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… de huisartsen voor ons op de foto 
gingen? 
Lees op pagina 8 en 9 waarom zij vaccinatie zo belangrijk 
vinden. 

… het Administratief Centrum opgefrist 
wordt? 
Zo kunnen we jou binnenkort in een hedendaagse omgeving 
ontvangen.

… er een geboortebos komt in Schorisse? 
Lees meer op pagina 13. 

… de kunstacademie uitpakt met het 
project ‘Binnenste Buiten’ ?
Stippel jouw Binnenste Buiten wandeling uit en vind wat je 
misschien niet zocht.
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In iedere job en iedere verantwoordelijkheid zijn er zaken die je moet doen en 
zaken die je kan doen; de zogenaamde ‘must-haves’ en de ‘nice-to-haves’, het 
verschil tussen ‘goed’ en ‘fantastisch’. En als bestuurder van een gemeente is dat 

niet anders. 
Hoewel je vanuit een ideologisch standpunt kan discussiëren over wat echt 
noodzakelijk is en wat niet, lijkt het aflijnen van die kerntaken vrij eenvoudig. 
Iedereen zal het erover eens zijn dat het voorzien in een veilige en gezonde 
leefomgeving waar het aangenaam is om te wonen en werken dé kerntaak is van 
een lokale overheid. In Maarkedal betekent dat dus zeker ook het beheersen van 
de waterproblematiek rond onze beken en in onze valleien. 
Al jaren hebben we problemen met onze waterlopen die in periodes van aanhou-
dende regen in de winter buiten hun oevers treden en huizen bedreigen. Bij de 
grote overstroming van 2010 stond het water in sommige huizen in Leupegem tot 
twee meter hoog en waren we nog maar eens nationaal nieuws. Klimaatverande-

ring belooft nog meer extreme weersomstandigheden 
waardoor we voorbereid moeten zijn op meer en erger. 
Het spreekt voor zich dat het beheersen van die over-
stromingen een complex gegeven is en een combinatie van 
preventieve en curatieve maatregelen vergt: erosiemaat-
regelen, anders gaan denken over verharden en bouwen én 
de aanleg van spaarbekkens die tijdelijk grote hoeveelheden 
water kunnen bergen. Dat die aanpak werkt zien we in 
Etikhove. Sinds de aanleg van het spaarbekken in Puttene, 
is de wijk voorlopig gespaard gebleven. 

Langs de Maarkebeek en zijn zijrivieren zijn nog vier spaarbekkens gepland. Het 
grootste komt langs de Pauwelsbeek. De bouwaanvraag werd reeds enkele jaren 
terug ingediend, maar door een gerechtelijke procedure staan we nu opnieuw bij 
het beginpunt. Kostbare jaren gingen verloren door een ideologische juridische 
strijd die zich nu opnieuw dreigt te herhalen. Binnenkort worden de bouw-
vergunningen voor de overige spaarbekkens ingeleid. Als daar 
opnieuw procedures worden aangespannen zijn we opnieuw voor 
jaren vertrokken, met alle gevolgen van dien.  
Soms moeten we dingen inderdaad gewoon eens bij naam 
durven noemen en actiegroepen wijzen op het feit dat ook zij 
een verantwoordelijkheid dragen ten aanzien van de gemeen-
schap die ze zeggen te koesteren. Diezelfde gemeenschap die 
hen de financiële mogelijkheden geeft die mooie taak ter harte 
te nemen. 
Er is immers niet zoiets als één waarheid. Het erkennen dat er 
meerdere zijn, is het begin van de oplossing. Ik reken dan ook op 
het gezond verstand om de ‘must-haves’ te realiseren zodat we 
ons verder op een constructieve manier kunnen concentreren op 
de ‘nice-to-haves’. 

Enthousiaste en hoopvolle groeten, 

Joris Nachtergaele //  Burgemeester

Procedures

 Ik reken dan 
ook op het gezond 
verstand om de 
‘must-haves’ te 
realiseren

VOORWOORD
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DOSSIER VACCINATIE

Alles wat je 
moet weten over 
het coronavaccin

Corona zette alles op pauze, maar nog 
even en we kunnen weer vooruit. 
Vaccinatie is onze belangrijkste troef 
om de COVID-19-pandemie achter ons 
te laten. Om weer met vrienden je 
verjaardag te vieren, je (groot)ouders te 
knuffelen, op café of restaurant te 
gaan, of naar een concert of het 
voetbalstadion. Vaccinatie kan 
voorkomen dat je ernstig ziek wordt en 
levens redden. Je laten vaccineren is 
eenvoudig, gratis, en duurt maar even.

Hoe meer mensen zich laten 
vaccineren, hoe beter. Pas als meer dan 
70% van de bevolking gevaccineerd is, 
kunnen we groepsimmuniteit 
bereiken. 

Ook nadat je gevaccineerd bent, is het 
belangrijk om de coronamaatregelen 
te blijven volgen. Pas wanneer er 
genoeg mensen gevaccineerd en 
beschermd zijn tegen het virus, 
kunnen we onze vrijheid herwinnen. 
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Waar kan je terecht 
voor je vaccin? 

 ▷ Te voet of met de fiets
GPS: Nieuwebrugstraat 2, Ronse  
Er zijn fietsstallingen aan de ingang van het vaccinatiecentrum.

 ▷ Met de trein
Het station van Ronse ligt op nauwelijks 250 meter van het vaccinatiecentrum.  
Ga naar rechts als je het station verlaat. Wandel door de IJzerstraat en de Joseph 
Ferrantstraat tot aan het rondpunt met de Nieuwebrugstraat. Daar ligt het COC.  
Plan je route via www.belgiantrain.be.

 ▷ Met de bus
Het station van Ronse is het eindstation voor de lijnen 61 (Oudenaarde – Schorisse), 62, 
(Oudenaarde – Nukerke) en 63 (Oudenaarde – Etikhove). Dicht bij het COC is een bushalte 
van De Lijn in de Olifantstraat (op 100 meter) voor de lijnen 61, 62 en 63.  
Plan je route via www.delijn.be.  

 ▷ Met de wagen
GPS: Nieuwebrugstraat 2, Ronse

 ▷ Route vanuit Maarkedal: Kruisstraat - Broeke -  
Glorieuxlaan - Bruul - Veemarkt - Elzelestraat - Olifantstraat – Nieuwebrugstraat

 ▷ Route vanuit Brakel: Ninoofsesteenweg - Ninovestraat -  
Veemarkt - Elzelestraat - Olifantstraat – Nieuwebrugstraat

Het aantal parkeerplaatsen voor het gebouw is beperkt. Deze zijn voorbehouden voor 
mensen met een handicap (parkeerkaart). Er zijn op nauwelijks 200 meter afstand vier 
gratis stadsparkings.

 ▷ Parking 1: Parking station (150 meter - 200 plaatsen.): GPS: Joseph Ferrantstraat 1
 ▷ Parking 2: Parking Portois (150 meter - 150 plaatsen): GPS: Michel Portoisstraat
 ▷ Parking 3: Parking Ferrant (50 meter - 50 plaatsen): GPS: Joseph Ferrantstraat 20
 ▷ Parking 4: Parking politie (200 meter - 50 plaatsen): GPS: Politiekegevangenenstraat 18

In de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, 
bestaande uit Gavere, Kruisem, Oudenaarde, 
Zwalm, Horebeke, Maarkedal, Kluisbergen, 
Wortegem-Petegem en Ronse zijn er twee 
vaccinatiecentra: één in de Qubus in 
Oudenaarde en één in het COC in Ronse. 
Inwoners van Maarkedal zullen gevaccineerd 
worden in het COC (cultuur- en ontmoetings-
centrum) in de Nieuwebrugstraat 2 in Ronse. 

www.vaccinatievlaamseardennen.be

COC RONSE, NIEUWEBRUGSTRAAT 2  
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DOSSIER VACCINATIE

In welke volgorde wordt er gevaccineerd?

Wanneer ben jij aan de beurt? 

Fase 1 
Woonzorgcentra en  
zorgpersoneel

In de eerste fase, in januari en februari, 
kwamen de bewoners en het personeel 
van woonzorgcentra aan de beurt. 
Deze fase is voor Maarkedal afgerond. 
Na de woonzorgcentra komen de 
andere collectieve zorginstellingen en 
hun vrijwilligers aan bod. Vervolgens is 
het aan de zorgmedewerkers van de 
zieken huizen en de eerstelijnsgezond-
heidszorg. Daarna komt het niet-medi-
sche personeel van de ziekenhuizen en 
de zorginstellingen aan de beurt. 

Fase 2
65-plussers, risicopatiënten  
en essentiële beroepen

Daarna komen alle 65-plussers aan de 
beurt. Daarop volgen de mensen met 
onderliggende gezondheidsproblemen. 
Ook mensen met essentiële beroepen 
komen aan de beurt (bv. brandweer en 
politie). Wie dat precies zijn, moet nog 
worden bepaald.

Fase 3
Rest van de bevolking

In een derde fase, wanneer er veel 
vaccins geleverd zijn, komt de rest van 
de volwassen bevolking aan de beurt.

De volgorde van vaccineren 
in ons land is niet lukraak 
bepaald, maar gebaseerd op 
wetenschappelijke inzichten. 
Er zijn nog niet meteen 
voldoende vaccins voor 
iedereen. Daarom werden een 
aantal prioritaire groepen 
bepaald. De meest kwetsbare 
bevolkingsgroepen eerst, 
gevolgd door de essentiële 
beroepen en daarna de rest 
van de volwassen bevolking. 

www.vaccinatievlaamseardennen.be

Callcenter vaccinatiecentra 
Vlaamse Ardennen: 055 300 200 

https://burgerprofiel.vlaanderen.be

E-box
Activeer jouw e-box en ontvang de 
uitnodiging voor je vaccinatie digitaal

De e-box is een digitale brievenbus waarin je in een 
veilige omgeving al jouw officiële documenten van 
diverse overheidsdiensten kan ontvangen.

Activeer jouw e-box door je e-mailadres bekend te 
maken op www.mye-box.be. Via dat e-mailadres zal 
je een melding ontvangen zodra er een officieel 
bericht beschikbaar is. Aanmelden kan heel 
gemakkelijk met je identiteitskaart of de 
Itsme-app. 

Via e-box ben je sneller op de hoogte, loop je geen 
risico om je oproepingsbrief te verliezen én kan je 
last minute uitgenodigd worden voor jouw prikje. 
Niets dan voordelen dus!

Een persoonlijke uitnodiging

Als je aan de beurt bent voor de prik tegen corona, dan 
krijg je een persoonlijke uitnodiging via de post. De 
uitnodiging ontvang je ongeveer twee weken op voorhand. 

Je afspraak bevestigen

Als je een brief ontvangt, kan je een afspraak maken voor 
coronavaccinatie. Je kan de voorgestelde datum 
bevestigen, wijzigen of de uitnodiging weigeren. Zonder 
uitnodiging kan je geen afspraak maken of bevestigen.

Hou je uitnodiging goed bij

Op de dag van je vaccinatie moet je je uitnodiging en je 
identiteitskaart tonen in het vaccinatiecentrum. Neem de 
brief mee of toon de e-mail met je persoonlijke code aan 
de onthaalbediende in het vaccinatiecentrum. Want dat is 
meteen je e-ticket. Ook naar de afspraak voor je tweede 
vaccinatie breng je de uitnodiging mee.

Uitnodiging kwijt?

Je vindt een elektronisch exemplaar van je persoonlijke 
uitnodigingsbrief in je Burgerprofiel of e-Box. Je kan ook 
bellen naar 1700. Zij kunnen je uitnodiging opnieuw 
mailen.
Met vragen over je afspraak kan je ook terecht bij het 
callcenter van de vaccinatiecentra Vlaamse Ardennen: 
055 300 200. 
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Hoe verloopt de vaccinatie?

 ▷ Is het vaccin veilig? 

De ontwikkeling van het corona-
vaccin kreeg wereldwijd de hoogste 
prioriteit. De administratieve 
procedure is verkort, maar alle 
veiligheidsstappen zijn gezet. Elk 
vaccin is uitgebreid getest bij een 
grote groep mensen. Ook oudere 
mensen en kwetsbare personen 
zaten in die testgroep. Alle vaccins 
doorlopen een uiterst strenge 
goedkeuringsprocedure voor gebruik. 
Alle vaccins zijn goedgekeurd door 
het Europees Geneesmiddelen-
agentschap (EMA). Ze zijn dus 
allemaal veilig en werkzaam. 

 ▷ Zijn er bijwerkingen? 

Dat kan, maar de meerderheid van 
de bijwerkingen zijn mild en gaan 
spontaan over, zoals een rode 
zwelling op de injectieplaats, lichte 
koorts of vermoeidheid. Ernstige 
bijwerkingen zoals een allergische 
reactie zijn zeldzaam. Dergelijke 
reacties treden op tussen vijf en tien 
minuten nadat het vaccin is toege-
diend. Daarom wordt er gevraagd 
om minstens vijftien minuten na de 
vaccinatie te blijven, zodat je goed 
opgevolgd wordt. 

 ▷ Hoeveel dosissen moet ik 
krijgen? 

Dit hangt af van welk vaccin je 
toegediend krijgt. Van de meeste 
vaccins heb je twee dosissen nodig, 
die met een tussentijd van drie tot vier 
weken toegediend worden. Om goed 
en langdurig beschermd te zijn, is het 
belangrijk dat je beide dosissen 
ontvangt. 

 ▷ Mag ik van vaccinatiecen-
trum wisselen?

Neen, elk vaccinatiecentrum staat in 
voor de vaccinatie van de mensen in 
een aantal gemeentes. De gemeente 
waar je woont, bepaalt in welk 
vaccinatiecentrum je gevaccineerd 
wordt. Wisselen is niet mogelijk, 
dat zou voor te grote logistieke en 
operationele problemen zorgen.

 ▷ Moet ik me nog laten 
vaccineren als ik al 
COVID-19 heb gehad? 

Ja, vaccinatie blijft belangrijk. Ook  
als je eerder al besmet was met 
COVID-19, kun je opnieuw besmet 
raken en ernstig ziek worden. Een 
vaccin beschermt je daartegen.

5 veelgestelde vragen

1. Onthaal 

Een onthaalmedewerker 
checkt je gegevens. Hou 
zeker je identiteitskaart 
en uitnodiging bij de 
hand.

2. Registratie 

Een medewerker geeft je 
info over het vaccin en 
eventuele bijwerkingen. 

3. Vaccinatie

Een verpleegkundige 
vaccineert je.

4. Opvolging

Je mag een kwartiertje 
rusten in de 
wachtruimte. 
Er is een medewerker in 
de buurt. Eventuele 
bijwerkingen kan je 
signaleren. 
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DOSSIER VACCINATIE

Onze huisartsen aan het woord

Jaron De Groote  
(huisartsenpraktijk Robijn)

‘Je laten vaccineren is een veilige, doeltreffende en 
kosteloze manier om ons te beschermen tegen 
besmetting en ernstig verloop van de ziekte. De 
vaccins zijn volkomen betrouwbaar, ook al duiken 
hier en daar tegenreacties of negatieve berichten 
op. Het is soms moeilijk om uit de grote hoeveel-
heid informatie via krant, sociale media, internet … 
de betrouwbare en juiste informatie te filteren. In 
de opleiding tot huisarts gaat veel aandacht naar 
het onderscheiden van juiste en foute informatie. 
Als mensen vragen hebben over bepaalde 
berichten kunnen ze hiervoor zeker bij hun 
huisarts terecht.’

Katrien Vanderstraeten  
(huisartsenpraktijk Robijn)

‘Ik laat mij vaccineren om mij minder zorgen te 
moeten maken over een covidbesmetting, voor 
mezelf en voor anderen. Ik kijk er alvast naar 
uit om weer eens op restaurant te kunnen 
gaan, zomaar even binnen te springen bij een 
vriendin of familielid, iets gaan drinken na een 
lange wandeling, te gaan winkelen zonder echt 
iets nodig te hebben … Ik hoop dat, eens deze 
dingen weer kunnen, we deze in de toekomst 
meer gaan leren appreciëren.’

Karel Van hooland

‘Hoewel ik maar lichte klachten 
heb ervaren tijdens mijn 
COVID-19-infectie, heb ik toch 
snel besloten om mij te laten 
vaccineren. Dit zowel voor mij 
als voor anderen. Uiteraard is 
niets zeker in het leven en waar 
enige onzekerheid/onwetend-
heid is, ontstaat begrijpelijker-
wijs twijfel. Maar mocht ik 
twijfelen aan de wetenschap 
waarop de huidige geneeskunde 
zich baseert, dan was ik geen 
dokter.’

Je laten vaccineren is  
het beste plan, zodat  
het leven straks weer  

starten kan.
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Armand Wijnand

‘Bij het uitbreken van de pandemie hoopten velen dat we 
snel terug konden keren naar het oude normaal en dat 
men best snel een vaccin zou ontwikkelen. Nu het vaccin 
er is, vinden sceptici dat “het toch wel snel is gegaan”. 
Het onderzoek naar covidvirussen was al eerder bezig en 
is door de knapste koppen ter wereld en gesteund met 
groot kapitaal in een stroomversnelling gekomen. Ook de 
vertragende bureaucratie werd kortgesloten. De testen 
van de verschillende vaccins en de voorwaarden voor 
goedkeuring verliepen even streng als altijd. Een beetje 
vertrouwen alstublieft, met doemdenken en complotthe-
orieën bereiken we niets. Het einde van de tunnel is in 
zicht, maar daarvoor moet je je wel laten vaccineren …’ 

Tony Foret

‘ Wanneer je je laat vaccineren, bescherm je 
ook anderen die omwille van gezondheids-
redenen niet gevaccineerd mogen of kunnen 
worden. Voor hen is het heel belangrijk dat hun 
omgeving zo goed mogelijk gevaccineerd is.’

Rik Lietaer

‘In mijn jarenlange carrière als arts had ik het geluk nog nooit een dag 
ziek te zijn geweest door een virale infectie, tot corona kwam en ook 
mij te pakken kreeg. Hoofdpijn, spierpijn, keelpijn en droge hoest 
waren de eerste symptomen. De eerste dagen volgen hoge koorts, 
koude rillingen, ademhalingsproblemen, maag- en darmproblemen. Ik 
prees me gelukkig met mijn echtgenote die verpleegster is en met de 
vele berichten en wensen van patiënten. Na twee weken ziekte en 8 kg 
minder bleef beterschap uit. Ik werd opgenomen op de covidafdeling. 
Toch wel een bijzondere ervaring. Verplegers volledig ingepakt, de 
gezichten onherkenbaar. Steeds hermetisch gesloten deuren. De derde 
dag mocht ik gelukkig naar huis om verder te herstellen. Ik ben er nog 
goed vanaf gekomen, ik denk vooral aan mensen die een ernstiger 
verloop kenden of kennen en blijvende gevolgen hebben. Heb vertrou-
wen in de wetenschap en de geneeskunde en laat je vaccineren.’
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STAND VAN ZAKEN

De voorbereidende administratieve fase voor de 
heraanleg van de riolering en de weg met aanleg 
van een nieuw fietspad voor de Kolpaartstraat 
draait op volle toeren. Ook het realiseren van een 
wandel- en fietsverbinding langsheen de 
begraafplaats van Schorisse zit vervat in dit 
project.
Dit project kwam eind vorig jaar in een stroom-
versnelling toen we van de Vlaamse Milieumaat-
schappij (VMM) het goede nieuws kregen dat de 
heraanleg van de riolering van dit project voor 
75% kan gesubsidieerd worden. 

Kolpaartstraat: 
voorbereiding op volle toeren

Aan het verkrijgen van deze subsidie zijn een 
aantal voorwaarden gekoppeld.

 ▷ Eén van de voorwaarden is het zo veel 
mogelijk ter plaatse infiltreren en vertraagd 
afvoeren van het hemelwater. Dit om 
wateroverlast in de beekvalleien te 
voorkomen. Hiertoe wordt naast het 
fietspad over de volledige lengte van de weg 
een buffergracht aangelegd. 

 ▷ Een tweede voorwaarde is dat tegen eind 
oktober 2021 de aannemer voor de uitvoe-
ring van het project is aangeduid.

Openbaar onderzoek
Van 15 maart tot en met 13 april 2021 loopt het openbaar onderzoek omtrent:

 ▷ het ontwerp rooilijnplan Kolpaartstraat (buurtweg 74/buurtweg 15)
 ▷ het voorlopig onteigeningsbesluit met onteigeningsplan en projectnota voor de Kolpaarstraat 
 ▷ de omgevingsvergunningsaanvraag voor het wegenis- en rioleringsproject in de Kolpaartstraat

Het dossier ligt ter inzage voor het publiek bij de dienst Omgeving en Wonen, elke weekdag tussen 8 en 12 uur. 
Opmerkingen en bezwaren kunnen ingediend worden tot uiterlijk 13 april. 
Het dossier is ook raadpleegbaar via www.maarkedal.be/heraanleg-kolpaartstraat.
Inzage enkel na afspraak: www.maarkedal.be/afspraken of 055 33 46 40.
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In samenwerking met Farys zal in het najaar van 
2021 gestart worden met project Rattepoel- en 
Wijmierstraat.

In de Rattepoelstraat en een deel van 
de Wijmierstraat, Hasselstraat en Bogaartsveld zal 
de riolering en wegenis worden vernieuwd.
In de bebouwde zone van de Rattepoelstraat komt 
een voetpad langs beide kanten, worden de 
nutsleidingen ondergronds gebracht en de 
verlichtingspalen vernieuwd.

De juiste aanvangsdatum van de werken is nog 
afhankelijk van de voortgang van de 
aanbestedings procedure en de weers omstandig-
heden volgende winter.

Project heraanleg 
Rattepoel- en 
Wijmierstraat

Momenteel worden nog een aantal belangrijke 
administratieve stappen afgewerkt.

 ▷ Het ontwerp rooilijnplan, het onteigenings-
plan en het ontwerpplan riolering en 
bovenbouw werd in de gemeenteraad van 
23 februari goedgekeurd.

 ▷ De besprekingen met de aangelanden en 
eigenaars zijn lopende. 

 ▷ De bewoners van de Kolpaartstraat kregen 
inzage in de nieuwe plannen.

 ▷ De omgevingsvergunningsaanvraag werd 
ingediend.

 ▷ Momenteel zijn alle voormelde plannen in 
openbaar onderzoek.

Het streefdoel is om eind mei de definitieve 
plannen door de gemeenteraad te laten goed-
keuren. Daarnaast is het de bedoeling om de 
aankoop van de nodige gronden voor de 
uitvoering van het project in de loop van de 
zomer af te ronden, zodat het project voor eind 
oktober kan aanbesteed worden.
De eigenlijke start van de werken is voorzien 
begin 2022.
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STAND VAN ZAKEN

‘De Maalzaak’:  
benedenverdieping krijgt vorm

DE BOUWWERKEN
In december werd de eerste steen gelegd voor het 
jeugd- en bewegingscentrum De Maalzaak. Nu, bijna 
4 maanden later, krijgt de benedenverdieping al 
duidelijk vorm. Het begon met het plaatsen van de 
wanden van de grote polyvalente ruimte, maar al 
snel volgden alle andere ruimtes. Ondertussen staat 
de staalstructuur van het dak al omhoog en krijgt 
het gebouw zijn definitieve vorm. Ook heel wat 
aansluitingen voor elektriciteit en water werden 
reeds gelegd. Eind februari plaatste men de eerste 
tussenvloeren voor de bovenverdieping waardoor 
ook deze buitenwanden geplaatst konden worden. 
Nu is het reikhalzend uitkijken naar het gieten van 
de vloer, waarna alle sanitair zal worden geplaatst. 
Nog een aantal maanden geduld, maar dan zullen 
we lustig kunnen sporten, musiceren en spelen in 
en rond De Maalzaak. Ten laatste eind 2021 
kunnen we het jeugd- en bewegingscentrum 
in gebruik nemen. 

WAT VALT ER TE BELEVEN? 
In de grote polyvalente zaal is ruimte voor allerlei 
kleine binnensporten zoals badminton, tennis, 
minivoetbal, (bucket)basketbal …
In de aangrenzende danszaal kunnen er danslessen 
of yogasessies gegeven worden.
Ook de Maarkedalse afdeling van de kunstacademie 
zal er haar vaste stek hebben. Muziek krijgt er drie 
lokalen om naar hartenlust te musiceren.
Beeldende kunst kan gebruik maken van een 
polyvalente zaal, waar alles in het teken zal staan 
van creativiteit. Bovendien maken Woordkunst- 
drama en Octopus ook gebruik van dit lokaal, samen 
met de polyvalente zaal bij de KLJ-lokalen. Ook de 
buitenschoolse kinderopvang O.Ma op woensdag-
namiddag zal zijn plek vinden in dit lokaal.
Ook de speelpleinwerking keert terug naar de 
Maalzaak. Tijdens de vakanties kunnen zij het hele 
gebouw op stelten zetten. 
Daarnaast neemt KLJ Etikhove er hun intrek in 
nieuwe en ruimere lokalen. 
De dienst Vrije Tijd zal instaan voor het beheer en 
verhuist logischer wijze mee naar De Maalzaak. 
Ten slotte zal men op de bovenverdieping van het 
jeugd- en bewegingscentrum kunnen vergaderen of 
gebruik maken van de ontmoetingsruimte en foyer 
die geschikt is voor tentoonstellingen of recepties 
met een mooi uitzicht op de achtergelegen velden.
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Op zaterdag 27 maart is het weer tijd voor de Grote 
Lenteschoonmaak! Maarkedal neemt deel aan de opruim-
actie van Mooimakers.be en rekent ook op jou! Kom jij ook 
een handje helpen om onze gemeente weer te doen 
blinken? 

Bij de organisatie van de Grote Lente schoonmaak houden 
we uiteraard rekening met de geldende coronamaatregelen. 
Met hoeveel personen mag je op 27 maart op pad? Mogen 
we je achteraf trakteren op een hapje en een drankje? … 

De meest recente informatie over de zwerfvuilactie  
vind je via www.maarkedal.be/maarkedal-zwerfvuilvrij.
 

Nieuw geboortebos van twee 
hectare in Schorisse
De gemeenteraad keurde in november 2020 de 
grondaankoop voor de aanleg van een geboortebos 
goed.  Het bos van twee hectare zal worden 
aangelegd op een weiland langs de Steenbeek in 
Schorisse, tussen de prachtige natuurgebieden Bos 
Ter Rijst en ‘t Burreken. De aanleg van een geboorte-
bos stond als belangrijk doel in het bestuurs akkoord 
en werd zo mee opgenomen in het meerjarenplan. 

De grondprijs bedraagt 75.000 euro. Dankzij het 
Vlaamse beleid, dat volop inzet op het aanplanten 
van bomen, zal de gemeente Maarkedal slechts 
instaan voor 25% van de aankoopprijs. Voor de 
aanplanting van de inheemse bomen, zoals zomereik, 
beuk of berk, zal het gemeentebestuur ondersteuning 
vragen van externe partners zoals het Regionaal 

Landschap Vlaamse Ardennen en het Agentschap 
Natuur en Bos.

In het geboortebos zullen jonge ouders een boom voor 
hun pasgeboren kindje kunnen planten. Dat nieuwe 
boompje staat dan symbool voor het nieuwe leven en 
de groei van kinderen tot volwassen mensen. 
Daarnaast staat de boom als teken van verwelkoming 
in onze prachtige gemeente. Ook ouders van 
sterrenkindjes zullen er een herinneringsboom kunnen 
planten, zodat ook zij nooit vergeten worden.

Het bos zal naast een geboortebos ook dienst doen 
als een echt speelbos, waar ontmoeting, spelen en 
ontspanning voor groot en klein centraal staan. Laat 
die Maarkedalse babyboom na corona maar komen!

DA’S WANDELEN EN
OPRUIMEN MET DE
LENTESCHOONMAAK
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ONTDEK WAT JIJ KAN DOEN
OP MOOIMAKERS.BE

10123_MOM_Lenteschoonmaak_2021_A4.indd   110123_MOM_Lenteschoonmaak_2021_A4.indd   1 10/12/2020   13:3110/12/2020   13:31

WIL JE MEEDOEN? 
Inschrijven kan tot en met maandag 22 maart  
via het online formulier op www.maarkedal.be/ 
 maarkedal-zwerfvuilvrij of via 055 33 46 59. 

 Doe mee aan de 

zwerfvuilactie 
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Bermen maaien volgens 
het bermbeheerplan

Werd de berm bij je buur reeds gemaaid en deze 
in jouw straat nog niet, dan hoef je je geen zorgen 
te maken. Afhankelijk van het bermtype zal deze op 
hetzelfde of een ander tijdstip gemaaid worden.

Zoals enkele edities eerder vermeld in Publiek werd voor 
onze gemeente een bermbeheerplan opgemaakt. Hierbij 
werden alle bermen geïnventariseerd en, op basis van de 
aanwezige vegetatie en het type grond, opgedeeld in 
verschillende categorieën. 

Per categorie werd een maaischema opgemaakt voor het 
voorjaar en het najaar, waarbij afhankelijk van het type 
berm vroeger of later gestart wordt met de maai-
werkzaamheden.

De voorbije jaren startten we op een aantal wegen reeds 
met het oprapen en afvoeren van het maaisel. Bedoeling is 
om dit vanaf dit jaar uit te breiden zodat voor het meren-
deel van de bermen en waar dit technisch mogelijk is, het 
maaisel zal worden afgevoerd. Door het verwijderen van 
het maaisel wordt de bodem verschraald, wat op termijn 
zorgt voor een soortenrijke vegetatie in de berm.
Concreet werden voor onze gemeente drie verschillende 
bermtypes waargenomen. Elk bermtype heeft een eigen 
maaischema. 

Het eerste bermtype: 
zeer voedselrijk met verstoorde vegetaties
Om tot een snelle verschraling van de berm te komen 
wordt de eerste maaibeurt reeds voorzien in de tweede 
helft van mei. De tweede maaibeurt kan vanaf midden 
september.
Op deze tijdstippen zijn de grassen in volle groei en zitten 
de meeste voedingsstoffen in de bovengrondse delen. Het 
verschralingseffect is in deze periode dus het grootst.
Het overgrote deel van de bermen in Maarkedal valt onder 
dit type. 

Het tweede bermtype: 
de matig voedselrijke en beschaduwde bermen
Vanaf begin juli kan hier gestart worden met het maaien 
van de eerste maaibreedte. Hierdoor kunnen de zomer-
bloeiers in de niet gemaaide strook zaden vormen. Vermits 
de meeste bermen in Maarkedal vrij smal zijn zal bij het 
maaien van de eerste maaibreedte zo goed als de volledige 
oppervlakte gemaaid worden.
De tweede maaibeurt start best vanaf begin oktober. Hierbij 
wordt de berm over de volledige breedte gemaaid.

Het derde bermtype: 
de houtachtige vegetaties en ruigtevegetaties
Vaak is er bij houtachtige vegetaties naast de verharding 
een smalle strook grazige vegetatie aanwezig. Deze strook 
wordt meestal overschaduwd zodat een extensief beheer 
voldoende is. Dit betekent dat minder maaien volstaat. 
Ruigtevegetaties kunnen tweejaarlijks en bij voorkeur 
gefaseerd gemaaid worden. Op die manier krijgen 
bloemen, planten en kruiden de kans om te groeien. 

Het afstemmen van de maaiwerkzaamheden op de 
bermtypes resulteert in het uitstippelen van verschillende 
maairoutes. Dit betekent dat aanpalende straten dus op 
een verschillend tijdstip kunnen gemaaid worden.

Het maaiseizoen start half mei en eindigt in de loop van de 
maand oktober. De maaitijdstippen zijn verschillend 
afhankelijk van het bermtype. 
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Meer biodiversiteit
Het resultaat van ecologisch bermbeheer is normaliter na 
enkele jaren zichtbaar op voorwaarde dat er zich geen 
verstoringen voordoen. 

De grootste bedreigingen hier zijn:
 ▷ Totale destructie van de vegetatie door herbiciden. 

Op ongeveer 20% van onze wegbermen worden 
herbiciden gebruikt!

 ▷ Verstoring van de vegetatie door bodembewerking, 
bijvoorbeeld mee bewerken met het aanpalende 
perceel.

 ▷ Ongunstig beheer. Gazonbeheer komt voor op 33% 
van onze bermen. 

 ▷ Storten van (organisch) afval (bijvoorbeeld gras) in 
de berm.

 ▷ Aanleggen van verhardingen.
 ▷ Aanplant van vreemde (houtachtige) gewassen  

(bijvoorbeeld exoten als bamboe).
 ▷ Aanvoer van meststoffen uit naastgelegen percelen.
 ▷ Chemische en mechanische belasting door 

het verkeer.

Door het toedoen van één van deze knelpunten kan het 
werk van jarenlang ecologisch bermbeheer worden teniet 
gedaan. Hieruit blijkt dat succesvol ecologisch bermbeheer 
niet enkel afhangt van het correct maaibeheer, maar dat dit 
een inspanning vraagt van ieder van ons.

Als gemeente is het een grote uitdaging om bij het 
bermbeheer aandacht te besteden aan ecologie, verkeers-
veiligheid, landschap, klimaat, recreatie en educatie.

Maar bermen vormen in een intensief agrarisch landschap 
vrijwel de enige plaats waar nog wilde planten kunnen 
groeien. Ze vormen ecologische aders in het cultuur-
landschap. Het spreekt voor zich dat bermen een uitermate 
belangrijke biotoop vormen om mee de instandhouding van 
soorten (planten, kruiden, insecten, kleine dieren en 
vogels) te garanderen. 

Willen wij het mooie en unieke kader van onze gemeente 
behouden, dan moeten wij ook zorg dragen van onze 
bermen.
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 www.maarkedal.be of 055 33 46 59.

Als inwoner van Maarkedal kan je ook dit jaar je 
snoeihout laten verhakselen. Dit is voorzien in de week 
van 22 tot 26 maart. Je kan een aanvraag indienen via 
de het online aanvraagformulier op de website tot en 
met 18 maart. Na afspraak komt de Technische 
Uitvoeringsdienst langs in de week van 22 tot 26 maart 
om het hout te verhakselen. Het verhakselen van hout 
kost 10 euro per begonnen kwartier.

Hout verhakselen aan huis 

De Vlaamse Regering kondigt een investering 
aan van 5 miljoen euro in de Maarkedalse 
fietsinfrastructuur, met name de aanleg van een 
fietspad langs de spoorweg tussen de N457 en de 
Weitstraat. In een tweede fase zal de fiets-
snelweg verder worden doorgetrokken naar 
Ronse. Het fietspad moet de kers op de taart 
worden van het doorgedreven fietsbeleid van de 
gemeente Maarkedal de afgelopen jaren en zou, 
onder voorbehoud van een vlot verloop, klaar 
zijn in 2023. Dit project is in beheer van de 
werkvennootschap en het team Rond Ronse. 

Het is nog niet zo lang geleden dat we als 
Maarkedaller moesten toegeven dat we in het 
hart van de wielerstreek de Vlaamse Ardennen 
over quasi geen enkel veilig fietspad beschikten. 
De laatste jaren wordt dan ook verstandig 
ingezet op het uittekenen van een echt fiets-
beleid. Er worden veilige routes gecreëerd voor 
woon-werkverkeer, schoolverkeer of recreatieve 
fietstochten. Nu ook de projecten zoals de 

Kolpaartstraat en de Ommegangstraat in de 
steigers staan, mogen we binnenkort terecht 
spreken van een échte ‘fietsgemeente’.
Dat de Vlaamse Regering nu deze investering 
doet in Maarkedal is niet alleen mooi mee-
genomen voor onze mobiliteit, maar ook voor 
het fietstoerisme en de horeca in onze streek. 
Zij kunnen immers een boost gebruiken na 
corona en daar zal deze nieuwe fietsroute zijn 
steentje aan bijdragen.

Fietssnelweg  
langs spoorweg  
onderstreept ambities 
gemeente bestuur
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Woningen en gebouwen worden soms gedurende 
lange periode niet degelijk onderhouden. Dit heeft 
een negatieve impact op de leef- en woon-
omgeving, is storend in het straatbeeld en vormt 
vaak een overlast voor de buurt. Als eigenaar van 
een verloederd pand zie je misschien de waarde 
ervan dalen. Bovendien vormen een onstabiele 
muur, loshangende dakgoten of een overhellende 
schoorsteen een reëel gevaar voor de omgeving. 

We willen verwaarlozing van woningen en 
gebouwen voorkomen en de eigenaars van 
verwaarloosde panden stimuleren om deze op 
te knappen. Zo kan je als eigenaar bijvoorbeeld 
renovatiepremies aanvragen om je verwaarloosd 
pand terug in orde te brengen.

Vanaf dit jaar wordt in onze gemeente een register 
van verwaarloosde woningen, bedrijfsgebouwen 
en terreinen bijgehouden. De bedoeling van dit 
register is die panden en terreinen in kaart te 
brengen om enerzijds heropwaardering van de 

panden in de hand te werken en anderzijds 
deze te activeren zodat zij opnieuw kunnen 
gebruikt worden. 

De gemeenteraad heeft in december 2020 een 
belastingsreglement op verwaarloosde woningen 
en gebouwen alsook een belastingsreglement op 
verwaarloosde bedrijfsgebouwen en terreinen 
vastgesteld. Woningen, bedrijfsgebouwen en 
terreinen die op de inventaris verwaarlozing 
terechtkomen, zullen belast worden als de 
toestand van verwaarlozing blijft aanhouden. 
Door actief in te zetten op het heropwaarderen 
en activeren van verwaarloosde en leegstaande 
panden, willen we in onze gemeente streven naar 
nette en aantrekkelijke buurten. 

Belastingreglement op  
verwaarloosde woningen,  
bedrijfsgebouwen en terreinen 

Woon- en energieloket, woonbeleid@maarkedal.be
www.maarkedal.be/beleid/gemeentelijke-reglementen/
belasting-en-retributiereglementen
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In 2021 bestaat de Jeugdboekenmaand 50 jaar en 
daarom is het thema dit jaar ‘Lezen is een feest!’. 
De jeugdliteratuur wordt gevierd en de bibliotheek 
wordt extra feestelijk versierd! 

Een leuke activiteit voor lagereschoolkinderen mag 
ook dit jaar niet ontbreken: we organiseren een 
zoektocht die start in de bibliotheek. Onderweg 
komen jullie leuke en feestelijke opdrachten en 
vragen tegen. Wie de vragen juist oplost, krijgt een 
smakelijke beloning op het einde!

Jullie kunnen je wedstrijdformulier halen in de 
bibliotheek of online op www.maarkedal.be/ 
jeugdboekenmaand. De zoektocht loopt tot en met de 
paasvakantie om elke bubbel de kans te geven deel te 
nemen. Zet je feestneus op en kom zeker eens langs!

Ben Snauwaert, inwoner van Maarkedal, zet zich al 
enkele jaren in voor het Miskito volk in Noordoost- 
Nicaragua. In november 2020 werd Nicaragua 
getroffen door twee orkanen. Ben Snauwaert zet zich 
in voor de heropbouw van het getroffen gebied. Hij is 
tevens verbroederd met de Nederlandse stichting 
Marijn. Dankzij deze stichting krijgen kinderen in 
Nicaragua huiswerk begeleiding en weerbaarheids-   

training. Samen met de stichting Marijn helpt Ben 
de kinderen aan een betere toekomst en maakt hij hen 
bewust van hun rechten, dromen en mogelijkheden. 

Het gemeentebestuur geeft dit project met 400 euro 
een financieel duwtje in de rug en wenst Ben veel 
succes.

Maarkedal steunt 
project in Nicaragua

Jeugdboekenmaand 2021 
Lezen is een feest!



19Nieuws uit Maarkedal ◁

 ▷ vrijdag 26 maart E3 Saxo Bank Classic (elite renners) 
 ▷ woensdag 31 maart Dwars door Vlaanderen (elite dames en heren)
 ▷ zondag 4 april Ronde van Vlaanderen (elite dames en heren)
 ▷ zaterdag 24 april E3 Saxo Bank Classic (juniores)
 ▷ woensdag 9 juni Baloise Belgium Tour

WIELERKALENDER 2021 

Op woensdag 9 juni klinkt in Beveren het startschot 
voor de eerste rit van de Baloise Belgium Tour. Het 
peloton zet koers naar Maarkedal, waar de oudste 
rittenwedstrijd van het land voor de eerste keer zal 
neerstrijken. Een primeur die onze prachtige 
gemeente positief in de kijker zet als wandel- en 
fiets paradijs. 

Organisator Christophe Impens is blij met de 
toezegging van Maarkedal:  ‘We zijn ontzettend 
verheugd met Maarkedal als finishplaats, voorna-
melijk door zijn prachtige ligging in het hart van 
de Vlaamse Ardennen. We hebben bewust gekozen 
voor een lokale omloop met minder gekende 
hellingen. Het wordt een eerbetoon aan Berg Ten 
Houte. Die eerste etappe zal onmiddellijk voor 
sportief vuurwerk zorgen.’

Het peloton zal na ongeveer 128 km op grond-
gebied Maarkedal komen, en hier 3 lokale 
rondes van 15,5 km afleggen. 

Berg Ten Houte, drie jaar geleden heraangelegd 
in mooie kasseien, wordt de scherp rechter. Ook de 
Ellestraat, waarvan de voet aan de overkant van de 

Eikenberg ligt, kan een belangrijke rol van beteke-
nis spelen in de finale. De derde helling op de 
lokale omloop is de Fortstraat, de zijkant van de 
Taaienberg.

De aankomst bevindt zich op het dorpsplein van 
Louise-Marie en is voorzien rond 17 uur.
De Baloise Belgium Tour, een Golazo- organisatie, 
wordt live uitgezonden op Sporza, RTBF en 
Eurosport.

Maarkedal voor het eerst 
finishplaats in de Baloise Belgium Tour
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ZOMER IN ZICHT

www.maarkedal.be/vrije-tijd/activiteiten-jeugd,  
vrijetijd@maarkedal.be, 055 33 46 52

Ook komende zomer organiseert de dienst Vrije Tijd 
speelpleinwerking en een fietssportkamp voor kinderen 
van 3 tot 12 jaar. 

Hieronder een overzicht van de geplande activiteiten:
 ▷ 5-9 juli: Speelpleinwerking
 ▷ 12-16 juli: Speelpleinwerking
 ▷ 2-6 augustus: Speelpleinwerking
 ▷ 9-13 augustus: Speelpleinwerking
 ▷ 16-20 augustus: Speelpleinwerking
 ▷ 16-20 augustus: Fietssportkamp ‘Vive le Vélo’ 

De inschrijvingen starten op woensdag 28 april om 16 uur 
voor inwoners van Maarkedal. Voor niet-inwoners starten 
de inschrijvingen een dag later om 16 uur.

Alle info over de jeugdactiviteiten (thema’s, inschrijvings-
modaliteiten, kostprijs, uurregeling …) vind je op de 
website. 

Zomer in zicht! Zomer in zicht! 
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SPEELPLEIN-
MONITOREN 
GEZOCHT
De dienst Vrije Tijd is op zoek naar 
monitoren voor de speelpleinwerking  
in de zomervakantie. 

Ben jij een geboren animator? Ga je graag 
om met kinderen? Lijkt de wereld voor jou 
één grote speelplaats? Zit je boordevol 
creatieve ideeën? Doe je graag eens gek?
Wil je meedraaien in een toffe groep 
monitoren en een fantastische vrienden-
kring opbouwen? Ben je minstens 16 jaar? 
Dan ben jij de persoon die wij zoeken!

WAT VERWACHTEN WIJ?
 ▷ je bent of wordt minstens 16 jaar in 2021
 ▷ je hebt basiskennis ‘spelletjes en activiteiten’ en 

‘omgaan met kinderen’
 ▷ je hebt interesse in het jeugdwerk en  

in jeugdactiviteiten
 ▷ je hebt een grote dosis verantwoordelijkheidszin
 ▷ je organiseert samen met de andere monitoren en  

de groepsverantwoordelijke actieve en creatieve 
activiteiten  

WAT BIEDEN WIJ?
 ▷ een gezellige tijd tussen joelende kinderen op het 

speelplein
 ▷ een enthousiaste groep leeftijdsgenoten die samen 

met jou instaat voor de begeleiding van de kinderen
 ▷ een supercoole werking van 8 tot 17.30 uur 

(beurtrol voor de opvang inbegrepen)
 ▷ een gezellige speelpleinsfeer
 ▷ een goede begeleiding en ondersteuning door 

meer ervaren monitoren (groeps- en hoofdverant-
woordelijken) en door de dienst Vrije Tijd

 ▷ openheid en ruimte voor creativiteit en speelsheid
 ▷ een forfaitaire vergoeding voor jouw vrijwillige inzet 

van 30 euro per dag
 ▷ een eigen speelpleinmonitorenshirt
 ▷ wanneer corona het weer toelaat: elke vrijdag 

lekkere frieten op kosten van de zaak, een te gekke 
barbecue en andere monitorenactiviteiten 

WIJ ZOEKEN SPEELPLEINMONITOREN 
VOOR DEZE WEKEN 

 ▷ 5-9 juli
 ▷ 12-16 juli
 ▷ 2-6 augustus
 ▷ 9-13 augustus
 ▷ 16-20 augustus

Monitoren engageren zich telkens voor een volledige 
week, elke dag van 8.45 tot 16.30 uur. De opvang van  
8 tot 9 uur en van 16.30 tot 17.30 uur gebeurt volgens 
een beurtrolsysteem. 

INTERESSE?
Je wil meer informatie of je wil  
je kandidaat stellen? Aarzel dan 
niet en neem voor 15 mei contact 
op met de dienst Vrije Tijd:  
055 33 46 52 of  
vrijetijd@maarkedal.be.  
Na de kandidaatstelling zal je 
uitgenodigd worden voor  
een kennismakingsgesprek.  
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Op zaterdag 24 april en zondag 
25 april 2021 viert Erfgoeddag zijn 
20ste verjaardag. Speciaal voor deze 
feesteditie wordt Erfgoeddag 
eenmalig ErfgoedNACHT. Want de 
nacht zit vol duistere wezens en 
mysterieuze verhalen … 

De nacht wordt beschouwd als het 
moment waarop duistere figuren 
wakker worden, maar laat dit net het 
moment zijn dat wij hun slaapplaats 
opzoeken. Aan de hand van 
volksverhalen aangeleverd door 
de Heemkundige Kring Businarias 

trekken we door Etikhove op zoek 
naar unieke personen, maar vooral 
ook hun unieke slaapplaatsen. 

De dienst Vrije Tijd organiseert in 
samen werking met de Kunstacademie 
een luister wandeling die het hele 
weekend beschikbaar zal zijn. Op 
zaterdagavond wordt het mystieke 
vanaf 19 uur opgezocht met een 
fakkeltocht op de uitgestippelde 
wandeling. De fragmenten zijn 
beschikbaar aan de hand van 
QR-codes en bestaan uit een mix 
van woord en muziek. Kom jij mee 
ontdekken welke volksverhalen 
bestaan over slapen in Etikhove?

De wandeling is 5 km lang en start 
aan het gemeentehuis. Geluids-
bestanden zijn ook beschikbaar 
via onze site, mocht scannen van 
QR-codes niet lukken. 

We vragen om eigen oortjes, 
koptelefoon of speaker mee te nemen 
zodat iedereen in jouw gezelschap 
het verhaal kan beluisteren. 
De fakkeltocht zal georganiseerd 
worden in bubbels naar gelang de 
geldende coronamaatregelen. 

Inschrijven voor de fakkeltocht 
kan via www.maarkedal.be/
erfgoeddag-fakkeltocht.

Informatie over de wandeling 
kan je terugvinden  
op www.maarkedal.be/
erfgoeddag. 

Al (slaap)wandelend door Etichove 
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Binnenste buiten, 
een buitenkans!

van 4 januari tot en met 17 mei in Ronse, Kluisbergen, Brakel en Maarkedal.
www.kunstacademievlaamseardennen.be/binnenstebuitenvoorkinderen
www.kunstacademievlaamseardennen.be/binnenstebuitenvoorvolwassenen
www.facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen
www.kunstacademievlaamseardennen.be

Op talrijke, soms verrassende locaties zullen 
nog tot 17 mei 2021 kleine artistieke ingrepen of 
interventies gebeuren. De stad en het platteland 
worden een creatieve speeltuin. Verwacht micro- 
flashmobs, flitsende verrassingsoptredens, intieme 
geluids- of lichtinstallaties, veelzijdige street art … 
Uiteraard alles binnen de geldende corona-
maatregelen.

Bij elk(e) artistieke ingreep of toonmoment zal een 
QR-code te vinden zijn. Door deze met een smart-
phone te scannen, komt de voorbijganger op een 
webpagina van de kunstacademie terecht. Hij vindt 
er meer info over Binnenste Buiten, de verschillende 
artistieke initiatieven én een kaart met alle locaties. 
Via dat overzichtskaartje kan je trouwens je eigen 
Binnenste Buiten wandeling uitstippelen. 

‘Wie wat vindt heeft slecht gezocht.’ Dat is wat dichter 
Rutger Kopland in de jaren 1970 neerpende. De 
kunstacademie ziet het zoeken dus als een troef, 
een mooie ervaring. Soms zal je er niet naast 
kunnen kijken, maar evenzeer zal je Binnenste 
Buiten bij toeval zien, wanneer je het helemaal 
niet verwacht of er zelfs niet naar zoekt. 

Misschien treft de passant iets anders aan dan wat 
hij had kunnen vermoeden, of misschien heeft het 
een ander effect op hem dan hij kan voorspellen. 
Hoe het ook zij: de kunstacademie roept iedereen 
op om te vinden wat je misschien niet zocht. 
Of om te blijven zoeken.

In het begin van het schooljaar 2020-2021, midden in de coronacrisis, 
koos de Kunstacademie Vlaamse Ardennen er voor om niet bij de 
pakken te blijven zitten: zelfs de donkerste kleurencode met strenge 
coronamaatregelen biedt kansen. Niet per se door louter in te zetten 
op afstandsleren; wel door anders naar het leren te kijken. Kortom: 
het project Binnenste Buiten ziet het licht.
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Op de grens tussen het Denderland en de Vlaamse Ardennen wordt een nieuwe samenwerking 
voor onroerend erfgoed officieel ingeluid. Twee nieuwe onroerend erfgoeddiensten, Denderland 
en Vlaamse Ardennen, zijn vanaf 1 januari van start gegaan. De twee samenwerkingsverbanden 
zullen samen 19 gemeenten in het zuiden van Oost-Vlaanderen bijstaan bij taken rond 
archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed. 
 
Het zuiden van Oost-Vlaanderen kent een rijk en waardevol onroerend erfgoedpatrimonium, dat 
zich vertaalt in een rijke archeologische ondergrond, goed bewaarde cultuurhistorische 
landschappen en heel wat bouwkundig erfgoed in stads- en dorpskern. 
 
Door het herschikken van bevoegdheden van bestuursniveaus en de ontvoogding van de lokale 
besturen wordt de zorg voor dit onroerend erfgoed steeds meer een lokale opdracht. Dit brengt 
uitdagingen en verantwoordelijkheden met zich mee. Het onroerend erfgoed is heel gevarieerd, er 
zijn veel betrokkenen en de materie heeft raakvlakken met vele domeinen. Vaak ontbreekt er echter 
een centraal aanspreekpunt voor onroerend erfgoed op lokaal niveau, dicht bij de burger. 
 
De gemeenten in Denderland en de Vlaamse Ardennen slaan daarom de handen in elkaar om 
uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Daarvoor worden in Zuid Oost-Vlaanderen twee 
Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten opgericht: IOED Vlaamse Ardennen en IOED 
Denderland. 
 
Er wordt echter niet van nul gestart. “Beide IOED-werkingen zijn immers een nauwe samenwerking 
tussen vier bestaande regionale organisaties: projectvereniging Erfgoed Denderland, Erfgoed 
Vlaamse Ardennen, SOLVA en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen vzw”, zegt Karim Van 
Overmeire, voorzitter van Erfgoed Denderland. 
 
 
Actiepunten 
De IOED-werkingen zullen een netwerk voor kennisdeling rond onroerend erfgoed uitbouwen. Ze 
zullen fungeren als aanspreekpunt voor ambtenaren en inwoners. Ook zullen ze de gemeenten 
bijstaan bij de actualisatie van de inventaris van het bouwkundig erfgoed, advies verlenen rond 
items met onroerend erfgoedwaarde en herbestemmingen. Maar beide IOED-werkingen zullen ook 
het draagvlak voor onroerend erfgoed verder uitbouwen. 
 
“De IOED-werkingen willen via publieksactiviteiten ook de rijkdom aan erfgoed meer onder de 
aandacht brengen, met gerichte projecten en publieksmomenten zoals de Open 
Monumentendagen”, aldus Joris Vandenhoucke, voorzitter van Erfgoed Vlaamse Ardennen. 

19 gemeenten werken samen 
voor onroerend erfgoed
Op de grens tussen het Denderland en de Vlaamse 
Ardennen wordt een nieuwe samenwerking voor 
onroerend erfgoed officieel ingeluid. Twee nieuwe 
onroerend erfgoeddiensten, Denderland en Vlaamse 
Ardennen, zijn vanaf 1 januari van start gegaan. 
De twee samenwerkingsverbanden zullen samen 
19 gemeenten in het zuiden van Oost-Vlaanderen 
bijstaan bij taken rond archeologisch, landschappe-
lijk en bouwkundig erfgoed.

Het zuiden van Oost-Vlaanderen kent een rijk en 
waardevol onroerend erfgoedpatrimonium, dat zich 
vertaalt in een rijke archeologische ondergrond, goed 
bewaarde cultuurhistorische landschappen en heel 
wat bouwkundig erfgoed in stads- en dorpskern.
Door het herschikken van bevoegdheden van 
bestuursniveaus en de ontvoogding van de lokale 
besturen wordt de zorg voor dit onroerend erfgoed 
steeds meer een lokale opdracht. Dit brengt uitda-
gingen en verantwoordelijkheden met zich mee. 
Het onroerend erfgoed is heel gevarieerd, er zijn 
veel betrokkenen en de materie heeft raakvlakken 
met vele domeinen. Vaak ontbreekt er echter een 
centraal aanspreekpunt voor onroerend erfgoed op 
lokaal niveau, dicht bij de burger.
De gemeenten in Denderland en de Vlaamse 
Ardennen slaan daarom de handen in elkaar om deze 
uitdagingen gezamenlijk aan te pakken. Daarvoor 
worden in Zuid-Oost-Vlaanderen twee Inter-
gemeentelijke Onroerend Erfgoeddiensten opgericht: 
IOED Vlaamse Ardennen en IOED Denderland.
Er wordt echter niet van nul gestart. Beide IOED- 
werkingen zijn immers een nauwe samenwerking 
tussen vier bestaande regionale organisaties: 
projectvereniging Erfgoed Denderland, Erfgoed 
Vlaamse Ardennen, SOLVA en het Regionaal 
Landschap Vlaamse Ardennen vzw. Met boeiende 
acties rond vrijwilligerswerk en draagvlakvergroting 
sluiten de ambities van deze IOED’s mooi aan bij het 
Vlaamse onroerenderfgoedbeleid.

Actiepunten
De IOED-werkingen zullen een netwerk voor 
kennisdeling rond onroerend erfgoed uitbouwen. 
Ze zullen fungeren als aanspreekpunt voor ambte-
naren en inwoners. Ook zullen ze de gemeenten 
bijstaan bij de actualisatie van de inventaris van het 
bouwkundig erfgoed, advies verlenen rond items 
met onroerend erfgoedwaarde en herbestemmin-
gen. Maar beide IOED-werkingen zullen ook het 
draagvlak voor onroerend erfgoed verder uitbouwen.
De IOED-werkingen willen via publieksactiviteiten 
ook de rijkdom aan erfgoed meer onder de aandacht 
brengen, met gerichte projecten en publieksmomen-
ten zoals de Open Monumentendagen.

Subsidies
De Vlaamse overheid heeft aan IOED Vlaamse 
Ardennen een subsidie van 532.850 euro toegekend. 
Deze subsidies zullen de opstart en de generieke 
werking voor de komende zes jaar ondersteunen.

Wie is wie?
IOED Vlaamse Ardennen is een samenwerking 
tussen Projectvereniging VARIANT/Erfgoed Vlaamse 
Ardennen, het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen vzw en SOLVA. De deelnemende besturen 
zijn Brakel, Geraardsbergen, Herzele, Horebeke, 
Kluisbergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, Oudenaarde, 
Ronse, Wortegem-Petegem, Zottegem en Zwalm.
De Projectvereniging Erfgoed Vlaamse Ardennen 
heeft al een regionale werking wat betreft (cultureel) 
erfgoed, SOLVA bezit ruime expertise in archeologie 
en bouwkundig erfgoed en het Regionaal Landschap 
Vlaamse Ardennen behartigt al vele jaren het 
landschappelijk erfgoed in de regio.

www.ioed-vlaamseardennen.be



25Nieuws uit Maarkedal ◁

Kleuters uit afdeling  
Maarke-Kerkem maken mensen blij
De kleuters van de tweede en derde kleuterklas van 
Maarke-Kerkem namen deel aan de campagne ‘Kleur 
mij en maak iemand blij!’ Ze kleurden een kleurplaat 
in voor de bewoners en het personeel van het 
woonzorg centrum Haagwinde om hen hiermee een 
hart onder de riem te steken. 

De nagel op de kop in 
afdeling Nukerke

Met hamer en spijkers gingen we aan 
de slag om ons getekend figuurtje 

vorm te geven. Als de spijkers stevig 
vast zaten, konden we beginnen met 

het spannen van de touwtjes. Een heus 
karwei. Maar het resultaat mag er zijn. 

Geniet van onze kunstwerken.

Hoezo ... dit jaar 
geen bommels?
Er was veel bommelplezier in de 
tweede kleuterklas in Nukerke! 
We trokken allemaal een leuk 
pakje aan en vierden in onze 
eigen bubbel! Met confetti, 
ballonnen, slingers & een 
streepje muziek was het feest 
helemaal af! 

Sneeuwpret 
in beide afdelingen



26 ▷ Nieuws uit Maarkedal 

MENSEN

In het Administratief Centrum staan de 
komende weken een aantal verfraaiings- en 
herinrichtings werken op de planning. Zo zullen 
er een aantal nieuwe burelen gecreëerd worden 
en wordt in verschillende diensten een nieuwe 
vloerbekleding voorzien. Een likje verf en nieuw 
meubilair zullen zorgen voor een hedendaagse 
en aangename omgeving voor zowel mede-
werkers als burgers en andere bezoekers.  
De werken starten half maart en zullen verlopen 
in fases. We proberen de dienst verlening 
optimaal te garanderen. 

Herinrichtingswerken  
Administratief Centrum 

Let op: wij werken sinds enkele maanden 
enkel na afspraak! Een afspraak maken 
doe je via www.maarkedal.be/afspraken 
of 055 33 46 40. Voor een beperkt aantal 
zaken moet je geen afspraak maken en 
word je snel geholpen aan de onthaalbalie. 
Dit is het geval voor de aankoop van 
M-bonnen, luierzakken, PMD-zakken, 
toeristische brochures …

Inmiddels is in woonzorgcentrum Ter Gauwen de 
vaccinatie van bewoners en medewerkers achter de 
rug. Moedig stonden we met z’n allen in rij (corona- 
proof natuurlijk) om de prikjes in ontvangst te nemen. 
Hoewel we ons ervan bewust zijn dat het leven zoals 
het was nog niet onmiddellijk zal terugkeren, kijken we 
hoopvol naar de toekomst. We genieten van de kleine 
dingen en maken het gezellig met elkaar.

We genoten van de sneeuw, de koude en het 
magische landschap. Buiten gingen we de vrieskou 
opsnuiven en we brachten de sneeuw naar binnen. 
Met een verwenbad en een relaxerende verzorging van 
handen en voeten waanden we ons in een luxe resort.

Ook aan onze appetijt werd gewerkt. We maakten 
fruitsla, werden verwend met lekkers en hielden nog 
eens een mosselfestijn.

In een romantische bui rond Valentijn gingen we aan 
de slag om het woonzorgcentrum een rode gloed te 
geven, bakten we liefdeskoekjes en keken we met een 
glaasje bubbels naar O Amor, de muzikale liefdes-
verhalen van Hilde Rogge en Rein De Vos.

Intussen in 
woonzorgcentrum 
Ter Gauwen …
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Bert Taelman en Fabienne Nobelen

Huwelijken

Cyriel Maria Marcel Vanden Hautte, zoon 
van Bart Vanden Hautte en Eveline Delabie

Abel Heyde, zoon van Wouter Heyde en 
Katrijn Gonnissen

Lieze Pot, dochter van Sam Pot en Sanne Ulin

Geboorten

Balcaen Denise Marie

Collet Georgette Lucie Alice

Colpaert Inès Georgina

Colyn Denise Agnes

De Boe Jaak August Julien Eugeen

De Kimpe Florimond Gaston

De Meuleneire Noëlla Rachel

De Preester Marie Zulma

Devemie Arlette Rachelle Julienne Marie

De Weer Cécile Agnès Jeanne

Lauwerier Marie-Jeanne Agnès Esther

Lenvain Ghislain Richard Clément

Mustafaev Alexandr Sergeyevich

Peel Daniel Martin Joseph

Schiettecatte Roger Leon

Spileers Oda Ivona Eulalia

Symynck Bertha Georgette Marie

Van Belleghem Lucie Mariette

Van Brederode Adriana Sara Johanna

Van Caneghem André Cornelius

Van Coppenolle Maria Constantia Josepha

Vandeputte Suzanna Marita Elodie

Vanderdonckt Denise Hortense

Van Heddegem Lea Hilda Irène

Van Hoe Leona Alma

Vanlancre Roger Arthur Alfons

Vanpevenaeyge Elza Elvira Leona

Vermeire Godelieve Maria Mathilda

Vermoere Erik Georges Jean

Weytsman Germain

Wijnendaele Cesar Eberhard Achiel

OverlijdensJasmien Geenens, 
deskundige Vrije Tijd

Marie De Spiegeleir, 
administratief medewerker Interne Zaken

Van links naar rechts: Vicky Delbaere 
(zorgkundige), Nancy Vande Kerkhove 
(gegradueerd verpleegkundige) en Joke 
De Vliegher (gegradueerd verpleegkundige)

Nieuw in dienst 

Versterking voor  
woonzorgcentrum Ter Gauwen
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IN MAARKEDAL

Een eerste keer vinden we de naam 
Coppinberch in 1235, enkele jaren 
later Cobimont (1275), Cobbinberch 
(1285) en Coppenmont (1295). In 
het oude renteboek ‘Veil Rentier 
d’Audenarde’  in het Oudfrans, 
in opdracht van de heer van 
Oudenaarde opgesteld in 1275, is men geneigd tot 
Jacobimont – Coppenberch als heuvel van (Ja)cob.

Opnieuw gingen we te rade bij de toponymist 
Luc Van Durme. Hij verwijst naar de fraaie 
illustratie uit de Veil Rentier waarbij de plaatsnaam 

een tweekoppige heuvel voorstelt. 
Als we de Koppenberg vanuit 
het noorden aanschouwen, 
merkt men inderdaad een 
tweekoppige heuvel. In West- en 
Frans- Vlaanderen komen Kobbe 
en La Coupe meer voor 

ter benoeming van heuveltoppen.

Middelnederlands coppe betekent ‘ronde 
verhevenheid; kruin; ronde top, b.v. Koppe 
Kruishoutem, Lokeren. In Zeeuws-Vlaanderen 
Coppinge, Coppic enz.

Het verhaal achter de straatnaam

Boerenpraatje

Een tuin hebben is dezer 
dagen een enorm cadeau. Hem 
onderhouden soms een 
vergiftigd geschenk. Maar nu 
we met z’n allen opgehokt zijn, 
is er misschien iets meer tijd 
voor het aanleggen of 
uitbreiden van je moestuin. 
Niets dan voordelen: goed voor 
de gezondheid, goedkoop, het 
maakt je hoofd leeg en je hebt 

achteraf nog een lading gezonde voeding. 
Je kan echter niet alles willekeurig naast elkaar in de grond 
steken. Sommige gewassen vinden het goed met elkaar, 
maar anderen zijn slechte buren. Dit heet combinatieteelt. 
De belangrijkste pijler van een goede combinatieteelt is 
verwarring: ‘Doe insecten twijfelen.’ Veel vliegende 
insecten gaan af op vorm en geur. Qua vorm is een goede 
combinatie bijvoorbeeld radijs en tomaat, die er heel 
anders uitzien. Groenten en kruiden verspreiden ook 
diverse geurstoffen, wat de insecten verwart. Zo bescher-
men wortel en ui elkaar tegen de ui- en wortelvlieg.
Naast verwarring is biodiversiteit ook heel belangrijk. 
Monoculturen zijn een paradijs voor vliegende insecten, dus 
probeer zoveel mogelijk goede buren naast elkaar te zaaien. 
Sommige planten trekken insecten aan. Deze worden 
vangplanten genoemd. Oost-Indische kers en goudsbloem 
zijn ideale vangplanten voor de zwarte bonenluis, die dan 
van je groente afblijven.
Maar wat werkt nu, en vooral: wat niet? Hierna een 
lijstje van goede en slechte buren in de moestuin.  

Let wel, rassen, zaaidata en grondsoort doen er ook 
allemaal toe. Dus het kan zijn dat slechte buren op papier 
totaal geen problemen geven in de praktijk.

Goede combinatieteelt:
 ▷ wortel met aardbei, bieslook, boon, erwt, look, 

kool, prei, radijs, sla, snijbiet, tomaat en ui
 ▷ sla met aardbei, dille, kool, prei, radijs, rode biet, 

tuinboon, tomaat en wortel
 ▷ aardappel met munt, mais en spinazie
 ▷ aardbei met knoflook, sla, radijs, spinazie en wortel
 ▷ radijs met aardbei, erwt, kool, wortel, tomaat, sla 

en rode biet
 ▷ tomaat met sla, peterselie, prei, radijs, spinazie, ui 

en wortel
 ▷ tuinboon met andijvie, kool, sla, spinazie en selder
 ▷ stinkertjes of Afrikaantjes (Tagetes) zijn een ideale 

buur voor aardbeien, bieten, tomaten en aardappelen

Slechte combinatieteelt:
 ▷ wortel met rode biet
 ▷ sla met peterselie en selder
 ▷ aardappel met selder, tomaat en rode biet
 ▷ aardbei met koolsoorten
 ▷ radijs met komkommer
 ▷ tomaat met aardappel en venkel
 ▷ tuinboon met erwt, knoflook, ui en venkel

Met een spade en een gieter kom je al een heel eind. 
Het is goedkoop, het enige wat het kost is tijd. En dat 
hebben we nu toch allemaal met hopen. De lochting in!

KOPPENBERG
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VERENIGING AAN HET WOORD

 ▷ vrijdag 19 maart van 17 tot 20 uur
 ▷ maandag 22 maart van 17 tot 20 uur
 ▷ vrijdag 25 juni van 17 tot 20 uur
 ▷ maandag 28 juni van 17 tot 20 uur
 ▷ vrijdag 17 september van 17 tot 20 uur
 ▷ maandag 20 september van 17 tot 20 uur
 ▷ vrijdag 17 december van 17 tot 20 uur
 ▷ maandag 20 december van 17 tot 20 uur

Parochiezaal Etikhove, Nederholbeekstraat 28
Let op: enkel na afspraak via 0800 777 00 of www.rodekruis.be

Maarkedalfonkelt 
Rond de kerstperiode versierden meerdere inwoners hun huis met 
vrolijke verlichting. Bewonder hier nogmaals de drie winnaars. 
Zij kregen elk een M-bon. 

Poëziewandeling 
Dankzij de bibliotheek kreeg je wekelijkse wandeling 
in de maand februari een poëtische twist. 

TERUGBLIK

Kom bloed geven
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SOCIALE MEDIA

@troncquo@thienpontwine @aime_lemarcq

@kingmoerbie @laura_vanderhaegen @pascal.dewilde

@charlotteweemaes @flandrienvarken @jasmiendekesel

#maarkedalmoetjebeleven

Maarkedal leeft, ook op sociale media. 
Een selectie van leuke foto’s en momenten op Instagram.
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ADMINISTRATIEF CENTRUM

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 40
info@maarkedal.be

	� enkel na afspraak: www.maarkedal.be/afspraken
 

Gesloten op maandag 5 april, donderdag 13, vrijdag 14 
en maandag 24 mei.

BIBLIOTHEEK

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 47
bibliotheek@maarkedal.be

	� dinsdag: 16 tot 19 uur
	� woensdag: 14 tot 17 uur 
	� vrijdag: 14 tot 19 uur 
	� zaterdag: 10 tot 12 uur

Gesloten op zaterdag 1 en vrijdag 14 mei.

OCMW

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 67, 055 33 46 68
socialedienst@ocmwmaarkedal.be

	h SOCIALE DIENST
	� enkel na afspraak: www.maarkedal.be/afspraken

Gesloten op maandag 5 april, donderdag 13, vrijdag 14 
en maandag 24 mei.

RECYCLAGEPARK

Stationsberg

	h PARTICULIEREN
	� enkel na afspraak

tot 30 april
	� woensdag: 12.30 tot 17 uur
	� vrijdag: 12.30 tot 17 uur
	� zaterdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

vanaf 1 mei
	� dinsdag: 16 tot 19 uur
	� woensdag: 12.30 tot 18 uur
	� vrijdag: 12.30 tot 17 uur
	� zaterdag: 9 tot 12 uur en 13 tot 16 uur

	h ZELFSTANDIGEN EN KMO’S
	� zonder afspraak
	� eerste donderdag van de maand: 12.30 tot 16 uur

Gesloten op zaterdag 3 april, zaterdag 1, vrijdag 14 en 
zaterdag 15 mei.

POLITIE

Nederholbeekstraat 1, 055 33 46 49
PZ.Brakel.Wijk.Maarkedal@police.belgium.eu

	� enkel na afspraak

Afspraken maken? 
www.politie.be/5426/contact/commissariaten/
wijkcommissariaat-maarkedal

WACHTDIENSTEN

	h APOTHEKERS 
0903 99 000, www.apotheek.be 
 

Apotheek N60 
Nukerkestraat 2, 055 21 64 64 
Apotheek De Splenter 
Etikhoveplein 14, 055 31 49 78  
Apotheek Velghe 
Zottegemstraat 24, 055 45 56 81

	h HUISARTSEN  
055 30 40 30, www.huisarts.be 
 

Dokter Tony Foret 
Nukerkestraat 10, 055 45 78 65 
Dokter Rik Lietaer 
Pontstraat 39, 055 21 84 68 
Dokter Karel Van hooland 
Nederholbeekstraat 116, 055 61 61 60 
Dokter Armand Wijnand 
Schorissestraat 33A, 055 45 64 63 
Huisartsenpraktijk Robijn  
Jaron De Groote en Katrien Vanderstraeten 
Rijksweg 3, 055 89 09 96

	h TANDARTSEN 
0903 39 969, www.tandarts.be

STRIJKWINKEL

Etikhovestraat 1, 055 42 06 04, 0472 63 68 46
Strijkwinkel.brakel@grijkoort.be
www.grijkoort.be

	� maandag: 8 tot 10 uur
	� woensdag: 16 tot 18 uur
	� donderdag: 15 tot 17 uur
	� zaterdag: 9.30 tot 11.30 uur

Gesloten op zaterdag 3 en maandag 5 april, zaterdag 1, 
vrijdag 14 en maandag 24 mei

NUTTIGE INFO



Wie herinnert zich…
Op de laatste pagina van dit magazine duiken we telkens in het imposante fotoarchief 
van onze heemkundige kring Businarias. Hoopvol uitkijkend naar de heropening van 
cafés en restaurants laten we ons deze keer inspireren door cafés van weleer.  
Je vindt deze en nog andere foto’s terug op de Facebookpagina van de gemeente 
Maarkedal. Ga snel kijken, laat weten aan welke toog jij uren doorbracht of welk café of 
restaurant jij het eerst bezoekt eens dat weer mag. 

Met dank aan www.businarias.be

Café De Zwaan in Schorisse, 1915.

Café Bij Sjuule, Etikhove.

Café ‘t Pallieterke in Maarke-Kerkem, 2007.


