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Inschrijvingen paaskampen

Tijdens de paasvakantie zijn
alle kinderen tussen 3 en 12 jaar
welkom in de sporthal van SintLaureins en Watervliet. Daar
kunnen ze elke dag sporten,
knutselen, spelen en zich creatief
bezig houden naar hartenlust.
Breng een lunchpakket mee en
blijf tijdens de middag gezellig
eten. Aanbod Knot...

25/02/21

Vogelbescherming Vlaanderen
vzw zoekt vrijwilligers

Vogelbescherming Vlaanderen
vzw overkoepelt negen Vlaamse
Opvangcentra voor Vogels en
Wilde Dieren (VOC’s) en twee
werkzame Wildlife Taxi Teams
(WTT’s). Binnenkort zal een
nieuw WTT van start gaan in
de provincie West-Vlaanderen.
Jaarlijks worden via het WTT
1000 oproepen afgehandeld
waarmee mi...

23/02/21

N455 wordt opnieuw geasfalteerd

Het Agentschap Wegen en
23/02/21
Verkeer start op maandag
15 maart met de grondige
heraanleg van de Vlamingstraat,
Sint-Janspolderdijk en SintMargrietestraat (N455) over een
afstand van 3,7 km. Dit zal in twee
fasen gebeuren en alle verkeer zal
een omleiding moeten volgen in
beide richtingen. De werke...

Vacature: administratief
deskundige dienst Personeel &
Organisatie

Voor de dienst Personeel
22/02/21
& Organisatie zijn we op
zoek naar een administratief
deskundige voor een voltijdse
tewerkstelling van bepaalde
duur (6 maanden). De startdatum
van de tewerkstelling is
voorzien op korte termijn
(onmiddellijke indiensttreding), en
is bespreekbaar. Profiel Ben je een
pos...

Vogelgriep: derogatie op de
Het H5-vogelgriepvirus wordt
22/02/21
ophokverplichting voor roofvogels verspreid door wilde vogels.
Gehouden vogels, die in contact
komen met besmette wilde vogels
kunnen zelf besmet worden.
Roofvogels, die gebruikt worden
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bij activiteiten in open lucht, lopen
een bijzonder risico om besmet te
worden. Zij moeten daarom – net
als andere ...
Het vaccinatiecentrum in Sijsele – Het vaccinatiecentrum Sanapolis 16/02/21
we laten niemand achter.
in Sijsele staat klaar om jullie allen
te ontvangen. De eerste vaccins
worden in grotere aantallen
verwacht rond 15 maart. Alle
inwoners zullen de komende
weken of maanden een brief
ontvangen.We willen dat elke
inwoner uit Sint-Laureins die niet
goed te been is o...
Jouw zaak in de digitale
bedrijvengids!

In de nieuwe gemeentelijke
16/02/21
website willen we een
bedrijvengids integreren met het
overzicht en de gegevens van
alle bedrijven op grondgebied
Sint-Laureins. Inwoners en
omstaanders hebben op die manier
snel een duidelijk overzicht van
alle lokale handelaars en hun
contactgegevens, opgedeeld per ...

Gezocht: jobstudenten gemeente
en WZC!

Gemeentebestuur Sint-Laureins
zoekt gemotiveerde jobstudenten
voor een vakantiejob deze zomer
in het Huis van de Vrije Tijd,
de Technische dienst en in
het woonzorgcentrum Sint-Jozef.
Solliciteren kan tot en met 21
maart Wij voorzien volgende
vakantiejobs: Gemeente Huis van
de Vrije Tijd Ben je ...

15/02/21

Inschrijven gemeenteraad

Wegens de huidige
coronamaatregelen vindt de
gemeente - en OCMW-raad
tijdelijk digitaal plaats. Je kan de
digitale gemeente- en OCMWraad meevolgen indien je op
voorhand ingeschreven bent. Na
inschrijving, ontvang je een link
(uitnodiging) om de online raad
mee te volgen. Praktisch Elke
derde d...

10/02/21

Mijn vuilnis werd niet opgehaald:
wat te doen?

De ophalingen van de afvalfracties 8/02/21
aan huis verlopen in 99% van de
gevallen zonder problemen. Een
dikke pluim voor de ophalers die
dit in weer en wind toch telkens
weer klaarspelen. Toch kan het
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eens gebeuren dat je afval niet
werd opgehaald. Dat kan allerlei
redenen hebben: er is een ophaler
zi...
Past jouw sleutel in het slot?

Op zoek naar een nieuwe
huurwoning maar verlopen de
contacten vaak stroef? Of heb je
het idee dat je niet gelijkwaardig
wordt behandeld? Unia gaat
al een hele tijd de strijd aan
tegen discriminatie en bevordert
gelijke kansen, ook op de
huurmarkt.Vanaf 2021 kan je dit
melden in jouw eigen gemee...

4/02/21

Verklaring op eer

Als Belg reizen naar het
buitenland Van 27 januari
tot 1 maart mag je enkel naar
het buitenland reizen om een
essentiële reden. Je moet hiervoor
een verklaring op eer hebben.
Download het formulier hier
of vul het online in. Wat is een
essentiële reden? Dwingende
gezinsredenen, bv. een kind of...

26/01/21

Vaccinatiecentrum Sanapolis

Vaccinatiecentrum Sanapolis
15/01/21
Inwoners uit Sint-Laureins kunne
zich laten vaccineren, samen
met de inwoners van Eeklo,
Maldegem en Damme, in
de Sanapolis polikliniek AZ
Alma in Sijsele.(het vroegere
Elisabethziekenhuis). Adres:
Gentse Steenweg 132 8340 Sijsele
(Damme) Callcenter Heb je vragen
over...

Verstrenging bezoekregeling WZC Vanaf 2 november geldt er
11/01/21
een verstrengde lockdown
en ook de bezoekregeling
in de woonzorgcentra zijn
aangepast. Deze maatregelen zijn
onderhevig aan veranderingen,
in geval van een uitbraak in
het woonzorgcentrum zullen
wij genoodzaakt zijn de deuren
tijdelijk volledig te sluiten om een
correct...
Betaal niet te veel voor je energie! Wij jij ook besparen op je
4/01/21
energiefactuur? Je kan soms
heel wat geld besparen door van
leverancier te veranderen. Dit is
tegenwoordig gratis en eenvoudig.
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De Energiescanners kunnen dit
samen met jou doen. Ze nemen
je contract onder de loep via de
V-test van VREG, een online
programma dat alle en...
Coronamaatregelen

Verstrengde lockdown De federale 11/05/20
regering en de regeringen van
de deelstaten hebben op vrijdag
30 oktober in het Overlegcomité
beslist om over te gaan tot
een verstrengde lockdown. De
strengere regels zijn nodig om
de toenemende druk op onze
ziekenhuizen een halt toe te
roepen en de besmettingsc...
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