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Burgerzaken

Steeds tot uw dienst 
 
De Dienst Burgerzaken blijft beschikbaar voor al uw vragen. Omwille van de 
coronamaatrgelen wordt er momenteel enkel op afspraak gewerkt. Weet 
dat nog niet alle dienstverlening mogelijk is. Zo wordt het dossier voor de 
meeste verblijfsaanvragen voor vreemdelingen elektronisch ingediend. Ook 
aanvragen voor reispassen zijn momenteel enkel mogelijk voor essentiële 
werkverplaatsingen. De dienst volgt nauwgezet de richtlijnen van de 
Federale Overheid op. Bij vragen kan u telefonisch of via e-mail contact 
opnemen of uw afspraak vastleggen. 

Heeft u een attest uit het bevolkingsregister of een uittreksel strafregister 
nodig? Surf dan naar www.sint-martens-latem.be en dien uw aanvraag in via 
‘online aanvragen’. Het document wordt snel per e-mail bezorgd, zo hoeft u 
niet langs te komen op het gemeentehuis. Ook voor alle andere vragen zijn 
de medewerkers steeds bereikbaar. 
 
INFO
09 282 17 60  
burgerzaken@sint-martens-latem.be 

Uittreksel 
strafregister met 
QR-code en URL
 
Wanneer u een uittreksel strafregister 
aanvraagt, zal u voortaan een QR-code 
en URL terugvinden op het document. 
Hiermee kan u de correctheid van 
de inhoud van het uittreksel nagaan. 
De QR-code en URL hebben een 
geldigheidsduur van 3 maanden. 

INFO
09 282 17 60 
burgerzaken@sint-martens-latem.be 

 

Aanpassing opleiding 

rijbewijs B
 
De Raad van State heeft het besluit van de Vlaamse Regering van 9 juni 2017 
met betrekking tot de hervorming van de rijopleiding categorie B vernietigd.  
 
Dit brengt een aantal wijzigingen met zich mee: 
• Voor een voorlopig rijbewijs van 18 maanden of 36 maanden volstaat een 

stage van 3 maanden in plaats van 9 maanden. 
• Het begeleidersattest, als bewijs dat u 3 uur vorming heeft gevolgd als 

begeleider, is niet meer verplicht. 
• Kandidaten die via directe toegang (30 uur rijschool) in een Waals of Brussels 

examencentrum hun praktisch examen categorie B afleggen, kunnen 
onmiddellijk hun definitief rijbewijs aanvragen zonder voorafgaandelijk 
voorlopig rijbewijs. 

• Als kandidaat bent u vrij om uw examen af te leggen in een examencentrum 
naar keuze.  

INFO 
09 282 17 60  
burgerzaken@sint-martens-latem.be 

Euthanasieverklaring 
geldig voor
onbepaalde duur
Wanneer u een euthanasieverklaring 
indient, is deze voortaan onbeperkt 
geldig. Voorheen was deze 
verklaring slechts geldig voor een 
periode van 5 jaar. Deze wijziging is 
ingegaan op 2 april 2020.  

Voor alle aangiftes 
euthanasieverklaring ingediend 
voor 2 april 2020 dient wel nog een 
hernieuwing te gebeuren na 5 jaar. 
Wenst u ook een voorafgaande 
wilsverklaring inzake euthanasie te 
registreren, neem dan contact op 
met de Dienst Burgerzaken. Dit kan 
via e-mail.  
U kan dit ook nalezen op de website 
van de gemeente. 

INFO
09 282 17 60 
burgerzaken@sint-martens-latem.be 
 
www.sint-martens-latem.be/
wilsverklaring-euthanasie
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Grondgebiedzaken

Weg met plastic tuinafsluitingen
U ziet ze hier en daar in het 
straatbeeld en u heeft er zich 
mogelijk al aan geërgerd… de plastic 
tuinafsluitingen. In het kader van 
‘Mei Plasticvrij’ lanceert de gemeente 
een gecoördineerde actie om deze 
afsluitingen definitief naar het 
recyclagepark en het verleden te 
verwijzen.

Kunststof tuinafsluitingen bestaan 
in diverse vormen en kleuren. Snel 
en goedkoop, maar niet duurzaam. 
Het materiaal staat continu bloot 
aan regen, zon en wind, verweert en 
breekt af in plastic partikels die het 
leefmilieu vervuilen.  
Levende hagen zijn voor het milieu 
veel interessanter omdat deze fijn 
stof en CO2 opnemen. Bovendien 
geven ze een natuurlijk gevoel en zijn 
ze esthetisch aantrekkelijker dan de 
plastic alternatieven.
De gemeente zet daarom volop in 
op groene, levende afsluitingen van 

voor-, zij- of achtertuinen, ook langs 
de trage wegen. Deze kunnen bestaan 
uit hagen of klimplanten, al dan 
niet in combinatie met bijkomende 
structuren. Er zijn voldoende variaties 
mogelijk zodat iedereen iets kan 
vinden in de duurzame alternatieven.  
In het Afwegingskader Goede 
Ruimtelijke Ordening vindt u hierover 
meer informatie. 

Vergunningsplicht
Blikdichte afsluitingen hoger 
dan 1 meter zijn in de meeste 
gevallen vergunningsplichtig. Het 
gebrek aan een vergunning, kan 
een stedenbouwkundig misdrijf 
betekenen. In het najaar zal de 
handhavingsambtenaar strenger 
controleren op onvergunde 
afsluitingen en afsluitingen 
aangebracht in strijd met uw 
(bouw- of omgevings)vergunning. 
Overtreders zullen aangespoord 
worden de afsluiting vrijwillig te 

verwijderen. Wie hierop niet wenst in 
te gaan, riskeert een proces-verbaal. 
We hopen natuurlijk dat het niet zover 
hoeft te komen en iedereen zich 
milieubewust zal opstellen.  
Onzeker over uw stedenbouwkundige 
situatie? Neem dan contact op met de 
handhavingsambtenaar via e-mail op  
grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be.

Gratis ophaling
Om de laatste twijfelaars over de 
streep te trekken, zullen kunststof 
afsluitingen gratis bij u thuis worden 
opgehaald en afgevoerd. Hiervoor 
maakt u een afspraak bij de Dienst 
Grondgebiedzaken. 

INFO 
09 282 17 30 
grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be 
www.sint-martens-latem.be/
afwegingskader-goede-ruimtelijke-
ordening

Boeiende bloeiende hoekjes ingezaaid
Vorig najaar vroegen we u welke stukjes in de gemeente 
we zouden kunnen inzaaien met een bloemenmengsel. 
Dankzij uw ideeën werd intussen ongeveer een halve 
hectare openbaar domein omgevormd tot boeiende 
bloeiende hoekjes. Om praktische redenen was het niet 
mogelijk om op alle ingezonden locaties bloemen te 
zaaien.  

Op een aantal locaties werd de bestaande graszode 
verwijderd en werd een mengsel voor vaste 
bloemenweiden zonder grassen ingezaaid:
• Domein Gevaert-Minne
• Leiepark
• Albijn Van den Abeelelaan
• Boomgaard Jules de Sutterlaan
• Domein Museum Gust De Smet
• Twee Dreven (langs de Nazarethbeek)
• Domein Cnops 

De plantensoorten in het bloemenmengsel zijn specifiek 
geselecteerd op hun aantrekkingskracht voor bijen, 
hommels en vlinders. Daarnaast werd in de boomgaard 
aan de steiger bewust gekozen voor soorten die een 

gastheer zijn voor nuttige insecten om er de biologische 
plaagbestrijding te bevorderen. Niet onbelangrijk: de 
zaden zijn van Belgische herkomst en zijn dus aangepast 
aan onze natuur.

De actie kadert in de extensivering van het openbaar 
groen; dat is het versterken van de biodiversiteit en van de 
belevingswaarde.

INFO
09 282 17 30 
grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be
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Algemeen

Wat als er geen voetpad is?
Nu er nog meer dan anders 
gewandeld wordt langs onze soms 
smalle wegen, roepen we fietsers en 
voetgangers op hoffelijk te zijn voor 
elkaar.  
 
Maar hoe en vooral waar moet 
een voetganger zich nu correct 
verplaatsen?

Als wandelaar bent u verplicht om 
eerst en vooral op het voetpad te 
stappen. Is er geen voetpad, dan 
wandelt u op de begaanbare berm 
(verhoogd of gelijkgronds). Pas 
als ook dat niet mogelijk is, mag 
u een parkeerzone of het fietspad 
gebruiken. U wandelt altijd aan de 
rechterkant van de weg, dus met 
de rijrichting mee. Opgelet: op een 

fietspad hebben de fietsers altijd 
voorrang. Wanneer het fietspad 
of de parkeerzone geen optie is, 
dan wandelt u op de rijbaan. In dat 
geval wandelt u in de regel links op 
de rijbaan, dus tegen de rijrichting 
in, tenzij de omstandigheden dit 
verhinderen. 

Wanneer u met een brom(fiets) in 
de hand andere voetgangers of 
fietsers dreigt te hinderen, mag u 
altijd op de rijbaan stappen, aan de 
rechterkant.
 

INFO 
09 282 17 30 
grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be 

Doortochten voortaan vooraf 
aan te vragen 
Voortaan is het verplicht om een georganiseerde doortocht 
aan te geven bij het gemeentebestuur. Dit om de natuur en 
omgeving te respecteren maar ook om de rust en leefbaarheid 
van de inwoners te waarborgen. Het ‘Reglement Doortochten’ 
dat werd opgemaakt, houdt rekening met de identiteit van de 
gemeente.

Organisatoren zijn dus verplicht het gemeentebestuur op 
de hoogte te brengen van een doortocht. Dit kan via een 
aanvraagformulier op de gemeentelijke website.  

Onder ‘georganiseerde doortochten’ worden 2 verschillende 
types doortochten verstaan:
• niet-gemotoriseerde doortochten zoals: wandelingen, 

fietstochten, ruitertochten, huifkar, koets... met meer dan 50 
deelnemers. 

• gemotoriseerde doortochten: doortochten met 
gemotoriseerde voertuigen, zoals: auto(zoek)tochten, 
oldtimermeetings, rally’s, motorfietsen, bromfietsen… met 
meer dan 5 deelnemers. 

De tochten moeten minimaal 2 maanden en maximaal 1 jaar 
voor de doortocht plaatsvindt, aangevraagd worden via het 
digitaal formulier.  

INFO
09 282 78 36
sport@sint-martens-latem.be
Meer informatie, het reglement en het aanvraagformulier 
vindt u op www.sint-martens-latem.be/doortochten 

Iets opgemerkt? 
Meld het online!  
 
Iets opgemerkt op het openbaar 
domein? Via het online meldpunt 
kan u een melding indienen over 
putten in wegen, problemen met 
bomen, gebreken aan gebouwen... 
Dit komt bij de juiste persoon 
terecht en zo kan de melding snel 
aangepakt worden!  
U vindt er ook links naar de 
website van Fluvius (defecte 
straatlamp), IVM (achtergelaten 
huisvuilzak) en de brandweer 
(wespennesten, wateroverlast of 
stormschade). 

INFO 
www.sint-martens-latem.be/
meldpunt
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Enquête mobiliteit

Enquête autodelen en gemeentelijk openbaar vervoer
DEEL 1: OPENBAAR VERVOER, 
OP MAAT VAN ONS DORP

Het gemeentebestuur werkt aan 
oplossingen om het openbaar vervoer te 
verbeteren in de gemeente en wil dit zo 
nodig zelf organiseren. Wat verwacht u 
van deze dienstverlening?

• Op afroep word ik van deur naar 
deur gebracht (als een taxi)

• Op afroep, maar op vaste 
tijdstippen, word ik van halte naar 
halte gebracht (als een belbus)

• Op vaste tijdstippen word ik van 
halte naar halte gebracht (als een 
reguliere bus)

In geval een (shuttle)bus vaste locaties 
in de gemeente verbindt, welke locaties 
moeten dat dan zeker zijn? (deel 
hieronder uw mening)

.........................................................................

..........................................................................

Hoe vaak zou u gebruik maken van dit 
openbaar vervoer?
• Dagelijks
• 3 x per week
• 2 x per week
• Wekelijks
• Maandelijks

Wanneer zou u gebruik maken van dit 
openbaar vervoer?
• Tijdens de week
• Tijdens het weekend

DEEL 2: AUTODELEN
Hoeveel personen in uw gezin hebben 
een rijbewijs (uzelf inbegrepen)?
• 0
• 1
• 2
• 3
• 4
• 5 of meer

Over hoeveel auto’s beschikt uw gezin 
op dit moment?
• 0
• 1
• 2

• 3
• 4
• 5 of meer

Hoeveel kilometer rijdt uw gezin jaarlijks 
met de (eventuele) eerste gezinsauto?
• Minder dan 5.000 km
• Tussen 5.000 km en 10.000 km
• Tussen 10.000 km en 15.000 km
• Tussen 15.000 km en 20.000 km
• Ik heb geen auto

Hoeveel kilometer rijdt uw gezin jaarlijks 
met de (eventuele) tweede gezinsauto?
• Minder dan 5.000 km
• Tussen 5.000 km en 10.000 km
• Tussen 10.000 km en 15.000 km
• Tussen 15.000 km en 20.000 km
• Ik heb geen tweede auto

VERVOLG OP DE VOLGENDE PAGINA

Autodelen of liever de bus? Uw mening telt! 
Het beschermen van de zwakke weggebruikers is een 
belangrijk element in het mobiliteitsbeleid van de 
gemeente. Voor de algemene verkeersveiligheid, de 
leefbaarheid van het dorp en de eigen gezondheid, is 
het evident om korte verplaatsingen per fi ets of te voet 
af te leggen. Maar ook voor langere afstanden, of voor 
wie minder mobiel is, zijn er duurzame alternatieven 
voor de wagen. Daarom wil het gemeentebestuur het 
publiek transport binnen de gemeente uitbreiden en 
autodelen uitrollen.

Uiteraard is de ambitie dat zo’n openbaar vervoer 
in de gemeente zo goed als mogelijk aansluit bij de 
behoeften van de burger.
Verkiest u een taxidienst die u op afroep ophaalt bij 
u thuis en u naar uw bestemming brengt? Of zou het 
voor u interessant zijn, wanneer een shuttlebusje op 
gezette tijdstippen in uw buurt stopt en u naar de bib, 

de bank of de winkel brengt?

Voor verplaatsingen buiten de gemeente is autodelen 
dan weer een interessante optie. De wagen wordt 
enkel gebruikt wanneer hij nodig is; wanneer de wagen 
niet nodig is, kan hij gebruikt worden door anderen. 
Hoe ziet u dat? Misschien wil u zelf uw wagen ter 
beschikking stellen van de buren? Of heeft u maar af en 
toe een wagen nodig en zou u dan graag een publieke 
(elektrische) wagen kunnen reserveren?

GEEF UW MENING 
Laat weten wat u denkt via de online enquête op 
www.sint-martens-latem.be/bevragingdeelmobiliteit of 
vul de enquête op deze en de volgende bladzijde in. 
Bezorg de ingevulde enquête voor 1 juli 2020 aan 
Dienst Grondgebiedzaken, Dorp 1, Sint-Martens-Latem.
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Enquête mobiliteit

Enquête autodelen en gemeentelijk openbaar vervoer
Vink de uitspraken die correct zijn aan: 
(meerdere antwoorden mogelijk)
• Ik beschik niet over een PC/tablet 

en internet 
• Ik beschik over een PC/tablet en 

internet
• Ik kan vlot werken met een PC/

tablet
• Ik beschik over een smartphone
• Ik kan vlot werken met smartphone 

en apps

UITLEG AUTODELEN:
Bij autodelen maken meerdere 
personen om beurt gebruik van één 
of meerdere wagen(s). Autodelen 
gaat uit van een eenvoudig principe: 
de wagen wordt gebruikt wanneer 
hij nodig is. Wanneer de wagen 
niet nodig is, kan deze door een 
andere persoon gebruikt worden. 
U kan zowel uw eigen auto delen 
met anderen als zelf gebruik 
maken van een gedeelde wagen 
van omwonenden of van een 
autodeelorganisatie.

Mochten er in de gemeente 
autodeelinitiatieven starten, overweegt 
u daar dan aan deel te nemen?
• Ja, zeker en vanaf de start
• Ja, zeker, maar op termijn (bv. 

als wagen versleten is, eenmaal 
op pensioen, bij verandering 
van werk, bij verandering van 
gezinssituatie…)

• Ja, waarschijnlijk wel en dan wel 
vanaf de start

• Ja, waarschijnlijk op termijn (bv. 
als wagen versleten is, eenmaal 
op pensioen, bij verandering 
van werk, bij verandering van 
gezinssituatie…)

• Misschien
• Neen, waarschijnlijk niet
• Neen

Indien u zou autodelen… (meerdere 
antwoorden mogelijk)
• Wil u graag uw eigen wagen delen
• Wil u graag anderen (particulieren) 

hun wagen kunnen gebruiken

• Wil u graag een wagen van een 
autodeelaanbieder gebruiken

• Wil u graag uw eigen wagen 
delen én ook andere deelwagens 
gebruiken

Mocht u een deelwagen willen 
gebruiken, wanneer zou dat 
voornamelijk zijn? (meerdere 
antwoorden mogelijk)
• Tijdens de week overdag
• Tijdens de week ’s avonds
• Tijdens het weekend overdag
• Tijdens het weekend ’s avonds

Mocht u uw eigen wagen willen delen, 
wanneer zou dat dan voornamelijk zijn? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
• Tijdens de week overdag
• Tijdens de week ’s avonds
• Tijdens het weekend overdag
• Tijdens het weekend ’s avonds

Hoe vaak zou u een gedeelde auto 
gebruiken?
• Dagelijks
• 1 maal per week of meer
• 2 à 3 maal per maand
• Enkele keren per jaar
• Nooit

Welk type wagen vindt u het meest 
interessant om te delen? (meerdere 
antwoorden mogelijk)
• Kleine elektrische wagen
• Grote elektrische wagen
• Kleine benzinewagen
• Grote benzinewagen
• Maakt niet uit

Wat mist u momenteel om te starten 
met autodelen? (meerdere antwoorden 
mogelijk)
• Informatie over het eventuele 

aanbod in uw buurt
• Een informatiesessie in onze 

gemeente waar alle informatie over 
autodelen gebundeld wordt en 
waar u vragen kan stellen

• Informatie over hoe u praktisch uw 
eigen auto kan delen met anderen

• Een aanbod van deelwagens van 

een autodeelaanbieder in uw buurt
• Voorbeelden van mensen met een 

gelijkaardig profi el die dit al doen

In welke buurt/wijk zou u autodelen 
graag zien opstarten?

.........................................................................

Als u nog verdere suggesties of 
opmerkingen heeft over autodelen in 
Sint-Martens-Latem, kan u deze hier 
achterlaten: 

.........................................................................

Welke mogelijke problemen ondervindt 
u momenteel om zich te verplaatsen? 
(meerdere antwoorden mogelijk)
• Ik ben niet in staat om een wagen te 

besturen 
• Ik/wij beschik(ken) niet over een 

(tweede) wagen
• Ik ben niet in staat om zelfstandig 

gebruik te maken van het openbaar 
vervoer

• Het openbaar vervoer brengt 
mij niet tot mijn gewenste 
bestemmingen

• Het openbaar vervoer rijdt niet op 
de momenten dat ik er gebruik van 
wens te maken

• Verplaatsingen met het openbaar 
vervoer zijn te omslachtig voor mij

• Ik heb geen toegang tot 
het openbaar vervoer op 
wandelafstand van mijn huis

• Ik beschik niet over een degelijke 
fi ets

• Ik wil (meer) verplaatsingen met de 
fi ets doen, maar vind de fi etspaden 
te onveilig.

• Verplaatsingen kosten mij te veel 

Heeft u nog aanvullingen bij 
bovenstaande?

.........................................................................

Bedankt voor uw tijd!

INFO 09 282 17 30
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Sport & bewegen

Herontdek de gemeente 
Buiten sporten is al jaren een populaire 
vrijetijdsbesteding. Meer en meer 
mensen komen buiten en sporten 
individueel of in groep. In Sint-Martens-
Latem zijn er veel mogelijkheden om 
buiten te bewegen. Laat u meevoeren 
langs onbekende paden en nieuwe 
activiteiten.

In het spoor van Gust en Albijn 
De gemeente wordt door verschillende 
wandelroutes doorkruist. Deze voeren 
wandelaars langs prachtige wegels en 
musea. De Wandelroute Gust De Smet 
passeert aan het gelijknamige museum 
en ook Museum Gevaert-Minne en 
Museum Dhondt-Dhaenens liggen langs 
deze tocht. Ook andere mooie plekken 
in Deurle zoals de Rode Beukendreef en 
de Kapitteldreef staan op de routekaart. 
Starten doet u aan de Dorpsstraat in 
Deurle voor een wandeling van 6,5 
kilometer.

Aan de Koutermolen in de Palepelstraat, 
kan u een tocht van 9 kilometer 
starten: de Wandelroute Albijn Van den 
Abeele. Deze route voert u langs de 
karakteristieke plekjes die Albijn, samen 
met zijn schilderende collega’s, vaak op 
doek heeft gezet. Op een evenwichtige 
manier combineert het traject verleden 
en heden, natuur en cultuur. Tal van 
bezienswaardigheden verrijken deze 
wandeling. Het natuurbad in de 
prachtige Leiemeersen krijgt u er gratis 
bij.  

Beide wandelroutes zijn als kaart 
te koop bij de gemeente in het 
gemeentehuis (Dorp 1), Museum Gust 
De Smet (Gustaaf De Smetlaan 1) 
en Museum Gevaert-Minne (Edgard 
Gevaertdreef) en kosten 2 euro. U kan 
ze ook downloaden op de website van 
Toerisme Oost-Vlaanderen: www.tov.be
 

Fietsen en lopen 
Heeft u liever een iets actievere tocht? 
Dan zijn de loopomlopen iets voor u! 
De looplus Gevaert-Minne (groene 
markering – 4,8 kilometer) start aan de 
sporthal (Hoge Heirweg 64). Op deze 
route passeert u prachtige dreven en 
kan u de extra lussen Albert Servaes 
(rode markering – 4,2 kilometer) en 
Gust De Smet (blauwe markering – 4,4 
kilometer) aan de route toevoegen. 
Ontdek al lopend de mooiste hoekjes 
van de gemeente en sta versteld van de 
rust en pracht van deze lussen. 

Fietsliefhebbers kunnen hun hart 
ophalen tijdens de Fietsroute Leiestreek. 
Deze route verkent de schilderachtige 
Leiestreek. De zogenaamde 
‘Toeristische Leie’, die kronkelt tussen 
Deinze en Gent, inspireerde al veel 
kunstenaars. Deze bewegwijzerde route 
kan u aanvatten aan de Markt in Deinze 
en is 51 kilometer lang.

Mountainbike en petanque
Zijn grind- en modderpaadjes meer uw 
ding? Er is een Mountainbikenetwerk 
Leiestreek met maar liefst 87 kilometer 
aan mountainbikepaden! Aan centrum 
Oase (Constant Permekelaan 54) vindt 
u een bord met overzicht van de 
verschillende routes. 

Ligt petanque u beter? Ontdek de 
verschillende petanqueterreinen, 
verspreid in de gemeente. Zo zijn er 
aan Huize Elsakker (Vennelaan 23) 3 
terreinen, in Open Veld is er 1 terrein, 
aan de Nieuwe Brug (Pontstraat 12 
/ Xavier De Cocklaan) 2 terreinen en 
recent 1 nieuw aangelegd terrein aan 
centrum Oase. Haal uw petanqueset van 
onder het stof en test de banen gerust 
uit!

  
INFO
Michael Verlijsen
09 282 78 36
sport@sint-martens-latem.be

Gust De Smet wandelroute

Albijn Van den Abeele wandelroute

Petanqueterrein Oase

Mountainbike start Westerplas
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Cultuur 

Er waait een nieuwe wind door het Museum 
Dhondt-Dhaenens (MDD). Sinds midden 
februari is Antony Hudek aan de slag als 
directeur van het MDD, een start die hij zich 
nog lang zal herinneren: “Het coronavirus 
heeft mijn start bij MDD op zijn zachtst 
gezegd uitdagend gemaakt. Toch voel 
ik mij vereerd om in deze prachtige 
gemeente en bij de unieke instelling 
MDD een verantwoordelijkheid te 
kunnen opnemen, weliswaar in een tijd 
van uitdaging, maar ook met fantastische 
opportuniteiten.”

Dorpsmagazine: “De coronacrisis gooide 
de planning van het museum voor 2020 
vrij snel overhoop. Wat wil u dit jaar zeker 
realiseren?”

Antony Hudek: “Ik had gehoopt het 
nieuwe programma van het museum 
persoonlijk voor te stellen tijdens een 
informatievergadering voor de inwoners 
in april (zucht). Het coronavirus maakte 
de organisatie van deze ontmoeting 
jammer genoeg niet meer mogelijk. 
Daarom ben ik dankbaar dat ik in het 
Dorpsmagazine een glimp van de 
toekomst van MDD kan meedelen. Ik 
hoop echter, van zodra de maatregelen 
het terug toelaten, iedereen te kunnen 
verwelkomen in het museum voor 
een open gesprek. Eén van mijn 
prioriteiten is het benaderen van de 
buurtgemeenschap van het museum, 
in Deurle, Sint-Martens-Latem en de 
wijdere regio. MDD is alom bekend 
voor het organiseren van boeiende 
tentoonstellingen met uitdagende 
kunstenaars. In de toekomst wil ik 
ervoor zorgen dat het baanbrekende 
programma van MDD zoveel mogelijk 
mensen aanspreekt, dichtbij en veraf.”

DM: “Wat is de eerstvolgende 
tentoonstelling die jullie plannen?”

Hudek: “Van 26 juli tot 18 oktober 
2020 slaan we met het Museum van 
Deinze en de Leiestreek (Mudel), Roger 
Raveel Museum en de gemeente Sint-
Martens-Latem de handen in elkaar en 
presenteren samen de 7de editie van de 
Biënnale van de Schilderkunst.” 

DM: “U spreekt over een samenwerking 
tussen MDD en de gemeente Sint-Martens-
Latem. Hoe ziet u dat?”

Hudek: “We zijn heel blij met deze 
nieuwe wending om samen met de 
gemeente dit evenement te mogen en 
te kunnen organiseren. We werken nauw 
samen met de gemeente, vooral de 
contacten met de burgemeester Agnes 
Lannoo en schepen van cultuur Barbara 
Lannoy maken een goede samenwerking 
mogelijk. Dankzij hun steun zal het MDD 
voor het eerst samenwerken met de 
gemeente Sint-Martens-Latem voor deze 
7e Biënnale.”

DM: “Wat mogen bezoekers verwachten 
van een bezoek aan de Biënnale 2020?”

Hudek: “Naast de algemene 
tentoonstelling in het MDD en een in-situ 
werk van kunstenaar Maaike Schoorel in 
de Woning Van Wassenhove zal het MDD 
een selectie van werken uit haar vaste 
collectie tentoonstellen in de crypte van 
het gemeentehuis van Sint-Martens-
Latem. Ook het Museum Gust De Smet in 
Deurle krijgt een aparte kunstvoorstelling 
gepresenteerd. Het spreiden van de 
Biënnale over deze verschillende locaties, 
activeert de dynamische connecties 

tussen Latem, Deurle en de Leiestreek. 
Zowel de gemeente als wij rekenen 
op dit belangrijk cultureel evenement 
om visuele stimulering te bieden aan 
de talrijke bezoekers die graag hun 
‘kot’ en hun herinneringen aan corona 
achter zich willen laten. Hoe passend is 
‘Binnenskamers’ dan ook als thema van 
de Biënnale, een titel die is gekozen lang 
voor de coronacrisis uitbrak. We hopen 
alle inwoners van Deurle en Sint-Martens-
Latem dan ook te kunnen verwelkomen.”

DM: “U licht in dit gesprek al heel wat tipjes 
van de sluier en wil duidelijk de banden 
met de gemeente versterken. Welke andere 
projecten staan op stapel?”

Hudek: “We plannen in 2020 de opening 
van een nieuw studiecentrum, gevestigd 
in The Wunderkammer Residence. Dat 
is het zwarte gebouw aan de Pontstraat, 
naast het museum. In deze uitzonderlijke 
kunstomgeving van kunstenaar Hans 
Op de Beeck zullen bezoekers kunnen 
genieten van gratis toegang tot 
belangrijke studiematerialen, waaronder 
de persoonlijke bibliotheek van Jan Hoet. 
Het bestuursorgaan van MDD heeft 
beslist om de uitbreidingsplannen 
van het museum op te schorten. Eind 
2020 starten de renovatiewerken om 
het museum in zijn oorspronkelijke 
schoonheid te herstellen. Het museum 
bestaat sinds 1967 en werd ontworpen 
door Erik Van Biervliet. De eerste fase van 
de werken staat gepland voor 2021. We 
kijken enorm uit naar deze werken. Of 
toch naar het moment waarop ze achter 
de rug zullen zijn (lacht).”

DM: “Bedankt voor het gesprek en veel 
succes!”

NIEUWE DIRECTEUR MDD WIL 
BANDEN MET DE BUURT AANHALEN

Een interview met de niewe directeur Antony Hudek
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xxCultuur

Biënnale 2020
Van 26 juli tot 18 oktober 2020 slaan 
de drie beeldende kunstmusea aan 
de Leie (Museum van Deinze en 
de Leiestreek, Museum Dhondt-
Dhaenens en Roger Raveel Museum)
en de gemeente Sint-Martens-Latem 
de handen in elkaar en presenteren 
samen de 7de editie van de Biënnale 
van de Schilderkunst. 
Voor dit gezamenlijk 
tentoonstellingsproject met als thema 
‘Binnenskamers’ zullen kunstwerken 
tentoon gesteld worden in het 
Museum Dhondt-Dhaenens, Museum 
Gust De Smet en in de crypte van het 
gemeentehuis. 

 ‘Binnenskamers’ toont met 
voornamelijk kunst uit eigen collectie 
hoe hedendaagse en moderne 
kunstenaars vanuit het fysieke 
interieur de sociale ruimte trachten 
te belichten en te visualiseren. 
De geslotenheid, intimiteit en 
geborgenheid van die ruimte nodigt 
uit om dit op een bijzondere manier 
te verkennen.
Kom even veilig uit uw kot voor deze 
Biënnale en ontdek ‘Binnenskamers’. 

INFO
www.toerisme-leiestreek.be/nl/
biennale

Toezichters Biënnale gezocht!
Bent u ouder dan 18 jaar en 
gepassioneerd door kunst? 
Voor het tentoonstellingsluik in de 
crypte van het gemeentehuis worden 
vrijwilligers gezocht die toezicht 
willen houden van dinsdag tot en met 
zondag, van 10 tot 17 uur en dit van 26 
juli tot en met 18 oktober 2020. 

Voor het Museum Gust De Smet is dat 
van 26 juli tot en met 31 juli 2020,
telkens van dinsdag tot en met 
zondag, van 10 tot 17 uur. 
Tussen 4 augustus en 18 oktober 
2020 is toezicht nodig op dinsdag, 
woensdag en donderdag; telkens van 
10 tot 17 uur.

U bent verzekerd en ontvangt een 
vrijwilligersvergoeding.

INSCHRIJVEN
Mail uw kandidatuur naar 
sophie.desmet@sint-martens-latem.be 
en vermeld de periodes en locaties 
die u verkiest.

Nieuwe voorzitter Raad van Bestuur MDD
Ook in de Raad van Bestuur van Museum Dhondt-Dhaenens is 
er een wissel. Na 12 jaar voorzitterschap geeft Jan Steyaert de 
fakkel door aan Peter Vandekerckhove. 

Jan Steyaert blikt tevreden terug op zijn mandaat: “Ik ben fi er 
dat wij het MDD op een lokale, nationale en internationale 
kaart hebben kunnen plaatsen en de waarden van de Stichting 
Dhondt-Dhaenens hebben kunnen behouden. De toekomst 
ziet er rooskleurig uit.” 

Opvolger Peter Vandekerckhove (foto) is klaar voor de nieuwe 
uitdaging: “Na een lange carrière in de banksector is het tijd 
om me op een ander domein te wagen. Cultuur en kunst 
hebben me altijd geboeid en liggen me nauw aan het hart. Ik 
ben ook actief in de Boudewijnstichting en in diverse raden 
van bestuur. Ik was vereerd toen Jan Steyaert mij contacteerde 
om zijn mandaat over te nemen. Ik heb het MDD steeds met 

een bijzondere aandacht gevolgd. Na enige bedenktijd en na 
enkele mensen te hebben gecontacteerd, heb ik beslist het 
mandaat te aanvaarden. Een ander en nieuw avontuur, met 
een enthousiaste bestuursraad, 
met een nieuwe directeur 
Antony Hudek en met een 
dynamisch en gemotiveerd 
team. Mijn uitgangspunt is 
om met de gemeente, de 
buurt en met iedereen die 
het museum genegen is, in 
een constructieve dialoog te 
gaan en een luisterend oor te 
bieden.”
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xxBibliotheek

Verhaaltjes voor het slapengaan 
Nog een keer! / Emily Gravett

Draakje Fred moet naar bed. Zijn 
moeder leest nog een verhaaltje voor. 
Fred vindt het verhaaltje zo mooi, dat 
hij het steeds opnieuw wil horen. Als 
zijn uitgeputte moeder in slaap valt, 
kookt hij van woede. 

Waar is beer? / Jonathan Bentley

Tom is zijn knuffel kwijt. En zonder 
Beer kan hij echt niet slapen! 
Tom zoekt overal maar hij ziet 
Beer nergens. Zal hij hem nog 
vinden? En kan iemand misschien 
helpen zoeken? Prentenboek met 
dynamische kleurenillustraties. 
Vanaf 3 jaar.

Mijn bedje / Anita Bijsterbosch

Rendier is moe en wil naar bed. 
Maar hij gaat in het verkeerde bedje 
liggen. Zal hij zijn eigen bedje 
vinden? Prentenboek met vrolijk 
gekleurde illustraties. Vanaf 2 jaar.
 

Lampje aan, lampje uit  / Thierry 
Robberecht

Charlotte is bang in het donker. Ze 
wil haar zaklamp aan. Maar haar 
knuffel Uil bedenkt steeds een nieuwe 
reden waarom de lamp uit moet. 
Prentenboek met illustraties in warme 
kleuren. Vanaf 4 jaar.

Verspreid het leesvirus! 
 
Boek.be en Vlaams minister van 
Onderwijs Ben Weyts slaan de 
handen in elkaar om het leesvirus 
te verspreiden in Vlaanderen. Met 
de lancering van dit nieuwe leer- en 
leesplatform brengen ze kinderen, 
jongeren en hun ouders in contact 
met leesmateriaal, leermiddelen, 
(jeugd)boeken en verschillende 
promotieacties.

Honderdduizenden kinderen en hun 
ouders zitten noodgedwongen thuis 
door het coronavirus. Gelukkig kan 
u dankzij de magie van een goed 
boek ook vanuit uw woonkamer 
reizen door tijd en ruimte. Tijdens 
het lezen ontdekken kinderen 
nieuwe perspectieven, onverwachte 
inzichten en een uitgebreide 
woordenschat.

 
De bib heeft een heleboel boekjes 
van Kathleen Amant, met de verhalen 
over Anna en haar vriendjes. In deze 
coronatijden draagt ook Anna een 
mondmasker! Wil u uw kind graag 
laten wennen aan een maatschappij 
waarin mensen mondmaskers 
dragen? Dat kan op een speelse 
manier! U kan de werkmap ‘Anna 
draagt een mondmasker’ van 
Kathleen Amant gratis downloaden  
 

 
op www.amant.be/gratisdownloads 
in de map ‘Blijf in uw kot’.
 
INFO 
https://verspreidhetleesvirus.
be/product/anna-draagt-een-
mondmasker/

Door de coronamaatregelen is de bib niet vrij toegankelijk. U kan wel boeken ontlenen door uw keuze te mailen naar 
bibliotheek@sint-martens-latem.be of te bellen naar 09 282 87 87. Op afspraak kan u de boeken ophalen en inleveren. 
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xxSociaal huis & vrije tijd

1000 maal bedankt, vrijwilliger!
Wat eerst een ver-van-ons-bedshow 
leek, kwam plots razendsnel dichtbij, 
zeker toen de federale regering de 
lockdownmaatregelen afkondigde. Al 
snel ontstond een golf van solidariteit 
in Sint-Martens-Latem. Het Sociaal 
Huis werd overspoeld met vragen van 
bezorgde inwoners die hun steentje 
wilden bijdragen en hulp wilden bieden 
waar nodig. Een oproep naar vrijwilligers 
leverde nog extra kandidaten op. 
Hartverwarmend! In een mum van tijd 
stonden 40 vrijwilligers klaar.  

Een eerste taak van de vrijwilligers was 
het opbellen van alle zeventigplussers 
in de gemeente. De bellers verrichtten 
enorm waardevol werk. Ze boden 
een luisterend oor, spraken een 
bemoedigend woord toe, gaven 
wat toelichting bij de maaltijd- en 
boodschappendienst van het lokaal 
bestuur en achterhaalden de echte 
noden van de inwoners. Naast het bellen 
stonden de vrijwilligers ook klaar voor 

het verdelen van de boodschappen, 
het ronddragen van de maaltijden 
en bewonersbrieven, de bib aan huis, 
naaien van mondmaskers, hulp bij 
wzc Ter Venne en het triagecentrum in 
Deinze.  
 
Het is een warm gevoel, de 
verbondenheid tussen de inwoners van 
Sint-Martens-Latem! 

Vrijwillig

Zomaar, voor niets.
Zomaar, zonder reden.
Een schouderklop, een 
ruggensteun, een luisterend oor, 
een helpende hand.

Jij, met je hele ik zomaar voor 
een ander.
Zomaar, of toch niet, maar uit 
engagement. 
Groter dan eindeloos en zo 
broodnodig in ons samenzijn.
Daarom verdien jij 1000 keer 
dank en ons warm hart.

Niet zomaar, voor niets.
Niet zomaar, zonder reden.
Maar om al jouw keren ‘zomaar’.

Katrien Schryvers Vrijwilliger Laurence brengt  
boodschappen rond

Verdiep u in kunststromingen van vroeger tot nu 

Het lokaal bestuur organiseert samen met vrijwilligers 
zowel op het vlak van sport, vrije tijd en cultuur heel wat 
lessen. Dit lessenpakket zou tijdens schooljaar 2020-2021 
uitgebreid worden met een lessenreeks over kunst! 

In een aantal interactieve uiteenzettingen en gesprekken 
krijgt u een elementair inzicht in de kunstevolutie van de 
prehistorie tot en met de 20ste eeuw. 

Daarbij worden telkens voorbeelden uit de architectuur, 
beeldhouwkunst en schilderkunst getoond en 
verduidelijkt. 
 
Concreet wordt er gedurende een tiental weken 
informatie verstrekt en wordt er op uw vragen ingegaan.
Indien de interesse groot is, kan in een volgende reeks 
dieper ingegaan worden op een bepaalde kunststroming 
en/of kunstenaar.

• Kostprijs: 50 euro voor de lessenreeks
• Deelnemers: maximaal 15
• Tijdstip: woensdagmorgen van 10 tot 12 uur (15 

minuten pauze)
 
Contacteer ons als u graag op de hoogte wordt 
gehouden over deze lessenreeks.

INFO 
09 282 78 36
sociaalhuis@sint-martens-latem.be 
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xxScholen 

Sancta Maria en Sint-Jozef

Het schooljaar verloopt anders dan gepland. Sinds de start 
van de coronacrisis hebben we volop ingezet op het leren 
van thuis via Google Classroom. Van peuterklas tot 6e 
leerjaar bieden we een gevarieerd aanbod om te leren en 
spelen vanop afstand. De kinderen ontmoeten hun juf en 
klasgenootjes in de virtuele klas en gaan op deze manier 
samen aan de slag. Onze ouderraad investeerde in 40 nieuwe 
chromebooks om het digitaal leren te ondersteunen. Op 
deze manier blijven we werken aan het welbevinden en 
de ontwikkeling van klein en groot en stimuleren we de 
betrokkenheid en motivatie van onze leerlingen. 
Als u graag een kijkje komt nemen op onze school, zijn jullie 
zeker welkom op één van de komende openklasmomenten! 
 
INFO
 09 282 63 97 - directie@vbs-latem-deurle.be
www.vbslatem-deurle.be   

Simonnet 

 
Simonnet staat al vele jaren synoniem voor sterk onderwijs, 
respect en discipline, lessen op maat, cultuur en meertalig 
onderwijs. Nog niet zo algemeen bekend is onze pioniersrol 
op vlak van sociaal-emotionele begeleiding: buddywerking, 
groepsgesprekken, individuele sessies, intensieve opvolging 
van de leerlingen, gespecialiseerd personeel…
De coronacrisis zorgde ook op onze school voor vele 
problemen, maar hopelijk ook voor enkele positieve evoluties. 
Zo schakelden we noodgedwongen in het online leren een 
versnelling hoger. Dit werken we de komende jaren verder uit.
 
INFO
09 282 78 70 of 0476 01 49 04
info@basisschoolsimonnet.be

Gemeentescholen 

Schrijven is een complexe bezigheid. Het is een samenspel 
van oogbewegingen, handigheid, spierbeheersing, 
visueel geheugen en lateraliteit. Het is belangrijk dat deze 
basisvaardigheden stevig verankerd zijn. Daarom zijn we sinds 
vorig schooljaar met onze kleuters actief aan de slag gegaan 
met de schrijfmotoriekmethode ‘Krullenbol’ om kinderen te 
stimuleren in deze vaardigheden. Zo worden ze optimaal 
voorbereid op het schrijfonderwijs. De kinderen krijgen 
volgens hun stadium van ontwikkeling de juiste activiteiten 
aangereikt. Om deze methode nog extra te ondersteunen 
hebben onze oudercomités een pakket fijnmotorische 
materialen aangekocht om kinderen nog meer uitdaging 
te geven. Deze zijn in volle voorbereiding om ‘bespeeld’ te 
worden in het nieuwe schooljaar 2020-2021!
INFO
09 282 49 46 - secretariaat@gbslatem-deurle.be  
www.gbslatem-deurle.be
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xxSenioren

Digitaal praatcafé op 18 juni 
Wij kijken enorm uit naar een  
ontmoetingsmoment in levende lijve 
en in buitenlucht deze zomer!  In 
afwachting daarvan organiseren de 
Latemse Seniorenadviesraad en het 
lokaal bestuur een digitaal praatcafé. 
De coronacrisis daagt ons immers uit 
om onze contacten op een alternatieve 
manier te onderhouden, bijvoorbeeld 
via videobellen.

U schrijft zich in via 
sociaalhuis@sint-martens-latem.be en 
krijgt een vergaderverzoek van Masha 
Tack via Microsoft Teams. 

U kan gewoon deelnemen als gast op 
het web. 

Microsoft Teams werkt zowel voor 
gebruikers van Windows (Microsoft) als 
IOS (Apple / iPad). 
We organiseren afhankelijk van het 
aantal inschrijvingen verschillende 
praatcafés op verschillende tijdstippen 
die dag. We maken groepjes van 
8 personen die in 45 minuten 
onderwerpen naar keuze kunnen 
aansnijden. 

Uiteraard blijven wij ondertussen 

telefonisch contact houden met elke 
zeventigplusser die daar nood aan 
heeft. De vrijwillige bellers zijn nog 
steeds aan de slag. Komt u ook graag in 
deze belcirkel terecht als vrijwilliger? 
Contacteer ons!

INFO EN INSCHRIJVINGEN 
09 282 78 36 
sociaalhuis@sint-martens-latem.be
 
Info over het accepteren van het 
vergaderverzoek:  
info@seniorenraad-latem-deurle.be 

Altijd in de weer, ook tijdens corona! 
Corona trok een serieuze streep door de normaal 
zeer drukke agenda van onze steeds actieve 
Seniorenadviesraad. Heel wat van hun evenementen 
moesten geannuleerd worden, hun honger en hoop is 
groot om de evenementen die het najaar biedt, te laten 
doorgaan! 
Het organiseren van evenementen, daar kruipt veel tijd in, 
tijd die nu vrij kwam voor andere zaken? Een vraag die we 
aan Dirk Lambrecht en Jean-Pierre De Wilde stelden.
 
Dirk: “We hielden ons voornamelijk bezig met adviezen 
geven op vraag van het Lokaal bestuur. Onderling hadden 
we daarvoor vooral telefonisch en digitaal contact. Zo 
overleggen we nu met elkaar. Wij hebben als bestuur ook 
een aantal lessen, aandachtspunten en verbeterpunten 
doorgegeven om via de Vlaamse Ouderenraad invloed op 
onze Vlaamse en federale politici te proberen uitoefenen. 
Wij moeten onze stem laten horen, want de meeste 
slachtoffers zijn tenslotte bij de ouderen gevallen, en een 
situatie zoals in de woonzorgcentra is niet voor herhaling 
vatbaar!” 
 
Jean-Pierre: “Een aantal van onze leden ging ook als 
vrijwilliger aan de slag in de gemeente, zo hielpen we met 
brieven en mondmaskers verdelen, telefoontjes naar de 
zeventigplussers en het rondbrengen van maaltijden.” 
 
Dirk: ”Deze coronatijd heeft ons rustiger leren leven, de tijd 
netjes verdelen, op voorhand inplannen, we moeten niet 
alles proberen op 1 dag te doen. Groene vingers hebben 
wij niet echt: behalve voor de maaibeurten van het gras zal 
je ons niet veel in de tuin vinden (lacht). De bloemen die 
onze vrouwen geplant hebben gaan wij niet uittrekken, 
dus doen wij liever wat we wel kunnen. Af en toe staan wij 

nog graag eens in de keuken. Lekker eten maken is mooi 
maar straks komt er een nieuw woord bij: ‘coronakilo’s’ en 
dat is minder fraai.” 

Jean-Pierre: “De komende weken is het ook tijd voor de 
belastingaangifte, er is geen zitdag voorzien, u kan de 
fiscus bellen voor een telefonische afspraak, maar vragen 
kan u altijd stellen aan Dirk. Hou wel voldoende afstand: 
onze gezondheid gaat voor alles. U kunt hem vinden op 
www.seniorenraad-latem-deurle.be, onze website waar 
ook alle nuttige informatie in verband met corona en onze 
activiteiten te vinden is. Af en toe weten de mensen Dirk 
ook te vinden voor herstelling van kleine zaken want ook 
het Repair Café is momenteel gesloten dus probeert hij 
daar een mouw aan te passen.”
 
Dirk: “Verder hopen we dat onze plannen voor najaar 
wel kunnen doorgaan, we staan te popelen om de 
seniorenweek, een aantal praatcafés en de 65-jarigen-
viering te organiseren.”
 
Draag zorg voor jezelf en allen die je lief hebt, we zien 
elkaar graag voor gezellig samenzijn zo spoedig mogelijk 
terug! 



xx
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Info diensten

Aangepaste dienstverlening tijdens de coronamaatregelen
De medewerkers van de gemeentelijke diensten staan ook tijdens de coronamaatregelen voor u paraat. U kan telefonisch of per 
e-mail contact opnemen met de diensten: 
• Het gemeentehuis: 09 282 17 00 of gemeente@sint-martens-latem.be.
• De dienst Burgerzaken: 09 282 17 60 of burgerzaken@sint-martens-latem.be. Zie ook pagina 2. 
• De dienst Grondgebiedzaken: 09 282 17 30 of grondgebiedzaken@sint-martens-latem.be.
• De dienst Financiën: 09 282 17 20 of rekendienst@sint-martens-latem.be.
• Sociaal Huis: 09 282 78 36 of sociaalhuis@sint-martens-latem.be. 
• Bibliotheek: boeken kan u aanvragen en afhalen op afspraak. Dit kan via 09 282 87 87 of bibliotheek@sint-martens-latem.be.
• De gemeentelijke musea zijn open en te bezoeken na telefonische reservatie.* 
• De sporthal blijft voorlopig gesloten, de buitensportterreinen zijn open voor clubs. 
• De speelpleintjes en petanqueterreinen kunnen weer gebruikt worden. 
• De speelpleinwerking Oase zal tijdens de zomervakantie opengaan, onder voorwaarden.
• Het veer zet opnieuw over. Hier is het dragen van een mondmasker verplicht. 
• Politie Schelde Leie: het wijkcommissariaat is enkel op afspraak open. * 

*Alle telefoonnummers en e-mailadressen vindt u op de rechterpagina.  
 
Wij houden u op de hoogte over de impact van de coronamaatregelen op de werking van de gemeentediensten. Met 
bewonersbrieven, via de Facebookpagina ‘Gemeente Sint-Martens-Latem’ en de website www.sint-martens-latem.be/nieuws 
bent u meteen mee. Op de website kan u ook inschrijven voor de nieuwsbrief.  
 
Dit Dorpsmagazine ging eind mei in druk, om de meest actuele informatie te raadplegen, verwijzen wij u naar de website en de 
nieuwsbrief. 
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GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK 

WELZIJN 

Op 27 april 2020 en 25 mei 2020 vonden beide raden 
plaats. 
De agendapunten en notulen kan u nalezen op 
www.sint-martens-latem.be/publicaties. 

De volgende zittingen vinden plaats op 29 juni 2020 
en op 7 september 2020, telkens om 20 uur. Gezien 
de coronamaatregelen is het mogelijk dat de verga-
deringen zonder publiek en/of digitaal doorgaan. 

REDACTIE DORPSMAGAZINE

Sofie Blondel, Hannes Buyle, Annick Declercq, Sophie 
Desmet, Mariann Naessens, Masha Tack, Anne Van 
de Rostyne en Michael Verlijsen. 

Foto’s: Karine De Wasch, Jonna Thiel, Veerle Yperman, 
de scholen, de leden van de redactieraad en vrijwil-
ligers van de vele verenigingen. 

EINDREDACTIE

Het college van burgemeester en schepenen.
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Info Diensten

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

Gemeentehuis
Dienst Burgerzaken, 
Dienst Grondgebiedzaken

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem 
09 282 17 00
gemeente@sint-martens-latem.be

online aanvragen burgerzaken:
www.sint-martens-latem.be/online-
aanvragen, zie ook pagina 2. 

Recyclagepark

Lijnstraat 82
9831 Deurle
09 222 10 02

Sociaal Huis
OCMW
Dienst Vrije Tijd

Vennelaan 23
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 78 36
sociaalhuis@sint-martens-latem.be

Sporthal

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

Bibliotheek

Dorp 11 
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 87 87
bibliotheek@sint-martens-latem.be 

Gemeentelijke musea

Museum Gust De Smet
Gustaaf de Smetlaan 1
9831 Deurle
09 245 82 80
gust.desmet@sint-martens-latem.be

Museum Gevaert-Minne
Parking Museum: Edgard Gevaertdreef, 
9830 Sint-Martens-Latem
09 220 71 83
gevaert.minne@sint-martens-latem.be

Politie - wijkcommissariaat 
Sint-Martens-Latem

Dorp 1 
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 50
pz.scheldeleie.wijk.sint-martens-latem@
police.belgium.eu

internetfraude: verdacht@safeonweb.be

Buurtinformatienetwerk 
(BIN)

Filip Vanparys
0475 66 02 53 
fi lip.vanparys@skynet.be 

Kurt Verschelden
Wijkinspecteur
0491 35 41 20

Isabel De Vos
Hoofdinspecteur
09 282 17 50

Melissa Sobrie
Wijkinspecteur
0491 35 41 29

Hoofdcommissariaat PZ 
Schelde-Leie 

Florastraat 19 
9840 De Pinte
09 321 76 60
contact@pzschelde-leie.be

Info diensten

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

Gemeentehuis
Dienst Burgerzaken, 
Dienst Grondgebiedzaken

Dorp 1
9830 Sint-Martens-Latem 
09 282 17 00
gemeente@sint-martens-latem.be

online aanvragen burgerzaken:
www.sint-martens-latem.be/online-
aanvragen, zie ook pagina 2. 

Recyclagepark

Lijnstraat 82
9831 Deurle
09 222 10 02

Sociaal Huis
OCMW
Dienst Vrije Tijd

Vennelaan 23
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 78 36
sociaalhuis@sint-martens-latem.be

Sporthal

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

Bibliotheek

Dorp 11 
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 87 87
bibliotheek@sint-martens-latem.be 

Gemeentelijke musea

Museum Gust De Smet
Gustaaf de Smetlaan 1
9831 Deurle
09 245 82 80
gust.desmet@sint-martens-latem.be

Museum Gevaert-Minne
Parking Museum: Edgard Gevaertdreef, 
9830 Sint-Martens-Latem
09 220 71 83
gevaert.minne@sint-martens-latem.be

Politie - wijkcommissariaat 
Sint-Martens-Latem

Dorp 1 
9830 Sint-Martens-Latem
09 282 17 50
pz.scheldeleie.wijk.sint-martens-latem@
police.belgium.eu

internetfraude: verdacht@safeonweb.be

Buurtinformatienetwerk 
(BIN)

Filip Vanparys
0475 66 02 53 
fi lip.vanparys@skynet.be 

Kurt Verschelden
Wijkinspecteur
0491 35 41 20

Isabel De Vos
Hoofdinspecteur
09 282 17 50

Melissa Sobrie
Wijkinspecteur
0491 35 41 29

Hoofdcommissariaat PZ 
Schelde-Leie 

Florastraat 19 
9840 De Pinte
09 321 76 60
contact@pzschelde-leie.be



16  | Dorpsmagazine Sint-Martens-Latem

In beeld

#supermartenslatem herinnert iedereen aan het dragen van 
een mondmasker én het houden van voldoende afstand!

U kan nog steeds beren zoeken doorheen het dorp, een 
hartverwarmend initiatief in tijden van corona.

Latem zoemt, Deurle zoemt!  De bijen bleven niet in hun kot, 
ze maakten honing. 

Uit solidariteit met de zorgverleners hangen witte lakens uit. 
Intussen is de lente volop begonnen en leeft de natuur op!

Aan de Piesterage genieten de bewoners van de zon, op 
veilige afstand van elkaar.

LukiArt VZW, Huis van het Kind en het Sociaal Huis sloegen 
de handen in elkaar en bezorgden knutselpakketten aan 
kwetsbare gezinnen in de gemeente.

Wilt u 
uw foto in ons 

magazine? 
Stuur hem naar

anne.vanderostyne@sint-martens-latem.be


