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BURGERZAKEN
DE CORONACRISIS IN ONZE GEMEENTE
Waar was u op donderdag 12 maart 2020? Het
is zo'n datum die in het rijtje past van de aanslagen in Brussel. Op 12 maart nam de Nationale
Veiligheidsraad de nodige beslissingen om ons
door een pandemie te leiden.
Het begon nochtans onschuldig. Eind januari werd
nog meegedeeld dat het coronavirus vergelijkbaar
was met een zware griep. Dinsdag 10 maart werd
bepaald dat alle bijeenkomsten met meer dan
1.000 personen verboden waren… tot 31 maart.
Vanaf halfweg maart zaten we al in een volledige
lockdown. De beperking van samenkomsten tot
1.000 personen bleek dus snel achterhaald ….
In Ardooie kwamen begin maart, nog voor de
lockdownfase, de eerste spontane annuleringen
vanuit het verenigingsleven. De eerste Covid-19
besmette Ardooienaren werden gemeld. Toen was
het duidelijk dat ons land niet zou ontsnappen aan
de pandemie, integendeel ….
Eén van de dringendste problemen in maart was
het tekort aan mondmaskers. Onze gemeente
kon zich gelukkig prijzen dat 2.400 chirurgische
maskers en 300 FFP2-maskers op korte termijn
geschonken werden. Hiermee kon de zorgsector in
Ardooie snel beschermd worden. Eind maart kocht
het gemeentebestuur nog 5.000 extra mondmaskers voor het Ardoois zorgpersoneel.
De invloed van deze pandemie op ons sociaal,
professioneel en verenigingsleven was ongezien.
Gelukkig konden we rekenen op diverse cruciale
sectoren. En op veel solidariteit tussen de inwoners. De 2 lokale woonzorgcentra bleven vrij van
het coronavirus. Dat kon enkel dankzij de grote
inzet van hun medewerkers.

Wat als er geen pandemie was?
• Dan werd er geen Burenhulp opgericht.
• Dan werd geen enkele van de geplande verenigingsactiviteiten geannuleerd.
• Dan bleef de dagelijkse inzet van het personeel
van de lokale Woonzorgcentra vanzelfsprekend.
• Dan hadden de lokale zorgkundigen helemaal
geen nood aan mondmaskers of beschermingsmateriaal.
• Dan had niemand een idee dat speeksel 1,5
meter ver kon vliegen.
• Dan gaven we elkaar gewoon nog een hand of
kus als begroeting.
We danken elke burger
die zich heeft gehouden aan de maatregelen.
Dit heeft er voor gezorgd dat de
besmettingsgraad in Ardooie binnen
de perken bleef. We danken iedereen
die zich bleef inzetten zodat ons dagelijks leven
zo normaal mogelijk bleef.
NIEMAND WENST EEN TWEEDE LOCKDOWN
Daarom doen we een warme oproep om de richtlijnen verder strikt op te volgen. Geniet van de
zomer, van elkaar, maar blijf de basisregels onthouden:
1. Hou 1,5 m afstand.
2. Was je handen.
3. Blijf thuis als je je ziek voelt.

Ook voor ons, als kleine lokale overheid, was dit
een intense periode. Onze veiligheidscel, het Filoeteam, onze technische en administratieve medewerkers... ze bleven ter uwer beschikking. Flexibel
en bereikbaar, met aandacht voor de nieuwe werkomstandigheden.
Voor de noodopvang van de lagere scholen was
er nauwe samenwerking tussen het gemeentebestuur en de scholen. Dankzij die samenwerking kon
ieder kind, zeker in geval van nood, een opvangplek vinden. Al de basisscholen zijn op 8 juni volledig weer opgestart.

Algemeen infonummer: 0800 14 689
www.info-coronavirus.be
www.coronafacts.be
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VACATURE
Gemeentebestuur Ardooie zoekt
een arbeider voor de groendienst.
Het betreft een voltijdse functie (38/38)
in contractueel verband, niveau D1-3.
Je taken zijn oa (alles onder leiding van de
verantwoordelijke groendienst) :
• zorgen voor de aanleg van gemeentelijke
parken, aanplantingen langs de weg, …
• dagelijks onderhoud van parken, wegbermen,
begraafplaatsen, sportvelden en woonwijken
• snoeien van struiken en bomen, bosmaaien
• dagelijks onderhoud van aangedreven
machines zoals grasmaaier en kettingzaag
• ondersteuning van de technische dienst
bij evenementen, wateroverlast, …
Je profiel:
• diploma van lager secundair onderwijs
• beschikken over een rijbewijs B
• basiskennis groenonderhoud en kennis gebruik
van o.a. grasmaaier, kettingzaag
• fysiek geschikt zijn om deze taken uit te voeren,
ook in minder goede weersomstandigheden
• bereid zijn dringende werken uit te voeren
buiten de normale werkuren
Ons aanbod:
• een voltijdse functie met veel afwisseling
en een grote werkzekerheid
• een bezoldiging overeenkomstig
de weddeschaal D1-3
• maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering
en fietsvergoeding
Voor meer informatie
kan u zich wenden tot de personeelsdienst
051 74 40 40 - personeel@ardooie.be, waar u
de volledige functiebeschrijving kan opvragen.
Inschrijven vóór 15 juli met een kopie van
uw diploma en CV via personeel@ardooie.be
of op volgend adres: Gemeentebestuur Ardooie,
Polenplein 15, 8850 Ardooie
Indien u voldoet aan de vereisten,
zal u uitgenodigd worden om deel te nemen
aan de selectieproeven.

INFOGIDS ‘WEGWIJS IN ARDOOIE’
Iedere inwoner ontving in mei
de nieuwe informatiegids in
de brievenbus.
Wie geen informatiegids zou
ontvangen hebben, kan een
exemplaar afhalen bij de
dienst burgerzaken.

BEVOLKINGSSTATISTIEK
PER 1 JANUARI 2020
AANTAL INWONERS
Mannen		
Belg
Vreemd

9.077
4.531
4.360
171

Vrouwen		
Belg
Vreemd

4.546
4.397
149

INWONERS PER DEELGEMEENTE
Ardooie		
6.804
Mannen
3.356
Vrouwen
3.448
Koolskamp		
Mannen
Vrouwen

2.273
1.175
1.098

Gezinnen		
3.877
Ardooie
2.942		
Koolskamp
935		
		
263 inwoners/km²

NIEUW GEMEENTERAADSLID

NIEUWE MEDEWERKER
DIENST BURGERZAKEN
Hierbij verwelkomen we
Hannelore Feys bij de dienst
bevolking. Zij volgt Hilde Sabbe
op die sedert 1 juli met pensioen is.
Hannelore is o.a. verantwoordelijk voor: elektronische
identiteitskaart, Kids-ID, internationaal paspoort, adreswijziging, wettelijke samenwoonst, registratie polio,
ouderlijke reistoelating, uittreksels en attesten.
bevolking@ardooie.be - 051 74 03 56

Via de gemeentelijke website
www.ardooie.be/digitaal-loket kan u van thuis uit
online attesten en uittreksels aanvragen en ontvangen in uw mailbox.
Hiervoor moet u zich aanmelden
met kaartlezer, identiteitskaart en
PIN-code ofwel met de app It’s me.
•
•
•
•
•
•

uittreksel strafregister
historiek burgerlijke staat
samenstelling van het gezin
levensbewijs
nationaliteitsbewijs
uittreksel uit het bevolkings- of vreemdelingenregister
• getuigschrift van woonst
• geboorte-, huwelijk-, overlijdensakte
Daarnaast geeft het digitaal loket ook de mogelijkheid om een aanvraag adreswijziging door te
geven, zodat de ambtenaar de procedure kan
opstarten.

'MIJN DOSSIER' is de toepassing waarmee u uw
persoonlijk dossier in het rijksregister kan raadplegen of elektronische attesten kan downloaden of
afdrukken.
Hiervoor moet u zich aanmelden met kaartlezer,
identiteitskaart en PIN-code.
https://mijndossier.rrn.fgov.be/nl/home.do
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Er kan zich op elk moment op uw reisbestemming
een noodtoestand voordoen in alle vormen en
maten: van een lawine, over een aanslag tot een
aardbeving, of de uitbraak van een virus waardoor
het land in lockdown gaat. Door op voorhand je
reis te registreren via Travellers Online, beschikken
zowel de FOD Buitenlandse Zaken als de ambassades en consulaten in het buitenland meteen over je
contactgegevens. Zo kunnen zij u snel contacteren
voor informatie of bijstand indien nodig. Uw contactgegevens blijven steeds vertrouwelijk en worden enkel gebruikt tijdens een crisissituatie.

E-LOKET BURGERZAKEN

MIJN DOSSIER
In de gemeenteraadszitting van 25 mei 2020 werd
Wesley Lannoo aangesteld
als nieuw gemeenteraadslid.
Hij volgt hierbij Els Bouckaert
op.

OP REIS NAAR HET BUITENLAND?
REGISTREER UW REIS SNEL,
HANDIG EN GRATIS

Op de site vult u uw reis- en persoonsgegevens
(gsm, e-mail, verschillende bestemmingen...) in, en
de gegevens van een contactpersoon in België. Als
zich in het land van uw bestemming een noodsituatie voordoet, dan kan Buitenlandse Zaken met
die gegevens sneller met u, uw reisgezellen of uw
familieleden in contact komen en zo nog beter hulp
bieden.
Registreren wordt niet enkel aangeraden voor
verre landen. Ook in een land binnen de Europese
Unie kan zich een noodsituatie voordoen.
www.travellersonline.diplomatie.be
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VEILIGHEID

OPENBARE WERKEN

AANGIFTE OP AFSPRAAK
WIJKDIENST ARDOOIE!

ONDERHOUDSWERKEN 2020
Op 17 augustus gaat het dossier onderhoudswerken 2020 in uitvoering. Hou de sociale media in de gaten
voor de concrete planning van de opstart van de werken in de verschillende straten.

Vanaf 1 juli 2020 start de politiezone Regio Tielt
met een proefproject om in de wijken Ardooie,
Lichtervelde en Wingene te werken op afspraak. Je
kan vanaf nu dus online of telefonisch een afspraak
maken voor een aangifte. Het onthaal op afspraak
zorgt voor een betere service en de wachttijden
worden korter. Je kan immers zelf kiezen wanneer
het jou het best past om langs te komen.
Hoe maak je een afspraak?
1. Ga naar de website van de politiezone
www.politie.be/5448 en druk op de knop 'maak
een afspraak'.
2. Kies de wijkdienst waar je een afspraak wil
maken. De beschikbare momenten worden
weergegeven.
3. Kies het feit waarvoor je aangifte wil doen.
Je kan maar 1 feit selecteren.
Wens je meerdere zaken aan te geven dan moet
je meerdere afspraken maken.
4. Vul de gevraagde gegevens in.
Je afspraak is pas bevestigd als je een e-mail krijgt
met het overzicht van de documenten die je moet
meebrengen. Je krijgt, indien gewenst, ook een
herinneringsmail van je afspraak.
Lukt het niet om een afspraak te maken?
Heb je geen internet of twijfel je of je wel aangifte
moet doen? Bel tijdens de openingsuren naar de
wijkdienst Ardooie (051 42 84 60) of buiten de
openingsuren van de wijkdienst naar het zonaal
onthaal (051 42 84 00). Eén van onze medewerkers
zal je dan verder helpen.

Volgende straten worden aangepakt:
1. Langestraat: herstel wegdek over een 250-tal
meter van huisnummer 9 tot aan de
Izegemsestraat + plaatselijk herstel koker

© Luc Lambert

NIEUWE OPENINGSUREN
WIJKDIENST ARDOOIE
Let op! De openingsuren van de wijkdienst Ardooie
zijn gewijzigd. De nieuwe openingsuren kan je hieronder vinden:
• maandag 08u-12u
• woensdag 13u-18u
• zaterdag 08u-12u
De mogelijkheid om langs te komen in de wijkdienst blijft uiteraard bestaan. Er wordt dan samen
met jou gekeken wanneer we je het best kunnen
helpen. Wie een afspraak heeft gemaakt, krijgt
echter voorrang!
De interventieploegen
staan natuurlijk nog steeds
24/24 en 7/7 voor jullie klaar.
Bij dringende hulp of
een verdachte situatie,
aarzel nooit en bel 101!

2. Tinnenpotstraat: herstel wegdek
van Vernagelingstraat tot grens met Izegem
+ aanleg van kantstroken
3. Tinnenpotstraat: herstel wegdek
van Lijsterstraat tot grens met Izegem
(huisnummers 14-16)

11. Knijffelingstraat: heraanleg wegdek
van kruispunt met Elslanderstraat
tot een 300-tal meter verderop
+ aanleg van kantstroken
12. Spinnepijpstraat: aanleg van een uitwijkstrook
13. Hoogbeverenstraat: heraanleg wegdek
van Beverensestraat tot aan T-punt

4. Sint-Maartensveldstraat: herstel wegdek
vanaf Processiestraat (een 250-tal meter)
+ aanleg van kantstroken
5. Sint-Maartensstraat: herstel wegdek
vanaf Ardooisestraat tot aan hoeve Poignie
6. Moskostraat: herstel wegdek
vanaf kruispunt met Hondsklinkstraat
tot aan toekomstig Aquafinproject
7. Neerwielkestraat: herstel wegdek
vanaf huisnummer 23 tot einde straat
8. Oude Lichterveldsestraat: heraanleg wegdek
van Burgerleenstraat tot Kortekeerstraat
9. Oude Lichterveldsestraat: heraanleg wegdek
van kruispunt met Scharestraat
tot Ommegangstraat
10. Stratenmolenstraat: heraanleg wegdek
van kruispunt Knijffelingstraat met
Oude Lichterveldsestraat tot aan spoorweg

© Martine Lambert

14. Zwevezeelsestraat: herstel wegdek + plaatselijk herstel fietspad vanaf het kruispunt met de
Kwadestraat tot grens met Wingene
15. Pastoriestraat:
aanleg van een voetpad en groenstrook
16. Kaaistraat:
aanleg van een voetpad/parkeerstrook
+ heraanleg wegdek van huisnummer 88-93
17. Wezestraat: heraanleg Wezestraat + aanleg
van fietssuggestiestroken + plaatsen van 6
verkeersremmers + plaatsen van kantstroken
vanaf de firma Ardo tot aan de Tombrugstraat

NIEUWBOUWPROJECT VOORMALIGE GEMEENTESCHOOL
KLAVERSTRAAT KOOLSKAMP
De voormalige gemeenteschool in Koolskamp werd gebouwd begin jaren '70.
Er zijn diverse gebreken aan dit gebouw zodat renovatie niet is aangewezen.
Door de realisatie van een nieuwbouwproject kan huisvesting worden geboden aan:
• kinderopvang 't Filoetje Koolskamp
• judovereniging Koolskamp
• Sint-Maartenshuis
• Muziekmaatschappij Sint-Cecilia Koolskamp
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© Verfaillie Boucquet architecten

Hoe ziet de timing er uit?
Najaar 2020: aannemers worden bepaald
2021: afbraak bestaande gebouwen en opbouw
2022: omgevingswerken (groenzones) en ingebruikname
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CULTUUR
WANDELEN EN FIETSEN
IN EN ROND ARDOOIE
Deze zomer zetten we in op een ‘corona-proof’
zomer in eigen streek.
We werken onder andere twee nieuwe fietsroutes
en één nieuwe wandelroute uit langs de mooiste
plaatsjes van onze gemeente. Maar we zorgen er
voor dat het meer wordt dan fietsen of wandelen.
De nieuwe routes worden voorzien van een extra
snuifje peper en zout.
1. Tijdelijke fietsroute (15 km)
De basis is een stripverhaal. Het stripverhaal vertelt hoe iedereen in Ardooie de kluts kwijt is door
het coronavirus. Langs het parcours staan kunstinstallaties en zijn er live acteurs. Daardoor krijg je
het gevoel dat je door het stripverhaal fietst. De
scènes en installaties zijn surrealistisch, grappig en
verantwoord spannend. Op ludieke wijze ontdek je
mooie en geheime plekjes vanop de fiets.
De fietstocht is gratis maar beperkt in tijd: van vrijdag 17 juli t.e.m. dinsdag 21 juli. Vertrekpunt: GC
’t Hofland. Vanaf dat startpunt geef je zelf de twist
aan jouw avontuur.
Iedere deelnemer ontvangt een leuke attentie om
onze lokale horeca te ondersteunen.

2. Kinderwandelroute Maartijntje (5 km)
Zoek- en doewandeling voor kinderen en families.
Maartijntje, de jonge helper van Sint-Maarten,
heeft assistentie van onze jonge inwoners nodig.
Samen met hun ouders moeten ze er voor zorgen
dat Ardooie veilig blijft. Kinderen volgen de route
langs een bewegwijzerd parcours. Af en toe is er
geen pijl maar zijn er QR-codes.
Bij het scannen van de code (smartphone van
ouders) krijg je een opdrachtje dat de kinderen moeten uitvoeren. Na het uitvoeren van de
opdracht verschijnt digitaal een foto met de te vervolgen weg. Na het vervullen van alle opdrachten
worden de kinderen échte ridders.
3. Spelonkfietsroute (30 km)
Dit parcours verbindt de kernen van Koolskamp en
De Tassche. Langs de route word je verrast door
allerlei kleine ‘wist-je-datjes’. Stop even en kijk
naar wat je ziet. Met die nieuwe kennis in je achterhoofd word je de leukste wijsneus van de buurt.
De routes worden gepubliceerd in
de nieuwe toeristische infogids.
Die is vanaf juli beschikbaar in
het gemeentehuis of via www.ardooie.be.

De Waterbek 2020 wordt De Waterbek 2021
Net zoals veel verenigingen moet ook het gemeentebestuur activiteiten schrappen. Zo kan het familiefestival De Waterbek niet doorgaan. Het gemeentebestuur en de werkgroep van De Waterbek 2020 bleven niet
bij de pakken zitten. Er kwam snel een beslissing om het programma volledig over te zetten naar 2021.
De nieuwe datum werd bepaald op vrijdag 16 juli 2021. Het recept van De Waterbek, vanaf nu editie 2021,
bestaat uit dezelfde ingrediënten: vrienden en familie, een uniek kader en topartiesten.
We kondigen het programma en nieuwe datum nu al aan, om mensen hoop te geven voor de toekomst.
Het zijn voor iedereen benarde tijden, maar onze boodschap is: er is beterschap op komst!

18u30: #LikeMe

Deze groep hoeft bij de jonge inwoners
geen toelichting. Het is dé Vlaamse
jeugdserie van de laatste jaren.

20u00: Guy Swinnen Band
UITREIKING BELONING
MOOIMAKERS
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De Zonnebloem, de Horizon
en de Boomgaard hebben
vorig schooljaar een jaar lang
gewerkt aan sensibilisering
voor het vermijden en sorteren van afval. Ze gebruiken
brooddozen, drinkbussen,
koekjesdozen,…
Daarnaast hebben ze ook
inspanningen geleverd voor
het opruimen van zwerfvuil
binnen en buiten de school.
Als dank voor hun inzet heeft
de gemeente samen met
Mooimakers een cheque
van € 900 uitgereikt aan De
Zonnebloem, een cheque van
€ 660 aan De Horizon en een
cheque van € 984 aan De
Boomgaard.

De frontman van The Scabs
brengt een best-off uit zijn oeuvre,
samen met covers van wereldhits.

22u00: Cleymans & Van Geel
De gekende boezemvrienden
brengen een show met eigen
nummers, covers, veel humor
en interactie met het publiek.

23u30: Dennis Cartier

Dit lokaal talent heeft zijn
visitekaartjes al op verschillende
nationale en internationale podia
getoond.
Never change a winning team,
Dennis Cartier zal voor de 3e keer
zorgen voor de perfecte afterparty.

Tickets zijn vanaf nu beschikbaar (€ 10/stuk, kinderen < 140 cm gratis).
Alle info en tickets via www.dewaterbek.be
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SPORT
BIBLIOTHEEKNIEUWS

WELKOM IN ART’IZ,
ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD

Iedereen is opnieuw welkom in
de Ardooise bibliotheek!

GEMEENTELIJKE SPORTDIENST
Sportkampen
Voor de resterende plaatsen kan men online
terecht via: www.ardooie.be/inschrijvingen
Alle info sportkampen: www.ardooie.be >
Vrije Tijd > Coronaproof zomervakantie 2020
Sportdienst: Melkerijstraat 2A - 051 57 50 20
sportdienst@ardooie.be
Summer Dance
Vanwege de nog hangende corona problemen is er
dit jaar geen apotheose op het danskamp.
De danskampen worden wel lokaal georganiseerd.

© Martine Lambert

Sportklassen
Voor het schooljaar 2020-2021 worden eveneens
sportklassen georganiseerd. Alle leerjaren van het
lager onderwijs komen een weekje (4 of 5 dagen)
naar sportcentrum De Ark om er sportklassen te
volgen. De helft van de lesuren wordt er gesport,
de andere helft zijn er de normale lessen.
Tijdens de week van 28/09 bijt het eerste leerjaar
van De Zonnebloem de spits af.

Dvd’s kan je kosteloos ontlenen in de Ardooise
bibliotheek. Lidmaatschap kost jaarlijks € 3. Wie
jonger is dan 18 jaar of ouder is dan 60 jaar kan
gratis lid worden.
Voor een volledig overzicht van de nieuwe aanwinsten: zie https://www.ardooie.be/, typ ‘catalogus’,
klik op ‘online catalogus’, en klik op ‘nieuw’.
Je kan er ook de Ardooise catalogus raadplegen, je
boeken verlengen, of een boek reserveren.
Wenst u in de toekomst enkele dagen op voorhand
per mail verwittigd te worden van het verstrijken
van de uitleendatum? Bezorg ons dan uw mailadres. Wij doen het nodige.
Bibliotheek: Mgr. Roelensstraat 26, Ardooie
051 74 73 08 - bibliotheek@ardooie.be

BERICHT AAN DE DEELNEMERS
BEBLOEMINGSWEDSTRIJD
Door de onzekere tijden van corona heeft het
bestuur beslist dit jaar geen keuring te doen.
Aangezien jullie zeker toch een inspanning geleverd
hebben om jullie tuin mooi en verzorgd te houden,
zullen we, als de coronaregels het toelaten, toch
zorgen voor een gezellige bijeenkomst (avond).
Op vrijdag 2 oktober zullen we terugblikken met
beelden uit vervlogen tijden. We kijken ook uit om
een reportage van de bekende Engelse tuinen te
tonen, dit alles bij een kop koffie en een stuk taart.
Als beloning zal je met een mooie plant of bloem
huiswaarts keren. Een uitnodiging volgt.
Alvast bedankt voor uw begrip.
Bestuur Groencomité Ardooie-Koolskamp
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Neem een verfrissende duik in de wondermooie
wereld van muziek en woord!
Wil je je kinderen de kans geven om hun muziekdroom waar te maken? Willen ze hun acteertalent
ontwikkelen? Of wil je als volwassene je kinderdroom realiseren?
In Ardooie kan iedereen vanaf 6 jaar (1e leerjaar)
zich inschrijven.
BELANGRIJK: volgend schooljaar kunnen startende leerlingen (6-8 jaar) niet enkel terecht in
ons Art’Iz-gebouw in de Kaaistraat te Ardooie,
maar ook te Koolskamp in de vrije basisschool De
Horizon, Kloosterstraat 6.
Alle info en inschrijvingen:
www.artiz-izegem.be

Maand van de Sportclub: september
In september kunnen de sportclubs hun club speciaal in de kijker stellen.
De sportdienst schreef de clubs aan welke hiervoor
in aanmerking kwamen. Deze clubs, vooral met
een jeugdwerking, dienden zich online bij Sport
Vlaanderen te registreren.
Een globale folder vermeldt een overzicht waar
men terecht kan voor het beoefenen van de diverse sporten op de gemeente. Daar in de meeste
gevallen een nieuw sportseizoen aanvangt, is dit de
ideale gelegenheid om je 'sportwaar' uit te stallen!
Vlaamse Veldloopnamiddag 23 september
De leerlingen van het lager komen aan de start
van de jaarlijkse Vlaamse Veldloopnamiddag op
woensdag 23 september. Er wordt gelopen in
diverse reeksen volgens de leeftijd. De leerlingen
van het middelbaar onderwijs van het IHKA komen
eveneens aan de start.
Alles gaat door in het Volkspark. Aanvang: 14u.
Sluitingsperiode sporthal: 20 juli tot 9 augustus

Opstart lessenreeksen
• Dansschool Starlight
De data van de opstart van de lessen en de planning voor volgend dansseizoen kun je vinden op:
www.dansschoolstarlight.be
• BC Arkobad
Alle info i.v.m. de opstart en het programma via:
www.bcarkobad.be
• Spinning
De sessies worden vanaf september terug opgestart. Op maandag en donderdag is er één sessie
19u30-20u30. Vanaf oktober eventuele uitbreiding van aantal uur.
Online reserveren vanaf 1 augustus via:
www.ardooie.be/inschrijvingen
• Start-to-run
Ter vervanging van de voorjaarssessie is er een
sessie vanaf september, op maandag en woensdag telkens om 18u30.
Inschrijven kan vanaf 1 augustus via:
www.ardooie.be/inschrijvingen
Deelname € 20 - Optie: hartslagmeter
• Sport 55+
Vanaf september van 10u tot 11u:
- dinsdag: basic sport en beweging
- donderdag: spinning
Deelname per beurt: sport € 1 - spinning € 3
Inschrijven + info: sportdienst, Melkerijstraat 2A
051 57 50 20 - sportdienst@ardooie.be

NIEUW MULTISPORTTERREIN
NAAST JEUGDLOKALEN
De gemeente heeft een gesloten sportaccommodatie 'sportkooi' voorzien ter hoogte van de
jeugdlokalen in de Oude Lichterveldestraat (aan GC
’t Hofland).
Een ideale
plaats voor
de jongeren om
een wedstrijdje
(mini)voetbal
of basketbal
te spelen.

©Martine Lambert
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VARIA
AANLEG LOOPPAD IN DE WATERBEK
Er worden boordstenen aangebracht over de ganse lengte en er wordt gekozen voor een toplaag
bestaande uit een drainerende halfverharding. Deze zal ervoor zorgen dat lopen en wandelen
veel makkelijker wordt en dat het pad toegankelijker wordt voor rolstoelen en kinderwagens.
Daarnaast wordt de dienstweg ook heraangelegd. Einde werken voorzien tegen halfweg juli.

© Luc Lambert

NIEUWE CAMPUS RUMBEKE
VAN AZ DELTA OPEN

BINCKBANK TOUR 2020
DINSDAG 29 SEPTEMBER
De BinckBank Tour 2020
heeft een nieuwe plaats op
de kalender!
De enige meerdaagse UCI
WorldTour rittenwedstrijd
in Nederland en België
vindt plaats van 29 september tot en met 3 oktober,
na het WK wielrennen.
In de UCI-wielerkalender
heeft ook de BinckBank
Tour zijn plekje weten te
vinden, op de datum die de
organisatie voorgesteld had. De koers wordt herleid tot vijf dagen, in plaats van de normale zeven.

KUNSTGRASVELD VOOR KVC ARDOOIE
Op sportsite de Ark werd tijdens het tussenseizoen
het tweede voetbalveld voor KVC Ardooie omgevormd naar een kunstgrasveld. Een omvorming
van dit veld drong zich al een tijdje op: hoewel jaarlijks de nodige onderhoudswerken werden uitgevoerd, was het veld tegen de winterperiode veelal
onbespeelbaar, tot grote ontgoocheling van heel
wat jeugdspelers.

balsnelheid en het stuiteren van de bal. Kurk heeft
als belangrijkste troef dat het natuurvriendelijker is
dan het rubbergranulaat dat veelal gebruikt wordt.
Het terrein kan enkel gebruikt worden door KVC
Ardooie of na aanvraag bij en akkoord door het
gemeentebestuur.

ZWEMMEN IN ZWEMBAD
DE KREKEL IZEGEM
In de vorige editie van het Infoblad werd aangekondigd dat inwoners van Ardooie vanaf 1 april
2020 kunnen zwemmen aan inwonerstarief Izegem
in zwembad De Krekel.
Wegens corona werden alle zwembaden gesloten
maar zwemmen zal normaal gezien terug toegelaten worden vanaf 1 juli 2020.

© Luc Lambert

Dit is meteen ook het grote voordeel van een
kunstgrasveld: er kan op elk moment en in alle
omstandigheden in ideale condities getraind of
gespeeld worden. Bovendien beschik je altijd over
een vlak speelveld, heb je geen plassen op het veld,
blijft het het hele jaar door groen en heeft het gras
altijd de perfecte lengte.
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Voor de invulling van het veld werd gekozen voor
kurk. Deze invulling zorgt ervoor dat het kunstgrasveld lijkt op een natuurlijk grasveld, zoals dezelfde

Dit zal uiteraard afhangen van allerlei coronamaatregelen en andere voorwaarden die op
het moment van in druk
gaan van dit Infoblad
nog niet gekend waren.
Wil je gaan zwemmen?
Check eerst op http://sport.izegem.be/
Je vindt er alle coronamaatregelen,
andere voorwaarden en tarieven terug.
Sport- en Recreatiecentrum De Krekel:
H. Hartstraat 15, Izegem

© VK Architects & Engineers

Sinds halfweg juni heeft AZ Delta de nieuwe
campus Rumbeke in gebruik genomen. Campus
Wilgenstraat en Westlaan zijn sindsdien volledig
gesloten. Voor spoedeisende hulp in Roeselare en
de ruime regio moet je voortaan ook in campus
Rumbeke zijn.
Campus Rumbeke vind je in de Deltalaan 1, bereikbaar via de Rijksweg N36 vlakbij afrit 6 (RoeselareRumbeke) van de E403. Op deze campus wordt alle
hoogtechnologische zorg geconcentreerd. De campus telt 700 bedden. Bepaalde zorg die niet acuut
is, maar gepland kan worden, wordt uitgebouwd
op campus Brugsesteenweg in Roeselare.

© Luc Lambert

De BinckBank Tour valt dan wel samen met de
Waalse Pijl maar koersdirecteur Rob Discart mikt
met de aard van de koers toch meer op de renners
van de vlakkere klassiekers, de flandriens. Die kunnen aan de slag bij de BinckBank Tour, kort voor de
eendagskoersen later in oktober.
De gemeente Ardooie heeft zich terug geëngageerd om mee te stappen in dit topsportevenement. Dit jaar eindigt de eerste rit op dinsdag 29
september in Ardooie.
De organisatie van de BinckBank Tour is in overleg
met de diverse start- en aankomstplaatsen. Als die
puzzel gelegd is, kunnen meer details meegegeven
worden.
Hou alvast de sociale media in de gaten!
Charlotte Vanhecke
td@ardooie.be - 051 74 03 54

Lees meer info over de nieuwe campus op
www.azdelta.be. Je vindt er ook video’s waarin
onder meer te zien is hoe je de spoeddienst
bereikt, waar je parkeert, hoe de liften werken.

NIEUWE ZAKEN
Wenst u als nieuwe zaak opgenomen te worden
in Infoblad, gelieve een mailtje te sturen naar
infoblad@ardooie.be.
Klusjesdienst Bart Demets
Allerhande klusjes binnen en/of buiten
o.a. gyproc-, schilder- en behangwerken,
reparaties, tuinonderhoud,…
Izegemsestraat 46a, Ardooie - 0496 58 41 83
demets.bart@telenet.be
Grafic’O Sign
Geert Mattan en Olivier Devriese
Belettering voertuigen, full color prints,
stickers, raamdecoratie…
Wezestraat 8C, Ardooie - 0494 58 65 02
info@grafic-o-sign.be - www.grafic-o-sign.be
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JEUGD
ZOMERVAKANTIE 2020
Basisregels voor een veilige zomervakantie
We stellen alles in het werk opdat kinderen die deelnemen aan gemeentelijke initiatieven zo weinig mogelijk merken van de coronamaatregelen. We willen allemaal dat de kinderen een zorgenvrije zomer hebben.
Om dat te doen slagen, is uw medewerking als ouder essentieel. Goede afspraken is de sleutel tot succes.
Hieronder lichten we per initiatief toe hoe wij de werking aanpassen in functie van coronarichtlijnen.
Algemene richtlijnen
• maximum 50 dezelfde personen per bubbel (kinderen + begeleiding) op weekbasis
• binnen de bubbels gelden geen afstandsregels
• ouders moeten geen extra hygiëneproducten meegeven, onze diensten voorzien deze
IBO ’t Filoetje Ardooie & Koolskamp
• Vooraf inschrijven
- Per filiaal zijn er 45 plaatsen
beschikbaar (45 kinderen + 5 begeleiding).
- Er moet vooraf ingeschreven worden
via www.ardooie.be/inschrijvingen.
- U moet inschrijven per week.
- Er zijn 45 plaatsen per filiaal
(45 kinderen + 5 begeleiding).
- Wie ingeschreven is, moet per week minstens
3 dagen aanwezig zijn. Wie ingeschreven is, en
minder dan 3 dagen aanwezig is, zal per afwezige dag een administratieve kost van € 7,5
dienen te betalen. Dit wordt ingevoerd om onze
opvangcapaciteit maximaal te gebruiken.
• Exclusief beschikbaar voor peuters en kleuters
- Beide filialen van IBO ‘t Filoetje zijn deze zomer
exclusief beschikbaar voor kinderen uit de peuter- en kleuterklassen. Wie deze zomer van het
3e kleuter overgaat naar het 1e leerjaar, zal
deze zomer ook gebruik moeten maken van
’t Filoetje (geen gebruik speelpleinwerking). Er
is geen combinatie met de speelpleinwerking
mogelijk.
• Openingsuren en tarief
- Tarief = € 7,5 /dag
- Er wordt steeds een volledige opvangdag gefactureerd, ook indien uw kind geen volledige dag
blijft. Dit wordt ingevoerd om onze opvangcapaciteit maximaal te gebruiken.
- Het is niet mogelijk kinderen te brengen of af
te halen tussen 9u en 12u noch tussen 14u en
16u30.

kinderopvang@ardooie.be - 051 74 03 67
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Speelpleinwerking ’t Ravotterke
• Vooraf inschrijven
- Er zijn per week 45 plaatsen
beschikbaar (45 kinderen + 5 begeleiding).
- Er moet vooraf ingeschreven worden
via www.ardooie.be/inschrijvingen.
- U moet inschrijven per week.
- Wie ingeschreven is, moet per week minstens
3 dagen aanwezig zijn. Wie ingeschreven is, en
minder dan 3 dagen aanwezig is, zal per afwezige dag een administratieve kost van € 7,5
dienen te betalen. Dit wordt ingevoerd om onze
opvangcapaciteit maximaal te gebruiken.
• Exclusief beschikbaar lagere schoolkinderen
Speelpleinwerking ’t Ravotterke is deze zomer
exclusief beschikbaar voor kinderen uit de lagere school. Wie deze zomer van het 3e kleuter
overgaat naar het 1e leerjaar, zal deze zomer
enkel gebruik kunnen maken van ’t Filoetje.
Wie van het 6e leerjaar overgaat naar het 1e
middelbaar, kan wel nog gebruik maken van de
speelpleinwerking. Er is geen combinatie met
IBO ’t Filoetje mogelijk.
• Openingsuren en tarief
- Tarief = € 7,5 /dag
- Er wordt steeds een volledige opvangdag gefactureerd. Ook indien uw kind geen volledige dag
blijft. Dit wordt ingevoerd om voor iedereen
voldoende opvang te kunnen voorzien.
- De speelpleinwerking is deze zomer een volledige dag open, er is opvang voorzien van 7u tot en
met 18u30 (op vrijdag tot 18u).
- Het is niet mogelijk kinderen te brengen of af
te halen tussen 9u en 12u noch tussen 14u en
16u30.
jeugddienst@ardooie.be - 051 74 40 40

Sportkampen
• Er worden geen kampen geschrapt.
• De uren van opvang en uren van kamp blijven
dezelfde.
• De ingang blijft via sporthal De Ark.
• Op kampen waar meer dan 50 kinderen ingeschreven zijn, wordt de werking intern aangepast om de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad te volgen.
• Het is niet mogelijk de kinderen over de middag
thuis te laten eten. Alle kinderen blijven over de
middag ter plekke en brengen hun boterhammen mee.

Kleuterkampen
• Er worden geen kampen geschrapt.
• De uren van opvang en uren van kamp blijven
dezelfde.
• De ingang blijft via de Onze-Lieve-Vrouwstraat.
• Op kampen waar meer dan 50 kinderen ingeschreven zijn, wordt de werking intern aangepast om de richtlijnen van de Nationale
Veiligheidsraad te volgen.
• Het is niet mogelijk de kinderen over de middag
thuis te laten eten. Alle kinderen blijven over de
middag ter plekke en brengen hun boterhammen mee.

FIETSBIEB
Wist je dat er sinds 13 juni 2020
in onze gemeente een Fietsbieb is?

De fietsbieb zet tweedehands kinderfietsen (voor
kinderen tot 12 jaar) op punt zodat je ze vervolgens
tegen een prijsje kunt gebruiken. Voor € 20 fietsgeld, en een waarborg van € 20, mag je één jaar
lang een kinderfiets gebruiken.
Tijdens dat jaar mag je de fiets inruilen voor een
groter exemplaar of voor een ander model uit het
aanbod. Wil je meerdere fietsjes gebruiken, dan
kan dat: je betaalt per fiets het fietsgeld en de
waarborg. Wie een kinderfiets, in goede staat, aan
de fietsbieb schenkt, krijgt 1 jaar fietsgeld in ruil.
De waarborg krijg je terugbetaald wanneer je de
fiets terug inlevert en daarbij aan een aantal evidente voorwaarden voldoet (fiets in goede staat).
De fiets staat tiptop in orde als je hem begint te
gebruiken! Tijdens het gebruik sta je zelf in voor
het onderhoud en eventuele herstellingen.
• Waar?
Fietsbieb, in Inloophuis ‘De Loods’
Kortrijksestraat 44, Ardooie
• Wanneer?
Normaal iedere 2e zaterdag van de maand,
maar door coronamaatregelen is niets zeker.
Hou alvast de facebookpagina in de gaten:
https://www.facebook.com/fietsbiebardooie/
• Contact:
ardooie@fietsbieb.be - 051 74 57 69
De fietsbieb is een samenwerking tussen
het gemeentebestuur en
Beweging.net Ardooie-Koolskamp,
Inloophuis De Loods en KWB Ardooie.
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MILIEU
WESPENNESTVERDELGING
Nuttige beestjes
Het wespenseizoen is opnieuw volop bezig: je hebt
een wespennest en wil het laten verdelgen. De
brandweermensen staan dan ook klaar om je te
helpen. Tegelijk roept de brandweer op om alleen
hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten te
melden. Het lijkt misschien niet zo, maar wespen
zijn erg nuttige beestjes. Ze spelen immers een
belangrijke rol in de natuur en fungeren als insectenbestrijder, want ze jagen op vliegen, bladluizen
en muggen. Ergens zijn ze dus ook een bondgenoot
van de mens. Heb je een wespennest achteraan de
tuin of in een hok waar je nooit komt? Dan is een
verdelging niet nodig. Het gif dat gebruikt wordt
bij de vernietiging van een nest is bovendien ook
schadelijk voor andere levende organismen, zoals
vlinders en honingbijen. Wanneer je er dus voor
kiest om wespen niet te laten verdelgen, draag je
meteen ook je steentje bij aan het milieu.
Toch hinder?
Zit het wespennest toch op een hinderende plaats,
dan kan je het laten vernietigen door de brandweer. Hiervoor kan je melding maken via volgend
formulier: http://bit.ly/wespenverdelgingmidwest.
In het formulier kan je kiezen welke dag jouw voorkeur draagt.
Factuur
Let op, het verwijderen van een wespennest is niet
gratis. Na de verdelging ontvang je een factuur
van € 40 exclusief BTW (= € 48,40 inclusief BTW).
Indien de brandweer een tweede of volgende maal
moet langskomen voor hetzelfde nest in hetzelfde
kalenderjaar, is dit gratis.
www.zonemidwest.be
NIET VERDELGEN !
HONINGBIJ

AARDHOMMEL
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SOLITAIRE BIJEN
EN WESPEN

STEENHOMMEL

NUTTIGE DIERTJES
BIJEN & BIJENZWERMEN

AANLEG TWEEDE BUFFERBEKKEN TER HOOGTE MEERSENSSTRAAT

Dankzij Marc Vandenbussche en Theo Vandemaele
staan deze zomer in de Waterbek 4 kasten met in
elke kast 60.000 bijen.

© Martine Lambert

© Luc Lambert

Door hun honingproductie zijn de honingbijen
echte huisdieren geworden. Een imker houdt een
aantal bijenvolken en volgt die op.
Er worden ook heel wat darren geboren en het
volk begint zich al klaar te maken voor de winter.
In augustus vindt de grote “Darrenslacht” plaats.
Darren worden niet meer binnengelaten door het
volk en sterven vrij snel. In het late najaar worden
de laatste bijtjes geboren en deze leven langer dan
de zomerbijen. Enerzijds omdat ze minder hard
moeten werken en anderzijds omdat zij de winter
moeten kunnen overleven en het volk in het voorjaar terug op gang trekken.

Door de klimaatopwarming komen kortstondige, hevige buien meer en meer voor met als spijtig gevolg vaak
wateroverlast. De gemeente wenst dan ook samen met de provincie waterellende bij overstromingen zoveel
mogelijk vermijden.
Daarom is in het verleden het bufferbekken De Waterbek aangelegd ter hoogte van de Eekhoutstraat.
Dit zorgde dat bij zware regenval het water van één tak van de Roobeek werd opgehouden in De Waterbek.
In totaal is de bufferende capaciteit in De Waterbek 80.000 m³.
Er is echter ook een aftakking van de Roobeek afkomstig van Koolskamp. De nood aan een tweede bufferbekken is dan ook nodig. Om het centrum te vrijwaren van wateroverlast wordt daarom een nieuw bekken
voorzien. De officiële naam is “gecontroleerd overstromingsgebied”.
Een berm wordt aangelegd ter hoogte van de woningen in Watervalstraat en de Meersenstraat. De beek
wordt ietwat verlegd zodat de opvangcapaciteit vergroot. In totaal kan in dit overstromingsgebied ongeveer
60.000 m³ worden opgevangen.
Een waterplas is ook voorzien die dienstig kan zijn als veedrinkpoel en wordt gevuld door water uit de
Roobeek. Ter hoogte van de verkaveling Poerbusstraat is de plas gemaakt in de vorm van een salamander.
De werken zijn gestart op 9 juni 2020 en zullen voltooid zijn tegen de zomer van 2021.

Op koude winterdagen vormen de bijen in de kast
een soort bol waarbij ze steeds een tempartuur van
13° tot 25° proberen te handhaven. Hiervoor hebben ze voortdurend voedsel nodig en gebruiken
dus hun honingvoorraad. De bijen aan de buitenkant, die het meeste afkoelen, zullen na een tijdje
naar binnen kruipen en opnieuw opwarmen. Zo
kunnen zoveel mogelijk bijen de winter overleven.

ENKEL BESTRIJDEN BIJ HINDER !
GEWONE WESP

FRANSE VELDWESP

DUITSE WESP

EUROPESE HOORNAAR

BESTRIJDING !
AZIATISCHE HOORNAAR
Deze soort is invasief en zeer
schadelijk. Verdelging enkel
door het specialistenteam
‘Aziatische Hoornaar’ van
zone Midwest. Kan gif spuiten
uit zijn angel richting de ogen,
draag een veiligheidsbril.
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OPROEP I.V.I.O
Gooi geen glas in de vuilniszak
In de voorbije weken werden de ophalers enkele
malen geconfronteerd met scherpe voorwerpen
in de restafvalzakken. Daarbij werd één van de
ophalers pijnlijk verwond!
De ophalers en de I.V.I.O. doen daarom nogmaals
een oproep om géén scherpe of gevaarlijke voorwerpen in de restafvalzak te stoppen.

Enkele richtlijnen om de veiligheid van onze ophalers te garanderen:
• Glas hoort thuis in de glasbol, vlak glas op het
recyclagepark.
• Verklein of verpak kleine scherven van glas
en aardewerk, satéstokjes, (scheer)messen, …
zodat ze niet meer door de zak kunnen prikken.
• Injectienaalden horen thuis in een naaldbox,
deze kan je aankopen bij je apotheek. Een volle
naaldbox wordt op het recyclagepark gesorteerd bij het KGA-afval.
• Maak je huisvuilzak niet te zwaar: 15 kg per zak
is het maximum om geen te zware fysieke belasting te vormen voor de ophalers.
De vuilniszak beschermen
tegen ongewenste indringers
Katten, ratten en ongedierte zijn dol op afval,
en zeker etensrestjes. Dit zorgt echter vaak voor
opengescheurde afvalzakken, met onaangename
gevolgen, zowel voor de omwonenden als voor
de ophalers. Vaak gebruiken mensen allerhande
trucjes om dit tegen te gaan, maar deze zijn niet
allemaal toegelaten.
Het gebruik van chemische producten, zoals azijn,
bleekwater of peper, is altijd verboden. Deze
stoffen kunnen brandwonden, allergische reacties
en problemen aan de luchtwegen bij de ophalers
teweegbrengen. Bij warm weer dragen de ophalers hun ‘zomer-veiligheidskledij’ met korte broek
18

waardoor ze nog minder beschermd zijn. Daarom
vragen wij om bovenstaande trucjes niet meer te
gebruiken, behandelde vuilzakken zullen vanaf
heden geweigerd worden. Ook een ton (met of
zonder deksel) of een andere beschutting waarin
je je afvalzak deponeert, mag niet. Dit bemoeilijkt
ergonomisch het ophalen en zorgt ervoor dat de
ophaling veel trager verloopt.
Er zijn preventieve middeltjes om deze ongewenste indringers uit je afvalzak te houden. Men kan
ervoor zorgen dat er minder eetrestjes in de zak
verdwijnen. Gebruik dus maximaal restjes voor een
nieuwe maaltijd, da's nog lekker ook! Bekijk extra
tips op www.voedselverlies.be. Vele voedselrestjes
kunnen aan de kippen of huisdieren gegeven worden. Daarnaast kan je eetrestjes ook verpakken in
plastic potjes (botervlootje, van de slager, …) om
de geur te maskeren. Tenslotte helpt het ook om
het afval even in te vriezen en dit pas net voor het
buitenzetten in de afvalzak te stoppen.

Hoe voorkomen?
Het is belangrijk er voor te zorgen dat ze zo weinig
mogelijk voedsel en beschutting vinden:
• Laat geen etensresten rondslingeren.
• Bewaar voedselvoorraden in afgesloten verpakkingen.
• Zorg dat kippenvoeder ’s avonds op is: voeder
’s ochtends spaarzaam en neem het resterende
voeder ’s avonds weg.
• Let op met gekookte etensresten op de composthoop, gebruik bij voorkeur een afgesloten
compostvat.
• Ruim schuilmogelijkheden op: houtopslag, rommel, bouwpuin.
• Dicht gaten en spleten in gebouwen.

Verkooppunten in nabijliggende IVIO-gemeenten:
www.ivio.be/Afvalophaling/Verkooppunten

ONGEDIERTEBESTRIJDING
Waarom bruine ratten bestrijden?
De bruine rat (rioolrat) is een intelligent knaagdier.
Een rat is geslachtsrijp na 5 weken en werpt gemiddeld 7 tot 9 jongen. Hij richt aanzienlijke schade
aan: knaagschade aan kabels, overbrengen van
ziektes, vervuilen van voedselvoorraden,…
Het is dus belangrijk als je ze opmerkt om ze zo snel
mogelijk te bestrijden.
Waar zit de bruine rat?
De bruine rat zit graag op een vochtige, beschutte
plaats waar voldoende voedsel en water aanwezig
is. Favoriete nestplaatsen zijn houtopslagplaatsen,
afvalhopen, riolen, stallen. Hij is vooral actief in de
schemerperiode: na zonsondergang en voor zonsopgang.

-------------------------------------------------------------------

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN

Heb je als vereniging een activiteit die niet kan
doorgaan of die verplaatst is naar een andere
datum, duid het dan aan als ‘geannuleerd’ in de
UITdatabank. Deze wordt dan automatisch aangepast in de UIT-kalender.
------------------------------------------------------------------Voor publicatie in de UIT-kalender
(oktober/november/december)
van het gemeentelijk Infoblad, moeten alle
activiteiten voor 1 september ingegeven zijn.

Verkooppunten vuilniszakken en PMD-zakken
Ardooie:
• Dagbladhandel Martine: Roeselaarsestraat 90
• Okay: Beverensestraat 46-48
• Gemeentehuis
Koolskamp:
• Voeding Vera: Zwevezeelsestraat 17

Op deze pagina’s vind je normaal de UIT-kalender
maar door de coronamaatregelen hebben we deze
nu volledig geschrapt. De laatste updates van de
activiteiten kan je altijd vinden op de online UITkalender via www.ardooie.be.
In de volgende editie van het Infoblad zal de UITkalender terug opgenomen worden.

Hoe bestrijden?
1. Pas de preventietips toe: zorg dat ze geen voeder en een veilige schuilplaats vinden.
2. Plaats klemmen of vangkooien langs de looppaden. Ratten zijn gewoontedieren die dezelfde
weg nemen.
3. Plaats giftig lokaas volgens de gebruiksaanwijzing op de verpakking. Zorg dat het niet bereikbaar is voor kinderen en huisdieren. Je kan het
in buizen plaatsen, in de handel zijn ook rattenbakken verkrijgbaar.
4. Verwijder oud en beschimmeld vergif en blijf
voldoende lokaas aanbieden zolang er opname
is.
Wie doet de rattenbestrijding?
De gemeente doet de rattenbestrijding langs de
waterlopen en in de gemeentelijke gebouwen.
Op privéterrein moet de bewoner instaan voor de
bestrijding van ongedierte.
Voor het bestrijden van de rat kan er steeds
advies gevraagd worden aan de
technische dienst: 051 74 03 54 - td@ardooie.be

Bij elke activiteit of evenement moet de locatie,
datum, aanvangsuur, toegangsprijs en de inrichtende vereniging vermeld worden. Bijpassende
foto uploaden kan ook en wordt dan eventueel
ingevoegd in het Infoblad.
De activiteit of het evenement moet plaatsvinden
te Ardooie of Koolskamp en toegankelijk zijn voor
alle inwoners. De activiteit is gericht aan een breed
publiek, niet enkel en alleen voor de leden van de
eigen vereniging.
MEER INFO, dienst cultuur:
cultuur@ardooie.be - 051 74 40 40
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Gemeentelijk Infoblad, editie oktober ‘20 (oktober, november, december) vóór 1 september:
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