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Beste Schellenaar,
Allereerst wens ik je van harte een gezond en vreugdevol 2020, 
ook namens mijn collega’s uit het college en het gemeenteperso-
neel. Tijdens de nieuwjaarsreceptie op dinsdag 7 januari vanaf 19 
uur aan het gemeentehuis heffen we daar samen het glas op.

Vanaf deze editie serveren we dit drankje in een herbruikbare 
beker. We werkten een systeem uit waarbij je 1 euro waarborg 
geeft voor een beker. Aan het einde van de avond krijg je bij het 
inleveren van deze beker jouw euro terug.

Vanaf 2020 is het immers verboden om op evenementen - 
van schoolfeesten tot grote festivals - drank te serveren in 
wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Dranken kunnen nog 
aangekocht worden in petflessen, glazen wegwerpflessen 
of blik, maar de drank zelf moet geserveerd worden in 
herbruikbare bekers.

Zuinigere led-verlichting
Tijdens de kerst- en nieuwjaarsperiode brengen we 
sfeerverlichting aan in het centrum, aan het gemeentehuis, op 
de rotonde en bij meerdere middenstanders. Dit is allemaal 
led-verlichting. Het Autonoom Gemeentebedrijf en een aantal 
sponsorende middenstanders sloegen hiervoor de handen in 
mekaar. Dankjewel!

Het bestuur besliste om het integrale openbare 
verlichtingspark stapsgewijs om te bouwen naar ultrazuinige 
led-verlichting. Hiermee mikken we op een forse daling van het 
energieverbruik, -kosten en CO2-uitstoot.

Rendeert dit? In 2017 verbruikte onze openbare verlichting ca. 
444.000 kWh. Naar schatting is dit eind 2019 nog 310.000 kWh 
of een reductie van 130.000 kWh en dit door de omschakeling 
van 265 lampen. In 2020 vervangen we nog eens 160 lampen. 
De ambitie is om tegen 2027 nagenoeg rond te zijn met de 
overschakeling. Een investering die op alle vlakken loont.

Klimaatneutraal
of het evenwicht tussen de tonnen C02 die nog worden 
uitgestoten en het helemaal wegwerken van die hoeveelheid 
door de werking van de natuur of technische ingrepen

Klimaatacties, Wereldklimaatconferenties, waarschuwende  
wetenschappers, cijferende ministers, korte en langetermijn-
visies, al dan niet budgettair haalbare ambities, … we zien en 
horen het elke dag. En ondertussen … stijgt de CO2-uitstoot.

Ons bestuur doet wat het moet: handelen en bouwen aan 
toekomst voor deze en volgende generaties. Doorheen 
2020 willen we voldoende maatregelen genomen hebben 
om als bestuurlijke organisatie tegen eind van het jaar 
klimaatneutraal te zijn.

Hiertoe ging ons bestuur reeds enkele jaren geleden het 
engagement met de provincie aan. We geloven er in! Wat kost 
dit? De belastingen in Schelle zijn bij de laagste in de streek en 
bij de start van deze nieuwe bestuursperiode verlaagde ons 
bestuur nog eens de personenbelasting van 6,3% naar 6,1%!

De weg naar klimaatneutraliteit loopt langs drie grote sporen:
1. minder energieverbruiken (isolatie, ledverlichting)
2. opwekken van alternatieve energie (zon, wind, water) en 

afbouwen van fossiele brandstoffen
3. verwerken van CO2 (olifantsgras, bos en groen).

Op deze drie domeinen zet ons bestuur sterk in. Kijk maar 
naar ‘het inpakken’ en de vernieuwing van de verlichting van 
de gemeentelijke basisschool, zonnepanelen op de daken 
van de gemeentelijke gebouwen, planten van laanbomen, 
vergroening van het openbaar domein en verdere bebossing, ... 
Ons openbaar groen verwerkt meer dan 110 ton CO2 per jaar! 
Ons olifantsgras slaat over twee jaar nog eens 60 ton CO2 
per jaar op. We bekijken of we nog een tweetal hectaren met 
olifantsgras kunnen aanplanten.

De hondenweide langs de Tuinlei krijgt een brede groene 
omkadering en de nieuwe chiro-ruimte aan de Tuinlei werd 
met groen afgezoomd. Onze groenwerkers planten dit 
seizoen  enkele duizenden bomen en struiken bij. Ondertussen 
groeit het Berrenheibos verder aan: 22 ha bos en natuur is de 
doelstelling of goed voor nog eens 100 ton CO2-opslag.

Op 9 januari heeft in onze gemeente de voorbereiding plaats 
voor de ondertekening van een zogenaamde boomcharter 
met als doelstelling in de ruimere streek 100.000 bomen 
aangeplant te krijgen. 

Ondertussen selecteerde eind december de Vlaamse Vereniging 
voor Openbaar Groen Schelle als bijenvriendelijke gemeente. 
Eerder kregen we die onderscheiding reeds van de Koninklijke 
Vlaamse Imkersbond!

De laatste jaren breidde het probleem van de eikenprocessie-
rupsen verder uit. Dit wijst op twee elementen: klimaatwijzi-
ging en afname van biodiversiteit. We willen deze plaag op een 
natuurlijke manier indijken. Zo zie je over enkele weken een 
paar honderd mezenkastjes aan bomen hangen en passen we 
de beplanting op meerdere plaatsen aan. Ook zal er op bepaal-
de plaatsen minder en selectiever gemaaid worden. Het zijn 
stappen om op een natuurlijke wijze de eikenprocessierupsen 
terug te dringen. Dit is echter een werk van enkele jaren.

Doe mee voor minder CO2
De slogan ‘doe mee voor minder CO2’ is een oproep om samen 
wat aan het klimaat te doen en het verschil te maken. Het is 
bemoedigend te zien dat op vele plaatsen dakisolatiewerken 

VO O R W O O R D
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in uitvoering zijn. Minder energieverbruik, minder kosten en 
minder CO2-uitstoot.

Onze sociale huisvestingsmaatschappij rolt een programma uit 
om tegen eind 2021 al haar woningen voorzien te hebben van 
dakisolatie (geschatte reductie van 300 ton CO2-uitstoot). Ook 
is het de ambitie om op de huurwoningen zonnepanelen te 
plaatsen (geschatte reductie: 500 ton CO2).

Ons bestuur werkt aan de oprichting van een burgercoöperatie 
om voordelig te participeren in zonne-energie. Via de actie’ 
Behaag Natuurlijk’ plantten voorbij weken weer veel particulie-
ren bijkomend groen aan. En in zowat elke voortuin is er plaats 
voor een boom of een struik. Samen halen we CO2 uit de lucht.

Duurzaam op weg
Samen met de scholen gaven we eind november het startschot 
van Buck-e. Dit project beloont kinderen die te voet of met de 
fiets van en naar school gaan. Tijdens de eerste maand werden 
al heel wat kilometers gefietst en gewandeld. Uit de vele 
reacties blijkt dat de kinderen hun ouders ook aanmoedigen 
om de auto te laten staan. De fiets zorgt voor een duurzame 
mobiliteit: meer beweging, minder fijn stof, minder CO2.

Aan het gemeentehuis komt een bijkomende overdekte fiets-
stalling. Enkele grote fietsprojecten staan op stapel. Er komt een 
fiets- en wandelbrug over de Benedenvliet vanuit het kerkplein 
(ter hoogte van het park) naar Hemiksem, een fietspad langs de 
Bovenvliet, een fietsostrade langs de spoorlijn 52 en een fietsos-
trade langs de Schelde met verbinding naar het station van Niel.

Begroting: centen en investeringen
De belastingen in Schelle blijven ongewijzigd. De 
personenbelasting blijft veruit de laagste van de Rupelstreek 
en is bij de laagste van Vlaanderen. Begin januari worden de 
begrotingen (gemeente, OCMW, Autonoom Gemeentebedrijf) 
aan de gemeenteraad voorgelegd. In een volgende publicatie, 
via sociale media en de website verneem je hierover meer.

Toch al enkele grote blikvangers. Twee zeer grote investe-
ringsprojecten zijn de bouw van een nieuwe buitenschoolse 
kinderopvang en de herstructurering van de Fabiolalaan met 
daarbij aansluitend de heraanleg van de Guido Gezelleplaats, 
Hugo Verrieststraat, Jan Breydelstraat, Leopoldstraat, De Keyser-
straat en Stormsstraat. Deze weg- en rioleringswerken kaderen 
in het verruimen van de wateropvang en -afvoer waarbij er 
sterk wordt ingezet op vergroening. Deze twee grote projecten 
vergen een investering van ca. 7 miljoen euro.

Met Chiro Schelle werken we verder aan de plannen voor hun 
nieuwe lokalen en speelterreinen in de Tuinlei. Hiervoor maken 
we 500.000 euro vrij. De gemeente kocht een handelspand 
in het centrum voor de herlocatie van de Wereldwinkel. We 
starten een samenwerking met Hoplr, een digitaal netwerk dat 
buurtbewoners dichter bij elkaar wil brengen.

Twintig jaar geleden sloot Interescaut in Schelle de deuren. 
Gedurende 75 jaar verschafte deze elektriciteitscentrale aan 
vele Schelse gezinnen werk. De sluiting betekende een zware 
financiële aderlating voor de gemeentelijke financiën. Een 
scherp en zuinig financieel beleid verhinderde ons niet om jaar 
na jaar stevig te investeren en de belastingen laag te houden.

Nieuw woonproject
IGEAN ontwikkelt in samenwerking met de gemeente een 
nieuw woonproject aan de Frans Cretenlaan. Dit bestaat uit 
een zone voor meergezinswoningen en een zone voor kavels 
voor eengezinswoningen.

Voor de ontwikkeling van de meergezinswoningen wordt in de 
loop van 2020 een architectuurwedstrijd georganiseerd. De ka-
vels voor eengezinswoningen komen begin 2020 op de markt. 
In een eerste fase worden deze voorbehouden voor Schellena-
ren. Een tweetal kavels kunnen aangekocht worden met uitstel 
van betaling. Het inplantingsplan en de verkoopsvoorwaarden 
staan vanaf half januari op de website 
van Igean.

Draag zorg voor elkaar in het nieuwe 
jaar. Ga respectvol met elkaar om in je 
buurt en op sociale media. Laat je niet 
meeslepen in de polarisatie van onze sa-
menleving. Een zalig en gelukkig 2020!

Rob Mennes
Uw burgemeester

VO O R W O O R D 

Colofon
Gemeentelijk informatieblad, 
verschijnt vijf keer per jaar.
 
Redactie: Dienst communicatie, 
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Vormgeving en druk:  
Antilope De Bie, Duffel

VU: College van burgemeester
 en schepenen, 
Fabiolalaan 55, Schelle 

Wil je iets melden aan de 
gemeente?
Vul dan het meldingsformulier in via het digitale 
loket op www.schelle.be. Of contacteer het onthaal 
van het gemeentehuis op 03 871 98 30. Jouw 
melding gaat naar 
de juiste dienst voor 
opvolging.



PG 4 •  I N FOSC H ELLE JAN UAR I  -  FEB RUAR I  2020

Gemeenteraad

Gemeenteraad
De gemeenteraadsverslagen kan je inkijken op 
het gemeentehuis. Op www.schelle.be vind je 
de agenda en het verslag van de raadszittingen. 
Het audioverslag kan je beluisteren op het 
gemeentehuis. Je maakt hiervoor een afspraak: 
secretariaat@schelle.be - 03 871 98 31.

Een greep uit de behandelde punten:

  28 november 2019

 » toelichting kernwinkelgebied/toekomstvisie voor 
detailhandel in Schelle

 » toelichting erfgoed en aanvraag erkenning 
Intergemeentelijke projectvereniging Erfgoed 
Rupelstreek

 » aanvullende personenbelasting
 » retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen 

op gemeentelijk openbaar domein
 » gemeentelijke opcentiemen 2020
 » goedkeuring toelagen aan bepaalde categorieën van 

inwoners 2020-2024
 » budgetwijziging AGB 2019 en aanpassing 

meerjarenplan 2014-2022
 » gemeentebelasting op dragende verticale constructies 

en/of zendmasten 2020-2024
 » aanpassing beleidsverklaring 'Veiligheid, gezondheid en 

welzijn op het werk' 
 » goedkeuring schoolreglement Gemeentelijke 

Basisschool ‘De Klim’ 2019-2020
 » invoering aanvullend pensioenstelsel voor de 

contractuele personeelsleden en aanstelling Federale 
Pensioendienst als opdrachtencentrale

 » bespreking fietsvergoeding personeel
 » invoeren van online evaluatieformulieren na 

gemeentelijke activiteiten

Adviesraden
 » Jeugdraad (oktober-november): dag van de 

jeugdbeweging, oudejaarsnachtbussen, geluidsmeter, 
verdeelsleutel subsidies, Poerkwaspi, aangepaste 
hygiënelijst, Buitenspeeldag, speeltuinen en sleep in

 » Sportraad (oktober-november): scholenveldloop, 
laureatenviering, subsidies, Fun to Run en 
afvaardiging verkeersadviesraad

 » Mina-raad (oktober): samenstelling, kandidaten 
voorzitter en ondervoorzitter, beleidspunten 
‘leefmilieu en duurzaamheid’ voor periode 2020-
2025, geplande aanplantingen en stand van zaken 
volkstuin Aerdborg

 » Mondiale raad (november): tourné mondial, 
schrijfmarathon, de langste tafel RIKOLTO, evaluatie 
wereldbuffet en subsidies

 » Verkeersadviesraad (november): samenstelling, 
beleidspunten ‘Verkeersveiligheid-Openbare 
Werken‘ 2020-2025, plaatsen verkeersspiegel 
kruispunt Kwadenhoekweg - Steenwinkelstraat, 
gehandicaptenplaats Heidestraat, Leopoldstraat 
wijziging verkeerscirculatie en ontwerpvoorstel 
Fietsostrade spoorweg 52

 » Seniorenraad (november): samenstelling en 
kandidaturen, beleidspunten seniorenzorg en 
aanduiden afgevaardigde voor de verkeersadviesraad

 » Lokale Ondernemingsraad (november): samenstelling, 
invulling werking, mogelijke acties en buck-e

Proficiat aan 
onze inwoners
We publiceren enkel de namen waarvoor de betrokkenen 
toelating tot publicatie verlenen. Je kan een geboorte 
of overlijden melden om op te nemen in het infoblad 
via onthaal@schelle.be of aan het onthaal van het 
gemeentehuis.

Van harte proficiat met jullie huwelijk
Jimmy De Groep en Kim Schelfhout

Evenementen in 2020
Dinsdag 7 januari: nieuwjaarsdrink inwoners aan 
gemeentehuis
Dinsdag 10 maart: seniorenfeest in sporthal
Zondag 29 maart: opening toeristisch seizoen in De Schorre
Woensdag 22 april: buitenspeeldag in park
Zondag 7 juni: duo-run in park
Vrijdag 11 en zaterdag 12 september: ScheveTorenFeest
Vrijdag 18 en zaterdag 19 september: milieubeurs
Woensdag 23 september: scholenveldloop in park
Vrijdag 23 oktober: dag van de jeugdbeweging
Zaterdag 17 oktober: jaarmarkt, kermis en vuurwerk
Zondag 18 oktober: gocart-wedstrijd en kermis

U I T  H E T  G E M E E N T E H U I S
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Afwijkingen op wekelijkse 
sluitingsdagen
Het college van burgemeester en schepenen keurde voor 
2020 onderstaande afwijkingen op de wekelijkse rustdag 
voor lokale handelaars goed.

 » Wintersolden: van vrijdag 3 t.e.m. donderdag 9 januari
 » Wintersolden: van donderdag 23  

t.e.m. woensdag 29 januari
 » Pasen: van donderdag 9 t.e.m. woensdag 15 april 
 » Moederdag: van donderdag 7 t.e.m. woensdag 13 mei
 » O.H.-Hemelvaart: van woensdag 20  

t.e.m. dinsdag 26 mei
 » Vaderdag: van donderdag 11 t.e.m. woensdag 17 juni
 » Zomersolden: van donderdag 2 t.e.m. woensdag 8 juli 
 » Zomersolden: van donderdag 23 t.e.m. woensdag 29 juli
 » O.L.V.-Hemelvaart: van donderdag 13  

t.e.m. woensdag 19 augustus
 » Sunday Shopday en Weekend van de Klant: van 

donderdag 1 t.e.m. woensdag 7 oktober
 » Openboekdagen: van donderdag 22  

t.e.m. woensdag 28 oktober
 » Allerheiligen: van donderdag 29 oktober  

t.e.m. woensdag 4 november
 » Eindejaarsfeesten: van donderdag 10  

t.e.m. woensdag 16 december
 » Eindejaarsfeesten: van donderdag 17  

t.e.m. woensdag 23 december
 » Eindejaarsfeesten: van donderdag 24  

t.e.m. woensdag 30 december

Toekenning eretitels
Schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden van de gemeente Schelle kunnen in aanmerking komen voor 
een eretitel. Dit is een onderscheiding tot waardering van een langdurige en eervolle loopbaan. 

De gemeenteraad stelde een aantal voorwaarden op 
waaraan een mandataris moet voldoen.

Voor de titel van ereschepen:
 » ofwel tenminste 10 jaar effectief het mandaat van 

schepen uitgevoerd te hebben
 » ofwel gedurende 12 jaar het ambt van raadslid 

uitgevoerd te hebben waarvan 6 jaar als schepen

Voor de titel van eregemeenteraadslid of OCMW-raadslid:
 » gedurende 12 jaar effectief te hebben gezeteld in de 

gemeente- of OCMW-raad

De gemeenteraad kent de eretitel toe op aanvraag en 
deze kan ook postuum worden verleend. Een aanvraag 
wordt schriftelijk bij de voorzitter van de gemeenteraad 
ingediend.

 
Info, voorwaarden en indienen:  
secretariaat@schelle.be - 03 871 98 31

Lokale 
ondernemingsraad in 
de startblokken
Op 20 november 2019 kwam de lokale 
ondernemingsraad samen. Deze adviesraad is 
een spreekbuis voor de Schelse ondernemers 
naar het bestuur en wordt opgevolgd 
door schepen Axel Boen. De leden kunnen 
voorstellen formuleren en uitwerken.

De raad duidde Christiaan Van den Bergh aan als 
voorzitter. Samen met Kevin Mast, Antony Van 
den Bossche, Danny Schoonderwoert, Dany Belis 
en Redgy Vandecasteele vormt de voorzitter een 
werkgroep om de vergaderingen voor te bereiden.

Wil jij als handelaar in Schelle geïnformeerd en 
betrokken worden bij de werking van de Lokale 
Ondernemingsraad? Bezorg jouw gegevens aan 
onthaal@schelle.be en je ontvangt een uitnodiging 
voor de volgende bijeenkomst op 22 januari.

Handelaars krijgen de mogelijkheid om vermeld te 
worden op de gemeentelijke website. Het formulier 
daarvoor staat op www.schelle.be in de rubriek 
ondernemen (bij ondernemers in Schelle) of tik 
‘formulier handelszaak’ in de zoekbalk in.

 
onthaal@schelle.be
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Afvalkalender 2020
Begin december viel de afvalkalender voor 2020 
in je brievenbus. Je vindt er de standaard- en 
uitzonderlijke ophalingen bv. ter vervanging van 
feestdagen.

Op www.schelle.be staat een digitale versie van de 
afvalkalender in de rubriek ‘wonen en milieu’. Op 
het onthaal van het gemeentehuis haal je een extra 
papieren exemplaar af.

Je kan ook de gratis app ‘Recycle!’ downloaden voor 
je smartphone. Zo vergeet je nooit meer je afval 
tijdig buiten te zetten en ontdek je alles over de 
sorteerregels en inzamelpunten in je buurt.

Wil je iets melden rond de afvalophaling of het 
recyclagepark?  
Surf dan naar www.igean.be/contacteerons.

Een melding rond de ophaling van het restafval 
mag naar onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

Ophaling kerstbomen
De gemeentediensten halen op donderdag 9 januari 
2020 vanaf 7.30 uur de kerstbomen op.

Leg je kerstboom zonder pot en versiering op een 
bereikbare plaats voor je woning.

Je kan uiteraard ook zelf je kerstboom naar het 
recyclagepark brengen.

EnergieK loket
Ben je van plan om je huis te verbouwen? En denk je 
hierbij aan energiebesparende renovaties? Dan ben 
je goed bezig!

Het EnergieK huis helpt je graag verder. De adviseurs 
informeren je over energiebesparende maatregelen, 
vergelijken offertes en staan je ook bij tijdens de werken. 
Ga langs bij het EnergieK loket en krijg een antwoord op 
al je vragen. Op de website staat een kalender met de 
openingsuren en de locaties waar je terecht kan.

 
www.igean.be/EnergieKhuis
03 350 08 08

Bestrijding ratten op 
openbaar domein
Voor de bestrijding van ratten op het openbaar domein 
sloot de gemeente een contract af met  
een gespecialiseerde firma. De knelpunten op ons 
grondgebied worden aangepakt.

Eventuele overlast van ratten op het openbaar domein kan 
je melden op de milieudienst

 
milieu@schelle.be – 03 871 98 52Verdeelpunten voor 

afvalzakken en 
afvalstickers
In deze handelszaken kan je terecht voor 
afvalzakken en -stickers:
 » AD Delhaize, Provinciale Steenweg 3, Schelle
 » Gulf Schelle, Provinciale Steenweg 399, Schelle
 » Leonidas, Provinciale Steenweg 24, Schelle
 » Topslagerij Burms, Kapelstraat 69, Schelle
 » OKay Hemiksem, Abdijstraat 30, Hemiksem

Gele zak huisvuil 60 liter = € 2  
(rol van 10 zakken = € 20)
Gele zak huisvuil 30 liter = € 1  
(rol van 10 zakken = € 10)

GFT sticker 40 liter = € 0,60
GFT sticker 120 liter = € 1,80
GFT sticker 240 liter = € 3,60

Rol PMD (20 zakken) = € 2,50
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Energietips
Bespaar op verwarming zonder 
investeringen
Ik zet overdag de verwarming een graadje lager
Per graad dat je de temperatuur lager zet, bespaar je 
ongeveer 5% brandstof. Afhankelijk van de grootte van 
je huis en de aard van je verwarmingsbron bespaar je zo 
jaarlijks 35 tot 80 euro.

Regel de temperatuur niet op je gevoel, maar kijk op de 
kamerthermostaat van je verwarmingsinstallatie of op 
een zorgvuldig opgehangen thermometer. Afhankelijk 
van de activiteit is 18 tot 21°C meestal een comfortabele 
temperatuur. Voor minder mobiele mensen is 22°C de 
richttemperatuur. Een extra trui of warme pantoffels 
aantrekken doet soms ook wonderen.

Ik zet de verwarming ’s nachts uit of op een 
minimumtemperatuur 
’s Nachts een comforttemperatuur aanhouden, is nutteloos 
en leidt tot een belangrijke en kostelijke energieverspilling.  
Hou daarom ’s nachts een verlaagde temperatuur van 
13-15 °C aan. Die kan je instellen op je kamerthermostaat: 
manueel (via een knop) of automatisch (bij een 
programmeerbare thermostaat). Heb je geen 
kamerthermostaat, zet dan de verwarming af of draai de 
radiatorkranen (al dan niet gedeeltelijk) dicht.

Met deze tip kan je 9% op je verbruik besparen, goed 
voor een jaarlijkse besparing van 70 tot 155 euro. Om te 
bepalen wat voor jou de ideale nachttemperatuur is, kan 
je systematisch elke dag de verwarming ’s nachts 1°C 
lager zetten. Om te vermijden dat het ’s morgens te lang 
koud blijft, kan je de verwarming ‘s morgens iets vroeger 
opzetten.

Ik zet de verwarming uit in kamers waar niemand 
aanwezig is
De verwarming uitdraaien in kamers die je verlaat, kan 
je jaarlijks 60 tot 140 euro besparen. Probeer ook de 
slaapkamers niet of minimaal te verwarmen. Een extra 
deken kan wonderen doen.

Ik verlaag de verwarming een half uur voor ik ga slapen of 
wegga
De kamer blijft nog een heel tijdje op temperatuur nadat 
je de thermostaat lager hebt gezet (of de radiatorkraan 
dichtdraaide). De knop een half uurtje voor je gaat slapen 
of de kamer voor langere tijd verlaat lager zetten, betekent 
op jaarbasis al gauw 10 tot 30 euro winst.

 
Kijk op www.klimaat.be voor nog andere dagelijkse acties 
die geld besparen en goed zijn voor ons klimaat!

Nodig de 
verwarmingscoach uit 
bij je thuis!
De verwarmingscoach geeft je gratis advies en tips 
op maat. Omdat niet iedereen dezelfde levensstijl, 
leeftijd, gezinssituatie, werktijden of woning heeft, 
is zo’n persoonlijk advies extra waardevol. De 
vrijwilligers leggen uit hoe je verwarming werkt 
en hoe je hier als gezin best mee omgaat. Een 
duwtje in de goede richting dus, op weg naar een 
energiezuinigere woning.

 
 » Surf naar www.provincieantwerpen.be 

(zoekwoord verwarmingscoach) voor nog 
meer nuttige info en extra tips rond optimaal 
verwarmen. Bij vloerverwarming, lucht- of 
elektrische verwarming gelden andere regels.  
Die vind je ook op de website.

 » Aanvraag gratis huisbezoek via 
www.provincieantwerpen.be (zoekwoord 
verwarmingscoach) of 03 240 66 82.
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Zapposdagen
Op het programma in de krokusvakantie:
 » 24 februari: yoga-dag in Depot Deluxe, Hemiksem
 » 25 februari: mega bounce in Hoboken
 » 27 februari: kleuterdag in Niel

Vanaf half januari staat alle info op www.schelle.be en de 
facebookpagina. GBS De Klim en de Sint-Lutgardisschool 
verdelen de info ook naar hun leerlingen.

Centraal aanmeldsysteem 
voor kleuter- en lagere 
scholen
Vanaf schooljaar 2020-2021 werken GBS De 
Klim en Sint Lutgardisschool met één centraal 
aanmeldsysteem in samenwerking met de kleuter- 
en lagere scholen van Hemiksem en Niel.

Kamperen of uren wachten aan de schoolpoort is dan 
niet meer nodig. Je meldt jouw zoon of dochter eerst 
aan via een website om hen nadien in te schrijven in de 
toegewezen school. De aanmeldperiode loopt van 2 tot 31 
maart 2020.

Wie moet aanmelden?
 » kinderen geboren in 2018
 » broers en zussen en kinderen van personeel

Deze kinderen krijgen voorrang, maar moeten zich ook 
aanmelden in de daarvoor voorziene aanmeldingsperiode. 
Als je dat niet doet, vervalt de voorrang.
 » kinderen die van school willen veranderen.

Tijdens een infoavond op maandag 3 februari om 19.30 uur 
in het gemeentehuis krijg je alle info. Ook via de scholen en 
gemeentelijke website volgt de nodige info.
OPGELET: kinderen die al in de school van jouw keuze zitten, 
moet je niet opnieuw aanmelden.

 
onthaal@schelle.be - tel. 03 871 98 30

Gezocht: monitoren
De dienst Vrije Tijd zoekt monitoren om uitstappen, 
activiteiten en kampen in schoolvakanties te 
begeleiden. Help je graag mee? Bezorg dan jouw 
gegevens aan vrijetijd@schelle.be en je ontvangt 
een mail met meer info.

Fortnite toernooi
Tieners tussen 12 en 15 jaar kunnen hun Fortnite-
skills testen op het toernooi dat Rupeljoeng 
organiseert in het Jokot (aan sporthal - 
Landbouwstraat 145 - Niel) op woensdag 26 
februari van 14 tot 17 uur. De finale spelen we op 
groot scherm. Deelnemen kost 10 euro, breng je 
hoofdtelefoon mee.

 
vrijetijd@schelle.be
facebook Rupeljoeng
inschrijven via i-School

WEETJE 
Vanaf 2020 gebruikt de dienst Vrije tijd een nieuw systeem om in te schrijven 
voor activiteiten! Info op www.schelle.be
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Grootste Rikolto Diner
Zaterdag 18 januari vanaf 17.30 uur nodigt de Mondiale 
Raad samen met Rikolto je uit op de Plukboerderij  
voor het ‘Grootste Rikolto Diner’. Je schuift ‘gratis’  
mee aan tafel in ruil voor een gift aan Rikolto via de link  
www.hetgrootstediner.be.

Rikolto, De Standaard en EOS Tracé organiseren samen met 
zoveel mogelijk mensen ‘Het Grootste Diner ter Wereld’. 
Door met zoveel mogelijk aan tafel te gaan, geven we 
samen een stevig signaal aan voedingssector en beleid. 
Met eten en de keuzes die wij elke dag maken in de winkel 
en de keuken, veranderen we de wereld. Laten we van 
gezond, duurzaam en fair de evidente keuze maken.

 
inschrijven: www.hetgrootstediner.be (zoek Schelle)

Benieuwd naar het 
dagelijks leven in Congo?
Op inleefreis met Broederlijk Delen in juli 2020 
ontdek je dit land, niet als toerist, maar als gast van 
de lokale bevolking en de partnerorganisaties van 
Broederlijk Delen. Laat je raken door de dagelijkse 
realiteit, toon je interesse in de lokale uitdagingen 
en deel je engagement.

Deze reis is voor:
 » wie zich kan vrijmaken in juli én het 

voorbereidingstraject met medereizigers
 » wie de dagelijkse realiteit van Congo wil leren kennen, 

met Congolezen als gastheer en gastvrouw
 » wie na terugkomst zijn/haar ervaring wil delen met een 

breder publiek.

 
Stel je kandidaat vóór 10 januari op www.broederlijkdelen.be

Amnesty 
International 
schrijfavond
Amnesty International komt op voor de 
rechten van de mens. Die rechten worden  
nog te vaak geschonden in tal van landen  
in de wereld. 

Iedere derde dinsdagavond van de maand kan 
je brieven schrijven voor mensen die opkomen 
voor gerechtigheid in hun land of voor hun 
gemeenschap omdat ze bedreigd worden door de 
overheid of grote multinationals.

Je bent welkom in het gemeentehuis van Schelle 
(Wilssenszaal - gelijkvloers) op dinsdag 21 januari en 
18 februari tussen 18.15 en 19.45 uur. Amnesty zorgt 
voor papier, pennen en postzegels. Koekjes, thee, 
koffie of water staan voor je klaar.

 
Amnesty International - Maria Van Hoofstat 
0474 29 60 90

Kinderen uit 
Wit-Rusland 
zoeken 
gastgezin voor 
vakantie
Elk jaar zorgt Euro-Children dat kinderen uit 
probleemgebieden in Europa op vakantie 
kunnen in Vlaamse gastgezinnen. Dit jaar 
komen er twintig kinderen uit het zuidoosten 
van Wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van 
Tsjernobyl.

De meeste kinderen verblijven elk jaar terug bij 
hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens 
nieuwe kandidaten. Dit jaar komen tien jongens 
en meisjes tussen 8 en 12 jaar voor de eerste 
maal naar Vlaanderen. Voor hen zoekt Euro-
Children nieuwe gastgezinnen die op hun beurt 
vriendschapsbanden willen onderhouden met deze 
kinderen en hun ouders.

 
Vraag vrijblijvend info:  
info@euro-children.be 
0495 67 82 37
www.euro-children.be
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Toni Coppers en Jo Claes
Spannendste ontbijtlezing van Rupelstreek
Toni Coppers en Jo Claes behoren tot de absolute 
top van het thrillergenre in Vlaanderen. Tijdens deze 
ontbijtlezing gaat het over hun werkmethode, de 
manier waarop een nieuwe thriller tot stand komt en 
waar ze die tomeloze inspiratie vandaan blijven halen.

Dit wordt afgewisseld met momenten waarop beide 
succesauteurs voorlezen uit hun werk. Vanaf 9.30 uur 

serveren wij jou een gezellig ontbijt, de lezing start rond 
10.30 uur.

 » zondag 19 januari 2020, 9.30 uur
 » gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
 » € 12 / € 9 -26 jaar (ontbijt inbegrepen)
 » tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis Schelle)

Party
20 in 70
Een fuif voor iedereen die twintig was in de jaren 
‘70 of dat wel had willen zijn! De enige echte DJ 
Gust De Coster en DJ Danny Van Tichelen brengen 
de beste dansnummers van de seventies. Zij zorgen 
voor een onvergetelijke avond waarbij stilzitten 
geen optie is.

Dans nog eens op de heerlijke nummers van Abba, Queen, 
Bee Gees, The Police, Boney M, David Bowie en vele anderen. 
Ben je klaar om te swingen, jiven en slowen?

 » zaterdag 15 februari 2020, 19 uur
 » Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
 » VVK € 4, kassa € 6
 » tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis Schelle)

Capoeira initiatie
In deze initiatie wordt het Braziliaanse capoeira eerder opgevat als een cultuurbeleving dan als een 
sport, al blijft het steeds een combinatie.

Onder leiding van mestre Gideon en zijn groepsleden 
maak je kennis met deze sierlijke gevechtsdans en krijg 
je meteen de smaak te pakken. Je kan niet alleen de 
dans uitproberen maar ook de muziekinstrumenten die 
de beleving compleet maken.

 » woensdag 12 februari 2020, van 20 tot 21.30 uur
 » Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
 » € 8 / € 5 -26 jaar
 » tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
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Lezing Lieve Blancquaert
Circle of life
‘Circle of Life’ is het sluitstuk van Lieve 
Blancquaerts zoektocht naar de mens en zijn 
rituelen, tradities en gebruiken. En dat bij de 
meest universele momenten van geboorte, liefde 
en dood.

Lieve Blancquaert werkte jaren aan haar uitzonderlijke 
projecten Birth Day, Wedding Day en Last Days. Het 
werd een onvergetelijke tocht doorheen de wereld en 
zijn bewoners, door de ogen van een uitzonderlijke 
reizigster.

 » woensdag 5 februari 2020, 20 uur
 » Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
 » € 10 / € 6 -26 jaar
 » tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

© Lieve Blancquaert

Expo Thin Skin
Marie Verdurmen
In de expo ‘Thin Skin’ gebruikt Marie Verdurmen  
flinterdun papier en het tekenen daarop als 
symbool voor het afbakenen van grenzen, voor 
het zoeken naar bescherming tegen teveel 
prikkels uit de buitenwereld. 

Papier beroeren met artistiek materiaal is een heel 
zintuiglijke ervaring, net als het aanraken van een 
huid. Het is dansen op een slappe koord: een artistieke 
aanraking van de buitenwereld door een vel papier 
heen.

24 februari tot en met 21 juni 2020, tijdens de 
openingsuren
Academie Muziek en Woord, Nijverheidsstraat 
27, Hemiksem en Administratief Centrum, Sint-
Bernardusabdij 1, Hemiksem
gratis
info: www.ivebica.be of bij de cultuurdienst 
(gemeentehuis Schelle) © Marie Verdurmen
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Familievoorstelling
Spinnenmeten- 
knippen (6+)
Deze muzikale wandelvoorstelling vertelt 
het verhaal van Lily. Zij woont op het 
kerkhof met haar vader waar ze Kasper 
ontmoet. Er ontstaat een prille liefde 
tussen hen maar die is helaas van korte 
duur want Lily is ziek.

Dood, verlies en rouw een plaats geven, aan 
de hand van een lach en een traan; dat is het 
doel van deze meeslepende voorstelling. Een 
verhaal over verdriet en loslaten, maar ook over 
vriendschap en ontluikende liefde. Geen droeve, 
zware kost maar een gevoelig verhaal met 
plaats voor humor.

 » zondag 22 maart 2020, twee voorstellingen 
14.30 en 16.30 uur

 » begraafplaats Schelle, Kerkhofstraat 54
 » € 9 / € 6 (-18 J) - € 2 korting per ticket voor 

leden Gezinsbond
 » tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de 

cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)Opruimen met de 
Konmari-methode
Stel jezelf een opgeruimd leven voor met enkel 
spullen om je heen waar je blij van wordt. In deze 
lezing, door gecertificeerd KonMari-consultant 
Anneliese Roose, leer je hoe je dat opgeruimde 
leven kan bereiken én hoe je het moeiteloos kunt 
behouden.

Kortom … meer rust, ruimte en overzicht. Je vertrekt naar 
huis met veel inspiratie, nieuwe vaardigheden en vooral 
heel veel zin om te starten met opruimen.

 » vrijdag 7 februari 2020, van 20 tot 22.15 uur
 » gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
 » € 5
 » tickets: www.ivebica.be, in de bib of bij de cultuurdienst 

(gemeentehuis Schelle)

© Jelle Wildiers
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Leren werken met een 
smartphone
Je kocht een smartphone met Android-systeem 
maar weet niet goed welke mogelijkheden deze 
heeft? 

Na de praktische lessen, gegeven door de vrijwilligers van 
het Rupelbib-team, heeft je toestel geen geheimen meer. 
Breng je smartphone met Android-systeem mee. De cursus 
is niet geschikt voor andere besturingssystemen.

 » woensdag 16-23 en 30 januari 2020, telkens van 9.30 tot 
12 uur

 » intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, Hemiksem
 » € 5 voor de reeks
 » inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of 

bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Beginternet
Is de wereld van de computer je nog volledig 
onbekend? Dan is deze cursus voor absolute 
beginners iets voor jou. 

Stap voor stap leer je de basisvaardigheden van de 
computer, het internet en e-mail. De vrijwilligers van het 
Rupelbib-team helpen om je angst voor computers te 
overwinnen.

De cursus bestaat uit drie delen:
 - Start met surfen: je leert werken met de muis, het 

toetsenbord en je zet je eerste stappen op het internet 
 - Start met zoeken: je leert informatie opzoeken op het 

internet 
 -  Start met mailen: je leert hoe je een eenvoudige mail 

opstelt. 

 » dinsdag 28 januari, 4-11-18-25 februari, 3-10-17-24 maart 
2020, telkens van 9.30 tot 12 uur

 » intergemeentelijke bib, Antwerpsestraat 24, Niel
 » € 9 voor de reeks van 9 sessies 
 » inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of 

bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Lezing
de bindende kracht  
van loyaliteit
Loyaliteit, de eigenschap die maakt dat we 
iets of iemand niet zullen achterlaten. Wat 
betekent dit in het dagelijkse leven naar onze 
ouders, kinderen, familie, vrienden, …? Wat is 
het nut, wat levert het ons op?

Bestaat er een link tussen 
loyaliteit en hoe we ons 
hechten aan anderen? 
Welke soorten loyaliteit 
zijn er? Heeft loyaliteit 
een effect op hoe we onze 
kinderen opvoeden? Sofie 
Corrigan zoekt in deze 
lezing naar wat ons bindt 
en wat soms zeer moeilijk 
los te maken valt.

 » woensdag 15 januari 
2020, 19.30 tot 21 uur

 » intergemeentelijke bib, 
Antwerpsestraat 24, Niel

 » gratis na verplichte inschrijving: 
https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of bij  
de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

© Sofie Corrigan

Leren programmeren voor 
jongeren: CoderDojo
De vrijwilligers van CoderDojo leren jongeren van 
7 tot 18 jaar op een leuke manier programmeren, 
websites, games, apps en spelletjes maken. De 
deelnemers beginnen met Scratch. Geen voorkennis 
nodig, wel pc meebrengen.

De workshops zijn niet bedoeld om te gamen. Zij helpen 
wel jongeren met technische interesse op een speelse 
manier een stap verder. -12-jarigen worden best bijgestaan 
door een ouder.

 » zaterdag 18 januari en 15 februari 2020 van 14 tot 17 uur
 » intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, Hemiksem
 » gratis na verplichte inschrijving: www.

coderdojobelgium.be/nl
 » organisatie IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel ism 

CoderDojo Hemiksem
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Workshop woord, 
poëzie en rap
In samenwerking met Kip van Troje organiseert 
de bib tijdens de poëzieweek een workshop voor 
kinderen van 9 tot 12 jaar rond woord, poëzie en 
taal. 

Jodelen, binnensmonds of luidkeels zingen, 
hakkelen en rappen, zelf gedichten, liedjes en 
moppen kiezen en schrijven, codetaal verzinnen, 
… alles kan en alles mag van klankgedichten tot 
hiphoppoëzie.

 » woensdag 29 januari 2020, van 14 tot 16 uur
 » intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, 

Hemiksem
 » € 2
 » inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in 

de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis 
Schelle)

© Kip van Troje

Escaperoom voor 10 tot 12 
jaar
Behalve in het motiveren tot lezen, is de bib ook 
geïnteresseerd in het vermogen tot denken. Om dit op 
een andere manier te laten oefenen, plande de bib een 
escaperoom. De activiteit is geschikt voor kinderen van 
10 tot 12 jaar. Ze spelen in drie groepen en proberen via 
opdrachten, codes en enigma’s het ultieme slot open te 
krijgen!

 » woensdag 26 februari 2020, van 13.30 tot 16 uur
 » intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, Hemiksem
 » € 10
 » inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of 

bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Verhalenparade
Voorlezen laat kinderen kennismaken met een wereld 
van boeken, stimuleert de fantasie en het taalgevoel. De 
bib nodigt kinderen tussen 3 en 8 jaar uit om te luisteren 
naar de verhalen van onze voorlezers. Zij nemen hen mee 
in de spannende wereld van het prentenboek. Daarna is er 
een gezellig knutselmoment. Per deelname ontvangen de 
kinderen een stempel. Met een volle kaart verdienen ze een 
geschenk.

 » intergem. bib, vestiging Hemiksem van 15 tot 16 uur op 
woensdag 8-22 januari, 5-19 februari 2020

 » intergem. bib, vestiging Niel, van 15 tot 16 uur op 
woensdag 15 januari en 12 februari 2020

 » gratis na verplichte inschrijving:  
www.ivebica.bibliotheek.be, in de bib of bij de 
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
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Leeskring
Herlinde Leyssens, 
Ernest Hemingway en 
Ilja Leonard Pfeijffer
We bespreken alle aspecten van het boek: het 
verhaal, de personages, de schrijfstijl, … Je 
hoort interessante weetjes over de auteur en 
over het oorspronkelijke idee achter het boek.

Lees mee en deel jouw ervaring met andere 
boekenliefhebbers. In januari staat het boek 
‘Kongokorset’ van Herlinde Leyssens centraal. In 
februari plaatsen we ‘De oude man en de zee’ van 
Ernest Hemingway in het voetlicht en in maart 
bespreken we ‘Peachez, een romance’ van Ilja 
Leonard Pfeijffer.

 » dinsdag 28 januari, 18 februari en 31 maart 2020 
van 19.30 tot 22 uur

 » intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, 
Hemiksem

 » € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) 
per sessie

 » inschrijven: www.ivebica.be, in de bib of bij de 
cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Gratis online 
cursussen
Als lid van de bib van IVEBICA kan je gratis een 
dertigtal online cursussen (informatica, talen 
en vrije tijd) volgen. De bib werkt hiervoor 
in een pilootproject samen met andere 
bibliotheken en de firma Skillstown.

Werkwijze
1. Je bent lid van de bib van IVEBICA.
2. Als je nog geen Mijn bibliotheekaccount hebt, 

maak je eerst een ‘Mijn-Bibliotheek’-login aan via 
de catalogus van de bib: ivebica.bibliotheek.be

3. Surf naar: https://academieportal.nl/
onlinelerenmetdebib en log in met je ‘Mijn 
Bibliotheek’-account.

Infosessie online cursussen 
Ontdek tijdens de infosessie hoe je aan de gratis 
cursussen deelneemt. Breng je lidkaart en je 
logingegevens van Mijn Bibliotheek (als je die al 
hebt) mee.

 » woensdag 15 januari 2020, van 10.30 tot 11.30 uur
 » intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, 

Hemiksem
 » inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in 

de bib of bij de cultuurdienst (gemeentehuis 
Schelle)

Internetbankieren met PC
In deze workshop leren de vrijwilligers van Rupelbib je 
jouw bankrekeningen te beheren en overschrijvingen uit te 
voeren via internet. Dit kan zonder bankkaart of kaartlezer 
en zonder jouw privé-gegevens vrij te geven. Veiligheid 
komt ruim aan bod. 

Breng je laptop (geen tablet of smartphone!) mee 
of gebruik er één van de bib. Indien nodig wordt op 
vrijdagvoormiddag nog een oefenmoment voorzien voor 
specifieke vragen.

 » dinsdag 11 februari 2020 van 9.30 tot 12 uur
 » intergemeentelijke bib, Heuvelstraat 11, Hemiksem
 » € 2
 » inschrijven: https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of 

bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)
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Cursus 
‘rekenen voor 
elke dag’
Fris je rekenen op voor een opleiding of je werk, 
om te winkelen, om je kinderen te helpen of uit 
interesse. Van 27 januari tot 25 mei volg je deze 
cursus op maandagen van 18.30 tot 21 uur bij Open 
School Boom.

 
info@cbe-openschool.be - 03 888 89 66
C. Silvertopstraat 15 - Boom
www.basiseducatie.be

Carnavalsconcert
Dinsdag 20 februari houdt de Academie voor 
Muziek en Woord haar jaarlijkse carnavalsconcert. 
De leerlingen Muziekatelier, Woordatelier, initiatie 
en instrument van de afdeling Schelle spelen en 
zingen in groep, onder leiding van hun leerkracht. 
Met aansluitend (huisgebakken) receptie! De 
opbrengst gaat naar Kom Op Tegen Kanker.

 » dinsdag 20 februari 2020, 18.30 uur
 » gemeentehuis, Fabiolalaan 55, Schelle
 » € 3 (+12 jaar)
 » kaarten: www.academiehsn.be - 0494 53 05 42

Gezinszorg 
nodig?
Wanneer huishoudelijke taken zoals koken, strijken of 
winkelen te moeilijk worden, staat gezinszorg OCMW 
Schelle voor je klaar. Een team van gemotiveerde en 
gediplomeerde verzorgenden staan dagelijks paraat om de 
Schellenaar te voorzien van hulp aan huis op maat.

 
Contacteer vrijblijvend de dienstverantwoordelijke 
thuisdiensten OCMW Schelle 
secretariaat@ocmwschelle.be - 03 871 98 30

Deelwagen
AGB Fluctus stelt aan de inwoners van Schelle 
een deelwagen ter beschikking. De auto kan op 
werkdagen tussen 19 en 2 uur worden ontleend 
en in het weekend van vrijdagmiddag 13 uur tot 
zondagnacht 2 uur. De gebruiker kan de auto 
maximaal één volledig weekend per half jaar lenen.

De standplaats van de wagen is het binnenplein van 
het gemeentehuis. De deelwagen kan enkel gebruikt 
worden door geregistreerde gebruikers. Zij betalen een 
waarborg van 75 euro en een vergoeding per gebruik en 
km. Het reglement lees je na op www.schelle.be (zoek op 
autodelen).

 
onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

Word jij 
vrijwilliger 
bij Toerisme 
Rupelstreek?
Toerisme Rupelstreek staat in voor de 
bevordering van toerisme en recreatie in 
Boom, Niel, Schelle, Rumst, Hemiksem en de 
westrand van Mechelen. Daarvoor kunnen 
ze rekenen op een team van enthousiaste 
vrijwilligers.

Heb jij interesse in het toeristisch reilen en zeilen 
in de Rupelstreek? Zin om mee te werken aan 
de smikkeltocht, wil je af en toe het infokantoor 
bemannen of zet je graag mee je schouders onder 
de opening van het toeristische seizoen? Dan 
is Toerisme Rupelstreek op zoek naar jou! Kom 
vrijblijvend naar het infomoment op maandag 20 
januari.

 » maandag 20 januari 2020 om 19.30 uur
 » infokantoor Toerisme Rupelstreek, Schommelei 

1/3, Boom 
 » info en inschrijven: info@toerismerupelstreek.be
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Bespaar op energie met 
een energiescan
Is je gezinsinkomen niet meer dan 31.340 euro per 
jaar? Of heb je recht op verhoogde tegemoetkoming 
van het ziekfonds? Dan heb je recht op een gratis 
energiescan. Hierdoor kan je gemiddeld 10% 
besparen op je energiefactuur. 

Al meer dan tien jaar komen de Energiesnoeiers in heel 
Vlaanderen bij mensen over de vloer en brengen ze de 
energetische situatie van woningen in kaart. Daarbij 
kijken ze onder meer naar de gebouwschil en de toestellen 
in huis, maar informeren ook naar het gedrag van het 
gezin met betrekking tot het energieverbruik. Is het dak 
geïsoleerd? Tocht het aan ramen en deuren? Of neem je 
misschien dagelijks een bad in plaats van een douche? 

De Energiesnoeiers leggen je haarfijn uit wat je kan doen 
om energie te besparen. Op de koop toe geven ze je ook 
uitleg over je energiefactuur en bekijken ze samen met jou 
of een meer voordelig energiecontract mogelijk is.

Heb je ook interesse in een gratis energiescan?
Dan kan je deze aanvragen als je aan een van volgende 
voorwaarden voldoet:
 » je huurt een woning en de huurprijs is minder dan 

521,69 euro
 » je hebt recht op de sociale maximumprijs voor 

elektriciteit en aardgas (zgn. beschermde afnemer)
 » je beschikt over een actieve budgetmeter voor 

elektriciteit of aardgas
 » je hebt recht op een verhoogde tegemoetkoming bij het 

ziekenfonds
 » je hebt een belastbaar inkomen tot en met 31.340 euro 

(verhoogd met 1630 euro per persoon ten laste)
 » je doet beroep op schuldbemiddeling of wordt begeleid 

door het OCMW/CAW
 » je huurt een woning van een sociaal verhuurkantoor of 

sociale huisvestingsmaatschappij
 » je huurt een woning bij het OCMW of lokaal bestuur
 » er werd een verzoek tot afsluiting van gas of elektriciteit 

ingediend bij de Lokale Adviescommissie (LAC).

 
secretariaat@ocmwschelle.be - 03 871 98 30

Wandelen tussen 
veer en vliet, met 
volksverhalen door 
Schelle
Trek er deze winter eens op uit in eigen gemeente 
met de wandeling ‘Wandelen tussen veer en vliet, 
met volksverhalen door Schelle’.

Schelle is nauw verbonden met de Schelde, maar 
wordt ook nog begrensd door de Rupel, Vliet en 
Wullebeek. Het alom aanwezige water is dus 
vanzelfsprekend een eerste stevige blauwe leidraad 
voor deze wandeling. 

De tweede insteek is gebaseerd op legendes en 
volksverhalen rond gebeurtenissen of plaatsen in 
Schelle. Ga op pad met de wandelbrochure en laat 
je verrassen door verhalen over witte juffrouwen, 
spoken en waterduivels.

Haal je gratis brochure af in het gemeentehuis of 
op het infokantoor van Toerisme Rupelstreek in De 
Schorre.

 
Deze en andere wandelingen in de Rupelstreek kan 
je terugvinden via www.toerismerupelstreek.be
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Tournée Minérale: 
een maand zonder alcohol
De DrugLijn en Stichting tegen Kanker slaan de handen in elkaar voor een nieuwe ‘Tournée Minérale’. 
De campagne roept op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand ‘nee’ te zeggen tegen 
alcohol.

Tournée Minérale zet in op teams 
Ook jij kan een team aanmaken op het werk, in de 
sportclub of vrijetijdsvereniging, in je stamcafé of 
buurthuis of gewoon met je vrienden. Daag iedereen 
uit om samen mee te doen met de Tournée. Wie een 
team aanmaakt, kan een gratis toolbox met tips en 
bekendmakingsmateriaal aanvragen op materiaal.
tourneeminerale.be. Uiteraard kan je evengoed als 
individuele deelnemer meedoen aan de maand zonder 
alcohol. 

Minérale Bars en Resto’s maken van februari een feest
Ook de horecasector springt op de kar. Een aantal bars 
en restaurants zorgt voor een aantrekkelijk alcoholvrij 
aanbod en organiseert allerlei Tournée Minérale-
initiatieven. Op een interactieve kaart vind je alle 
deelnemende horecazaken.

Alcohol: geen onschuldig product
De boodschap blijft onveranderd. Voor velen maakt 
alcohol deel uit van de routine. Toch zijn er heel wat 
risico’s aan verbonden. Alcohol heeft invloed op 
bijna alle organen en hangt samen met ongeveer 

200 verschillende aandoeningen. Schrijf je dus 
in en drink een maand geen alcohol. Zo geef je je 
lichaam de tijd om te recupereren van je gebruikelijke 
alcoholconsumptie.

Ga de uitdaging aan. Je zal zien: je hebt geen alcohol 
nodig om je te amuseren. 

 
www.tourneeminerale.be

Belastingdienst Boom verhuist naar 
Mechelen
De belastingdienst op het Jozef Van Cleemputplein in Boom verhuist eind januari naar Mechelen. De FOD 
Financiën verlaat dat gebouw vanaf dan volledig. 

Heb je vragen over jouw belastingen? Je vindt veel 
informatie op www.fin.belgium.be of raadpleeg jouw 
dossier op myminfin.be.
Als je daar geen antwoord vindt, kan je terecht bij het 
contact center van de FOD Financiën op 02 572 57 57 of via 
het contactformulier op www.fin.belgium.be.
 
Als particulier kan je voor vragen ook terecht bij het 
Centrum Mechelen op 02 576 10 70 of in één van de 
kantoren:
 » Zwartzustersvest 24, 2800 Mechelen
 » Kruisbogenhofstraat 24, 2500 Lier

 

Tijdens de aangifteperiode in mei en juni kan je in alle 
kantoren van de FOD Financiën en in heel wat gemeenten 
terecht om jouw belastingaangifte te laten invullen. 
Concrete data en locaties staan vanaf april op  
www.fin.belgium.be.
 
Als zelfstandige of KMO kan je terecht in het infocenter van 
de FOD Financiën op de Italiëlei 4, 2000 Antwerpen. 
Of je kan telefonisch contact opnemen met jouw 
belastingkantoor en indien nodig een afspraak maken.
Je vindt de gegevens van uw belastingkantoor in de 
kantorengids op www.fin.belgium.be.
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P R I K B O R D

Laat je fiets 
markeren
Elke eerste dinsdag van de maand kan je 
tussen 18 en 19.30 uur op het gemeentehuis 
van Schelle je fiets laten markeren met jouw 
rijksregisternummer.

Maak een afspraak:
 » via het digitale loket van www.schelle.be
 » via onthaal@schelle.be - 03 871 98 30

Nieuw adres:  
huisartsen- 
wachtpost
Sinds 22 november heeft de 
huisartsenwachtpost een nieuwe locatie:  
Kleine Amer 24 B - Brandweersite N16  
2870 Puurs.

Weekends: van vrijdagavond 19 uur tot 
maandagochtend 7 uur
Feestdag: avond voordien 19 uur tot volgende 
ochtend 7 uur

 
03 886 16 16 - www.huisartsenwachtpostn16.be

Boete op afsteken 
vuurwerk
Volgens de federale regelgeving mag je in Schelle 
GEEN vuurwerk afsteken zonder toelating van 
de burgemeester. Op vuurwerk afsteken zonder 
toelating staat een boete. Dit mag dus ook niet 
op oudejaarsavond en nieuwjaar.

Kinderopvang  
bij onthaalouders 
KOBO (Kinderopvang Boom en Omstreken) 
voorziet kinderopvang in een huiselijke 
sfeer bij onthaalouders. Elke eerste dinsdag 
van de maand kan je bij hen terecht in het 
gemeentehuis van Schelle tijdens hun zitavond 
van 18.30 tot 19.30 uur.

 www.kinderopvangkobo.be

Ophaling grof 
huisvuil
De gemeente kan grof huisvuil ophalen dat je 
zelf niet naar het recyclagepark kan brengen. 
De ophaling gebeurt op woensdag. Je kan tot 
uiterlijk dinsdagmiddag 12 uur inschrijven voor 
ophaling op woensdag via de milieudienst: 
milieu@schelle.be - 03 871 98 25.

De ophaling gebeurt tegen een vooraf 
bepaalde kostprijs in functie van de aard en het 
volume van de aangeboden fractie. De tarieven 
vind je op www.schelle.be in de rubriek milieu.



in Schelle

JANUARI
Zaterdag 4 januari
Vogelkijkwandeling op het noordelijk 
eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om 12 
uur. Voor beginnende vogelkijkers zijn 
er verrekijkers ter beschikking.
	 Inschrijven: 
 info@natuurpuntrupelstreek.be

Zondag 5 januari
Driekoningendrink
Aan kerststal, kerk H. Familie, van 17 tot 
20 uur
	KWB H. Familie
	0475 24 86 90

Maandag 6 januari
Jaarvergadering met worstenbrood 
en appelbol
PC De Mikman, 14 uur
	OKRA
	 Inschrijven: 03 887 60 25

Maandag 6 januari
China Light festival
Trein van 18.25 uur
	Femma H. Familie
	0486 23 67 76

Dinsdag 7 januari
Afbreken kerststal
Aan kerk H. Familie, 9 uur
	KWB H. Familie
	0485 03 12 53

Dinsdag 7 januari
Antarctica
Voordracht Johan Lambrechts
PC Hoogstraat Boom, 14 uur
	OKRA
	03 887 28 59

Woensdag 8 januari
Creatief atelier
Voorstelling jaarprogramma
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
	Viva SVV
	0495 77 01 16

Vrijdag 10 januari
Forum gezelschapsspelen 
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
	dirk.gys@gmail.com

Woensdag 15 januari
Creatief atelier
Uitstap en etentje
	Viva SVV
	03 887 38 83

Donderdag 16 januari 
Snoepersnamiddag
Taverne Ravenstein, 14 uur
	S-Plus
	0478 34 43 79

Vrijdag 17 januari
Koffietafel
Zaal Schuttershof, 17.30 uur
	Liberale Dames- en Juffersbond
	03 887 23 09

Dinsdag 21 januari
Kantklossen
PC De Mouterij, 
13.30 - 16.30 uur en 19 - 22 uur
	Kantschool Schelle
	03 887 00 03

Woensdag 22 januari
Bloemschikken wintercompositie
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
	Viva SVV
	0495 77 01 16

Woensdag 22 januari
Forum gezelschapsspelen 
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
	dirk.gys@gmail.com

Donderdag 23 januari
Bingo
Taverne Ravenstein, 14.30 uur, 
iedereen welkom
	S-Plus
	03 887 26 61

Maandag 27 januari
Winterconcert
Koningin Elisabethzaal, met Orfeo 
Symfonisch Orkest, 14.30 uur
	OKRA
	 Inschrijven: 03 888 69 22

Woensdag 29 januari
Cursus juwelen maken, haken en 
breien
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
	Viva SVV
	0495 77 01 16

Donderdag 30 januari
Pannenkoekendag
PC De Mikman, 14 uur
	OKRA
	03 888 69 22
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FEBRUARI
Zaterdag 1 februari
Vogelkijkwandeling op het noordelijk 
eiland
Vertrek parking Tolhuis (Rupeldijk) 
8.50 uur of veerboot 9 uur, terug om 12 
uur. Voor beginnende vogelkijkers zijn 
er verrekijkers ter beschikking.
	 Inschrijven: 
 info@natuurpuntrupelstreek.be

Woensdag 4 februari 
Sociale media: wat doen ze met ons?
Voordracht door Karolien Poels
PC Hoogstraat Boom, 14 uur
	OKRA
	03 887 28 59

Woensdag 5 februari
Werken met powertex en stone art
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
	Viva SVV
	0495 77 01 16

Vrijdag 7 februari
Schelse Waterzooi - kookles
PC De Mikman, 18 uur
KWB H. Familie
Inschrijven: 0478 37 07 24
	dirk.belderbos@telenet.be

Woensdag 12 februari
Bloemschikken valentijn of 
voorjaarstuk
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
	Viva SVV
	0495 77 01 16

Vrijdag 14 februari
Forum gezelschapsspelen 
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
	dirk.gys@gmail.com

Dinsdag 18 februari
Kantklossen
PC De Mouterij, 
13.30 - 16.30 uur en 19 - 22 uur
	Kantschool Schelle
	03 887 00 03

Woensdag 19 februari
Werken met powertex en stone art (2)
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
	Viva SVV
	0495 77 01 16

Donderdag 20 februari
Carnavalfeest
PC De Mikman, 14 uur
	OKRA
	03 877 60 25

Vrijdag 21 februari
Koffietafel
Ravenstein, 16 uur
	Vief
	0475 79 93 86

Woensdag 26 februari
Bloemschikken - lente
Zaal Schuttershof, 19.30 - 22 uur
	Viva SVV
	0495 77 01 16

Woensdag 26 februari
Forum gezelschapsspelen 
PC De Mouterij, vanaf 19.30 uur
kwb*SchelleLeeft!
	dirk.gys@gmail.com

Donderdag 27 februari
Koffiefeest
Taverne Ravenstein, 16.30 uur
	S-Plus
	0478 344 379

Donderdag 27 februari
Stadsbezoek
	Okra
	 Inschrijven: 03 334 74 31

Zaterdag 29 februari
Uitstap hobbysalon Antwerpen
	Viva SVV
	0495 77 01 16

Zaterdag 29 februari
Schelse Waterzooi - kookles
PC De Mikman, 18 uur
KWB H. Familie
Inschrijven: 0478 37 07 24
	dirk.belderbos@telenet.be
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Seniorenfeest
OCMW Schelle organiseert samen met de 
seniorenraad en het gemeentebestuur een 
seniorenfeest op dinsdag 10 maart om 14 uur in 
Sporthal Scherpenstein. De Rico Zoroh band met 
zangeres Nicole verzorgt samen met een aantal 
artiesten een fijn muzikaal programma.

 » Toegang: 10 euro (stuk taart, koffie en deelname 
tombola inbegrepen)

 » kaarten vanaf februari 2020: bij de 
seniorenverenigingen en aan het onthaal van het 
gemeentehuis



in Schelle

WEKELIJKSE 
ACTIVITEITEN
Maandag
Tai Chi
Vanaf maart, De Mouterij, 10.30 uur,  
€ 5 per les
Femma Schelle Sint-Petrus en Paulus
	scholiers.frie@gmail.com

Tekenen, schilderen, boetseren
Lokaal L. Vereyckenplaats 3, 13 - 16 uur
	Kunstkring Schelle
	03 887 44 27

Kaarten, spellen en crea
PC De Mikman, 13.30 uur
	OKRA Schelle
	03 887 60 88

Doe-, spel- en praatcafé (naaisalon)
20/1 en 3/2
PC De Mikman, 19.30 - 22 uur 
	Femma H. Familie
	03 887 86 22

Wandelen
Maart-april, vertrek sporthal Schelle, 
14 - 15 uur, gratis.
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
	 joke.selderslaghs@hotmail.com
	0472 77 09 02

Dinsdag
Badminton (sept - juni)
Sporthal Scherpenstein, 10 uur
	Scheve Toren
	03 887 72 34

Fietsen (niet in jan-feb)
Vertrek kerk St. Petrus & Paulus, 
tweede dinsdag, kapel Boerenhoek, 
13 uur
	OKRA Schelle
	03 887 13 56

Crea (handwerk)
PC De Mikman, Tolhuisstraat 34, 
13 - 16 uur
Samana 
	apersmaria@hotmail.com
	0498 374 318

Petanque
Abdij Hemiksem, 14 uur
	OKRA Schelle
	03 887 60 88

Geloofsgroep
Eerste dinsdag van maand, Pastorij, 
Fabiolalaan 11, 14.30 uur
	OKRA Schelle
	03 289 35 85

Yoga
7-14-21/1 en 4-11-18/2
PC De Mikman, 20 uur
	Femma H. Familie 
	03 887 86 22

Conditie- en gezondheidstraining
Voor 30 tot 70+ers in de sporthal, 
20.30 uur
	Sportivo
	03 887 93 09

Repetitie Instap HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 18.15 - 19.15 uur
Repetitie Jong HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 19.30 - 21.30 uur
	Koninklijk HarmonieOrkest
	0499 72 10 26

Woensdag
Repetitie HarmonieOrkest
Taverne Ravenstein, 20 - 22 uur
	Koninklijk HarmonieOrkest
	0479 97 10 21

Donderdag
Sport overdag
Sportcomplex Scherpenstein,  
10 - 11 uur
	Gemeentelijke Sportraad

Badminton (sept - juni)
Sporthal Scherpenstein, 10 uur
	Scheve Toren
	03 887 72 34

Wandelen
Maart-april, vertrek sporthal Schelle, 
14 - 15 uur, gratis
Femma Schelle Sint-Petrus & Paulus
	 joke.selderslaghs@hotmail.com
	0472 77 09 02

Hobby- en knutselnamiddag
Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur, niet in 
schoolvakantie
	Viva SVV
	03 887 73 39

Hobby- en handwerk
Taverne Ravenstein, 13.30 - 16.30 uur
	S-Plus
	03 887 73 39

Kaartprijskamp
Kantine Schelse Vissers, 14 uur
	Schelse Vissers
	0475 64 25 02

Spel- en kaartnamiddag
Taverne Ravenstein, 14 - 16 uur
	VIVA SVV
	0478 34 43 79

Conditie- en gezondheidstraining
30 tot 70+ers in de sporthal,  
20 - 21 uur
	Sportivo
	03 887 93 09

Repetitie zangkoor
Refter Sint-Lutgardisschool, 20 - 22 uur
	Zangkoor Gloria Vocalis
	03 887 39 78

Zondag
Open clubrit
Start Kattenberg, parking De Griene, 
9.30 uur (Snelle Beren 75 km - 
ComfortBeren 65 km). 
	0478 97 30 54
	www.wtc-de-beren-schelle.be

Praatcafé en kaarten
PC De Mouterij, 10 - 13.30 uur
	Parochiaal centrum
	03 877 07 82

Praatcafé
PC De Mikman, 10 - 13.30 uur
	Parochiaal centrum
	0486 10 34 99
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G E M E E N T E D I E N ST E N

OPENINGSUREN LOKETTEN 
GEMEENTEHUIS
Ingang via Peperstraat 38

Elke werkdag: 8.30 - 12 uur
Dinsdagavond: 18 - 19.30 uur
Woensdag : 14 - 16 uur (enkel uitreiking 
identiteitskaarten)

Het onthaal helpt je graag telefonisch verder
 03 871 98 30
ook buiten de openinguren van maandag tot en met 
donderdag van 13 tot 16.30 uur
 onthaal@schelle.be

De gemeentediensten zijn gesloten op 1-2-3 januari.
Opgelet wijziging openingsuren vanaf januari: op 
woensdagen kan je tussen 14 en 16 uur op de dienst 
bevolking terecht voor je identiteitskaart. De andere 
diensten zijn dan enkel telefonisch bereikbaar.

POLITIE WIJKKANTOOR SCHELLE
Ingang via Peperstraat 38 

Elke werkdag: 9 - 12 uur
Dinsdagavond: 18 - 19.30 uur
Woensdag : 14 - 16 uur

Hemiksem
Heuvelstraat 111-117
Tel. 03 288 27 40

Niel
Antwerpsestraat 24
Tel. 03 888 30 06

Maandag 16 - 20 uur 15 - 20 uur

Dinsdag 16 - 20 uur 15 - 18 uur

Woensdag 10 - 12 uur en  

13 - 20 uur

14 - 18 uur

Donderdag gesloten gesloten

Vrijdag 13 - 17 uur 15 - 18 uur

Zaterdag 10 - 12 uur 10 - 12 uur

Bibliotheek

Kinderopvang  
De Schellebel
Provinciale Steenweg 207
 03 877 41 17
Schooldagen: 7 - 8 uur en 16 - 18.30 uur
Woensdag : 12.05 - 18.30 uur
Schoolvrije dagen en vakantie: (niet tijdens weekend  
en feestdagen) 7 - 18.30 uur 
Sluitingsdagen: 1-2 januari, 13 april, 1-21-22 mei, 1 juni, 
21 juli, 2-11 november, 24 december om 16 uur, van 25 
december 2020 tot en met zondag 3 januari 2021

Activiteiten Sport-
complex Scherpenstein
Op onderstaande dagen kunnen de vaste sporten niet 
doorgaan in zaal 1 en 2:
• zondag 26 januari en 9 februari: tafeltennistornooi
• woensdag 19 februari van 12.30 tot 17 uur: SVS Netbal
Sluitingsdagen Sportcomplex: van 30 december 2019 tot 
en met 3 januari 2020

Ophaling afval
Restafval: 2-9-16-23-30 januari, 6-13-20-27 februari
GFT+ en PMD: 4-16-30 januari, 13-27 februari
Papier en karton: 23 januari, 27 februari
Recyclagepark: dinsdag en woensdag 13-17 uur, 
donderdag 9-12 uur en 13-17 uur, vrijdag 13-19 uur, 
zaterdag 9-16 uur (gesloten op 1 januari 2020)
Grof vuil: 03 871 98 54 - milieu@schelle.be
Kerstboom: donderdag 9 januari 2020

Gemeenteraad en 
OCMW-raad 
• woensdag 8 januari om 20 uur, raadzaal 

gemeentehuis
• maandag 10 februari om 20 uur, raadzaal 

gemeentehuis

Juridische dienst  
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies tijdens de zitdagen van de advocaat op donderdag 
9 en 30 januari, 13 en 27 februari, 12 en 26 maart telkens 
van 19 tot 20 uur. 

Je hoeft geen afspraak te maken. Ingang via de 
binnenplaats van het gemeentehuis (zijde Leopoldstraat).

Noodnummers en  
meldingen 
Politie Rupelse Blauwe Lijn: tel. 03 443 09 00
Politie: 101
Brandweer, ambulance - dringend: 112
Brandweer niet-dringende interventies 
(wespenverdelging, wateroverlast, …) en algemene 
vragen: tel. 015 280 280 of via het e-loket op  
www.brandweerzonerivierenland.be
Defecte straatlamp melden: 078 35 35 00
Gasreuk melden: 0800 65 0 65
www.meldpuntwegen.be voor infrastructuur, 
zwerfvuil, verkeersborden, bermen, … Je melding wordt 
doorgestuurd naar de juiste wegbeheerder.

Kijk op www.schelle.be voor de openingsuren en 
contactgegevens van alle gemeentelijke diensten.
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Hoe kunnen we je helpen?
De medewerkers van gemeente Schelle helpen jou graag verder met alle vragen rond onze 
gemeentelijke dienstverlening. Je kan bij hen terecht aan de balie, telefonisch of via het digitale loket 
van de website.

Kom langs
De openingsuren van alle diensten op het 
gemeentehuis vind je op pg 23 van dit infoblad en op 
de website.

Op woensdagen tussen 14 en 16 uur staan de 
medewerkers van de bevolkingsdienst klaar om je te 
helpen met jouw identiteitskaart of die van je kinderen. 
Op hetzelfde moment kan je in het wijkkantoor van 
de politie terecht. De andere diensten zijn dan enkel 
telefonisch bereikbaar.

Bel ons
De medewerkers van het onthaal verbinden jouw 
telefoontje graag door naar de juiste dienst. Naast de 
openingsuren in de voormiddag, kan je in de namiddag 
alle diensten ook telefonisch bereiken. 

Geef een melding door
Met het meldingsformulier op onze website kan je 
iets doorgeven aan een gemeentedienst. Met al die 
gegevens volgt de betrokken dienst deze melding 
verder op.

Een melding over een defecte straatlamp, riolering of 
niet-opgehaald huisvuil geef je rechtstreeks aan onze 
partners door. Hun contactgegevens vind je ook op het 
meldingsformulier.

Merk je een gevaarlijke situatie op, contacteer dan 
onmiddellijk de politie. Zo kan er snel gereageerd 
worden op elk moment van de dag.

Gebruik het digitaal loket
Via de website kan je heel wat documenten en attesten 
opvragen, formulieren invullen of premies aanvragen.

Met de federale webapplicatie ‘Mijn Dossier’ en je 
elektronische identiteitskaart krijg je toegang tot je 
persoonlijke dossier in het nationale Rijksregister. Meld 
aan met je E-id voor: uittreksel uit de registers, attest 
van hoofdverblijfplaats, attest van gezinssamenstelling 
- leven - Belgische nationaliteit - kiesregister - 
wettelijke samenwoning - verblijfplaats om in het 
huwelijk te treden - wijze van teraardebestelling en/of 
ritueel voor uitvaartplechtigheid.

De dienst burgerzaken bezorgt je na aanvraag via 
de website een adoptieakte, echtscheidingsakte, 
geboorteakte, huwelijksakte, overlijdensakte of 
uittreksel uit het strafregister.

Maar ook voor een kapvergunning, mantelzorgpremie, 
speelstraat, markeren van een fiets, de aanvraag om 
een evenement te mogen organiseren, … vind je de 
juiste link in het digitale loket.

www.schelle.be:  
digitaal loket, meldingsformulier en alle info

dienst onthaal: 03 871 98 30

Facebook-square volg ons op facebook voor het laatste nieuws

Het gemeentebestuur wenst je  
een gelukkig en gezond 2020!


