INFO

Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen

Gemeentelijk infoblad • nr 179
Januari - februari - maart 2021 - www.schelle.be

Beste wensen voor 2021!

8
Bewegen op
verwijzing

10
Ophaling
afval

16
Stroom
onderbreking

VO O R W O O R D

Beste Schellenaar,
Hoop en vertrouwen met uitzicht op een nieuwe toekomst
geschraagd door een goede gezondheid, dat wensen wij u
van harte toe. De pandemie van het coronavirus zal blijven
kleven aan 2020. Het nieuwe jaar - het eerste jaar van het
derde decennium van de 21e eeuw – kondigt zich gunstig
aan: we staan aan de vooravond van het uitrollen van een
beschermend vaccin.
De krachtenbundeling van wetenschappers van over de hele
wereld bezorgt in ijltempo de wereld de geneeskundige
verweermiddelen om deze wereldwijde oorlog te doen
stoppen en te winnen. Ook al is de weg nog moeizaam, er is
reden om met vertrouwen 2021 in te stappen.
Veerkracht
Onze gedachten gaan naar gezinnen die afscheid van
een geliefde moesten nemen. Ruimte voor het delen
van het verdriet en de leegte was er nauwelijks of niet.
Er was onzekerheid over werk en inkomen. Contacten
vernauwden. De samenleving ging op slot.
De vereenzaming sloop binnen.
Tegelijkertijd toont deze crisis de veerkracht van onze
samenleving. Helden - groot en klein - vanuit alle mogelijke
hoeken en disciplines zorgden voor hulp en ondersteuning.
Het zeer brede gamma van gezondheidswerkers, winkel
bedienden, overheidspersoneel, jeugdleiders, … ze stonden
er en ze waren er. Applaus en respect. Bijzondere waar
dering voor onze moeders en vaders die deze moeilijke weg
samen bewandelen met en voor hun kinderen.
Honderd mezenkastjes tegen eikenprocessierupsen
De eikenprocessievlinder is een onschuldige, inheemse
nachtvlinder. Helaas zijn de rupsen van deze vlinder
iets minder onschuldig door hun brandharen die
hevige jeuk opleveren. Met natuurlijke preventieve

bestrijdingsmiddelen konden we het afgelopen jaar de
overlast tot een minimum te beperken.
Maar een groot aantal vogels vindt de eikenprocessierups
helemaal niet vervelend. Voor mezen zijn jonge rupsen
een lekkernij. Verspreid over de gemeente hingen we een
honderdtal mezennestjes op aan eikenbomen. Hopelijk
vinden de mezen snel de weg naar deze huisjes.
Maar mezen alleen kunnen niet instaan voor het
terugdringen van de eikenprocessierups. Specifieke
planten en hoger bermgras trekken talrijke insecten aan.
Sluipwespen, sluipvliegen, loopkevers, … ze zetten allemaal
samen de aanval in op de harige rupsen. Zo pakt het
bestuur op een ecologische wijze de bestrijding aan.
Werken aan voet- en fietspaden
Op verschillende plaatsen worden voet- en fietspaden
hernieuwd zoals in de Paepevelden, de Bloemenwijk,
de Peperstraat, de Kapelstraat, de Tolhuisstraat en de
Interescautlaan. In de Provinciale Steenweg werden
verzakkingen in de baan weggewerkt en de Boerenkrijgwijk
worden opritten verbeterd.
Het fietspad in de Tolhuisstraat kreeg een waterdoor
latende halfverharding. In de Interescautlaan - een 30 km-
zone - kan het fietsverkeer mee in de straat. Zo kan de
bestaande verharding van het fietspad weg. In de Renaat
Veremansstraat wordt een parking van 400 m2 vergroend.
Bij de heraanleg van de Fabiolalaan veranderen er wellicht
ook meerdere duizenden vierkante meters asfalt in een
groene ruimte. Bovenaan in de Steenwinkelstraat werd ook
meer ruimte voor water en nieuwe beplanting gemaakt.
Ontharden om de bodem te vernatten
Vlaams minister van omgeving Zuhal Demi overweegt
om in heel Vlaanderen het verharden of betegelen van
voortuinen te verbieden. Zowel om wateroverlast als
droogte te voorkomen is het wegwerken van verharde
oppervlakte noodzakelijk.
In principe wordt er een verharding naar de garage van
ongeveer 3,5 m toegestaan en naar de voordeur 1,5 m.
Een slimme oplossing is de verharding naar de garage te
beperken tot twee bredere stroken met daartussen een
groene strook. Zo kan je het regenwater zoveel mogelijk
op eigen terrein opgevangen en moet het niet afgevoerd
worden naar de straat en de riool.

Half januari planten we samen met onze schoolkinderen nog
eens 1900 bomen aan in het Berrenheibos.
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Dat onze inwoners een groene (voor)tuin belangrijk
vinden, merk je aan de vele inschrijvingen voor de jaarlijkse
Floriade. De winnaars van de voorbije editie van deze
bebloemingswedstrijd staan op de gemeentelijke website.
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Een prijsuitreiking op het gemeentehuis konden we helaas
niet organiseren.
Groene winter
Het wordt een stevig plantseizoen. Half januari planten
we samen met onze schoolkinderen 1900 bomen aan.
Zo groeit het Berrenheibos opnieuw met 1 hectare. In de
Tuinlei plantte Chiro Schelle 400 struiken en bomen aan
langs hun nieuw terrein. De Sint-Lutgardisschool maakte
haar speelplaats nog wat groener.
De komende weken zetten onze groenwerkers nog
tweeduizend duizend struiken, planten en bomen in de
grond. Tijdens deze legislatuur wil ons bestuur in totaal
ongeveer 22.000 bomen aanplanten.
Ook heel wat inwoners bestelden plantgoed via ‘Behaag
Natuurlijk’. Geef zeker aan onze milieudienst door hoeveel
nieuwe bomen jij hebt aangeplant. Dan kunnen we dit
opnemen in onze gemeentelijke bomenteller.
Zo maken we samen werk van de vergroening van
ons grondgebied en strijden we samen tegen de
klimaatverandering.

Steun onze lokale ondernemers
Onze handelaars gingen door een moeilijke periode. Velen
zochten creatieve oplossingen om binnen de geldende
coronamaatregelen toch aan de slag te kunnen blijven.
Onze geplande eindejaarsactie werd noodgedwongen een
voorjaarsactie.
Doe tussen 1 februari en 15 mei bij de dertig deelnemende
lokale handelaars jouw aankopen en misschien win je wel
1 van de 8 elektrische fietsen of een andere mooie prijs.
Draag zorg voor elkaar
Onze traditionele nieuwjaarsdrink aan het gemeentehuis
kunnen we helaas niet organiseren. Via deze weg wil het
College van Burgemeester en Schepenen u de allerbeste
wensen voor het nieuwe jaar
overbrengen. Zorg mee voor
verbinding, geborgenheid en hoop
tussen onze inwoners. Moge 2021
terug veel nabijheid brengen.
Rob Mennes
Uw burgemeester

Colofon
Gemeentelijk informatieblad,
verschijnt vijf keer per jaar.
Redactie: Dienst communicatie,
Fabiolalaan 55, Schelle,
03 871 98 34, info@schelle.be
De redactie voor dit nummer werd afgesloten op
14 december 2020. Met dank aan stagiaire Merel
Van Dyck voor de hulp!
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.
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Gemeenteraad
Een aantal punten van 26 november 2020
» jaarrekening 2019 OCMW - aanpassing
» gemeentelijk belastingreglement op het niet hebben
van een geldig conformiteitsattest
» reglement op het aanvragen van een
conformiteitsattest
» gemeentereglement toekenning premie beveiliging van
woningen tegen inbraak
» goedkeuring gunning weg- en rioleringswerken in
Wullebeekstraat en deel Laarhofstraat.
De agenda en het verslag van de raadszittingen staan op
www.schelle.be.
Het audioverslag kan je beluisteren na afspraak:
secretariaat@schelle.be - 03 871 98 31.

Ontruiming graven
begraafplaats
In 2022 worden de graven van overledenen tussen 3
oktober 1980 en 10 maart 1987 ontruimd. Nabestaanden
beschikken vanaf 1 januari 2021 over een periode
van een jaar om de grafzerk en siervoorwerpen van
de overledenen weg te halen. Dit bericht wordt ook
uitgehangen aan de ingang van de begraafplaats.
burger@schelle.be - 03 871 98 35

Wist je dat …
Het altijd verboden is om vuurwerk af te steken,
dus ook op oudejaarsavond!
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Proficiat
Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen
Gouden jubileum (50 jaar gehuwd)
» Rudiger Blommaerts en Andrea Wauters
» Marc Wachters en Magda Bal
Briljant jubileum (65 jaar gehuwd)
» Herman De Groote en Maria Swiggers
» Gaston Vergult en Marie Sauté
Proficiat aan de 100-jarigen
» Hortensia Schoeters
» Julia Verlinden
We publiceren enkel namen waarvoor we toelating
kregen. Je kan een geboorte of overlijden doorgeven
via onthaal@schelle.be of aan het onthaal van het
gemeentehuis.

Premie in de kijker
Beveiliging tegen
inbraak
Je kan een premie aanvragen voor de installatie
van technopreventieve maatregelen ter beveiliging
van jouw woning in Schelle.
De premie bedraagt 25% van de aankoop- en/of
installatiekosten met een maximum van 150 euro
per woning. De premie wordt niet toegekend voor
de installatie van elektronische alarmsystemen.
Reglement met voorwaarden voor bestaande/
nieuwe woningen en aanvraagformulier op
www.schelle.be (rubriek subsidies - zoek op inbraak)
ro@schelle.be

L ELTNUI N
B I B L I OTD
HIEEENKSTE V
N ECRU
UG
R

Gemeentehuis:
op afspraak!

We werken zoveel mogelijk via mail, telefoon
of het digitale loket op de website. Indien nodig
maken we een afspraak om langs te komen op het
gemeentehuis.
» vragen rond identiteitskaart, rijbewijs, adreswijziging of
huwelijk/samenwonen: burger@schelle.be - 03 871 98 35
» andere vragen: onthaal@schelle.be - 03 871 98 30
» of neem rechtstreeks contact met de dienst die je nodig
hebt (zie www.schelle.be)
» heel wat documenten kan je opvragen via het digitale
loket op www.schelle.be

Politiepost enkel in
Boom
De antenneposten van de politie in de
gemeentehuizen van Hemiksem, Niel, Rumst en
Schelle blijven voorlopig gesloten omwille van
de corona-maatregelen. Je kan elke dag op het
zonecommissariaat in Boom terecht van 8 tot 20
uur, ook tijdens weekends en op feestdagen.
Niet-dringende vragen:
03 443 09 00 - pz.rupel@police.belgium.eu
Informatieve vragen omtrent het coronavirus:
0800 14 689
Voor dringende politiehulp bel je meteen 101!
www.politiezonerupel.be

Heb je een afspraak?
» respecteer het uur:
kom niet te vroeg en niet te laat
» draag een mondneusmasker
» ontsmet de handen bij binnenkomst aan het
onthaal
» hou steeds 1,5 meter afstand van anderen.

Tip
Check de geldigheid
van je rijbewijs!
Heb je een Europees rijbewijs in bankkaartmodel
en is het nog minder dan 3 maanden geldig? Neem
dan contact op met de dienst burgerzaken zodat je
tijdig een nieuw rijbewijs ontvangt.
De eerste Europese rijbewijzen in bankkaartmodel
leverden we af in juli 2010 met een geldigheid van
tien jaar. Binnenkort moeten die eerste rijbewijzen
dus worden hernieuwd.
De gemeenten beschikken niet over een programma
om de geldigheidsduur op te volgen. De FOD
Mobiliteit laat weten dat iedereen zelf de plicht heeft
om de einddatum van zijn of haar rijbewijs op te
volgen. Check dus regelmatig de geldigheidsdatum
en vermijd problemen bij een politiecontrole of
ongeval.
burger@schelle.be

Nieuw
eID met
vingerafdruk

Sinds half november verdelen we de nieuwe Belgische
elektronische identiteitskaart met vingerafdrukken. Deze
eID voldoet aan de strenge internationale regels om
identiteitscontroles efficiënter te laten verlopen.
De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van
de kaart, niet in een centrale databank. Alleen bevoegde
instanties kunnen de chip uitlezen. Ook de lay-out van de
identiteitskaart is aangepast. Zo staat de foto nu aan de
linkerkant en is de geboorteplaats niet zichtbaar.
Je moet geen nieuwe eID aanvragen zolang je nog een
geldige kaart hebt. Op het einde van de geldigheidsperiode
ontvang je een brief om jouw oude kaart te komen
vervangen. De identiteitskaarten voor kinderen jonger dan
twaalf jaar (kids-ID) bevatten geen vingerafdrukken.
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CORONA

Hou vol: samen tegen corona
Er gelden nog steeds maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Kerstmis en Nieuwjaar vieren
we alleen in gezinsbubbel. Voor samenkomsten buiten blijft de regel van maximum vier personen gelden. De avondklok
tussen middernacht en 5 uur blijft van kracht. Er is ook een algemeen verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk.
Reizen naar het buitenland
wordt sterk afgeraden. Voor
wie langer dan 48 uur in het
buitenland verblijft, komen er
strenge grenscontroles.
Actuele info:
www.infocoronavirus.be/nl

In de provincie Antwerpen is het deur-aan-deur
driekoningenzingen verboden tot en met 15 januari 2021.
Dit zijn de gekende maatregelen op het moment dat dit
infoblad naar de drukker vertrok (14/12/20). De federale
regering kan nieuwe regels afkondigen op basis van de
medische indicatoren.

Studeerruimte in gemeentehuis
Thuis studeren in deze periode is niet altijd vanzelfsprekend. Daarom bieden we studenten opnieuw een stille
studeerplek aan in het gemeentehuis van Schelle. Een plaats reserveren is verplicht!
De afspraken en hoe je moet inschrijven lees je op: https://www.schelle.be/stille-studeerplek-op-gemeentehuis/

Moet je een coronatest
laten afnemen?
Sinds 23 november kunnen personen zonder
Covid-19 symptomen na een hoogrisicocontact
zich weer laten testen op corona. Dat kan in een
triagecentrum (op afspraak) nadat je een code
kreeg van een contacttracer of een dokter. Met die
code kan je als inwoner van de Rupelstreek zelf
online een afspraak maken in de triagepost aan AZ
Rivierenland in Rumst: www.hak-schelde-rupel.be/
Heb je wel symptomen?
Neem dan eerst contact op met je huisarts.
Algemene info rond testen op het coronavirus:
www.info-coronavirus.be/nl/testen/

Belronde naar 75-plussers
Begin december belden we opnieuw alle 75-plussers in
onze gemeente op. In het gesprek peilden we naar hoe men
zich voelt en of er iets is waarmee we hem of haar kunnen
helpen.
Tijdens de talrijke babbels hoorden we dat onze senioren
massaal kunnen rekenen op hulp uit hun omgeving. De
mensen met vragen naar extra ondersteuning worden
door de maatschappelijke assistenten verder opgevolgd.
Deze belronde herhalen we ook de komende maanden.
Ben jij of ken jij een 75-plusser die nog geen telefoontje
van de gemeente kreeg? Dan is dat een ontbrekend
telefoonnummer op ons lijstje. Geef jouw nummer door
als je de volgende keer ook graag een telefoontje krijgt:
03 871 98 30 – onthaal gemeentehuis.
Ook als je jonger bent dan 75 jaar en nood hebt aan een
babbel, kan je ons altijd contacteren.

Koop in Schelle en win een fiets
De eindejaarsactie werd door de verstrengde coronamaatregelen en de verplichte sluiting van een aantal
handelaars uitgesteld. De Handelsvereniging Schelle, de Lokale Ondernemersraad en het gemeentebestuur
maakten er een voorjaarsactie van.
Tussen 1 februari en 15 mei 2021 verzamel je loten bij de dertig deelnemende handelaars. In
de prijzenpot zitten 8 elektrische fietsen als hoofdprijs aangevuld met geschenken van lokale
handelaars.
Kijk op www.schelle.be voor alle deelnemende handelaars en het reglement van de voorjaarsactie.
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Schelle geeft licht

De zon gaat iets sneller onder, de lucht is iets grauwer
en de bomen een beetje kaler. De donkere dagen
van het jaar zijn aangebroken, maar daar vond de
Schellenaar iets op. Wanneer je door onze gemeente
wandelt of fietst, merkte je het misschien al. Schelle
geeft licht!
Denk in deze donkere tijden ook eens aan de eenzame
buur, een verre vriend die alleen zit, een oude tante of een
collega die het wat moeilijk heeft. Een telefoontje of kaartje
kan dan wonderen doen. Kom zelf ook buiten, maak een
avondwandeling met je favoriete knuffelcontact en laat je
verwarmen door de vele lichtjes die de Schellenaar heeft
uitgehangen.
Je staat er niet alleen voor
Het is niet vreemd dat je in deze moeilijke tijd even in een
dipje terecht komt. Geraak je er niet uit, zit je met sombere
gedachten of heb je nood aan een goede babbel? Er zijn heel

wat instanties die een luisterend oor bieden of je een extra
steuntje in de rug kunnen geven. Blijf niet alleen achter met
je eenzaamheid of problemen. Je staat er niet alleen voor.
Wees niet te streng voor jezelf, denk aan elkaar, respecteer
de maatregelen en houd de moed er in. Samen staan we
sterk en komen we hier door.

Nood aan een gesprek of praktische hulp?
Sociale dienst gemeente
socialedienst@schelle.be of bel 03 871 98 30
geeft ondersteuning bij huishoudelijke of verzorgende
taken, helpt bij financiële problemen en biedt een
luisterend oor
Tele-onthaal
www.tele-onthaal.be of bel 106
luistert naar iedereen met zorgen
CAW
www.caw.be of bel 0800 13 500
hulp bij alle welzijnsvragen
AWEL
www.awel.be of bel 102
luistert naar kinderen en jongeren
JAC
www.caw.be/jac
hulp voor kinderen en jongeren

1712
www.1712.be of bel 1712
bij vragen over geweld
Teleblok
www.teleblok.be
studiezorgen
CLB chat
www.clbchat.be
luistert naar leerlingen en ouders
De druglijn
www.druglijn.be of bel 078 15 10 20
info over drugs, drank, pillen, gokken en gamen
Zelfmoordlijn
www.zelfmoord 1813.be of bel 106
dringend nood aan een gesprek

Sfeervolle feestverlichting
Ook dit jaar hangt er sfeervolle en energiezuinige LED-feestverlichting op. Het bestuur vraagt dit jaar geen bijdrage
aan de lokale handelaars omwille van de moeilijke tijden. De verlichting hangt op bij de handelaars die de voorbije
jaren intekenden.
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Bewegen Op Verwijzing

Dokter, ik wil wel meer bewegen maar …
Via het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ kunnen huisartsen mensen met een gezondheidsrisico door
verwijzen naar een coach voor begeleiding op maat. Schelle, Niel en Boom zetten samen hun schouders
onder dit initiatief.
Voldoende beweging draagt bij tot een goede gezondheid.
Als gezonde gemeente die volop inzet op preventie bieden
we dit project graag aan onze inwoners aan.
Beweegplan op maat
Coach Kristel Verrydt helpt mensen die te weinig
bewegen op weg. Ze zoekt samen met jou een passende
beweegactiviteit. Ze motiveert je om de eerste stappen te
zetten en om vol te houden.
Sluit je graag aan bij een sportvereniging of liever niet? Wil
je dagelijks een beweegactiviteit inplannen of een keer per
week? Wil je iets nieuws proberen of iets wat je vroeger ook
deed?
In overleg met Kristel kom je tot een beweegplan op
maat dat rekening houdt met jouw gezondheidsrisico.
Dat beweegplan kan gaan van een dagelijkse fietstocht
naar het werk of de winkel tot een wekelijks zwem- of
petanque-uurtje in de buurt.
Voordelig tarief
In principe start de coaching na doorverwijzing door
jouw huisarts. Maar om huisartsen te ontlasten tijdens
de coronacrisis, heb je tijdelijk geen verwijsbrief van je
huisarts nodig om met Bewegen Op Verwijzing te starten.
Je mag rechtstreeks contact opnemen met Kristel Verrydt.
Je kan rekenen op maximum 7 uur individuele begeleiding
door coach Kristel. Bedoeling is dat jij na de coaching
jouw actiever leven zelfstandig kan verderzetten. Voor een

Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt na
begeleiding.
Vlnr op de foto: schepen Abdel El-Hajoutti (Boom),
schepen Anne Troch (Niel), coach Kristel Verrydt en
schepen Axel Boen (Schelle)
individuele sessie betaal je 5 euro per kwartier, voor een
groepssessie 1 euro per kwartier. Wie recht heeft verhoogde
tegemoetkoming, krijgt een extra korting.

www.bewegenopverwijzing.be
Kristel Verrydt:
schelle@bewegenopverwijzing.be - 0499 31 76 44

Ervaringen van deelnemers
“Ik dacht altijd dat bewegen duur was. Nu ken ik leuke activiteiten die
goedkoop of gratis zijn.“ Anna
“De gesprekken bij de Bewegen Op Verwijzing-coach zijn niet duur.
De Vlaamse overheid betaalt het grootste deel.” Nick
“Werk, huishouden, kinderen, stress, … Ik had geen tijd om te sporten,
dacht ik. Nu zie ik elke dag hoe ik meer kan bewegen. Het kan overal!
En ik voel me beter.” Zuümra
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OPENBARE WERKEN

Onderhoudswerken aan straten, voet- en
fietspaden
Het gemeentebestuur van Schelle investeert al lang in het veilig en goed aanleggen van straten,
trage wegen, voet- en fietspaden. In oktober 2020 werd het startschot gegeven voor werken
die het comfort van voetgangers en fietsers moeten verhogen. Tegelijk zetten we in op de
klimaatdoelstelling om verder te ontharden.
Alle werken werden in één dossier toegewezen aan
de firma Gebr. Simons NV. Zo volgen de verschillende
werkzones elkaar vlot op. De exacte timing is
afhankelijk van het weer, onvoorziene omstandigheden
en de geldende coronamaatregelen. Inwoners die
hinder kunnen hebben, krijgen info in hun bus
wanneer de timing van de werken duidelijk is.
» Provinciale Steenweg: herstelling voetpaden en
rijweg
» Peperstraat: heraanleg voetpad ter hoogte van
gemeentehuis
» Tolhuisstraat (tussen Laarhofstraat en
Interescautlaan): heraanleg voet- en fietspad met
waterdoorlatende halfverharding
» Interescautlaan: boomwortels duwen het fietspad
steeds naar boven wat zorgt voor belemmeringen.
Bovendien ligt dit fietspad in een 30 km zone.
Daarom wordt dit fietspad weggenomen en rijden
fietsers op de rijbaan zoals in andere straten
van deze wijk. Deze ingreep past ook binnen de

»

»
»

»

»

klimaatdoelstelling om overbodige verharding te
verwijderen.
Paepevelden: herstelling beschadigde voetpaden.
Een aantal voetpaden wordt niet meer aangelegd.
De groendienst richt de vrijgekomen ruimte in als
groenzone.
Bloemenwijk: herstelling voetpad
Boerenkrijgwijk: aanpassing van de borduurstenen
om het op- en afrijden op de opritten makkelijker te
maken
Kapelstraat: aanpassing voetpad met extra
plantvakken aan de onpare straatzijde vanaf nr 149
tot Laarhofstraat
Renaat Veremansstraat: ontharding en vergroening
van 320 m2 ter hoogte van nr 13-15

Dienst openbare werken
ow@schelle.be - 03 871 98 49

Winterweer: strooidienst
Bij vorst, sneeuw en ijzel zorgen de medewerkers van de
technische dienst dat de gemeentelijke hoofdwegen ijs- en
sneeuwvrij blijven. We volgen de weersverwachtingen om
in te schatten of preventief strooien nodig is.
Bij zwaar winterweer is het niet mogelijk om overal tegelijk
te strooien. We werken dan volgens een prioriteitenlijst.
Op de website vind je welke straten altijd eerst
gestrooid worden bij extreme weeromstandigheden en
zoutschaarste.
Strooizout werkt enkel als er voldoende verkeer is. Daarom worden zijstraten later en minder vaak gestrooid. Omdat
strooizout schadelijk is voor het milieu vermijden we overmatig gebruik.
Volgens het politiereglement moet iedereen het voetpad en fietspad aan zijn woning sneeuwvrij maken.

Wist je dat
Ongeveer 95 van de straten in Schelle in een 30 km-zone liggen.
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MILIEU

Veranderingen op de
ophaalkalender

Op de ophaalkalender voor 2021 krijg je een heleboel informatie over juist sorteren. Je leest er ook wanneer
je welk afval aan huis kan laten ophalen en wanneer je op het recyclagepark terecht kan. En dat is in 2021
net iets anders dan de afgelopen jaren …
Op tijd een herinnering nodig?
Geen probleem! Installeer de Recycle! app op
jouw smartphone en je ontvangt de avond
vóór de ophaling een melding. Je vindt er ook
de openingsuren van het recyclagepark en de
sorteerregels … Handig toch!

Recyclagepark vanaf januari 2021
Nieuwe openingsuren

Waarom is een aanpassing nodig?
Onze gemeente werkt samen met IGEAN voor de
inzameling van het huishoudelijk afval, zowel in het
recyclagepark als via de huis-aan-huisophaling. We doen
dit samen met 29 gemeenten uit de buurt.
De afgelopen jaren nam IGEAN meer en meer taken over
die eerder door de gemeente of door onderaannemers
werden uitgevoerd. Om te zorgen dat hun dienstverlening
vlot en kostenefficiënt wordt uitgevoerd, is een aanpassing
noodzakelijk.
Wat verandert er aan de ophaalmomenten?
» De 2-wekelijkse ophaling van gft en pmd verschuift naar
vrijdag.
» Papier en karton worden 4-wekelijks opgehaald
op donderdag. Daardoor zijn er 13 in plaats van 12
ophalingen.
» Aan het wekelijks ophaalmoment van restafval op
donderdag wijzigt niets.
Nieuwe blauwe zak vanaf 1 maart
Vanaf 1 maart starten we met nieuwe sorteerregels voor de
blauwe zak. In februari krijg je een sticker met de nieuwe
sorteerregels om op de ophaalkalender over de oude regels
te kleven. De ‘oude’ blauwe pmd-zakken mag je ook na
maart blijven gebruiken.
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maandag

gesloten

dinsdag

9-12 uur

woensdag

13-19 uur

donderdag

9-12 uur

vrijdag

13-17 uur

zaterdag

9-16 uur

Fractie

Tarief vanaf januari 2021

» grofvuil
» gemengd bouw- en
sloopafval

0,25 euro per kilo

kalkplaten
cellenbeton
grond
zuiver steenpuin
hout

0,04 euro per kilo

»
»
»
»
»

Elk gezin (tot 3 personen)
krijgt een vrijstelling van
50 kilo per jaar voor de
betalende fracties en 10 kilo
extra per bijkomend gezinslid
per jaar. De vrijstelling geldt
niet voor grofvuil.
Vrijstellingen worden
éénmaal per jaar, namelijk
op 1 januari, toegekend.
Vrijstellingen kunnen niet
opgebouwd worden. Dit
betekent dat de vrijstelling
die op het einde van het jaar
niet opgebruikt is, vervalt.

13-17 uur
13-17 uur

MILIEU

Vang hemelwater op in je eigen regenton
Plaats een regenwaterton en gebruik het regenwater voor je planten, tuin en het schoonmaken van
je wagen of fiets. Regenwater is zacht en goed voor je planten, bovendien bespaar je zo op kostbaar
kraantjeswater.
Vanaf 2021 kan je via IGEAN een regenwaterton
aan een voordelige prijs kopen.
Info op www.igean.be/regenwatertonnen.
Subsidie
Bij aankoop en plaatsing van een regenwaterton voorziet
de gemeente een subsidie van maximaal 30 euro.
Voorwaarden:

»
»
»
»
»

Reglement en aanvraagformulier: www.schelle.be (zoek
op regenwaterton)

Behaag … natuurlijk
verkocht meer dan
100.000 planten
De inwoners van de 34 deelnemende gemeente
kochten dit jaar samen 108.852 haagplanten. Dat
is het hoogste aantal sinds de start van de actie in
1994. In Schelle werden 3764 planten verkocht aan
onze inwoners, Chiro, Sint Lutgardisschool en de
milieudienst van de gemeente. Vrijdag 27 november
zorgden Natuurpunt-vrijwilligers voor een 'coronaveilige' afhaling.

aankoop na 31 augustus 2020
inhoud minimum 200 liter
aansluiten op een dakoppervlakte van minimum 4m2
met aftapkraantje
geplaatst op grondgebied van Schelle

Ophaling kerstbomen
De medewerkers van de technische dienst halen
op donderdag 7 januari 2021 vanaf 7.30 uur de
kerstbomen op.
Leg je kerstboom zonder pot en versiering op een
bereikbare en zichtbare plaats voor je woning.
Je kan uiteraard ook zelf je kerstboom naar het
recyclagepark brengen.

Zorg mee voor een mooie
buurt
Zeg nee tegen zwerfvuil en ja tegen een mooie buurt! Veeg
je straat. Onderhoud je favoriete plaats. En overtuig zoveel
mogelijk anderen om mee te doen. Want zwerfvuil is een
zaak van ons allemaal.
Voor opruimmateriaal zoals handschoenen, grijper,
fluovest en vuilniszakken kan je terecht bij de milieudienst.
Je kan met hen ook afspraken maken over ophalen van het
verzamelde zwerfvuil.

milieu@schelle.be

Inzameling asbest aan huis
In samenwerking met de gemeente en OVAM start
Igean met de inzameling aan huis van hechtgebonden
asbestmateriaal. Zo kan je tegen een voordelig tarief
het nodige materiaal aankopen of huren, op de werf
laten leveren en daarna weer laten ophalen.

Concreet levert Igean plaatzakken, big bags of
een container, steeds met twee sets Persoonlijke
BeschermingsMiddelen (PBM’s). Je vult deze dan zelf
met asbesthoudend materiaal. Nadien komt Igean de
zakken of container ophalen.

www.igean.be/asbest
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JEUGD

Voor het eerst naar school!
Sinds dit schooljaar werken alle kleuter- en lagere scholen in Schelle, Niel en Hemiksem met één centraal
aanmeldingssysteem. Dit vergemakkelijkt het inschrijven van jouw kleuter.
Hoe ga je te werk?
In januari krijgen alle ouders met kinderen geboren in 2019
een brochure in de bus. Daarin staat in vijf stappen hoe het
digitaal aanmeldingssysteem werkt. Neem de brochure
door en bereid je goed voor.
Raadpleeg de website van de scholen of neem contact
op voor extra informatie. Afhankelijk van de scholen en
de coronamaatregelen organiseren zij infomomenten,
opendeurdagen of rondleidingen. Zo beslis je over de
scholen van jouw voorkeur en gaat het inschrijven eens zo
vlot.

Data om te onthouden
Op 8 februari om 19.30 uur is er een infovergadering op
het gemeentehuis van Schelle (als de coronarichtlijnen dit
toelaten).
De aanmeldperiode start op 1 maart om 8 uur en eindigt
op 31 maart om 17 uur.
Op 23 april krijg je een inschrijvingsticket.
Tussen 3 en 31 mei kan je je kind officieel inschrijven op
afstand, volgens de richtlijnen van de school.

website schelle.aanmelden.in

Pamperbank
De aankoop van luiers voor baby's en jonge kinderen neemt een serieuze hap uit
het budget van jonge en kwetsbare gezinnen. Daarom zamelt de Pamperbank
luieroverschotten in.
De ingezamelde luiers worden per maat gesorteerd
en in pakketten van 25 luiers voor 1 euro via de
Welzijnsschakels verkocht aan gezinnen die het echt
nodig hebben.
Wie luiers op overschot heeft, kan deze bezorgen in één
van de pamperboxen die in Hemiksem, Niel en Schelle
staan. Met dit initiatief wil het ‘Huis van het Kind’
samen met Welzijnsschakels verspilling tegengaan en
bijdragen aan de bestrijding van kinderarmoede.

Zappos in krokusvakantie
In de krokusvakantie organiseren we met de
Zapposdagen weer leuke kampen. Vanaf midden
januari vind je meer info op de website en Facebook.
De leerlingen van De Klim ontvangen het boekje in
de klas, in de Sint-Lutgardisschool enkel per mail. Snel
inschrijven is de boodschap want de plaatsen zijn
beperkt.
vrijetijd@schelle.be

Gezocht: monitoren
Wil jij tijdens schoolvakanties onze uitstappen,
activiteiten en kampen mee begeleiden? Stuur dan
jouw gegevens naar vrijetijd@schelle.be. Zo kom je mee
in het monitorenbestand en ontvang je alle info.
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Locaties in Schelle
Gemeentehuis
Fabiolalaan 55
GBS De Klim
Provinciale Steenweg 100
BKO De Schellebel
Provinciale Steenweg 209
Kringwinkel Ecoso
Provinciale Steenweg 230

Sluitingsdagen BKO De
Schellebel 2021
Vrijdag 1 januari, maandag 5 april, donderdag 13 mei,
vrijdag 14 mei, maandag 24 mei, woensdag 21 juli,
maandag 1 november, dinsdag 2 november, donderdag
11 november en de week tussen Kerstmis en Nieuwjaar
van 25 december 2021 tot en met 2 januari 2022.

STEM on the road
De hoger onderwijsinstellingen bundelen hun krachten
om de interesse voor exacte wetenschappen en
techniek bij kinderen te stimuleren. Samen met de
gemeente werkten ze een project uit voor de leerlingen
van het vijfde en zesde leerjaar. Meer info op de
voorlaatste pagina van dit infoblad.

ACTIVITEITEN IVEBICA

Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

Verhalenparade Rupelbib
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.
» intergem. bib Hemiksem van 15 tot 16 uur op woensdag
6-20/1, 10-24/2, 10-24/3 (van 3 tot 7 jaar)
» intergem. bib Niel van 15 tot 16 uur op woensdag 13/1, 3/2
en 17/3 (van 4 tot 8 jaar)
» gratis na verplichte inschrijving:
https://ivebica.bibliotheek.be, in de bib of
bij de cultuurdienst (gemeentehuis Schelle)

Beginternet

Leren programmeren
voor jongeren
De vrijwilligers van Coderdojo blijven ook in
coronatijden actief om jongeren van 7 tot 18 jaar de
beginselen van het programmeren bij te brengen
en hen websites, apps en games te leren maken. Je
kan online een workshop volgen. Geen voorkennis
nodig, wel een pc en internetverbinding. -12-jarigen
worden best bijgestaan door een ouder.
» zaterdag 23 januari, 27 februari en 20 maart van
14 tot 17 uur
» gratis na verplichte inschrijving:
https://www.coderdojobelgium.be/nl

Vrijwilligers van het Rupelbib-team leggen in negen lessen
de basisvaardigheden van de computer, het internet en
e-mail uit.
» dinsdag 26/1, 2-9-16-23/2, 2-9-16-23/3 van 9.30 tot 12 uur,
oefenmoment op woensdag van 9.30 tot 12 uur
» intergem. bib, vestiging Niel
» € 9 voor de reeks
» inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be, in de bib of bij
de cultuurdienst gemeentehuis Schelle

Ontbijtlezing Grondtonen

Poëzieworkshop
Naar aanleiding van de Poëzieweek organiseert de
bib samen met Jeugd en Poëzie vzw een atelier voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. De deelnemers duiken in
de dierenwereld, schrijven een beestig gedicht en
maken een dierengedichtposter om mee naar huis
te nemen.
» woensdag 27 januari van 14 tot 17 uur
» intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem,
Heuvelstraat 111
» €2
» inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be, in de bib
of bij de cultuurdienst gemeentehuis Schelle

Literatuurwetenschapper Francis Mus schrijft in
‘Grondtonen’ over popmuzikanten zoals Bob Dylan, John
Lennon en Frank Zappa die zich op het literaire pad
waagden. Op een boeiende manier brengt hij zijn verhaal
met muzikale ondersteuning door Sophia Ammann.
» zondag 28 maart, ontbijt vanaf 9.30 uur, lezing start om
10.30 uur
» intergemeentelijke bib, vestiging Hemiksem,
Heuvelstraat 111
» € 10
» inschrijven verplicht per bubbel: https://ivebica.
bibliotheek.be, in de bib of bij de cultuurdienst
gemeentehuis Schelle
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

App-bankieren voor
tablet of smartphone
De vrijwilligers van het Rupelbib-team tonen hoe
je een rekening beheert en hoe je overschrijvingen
uitvoert via een app met tablet of smartphone.
Dit kan zonder je privé-gegevens vrij te geven.
Veiligheid komt ruim aan bod. Je hebt geen
kaartlezer of bankkaart nodig. Breng je eigen
smartphone of tablet mee (enkel Android).
» donderdag 18 maart van 9.30 tot 12 uur
» intergem. bibliotheek, vestiging Hemiksem,
Heuvelstraat 111
» €2
» inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be, in de
bib of bij de cultuurdienst gemeentehuis Schelle

Filmcollege

Martin Scorsese
David Verdeure, docent filmanalyse, leert je het werk van
filmlegende Martin Scorsese beter begrijpen. Hij belicht
de vormelijke aspecten en terugkerende thema’s in
Scorsese’s films, van ‘Taxi driver’ tot ‘The Wolf of Wall Street’.
Theoretische inzichten en anekdotes worden afgewisseld
met filmfragmenten.
»
»
»
»

woensdag 24 februari om 19.30 uur
Sint-Bernardusabdij 1 (Scheldezaal), Hemiksem
€5
vooraf ticket kopen verplicht: www.ivebica.be, intergem.
bib Hemiksem, cultuurdienst gemeentehuis Schelle

Familievoorstelling (5+)

Olifant en Krokodil
Een vrolijke muziektheatervoorstelling van Anna's Steen
vol grappige verhalen. Over sluwe Krokodil die denkt
vriendelijke Olifant een hak te zetten. Over samen thee
drinken, samen verwonderd zijn en samen muziek maken!
Bart Embrechts en zijn muzikanten nemen je mee in de
fantasierijke wereld van verteller en tekenaar Max Velthuijs.
»
»
»
»

zaterdag 27 februari om 14.30 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
€ 9 / € 6 (-18 jaar) - € 2 korting voor leden Gezinsbond
vooraf ticket kopen verplicht: www.ivebica.be, intergem.
bib Hemiksem, cultuurdienst gemeentehuis Schelle

Workshop

Leer fotograferen met
je smartphone
Smartphones hebben vaak een goede camera en
krachtige nabewerkingsoftware. Voor de perfecte
foto ontbreekt soms alleen de nodige creativiteit.
Dat leer je in deze workshop in theorie en praktijk.
Nadien is er op 1 april een nabespreking met
bijkomende tips.
» zaterdag 13 OF zondag 28 maart van 9.30 tot 12.30
uur, nabespreking op 1 april om 20 uur
» Clublokaal DAFOFI, Parklaan 5, Schelle
» € 7 / € 5 inwoners Hemiksem-Schelle-Niel
» vooraf inschrijven verplicht: www.ivebica.
be, intergem. bib Hemiksem, cultuurdienst
gemeentehuis Schelle

Wist je dat:
»
»
»
»

je tegen betaling een pdf-document via een USB-stick rechtstreeks op de nieuwe kopiemachine in de bib kan afdrukken
minder mobiele personen hun bibmaterialen thuis kunnen laten leveren
de nieuwe lerarenkaarten klaarliggen
je via ‘mijn bibliotheek-account’ gratis online cursussen kan volgen.

Maatregelen bij IVEBICA-activiteiten
» Je moet vooraf inschrijven en tickets kopen. Er is geen kassa ter plaatse.
» Voor heel wat activiteiten koop je tickets per bubbel. Je zit dus samen met de houders van de tickets die in één
reservatie zijn aangekocht. Dit staat vermeld in het ticketsysteem.
» Breng een mondmasker mee.
» Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele corona-maatregelen
» Bij verplaatsingen of annuleringen van activiteiten brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

Fietstocht

Langs (vergeten) koloniale sporen in Antwerpen
In onze cultuur en instellingen dragen we, ook vaak
onbewust, een koloniaal verleden met ons mee. Judith
Elseviers, juriste, cultuurmanager en van BelgischCongolese origine, ziet de bewustwording hiervan als
voorwaarde voor een open diversiteitsdebat. Benieuwd
naar deze blinde vlek in ons (Westerse) denken? Ga dan
mee op deze boeiende fietstocht en bekijk Antwerpen door
een andere bril.
» zondag 21 maart van 13.30 tot 16 uur
» vertrekpunt Lambermontplaats (aan de fontein),
Antwerpen

Leesclub

Ish Ait Hamou
‘Het moois dat we delen’ is de
vierde roman van successchrijver
en choreograaf Ish Ait Hamou.
Hij gaat in op het aangrijpende
verhaal van de hoofdpersonages
Soumia en Luc. Heb je het boek
gelezen en ga je graag met Ish
in gesprek? Breng dan je vragen
mee naar de leesclub.
»
»
»
»

» € 10 / € 8 inwoners Hemiksem-Schelle-Niel (1 drankje
inbegrepen)
» vooraf inschrijven verplicht: www.ivebica.be, intergem.
bib Hemiksem, cultuurdienst gemeentehuis Schelle

Concert

De Nouveau
De Nouveau brengt een vrolijke mengeling van
folk, country en bluegrass. Met een repertoire dat
eigen nummers, traditionals en covers van recenter
werk bevat zorgen ze voor een unieke sfeer en
vingervlugge muziek.
»
»
»
»

zaterdag 6 februari om 15 en 20 uur
Heilige Familiekerk, Tolhuisstraat 34, Schelle
€6
vooraf ticket kopen verplicht:
www.ivebica.be, intergem. bib Hemiksem,
cultuurdienst gemeentehuis Schelle

© Shed Mojahid

dinsdag 2 maart om 20 uur
Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
€ 10 / € 8 (-26 jaar)
vooraf ticket kopen verplicht: www.ivebica.be, intergem.
bib Hemiksem, cultuurdienst gemeentehuis Schelle

Nieuwe data
Een aantal geplande activiteiten van november en
december kregen een nieuwe datum. Tickets zijn te
koop op www.ivebica.be.
» lerarenconcert Academie: dinsdag 20 april om 18
uur en 19.30 uur
» theaterstuk ‘Vriendinnen’ met Marleen Merckx en
Annemarie Picard: donderdag 7 oktober om 20 uur
en vrijdag 8 oktober om 14 uur
» lezing ‘Kritisch denken’ door Johan Braeckman:
dinsdag 12 oktober om 20 uur
» familievoorstelling bOOm: zaterdag 27 november
om 14 uur en 16.30 uur
» lezing ‘Magnum Opus’ over het leven van Van Eyck:
woensdag 8 december om 19.30 uur

© Roën Lommelen’
Om goed in te kunnen spelen
op de corona-maatregelen verschijnt er in januari geen
nieuwe editie van de Eb & Vloed-brochure. Maar er zijn
wel heel wat nieuwe activiteiten. Wat dacht je van een
stiltewandeling in het Niels Broek, een initiatie tai-chi
of een stilteworkshop gebaseerd op mindfulness?
Ontdek het allemaal op www.ivebica.be.
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NOODPLANNING

Wat als … er een stroomonderbreking is?
Misschien keek jij ook naar de tv-serie Black-out en vroeg je je af: wat als dit gebeurt in mijn gemeente?
Het lokaal bestuur en de hulpdiensten zijn voorbereid op een onverwachte of aangekondigde elektriciteits
onderbreking. Samen coördineren ze maatregelen om de gevolgen van de elektriciteitsuitval te beperken en
begeleiden ze mee de heropstart wanneer er terug stroom is.
Als iedereen zijn elektriciteitsverbruik maximaal beperkt
bij de aankondiging van een tekort, kunnen we een
stroomtekort vermijden. Indien we veel meer verbruiken
dan er op het net beschikbaar is, wordt de voorziening
afgesloten om technische problemen op grote schaal te
voorkomen.

» Voorzie eten dat koud kan gegeten worden en warm
water in thermosflessen (bv. voor babyflesjes).
» Op de dag van de aangekondigde panne: als een
familielid elektrisch medisch materiaal nodig heeft, ga
dan met hem/haar naar een ziekenhuis. Bespreek dit
vooraf met je arts.

De beschikbare elektriciteit gaat dan eerst naar vitale
diensten zoals de gezondheidszorg, de hulpverlening
en de drinkwatervoorziening. Zij beschikken ook over
transformatoren om hen te voorzien van stroom als er
geen beschikbaar is.

Wat doe je TIJDENS een aangekondigde
stroomonderbreking?
» De voorgaande tips.
» Zet de thermostaat van je centrale verwarming op het
minimum om schade te vermijden als gevolg van een te
hoge spanning of heropstart.
» Luister naar de media (via een radio op batterijen of
autoradio).
» Gebruik liever zaklampen (of theelichtjes in houders)
dan kaarsen.

Hoe bereid je je voor op een onverwachte
stroomonderbreking?
» Maak een urgentiekit met een radio op batterijen, zak
lamp, theelichtjes, medicijnen, dekens, warme kledij, …
» Laat diepvriezers en koelkasten zoveel mogelijk dicht.
» Maak op voorhand afspraken met familie/vrienden/
buren die op een dergelijk moment hulp nodig hebben.
» Telefoneer zo weinig mogelijk om het netwerk niet te
overbelasten.
» Trek je gevoelige elektrische apparaten (tv, computer) uit
om schade te vermijden.
» Sluit ramen en deuren om de warmte in huis zo goed
mogelijk te behouden.
» Als je op gas, mazout, kolen of hout verwarmt,
zorg dan voor voldoende verluchting en voorkom
koolstofmonoxidevergiftiging.
» Hou een lichtschakelaar in aan-positie om te weten
wanneer de stroom hersteld is.
Wat doe je VOOR een aangekondigde stroompanne?
» De voorgaande tips.
» Laad je gsm op (maar telefoonnetwerken kunnen
verstoord zijn tijdens een elektriciteitspanne).
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Wat doe je NA een stroomonderbreking?
» Zet al je elektrische apparaten niet tegelijkertijd
opnieuw aan om het risico op een nieuwe onderbreking
te verkleinen. Geef het elektriciteitssysteem de tijd om
zich te stabiliseren en vermijd zo een overbelasting van
het netwerk.
» Controleer of het voedsel in je koelkast en diepvriezer
niet bedorven is. Als de deur van je diepvriezer gesloten
bleef, kan het voedsel gedurende 24 tot zelfs 36 uren
bevroren blijven tijdens een panne, afhankelijk van de
temperatuur. In dat geval is het veilig om het voedsel
nog te consumeren.
» Als je tijdens de stroomonderbreking zaken uit je
urgentiekit gebruikte, denk er dan aan de kit opnieuw
aan te vullen voor een volgende noodsituatie.
» Ga na of alles in orde is met je kennissen, familie en
kwetsbare buren.

PRIKBORD

Bloedinzameling
Rode Kruis

Gezocht:
vakantieplek voor
kinderen van
Tsjernobyl
Euro-Children geeft kinderen uit Europese
probleemgebieden de kans om een vakantie
door te brengen in een gastgezin. Dit jaar zoeken
25 kinderen uit Wit-Rusland een vakantieplek in
Vlaanderen.
De kinderen wonen op 100 km van Tsjernobyl.
De nucleaire ramp van 40 jaar geleden blijft
daar zorgen voor een vervuilde omgeving,
slechte voeding en een zwakke gezondheid.
Enkele weken vakantie in ons land zorgt voor
een positieve invloed op de gezondheid van deze
kinderen.
Wil jij als gastgezin een vriendschap opbouwen
met deze kinderen en hun ouders? Kan je in de
schoolvakanties een plekje vrijmaken? Neem dan
contact op met Euro-Children!
www.euro-children.be
0495 67 82 37

In de loop van januari verhuist de Wereld
winkel naar een nieuw winkelpand in
Peperstraat 6.

woensdag 3 februari
tussen 17.30 en 20.30 uur
gemeentehuis Schelle
Afspraak maken:
www.rodekruis.be/afdeling/niel-schelle/

In januari planten leerlingen van De Klim en
Sint Lutgardisschool 2000 nieuwe bomen in
het Berrenheibos (Tuinlei) in samenwerking
met Bosgroep

Fiets gratis
markeren
Eerste dinsdag van de maand tussen
18 en 19.30 uur op het gemeentehuis.
Afspraak via het digitale loket op
www.schelle.be of 03 871 98 30

Markt
maandagvoormiddag
kerkplein

G E M E E N T E D I E N ST E N

GEMEENTEHUIS OP AFSPRAAK

Ingang via Peperstraat 38
We werken zoveel mogelijk via mail, telefoon of het
digitale loket op de website.
Indien nodig maken we een afspraak om langs te
komen.
» vragen rond identiteitskaart, rijbewijs,
adreswijziging of huwelijk/samenwonen:
burger@schelle.be - 03 871 98 35
» andere vragen: onthaal@schelle.be - 03 871 98 30
» of je neemt contact met de dienst die je nodig hebt
(zie www.schelle.be)
» heel wat documenten kan je opvragen via het
digitale loket op www.schelle.be

Openingsuren
gemeentehuis
(op afspraak)

Diensten
telefonisch
bereikbaar

8.30 - 12 uur

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur

Dinsdag

8.30 - 12 uur
18 - 19.30 uur

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur
18 - 19.30 uur

Woensdag

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur (enkel
burgerzaken)

8.30 - 12 uur
14 - 16 uur

Donderdag

8.30 - 12 uur

8.30 -12 uur
14 - 16 uur

Vrijdag

8.30 - 12 uur

8.30 - 12 uur

Maandag

De gemeentediensten zijn gesloten op 1 januari 2021.
De dienst Vrije Tijd en het loket in de sporthal zijn
tijdens de kerstvakantie gesloten.

Gemeente- en OCMW-raad

Donderdag 21 januari, 25 februari en 25 maart
om 20 uur, gemeentehuis

Gratis juridisch advies

In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis
juridisch advies tijdens de zitdagen van de advocaat op
donderdag 14-28 januari, 11-25 februari en 11-25 maart
telkens van 19 tot 20 uur.
Je hoeft geen afspraak te maken. Zet een
mondneusmasker op en hou afstand. Ingang via
de binnenplaats van het gemeentehuis (zijde
Leopoldstraat).
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Kinderopvang De Schellebel

Provinciale Steenweg 207
 03 877 41 17
Schooldagen: 7 - 8 uur en 16 - 18.30 uur
Schoolvrije dagen en vakantie (niet weekend en
feestdagen): 7 - 18.30 uur
Gesloten van 25 december 2020 tot en met zondag
3 januari 2021

Sportcomplex Scherpenstein

Openingsuren, sluitingsdagen en reservaties:
www.schelle.be

Bibliotheek

Openingsuren op https://ivebica.bibliotheek.be/

Politie

Zonecommissariaat in Boom: alle dagen van 8 tot 20 uur
Niet-dringende vragen: 03 443 09 00
pz.rupel@police.belgium.eu
Voor dringende politiehulp bel je meteen 101!

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, na
afspraak, terecht in het gemeentehuis van Schelle tijdens
hun zitavond van 18.30 tot 19.30 uur.
www.kinderopvangkobo.be

Ophaling afval

Restafval: donderdag 7-14-21-28 januari, 4-11-18-25 februa
ri, 4-11-18-25 maart
GFT+ en PMD: vrijdag 8-22 januari, 5-19 februari, 5-19
maart
Papier en karton: donderdag 28 januari, 25 februari, 22
maart
Kerstboom: donderdag 7 januari
Grof vuil: 03 871 98 54 - milieu@schelle.be
Via de Recycle app krijg je snel en efficiënt info over
wijzigingen in de ophaalkalender.

Recyclagepark vanaf 2021

Dinsdag en donderdag 9-12 uur en 13-17 uur,
woensdag 13-19 uur, vrijdag 13-17 uur,
zaterdag 9-16 uur, gesloten op 1 en 2 januari.

