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INFO
Gemeentelijk infoblad 
extra editie – maart 2020 - www.schelle.be

 » Volg steeds de actuele info via radio en televisie, www.infocoronavirus.be en www.schelle.be.
 » algemene vragen via FOD Volksgezondheid: 0800 14 689 (8 - 20 uur)
 » specifieke vragen voor Schelle: onthaal@schelle.be - 03 871 98 30
 » tele-onthaal: bel 106
 » zelfmoordlijn: bel 1813 of chat anoniem via www.zelfmoord1813.be
 » vragen over geweld in het gezin: bel 1712

Beste Schellenaar

Tot minstens 5 april gelden strenge maatregelen in de strijd 
tegen het coronavirus. Die vragen van iedereen een enorme 
inspanning, maar alleen zo kunnen we het virus stoppen. 
Leef de maatregelen na uit solidariteit met de meest 
kwetsbaren in onze samenleving. 

We roepen Schellenaren uitdrukkelijk op om thuis te blijven, 
regelmatig handen te wassen en steeds de sociale afstand 
te respecteren. Breng mensen die niet online actief zijn of 
anderstaligen mee op de hoogte van belangrijk nieuws

Hou ook mee een oogje in het zeil voor wie het moeilijk heeft 
tijdens deze crisis: eenzame mensen, ouderen, zieken, ... Help 
hen waar nodig. Bied hen jouw hulp aan via het kaartje op 
de laatste pagina. 

Heb je zelf hulp nodig? Neem dan zeker contact op met onze 
sociale dienst: 
tel. 03 871 98 30 - socialedienst@schelle.be

Als gemeentebestuur moeten we onze dienstverlening 
blijven verzekeren. Al onze medewerkers doen hun uiterste 
best om dit zo goed mogelijk te blijven organiseren met 
de beschikbare middelen. Ze volgen alle maatregelen die 
daarbij van kracht zijn. Op de binnenpagina’s lees je hoe je 
ons kan bereiken.

Een welgemeende dankjewel aan alle zorgverstrekkers, 
kassiersters, chauffeurs, poetshulpen, afvalophalers, BKO, 
leerkrachten, winkeliers, … kortom iedereen die het beste 
van zichzelf geeft om binnen de geldende maatregelen onze 
samenleving te voorzien van essentiële dienstverlening.

Ook een dankjewel aan iedereen die de opgelegde 
maatregelen respecteert want alleen samen kunnen we 
deze crisis stoppen. Zorg meer dan ooit goed voor elkaar!

Rob Mennes 
Burgemeester

Deze publicatie werd opgemaakt op 24 maart. Daardoor kan de informatie  achterhaald zijn door gewijzigde maatregelen.
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Wat als je ziek bent?
Huisartsen kunnen patiënten doorverwijzen naar een 
tijdelijke consultatieruimte van AZ Rivierenland aan het 
ziekenhuis van Rumst (Reet). Dit doen ze als ze inschatten 
dat een telefonische raadpleging voor een mogelijk 
besmette COVID 19-patiënt onvoldoende is.

Wat bij ziektesymptomen (koorts, hoest, 
ademhalingsmoeilijkheden)?
1. Neem telefonisch contact op met je huisarts. Ga niet 

naar de wachtzaal. Ga ook niet op eigen initiatief naar 
de consultatieruimte aan het ziekenhuis, je kan er enkel 
terecht na afspraak. Ga enkel naar spoed wanneer je 
dringend medische hulp nodig hebt.

2. Jouw huisarts bepaalt of een consultatie nodig is en 
maakt indien nodig voor jou een afspraak in de tijdelijke 
consultatieruimte. Jouw huisarts zal je de nodige 
richtlijnen geven.

3. Indien je een ziekteattest nodig hebt, spreek je af met 
jouw huisdokter hoe je dit kan bekomen (per post, 
digitaal, laten ophalen door een gezond persoon). Door 

de crisis mogen huisartsen uitzonderlijk een ziekteattest 
bezorgen aan patiënten na een telefonisch contact.

Raadpleeg steeds eerst je huisarts!
 » Wachtdienst huisartsen: 03 886 16 16  

(weekdagen na 19 uur en weekend)
 » www.huisartsenwachtpostn16.be

Vermoed je dat je het coronavirus hebt?  
Een aantal artsen van ZNA ontwikkelden een online 
zorgpad. Dit geeft je, op basis van de symptomen die je 
in de vragenlijsten invult, een inschatting van de kans 
dat je besmet bent met het coronavirus en wat dan de 
vervolgstappen zijn. 
 

 
www.zna.be/nl/coronazorgpad

Gezocht: naaisters en materiaal voor mondmaskers
Vanuit de gemeente coördineren we, samen met 
Noodplanning Rivierenland, een initiatief naar 
vrijwillige naaisters die mondmaskers willen maken.
Wil je helpen naaien of beschik je over een 
naaimachine? Meld je dan aan via https://bit.ly/
vrijwilligersmondmaskers. 

We zoeken ook materiaal om de maskers te maken: 
synthetische stof (polyester), katoen, polypropyleen, 
linten, stofzuigerzakken, koolstoffılters en naaigaren. 
Heb jij dit? Stuur dan een mail naar vrijwilligers.
waterkant@boom.be
Nood aan een mondmasker? Mail je vraag naar 
onthaal@schelle.be.

Blijf thuis, zorg goed voor jezelf en 
voor anderen
Om de verspreiding van het coronavirus te vertragen, neemt 
de overheid de nodige maatregelen. 
Deze gelden al ten minste tot en met 5 april 2020. 

Door de maatregelen op te volgen, vermijden we een 
groter aantal besmettingen. Zo overschrijden we de 
maximumcapaciteit van onze gezondheidszorg niet.

Dus: samen zorgen we ervoor dat wie écht medische zorgen 
nodig heeft deze ook effectief krijgt. Doe het voor jezelf, je 
gezin, je familie, vrienden en kennissen.

Algemene regels
 » Blijf in je woning zodat je met zo weinig mogelijk mensen 

buiten je gezin in contact komt.
 » Verlaat je woning enkel voor verplaatsingen voor je werk 

of voor noodzakelijke redenen zoals aankopen van voeding 
en medicijnen, medische zorg, mantelzorg bieden of hulp 
verstrekken aan kwetsbare personen.

 » Fysieke activiteiten (wandelen, joggen, fietsen, …) in de 
buitenlucht zijn toegelaten, maar enkel met gezinsleden 
die onder hetzelfde dak wonen. Alleenstaanden kunnen op 
stap vergezeld van 1 – steeds dezelfde – vriend(in).  
Je kan dit doen in je eigen tuin of op openbare plaatsen in 
je buurt die niet afgesloten zijn. Tips voor alle leeftijden op: 
www.blijfsporten.be, www.parcapp.be, www.watwat.be

 » Als je naar buiten gaat, blijf dan minstens 1,5 meter van 
andere mensen.

 » Alle bijeenkomsten, activiteiten en evenementen (ook de 
markt) zijn verboden. 

De politie voert regelmatig controles uit op de naleving van 
deze maatregelen.
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Dienstverlening in Schelle
Gemeentehuis: enkel op afspraak
Algemene vragen
 » mail naar onthaal@schelle.be   

(vermeld zeker je telefoonnummer)
 » tel. 03 871 98 30 (elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 

14 tot 16 uur, dinsdag ook van 18 tot 19.30 uur, niet op 
vrijdagnamiddag)

 » het digitale loket op www.schelle.be

We bekijken hoe we je kunnen helpen. Indien nodig maken 
we een afspraak om naar het gemeentehuis te komen. 

Dienst burgerzaken
Dringende vragen waarvoor je een afspraak kan maken:
 » aanvraag wegens verlies/diefstal van eID, KIDS-id,  

(voorlopig) rijbewijs
 » identiteitskaart met spoed 
 » dossiers met betrekking tot vreemdelingenzaken

Betaling enkel met bankkaart.

Andere vragen verwerken we via mail (burger@schelle.be) 
en tel. 03 871 98 35.

Met de federale webtoepassing ‘Mijn Dossier’ krijg je 
toegang tot je dossier in het nationale Rijksregister.  
Link via digitale loket op www.schelle.be.

Via een formulier in het digitale loket op www.schelle.be 
vraag je een adoptie-, echtscheiding-, geboorte-, huwelijks- 
en overlijdensakte of uittreksel uit het strafregister aan. 

Dienst ruimtelijke ordening
Mensen die een aangetekende zending kregen rond een 
openbaar onderzoek of als aanpalende eigenaar kunnen 
per mail (ro@schelle.be) of tel. 03 871 98 46 een afspraak 
maken om het dossier in te kijken.

Sociale dienst - OCMW: 
enkel op afspraak
Neem zeker contact op als je hulp nodig hebt:  
tel. 03 871 98 30 - socialedienst@schelle.be
Verwittig ons ook als je mensen kent die het moeilijk 
hebben.

Politiezone Rupel
De politieposten op de gemeentehuizen van Schelle, Niel, 
Rumst en Hemiksem zijn gesloten. Het zonecommissariaat 
Boom is alle dagen open van 8 tot 20 uur. 
 » Niet-dringende vraag: tel. 03 443 09 00 
 » Dringend politiehulp nodig: bel dan 101

Bib, cultuur en academie
Veel activiteiten van de bibliotheek, cultuurdienst en 
academie zijn afgelast. Voor de bib wordt de mogelijkheid 
onderzocht om vanaf 6 april een afhaalfunctie te voorzien 
in Hemiksem. De huidige omstandigheden laten niet toe 
om deze dienstverlening sneller op te starten. 

Raadpleeg de websites of contacteer Ivebica voor de 
recentste info over de werking:
 » bibliotheek, vestiging Hemiksem:  

bibhemiksem@ivebica.be - 03 288 27 40
 » bibliotheek, vestiging Niel :  

bibniel@ivebica.be - 03 888 30 06
 » cultuurdienst: cultuur@ivebica.be - 03 871 98 24
 » academie: info.hemiksem@academiehsn.be  

03 288 27 30

BKO De Schellebel 
 » Blijft prioritair open voor kinderen van ouders die 

in de zorgsector, bij de veiligheidsdiensten of in de 
voedingssector werken.

 » Probeer kinderen zoveel mogelijk thuis te laten.
 » Zieke kinderen en kinderen uit risicogroepen kunnen 

niet terecht in de opvang. Dit zijn in de eerste plaats 
kinderen met een acute luchtweginfectie (diep hoesten 
en met/ zonder koorts). 

schellebel@schelle.be - 03 877 41 17

Afval
Minister Demir besliste om de recyclageparken te sluiten. 
Wijzigingen verneem je via Igean en de gemeentelijke 
infokanalen. Het verloop van de huis-aan-huis-ophaling 
wordt elke dag bekeken in functie van het aantal 
beschikbare medewerkers.

www.igean.be/corona en recycle app

Budgetmeter
Een budgetmeter kan je op afspraak opladen in de 
inkomhal van het gemeentehuis. Je kan ook altijd opladen 
bij Fluvius, Antwerpsesteenweg 260 in Hoboken  
(terminal staat buiten).

Openbaar vervoer
Het openbaar vervoer rijdt alleen als het mogelijk is 
om 1,5 meter afstand te houden tussen de passagiers. 
Neem alleen het openbaar vervoer als dat moet en 
volg de richtlijnen. Hou rekening met aangepaste 
dienstregelingen.



Buren helpen
buren 
De beste hulp is meestal degene die het dichtstbij is. 
Daarom is het fijn om te kunnen rekenen op je buren. Zeker 
als je buur niet meer buiten kan of mag. Gebruik dit kaartje 
als voorbeeld en steek het bij je buren in de bus. Misschien 
kunnen ze de komende weken je hulp wel gebruiken. Of 
omgekeerd.

Als je zelf hulp nodig hebt, kan je dit aan je buren tonen 
met een briefje aan je raam. 
Maar neem zeker contact op met onze sociale dienst:  
tel. 03 871 98 30 - socialedienst@schelle.be.

Communiceer met je buren via Hoplr!
Hoplr is een digitaal netwerk waar buren elkaar leren 
kennen en helpen. Het gemeentebestuur startte een 
buurtplatform dat zich over heel Schelle uitstrekt.

Via Hoplr sta je in contact met je buren om spullen te delen 
en te lenen. Je blijft op de hoogte van buurtmeldingen 
en activiteiten. Maar je kan ook hulpvragen stellen. Dit 
platform biedt dus veel voordelen in deze coronatijd omdat 
je zonder risico contact houdt met je buren. 

De website en app zijn gratis en reclamevrij. Het 
gemeentebestuur draagt de kosten zodat inwoners niets 
moeten betalen om deel te nemen. We zijn overtuigd dat 
de online contacten de offline contacten tussen buren 
kunnen verbeteren. Dus registreer je snel en blijf op de 
hoogte van alles uit je buurt ...

Hoe starten met Hoplr?
1. Log gratis in via de website www.hoplr.com  

of via de app Hoplr.
2. Registreer je met de code die je begin maart  

per brief ontving van Hoplr. 
3. Code kwijt? Je kan ook zonder code registreren.  

Dan wordt je lidmaatschap daarna bevestigd door 
Hoplr of één van je buren. 

4. Bekijk de berichten of plaats zelf een oproep.

Lukt er iets niet? support@hoplr.com
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Beste buur

Het coronavirus is gevaarlijk voor kwetsbare mensen en ouderen.  
Behoor je tot de risicogroep, dan blijf je best zoveel mogelijk thuis.

Heb je hulp nodig? Ik help je graag met:

 ❍ boodschappen doen

 ❍ naar de apotheker gaan

 ❍ naar de post gaan

 ❍ huisdier uitlaten

 ❍ babbeltje doen (via telefoon)

 ❍  .......................................................................................

Contacteer mij dan even:

Naam:  .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres:  ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tel.:  ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Toerisme Rupelstreek steekt de lokale horecazaken 
graag een hart onder de riem. Geen zin om te 
koken of draag je graag je steentje bij aan de lokale 
economie? Op hun facebookpagina vind je een lijst 
van horecazaken met meeneemgerechten of een 
traiteurservice.

  
www.toerismerupelstreek.be - 03 880 76 25


