van ‘de oudste’ 
en het gegeven dat deze twee eiken 
een zeer goede vitaliteit hebben, 
bracht ons op het idee om hun genen 
een nieuwe toekomst te geven: de 
start van het project Q(uercus). Dit 
najaar oogsten we eikels die door een 
boomkweker worden opgekweekt. In 
2018-2019 verwachten we het eerste 
bosgoed. Dit zijn planten van ongeveer 
een meter hoog waarmee we samen 
met de scholen nieuw bos willen 
aanplanten in het parkbos. In 2022-2023 
hopen we te kunnen beschikken over 
hoogstambomen om enkele dreven aan 
te planten.

INFO
Peter Van Herp 
peter.vanherp@sint-martens-latem.be

Natuur

Plaats nooit  
reclameborden 
of wegwijzers op 
openbaar domein 

Geregeld stellen we vast dat 
inwoners of handelszaken 
bordjes of wegwijzers plaatsen 
op openbaar domein. Dat is 
echter enkel toegelaten na 
goedkeuring door het College 
van Burgemeester en Schepenen.
Volgens het GAS-reglement is 
het eveneens verboden om de 
openbare ruimte te gebruiken: 

• als terras of voor het plaatsen 
van tafels, stoelen, koopwaren 
en andere voorwerpen; 

• als stort- of stapelplaats van 
materialen of grondstoffen 
buiten de gereglementeerde 
tijdstippen voor het 
buitenzetten van huisvuil; 

• als werkplaats voor het 
opstellen van werktuigen;

• voor het vervaardigen van 
beton, mortel of eender welke 
andere materie; 

• om vuil afkomstig van 
bouwwerven achter te laten. 

Handelingen in strijd met dit 
artikel moeten op verzoek van de 
politie of van een gemachtigde 
ambtenaar onmiddellijk 
stopgezet worden. Als de 
overtreder niet meteen ingrijpt, 
kan de gemeente zich het recht 
voorbehouden  om bovenop een 
GAS-boete ook de kosten voor 
verwijdering te factureren. 

INFO
www.sint-martens-latem.be/gas 
(artikel 31)
of uw wijkagent (info zie pg. 15)
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Info Diensten

Gemeentehuis 
(dienst Burgerzaken, dienst Vrije Tijd 
dienst grondgebiedzaken, )
Dorp 1, 9830 Sint-Martens-Latem 
09 282 17 00

Openingsuren 

ma 8.30 -12.00  

di 8.30 -12.00

wo 8.30 -12.00 13.30-16.00  
(enkel Burgerzaken)

do 8.30 -12.00

vrij 8.30 -12.00

za 9.00 -11.45 (enkel Burgerzaken)

e-loket burgerzaken 7/7: 
www.sint-martens-latem.be/e-loket

Politie - wijkcommissariaat  
Sint-Martens-Latem
Dorp 1  
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 50
smlatem@pzschelde-leie.be

voormiddag namiddag

ma 08.30 -12.00 op afspraak

di 08.30 -12.00 op afspraak

woe 08.30 -12.00 13.30-17.00

do 08.30 -12.00 op afspraak

vrij 08.30 -12.00 op afspraak

za dringende gevallen: bel 101

Dringende hulp:

Brandweer & Ziekenwagen 100

Politie 101

Internationale noodoproep 112

Rode Kruis 105

Tele-onthaal 106

Kinder- en jongerentelefoon 102

Geweld, misbruik en kindermishandeling 1712

Zelfmoordlijn 1813

Antigifcentrum 070 245 245

Huisarts van wacht 09 220 66 66 www.mediwacht.be

Kankerlijn (gratis) 0800 35 445 www.kankerlijn.be

Wachtdienst apothekers (0,5 euro /minuut) 0900 10 500 www.apotheek.be

Veearts van wacht 09 217 00 62

Tandarts van wacht (1,5 euro/minuut) 0903 39 969

Belgische Brandwonden Stichting 02 649 65 89

Centrum Algemeen Welzijnswerk 078 150 300

Kurt Verschelden
Wijkinspecteur
0491 35 41 20

Isabel De Vos
Hoofdinspecteur
09 282 17 50

Melissa Sobrie
Wijkinspecteur
0491 35 41 29

Thierry Verbiest
Wijkinspecteur
0491 35 41 19

Hoofdcommissariaat PZ 
Schelde - Leie
Florastraat 19, 9840 De Pinte
09 321 76 60
contact@pzschelde-leie.be

Openingsuren

ma 08.00 - 20.00

di 08.00 - 20.00

woe 08.00 - 20.00

do 08.00 - 20.00

vrij 08.00 - 20.00

zat 10.00 - 18.00

Recyclagepark
Lijnstraat 82, 9831 Deurle
09 222 10 02

1/03- 15/10 16/10-28/02

ma 13.00 - 18.00 13.00 - 17.00

woe 13.00 - 18.00 13.00 - 17.00

vrij 13.00 - 18.00 13.00 - 17.00

za 10.00 - 18.00 10.00 - 17.00
Opgelet: Een kwartier vóór sluitingstijd 
wordt geen toegang meer verleend tot 
het park.

Sociaal Huis – OCMW
Vennelaan 23,  
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 78 36
sociaalhuis@ocmwsintmartenslatem.be 

voormiddag namiddag

ma - vr 08.00 -12.00 op afspraak

Sporthal
Hoge Heirweg 64,  
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 73 73
sporthal@sint-martens-latem.be

ma - za 08.00 - 23.00 

Gemeentelijke musea 
Museum Gust De Smet
Gesloten wegens renovatie
Museum Gevaert-Minne
Postadres: Kapitteldreef 45, 
9830 Sint-Martens-Latem 
Parking Museum: Edgar Gevaertdreef, 
9830 Sint-Martens-Latem
T 09 220 71 83

1/4 - 30/9 1/10-31/3

wo-zo 14.00-18.00 14.00-17.00
Jaarlijkse sluiting: december en januari

Bibliotheek
09 282 87 87        Latemstraat 78,  
9830 Sint-Martens-Latem

di 16.00 -19.00

wo 14.00 -18.00

do 10.00 -12.00  15.00 -18.00

za 10.00 -12.00

Opgelet: de gemeentediensten, het 
Sociaal Huis  en het wijkcommissa-
riaat zijn gesloten op maandag 2 en 
woensdag 11 november 2015.
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In Beeld

Hanne en Lore Vanden Berghe schitteren op EK acrobatische 
gymnastiek: zilver voor Hanne Vanden Berghe en Dagmar 
Lammens; Lore Vanden Berghe en Noémie Lammertyn 
drievoudig Europees kampioen.

Tijdens de activiteit n@tuur van de tienerwerking Latem-De 
Pinte, heeft onze jeugd een handje geholpen in het Parkbos. 
Onkruid trekken was één van de leuke activiteiten.

Op 29 augustus 2015 werden de jubilarissen uitvoerig in de 
bloemetjes gezet.

Richard Minne kwam weer even tot leven tijdens drie 
toneelvoorstellingen in de Oude Brouwerij.

Op 23 september 2015 vond de jaarlijkse Scholenveldloop 
plaats, op het domein Gevaert-Minne. Onder de stralende zon 
liepen meer dan 200 leerlingen van de verschillende scholen 
mee, op zoek naar eeuwige roem.

Om onze mooie dreven te behouden, willen we aansporen 
om traag te rijden. Graag overal trager in onze gemeente, uit 
respect voor de inwoners.  

Wilt u  
uw foto in ons  

magazine?  
Stuur hem naar

veerle.yperman@sint-martens-latem.be


