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In een coronaveilige Stem-academie ontwikkelden tien lagere schoolkinderen op
acht woensdagen hun wetenschappelijke vaardigheden. Met begeleiders van de
Antwerpse hoger onderwijsinstellingen zochten ze creatieve oplossingen voor
uitdagingen in het thema ruimte.
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Beste Schellenaar,
Corona houdt ons nog stevig in haar greep en diverse
virusvarianten duiken op. Bij het schrijven van deze
woorden (begin maart) stijgen de besmettingen en
ziekenhuisopnames terug fors. Staan we voor een
gevreesde derde golf? Hoe zwaar ook, in dergelijke
omstandigheden zijn versoepelingen niet verdedigbaar.
De vele zware inspanningen en offers van een jaar dreigen
dan tevergeefs te zijn geweest.
Vaccinaties: de prik die het leven heropent
De vijf Rupelgemeenten en Aartselaar openden een
vaccinatiecentrum in Niel. Alles staat klaar om je te
ontvangen. Een vaccinatieprik beschermt jezelf en iedereen
die je lief is. Bij een massale, en liefst algemene vaccinatie,
duwen we samen de poort naar het normale leven terug
open. Aarzel niet je te laten vaccineren (zie p. 4).
Bemoedig ondertussen elkaar, telkens opnieuw. We moeten
het samen nog even volhouden. Onze gedachten gaan naar
de families die in deze moeilijke periode afscheid van een
geliefde moesten nemen.
Lokale middenstand en verenigingen verdienen steun
Lokaal winkelen verdient meer dan ooit steun. De geplande
‘eindejaarsactie’ werd een ‘voorjaarsactie’. Wie bij één van
de dertig deelnemende Schelse middenstanders koopt,
krijgt een tombolalotje. Hiermee maak je kans op één
van de 8 elektrische fietsen die ons bestuur aankocht of
één van de vele andere prijzen via de Handels Vereniging
Schelle.
Verenigingen missen heel wat noodzakelijke inkomsten.
Zij vervullen een cruciale maatschappelijk ondersteunende
rol. Verenigingen zorgen voor verbinding, verbondenheid
en samenhang. Een subsidie van ongeveer € 90.000 werd
uitgetrokken. Een eerste schijf werd reeds uitgekeerd, de
tweede schijf volgt op het einde van deze maand.
Daarnaast werd het huurgeld van lokalen terugbetaald en
stelden we de terugbetalingen van leningen met een jaar
uit. Hopelijk geeft dit onze jeugd-, sport- en socio-culturele
verenigingen de nodige aanmoediging en zuurstof om ons
veelzijdig verenigingsleven terug op gang te krijgen. We
hebben er nood aan.
Personenbelasting daalt verder
Corona laat bij heel wat gezinnen zware financiële
sporen na. Ook de gemeentelijke financiën leiden
onder deze crisis. Toch verlaagde ons bestuur de
personenbelasting verder van 6,1% naar 6%. Drie jaar
geleden was dit nog 6,3%. Hiermee behoren we tot een
klein groepje van zo’n 15 Vlaamse gemeenten met de
laagste personenbelasting.
Personenbelasting is een belasting op inkomen uit arbeid.
Het gaat om het basisinkomen. Deze verlaging – hoe
gering ook – komt dan ook zeer velen, jong en oud, ten
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goede. Meer dan anders is dit in crisistijden belangrijk.
Gezinnen sturen de economische motor mee aan. Hoe
meer middelen zij kunnen inbrengen, hoe sneller die motor
terug aanslaat.
Zo is het ook belangrijk dat de overheid investeert. Een
reeks grotere en kleinere projecten zijn in uitvoering of
worden voorbereid. Enkele voorbeelden: de plaatsing
van een nieuwe sportvloer van € 35.000 in De Klim, de
bouw van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang voor
€ 2.500.000, onthardingswerken en voet- en fietspaden
op diverse plaatsen voor € 400.000, de plaatsing van een
centraal luchtafzuigsysteem in De Klim voor € 175.000,
uitbreiding van de personeelsformatie, …
Hoe slim de extremen van droogte en watervloed
opvangen?
Langdurige droogte en hevige stortvlagen wisselen mekaar
sterker dan ooit af. Gewassen verschralen en daarnaast
neemt overvloedige en hevige regen toe met gevaar voor
wateroverlast. Hoe hiermee omgaan en hier een antwoord
op geven?
In dit grote planeetverhaal is ons aandeel relatief beperkt,
maar samen kunnen we stappen zetten. De aarde moet
zich kunnen herstellen om bron van leven en toekomst te
blijven. Basisregels om slim met water om te gaan: bodem
ontharden, water opvangen, infiltreren en hergebruiken.
We moeten zeer zuinig met water omgaan. Het water dat
wordt opgeslagen in de bodem voorkomt uitdroging en
kan geen oorzaak zijn van wateroverlast. Onthard daarom
waar het kan. Het opent voor water de weg naar de bodem.
Heel wat voortuinen zijn verhard. Vlaams minister van
omgeving overweegt maatregelen om het verharden van
voortuinen stevig te ontraden.
Vanuit het bestuur zijn voor meer dan 2.500 m2
onthardingsacties gepland of reeds uitgevoerd: fietspad
in de Tolhuisstraat heraangelegd in waterdoorlatende
halfverharding, fietspad in de Interescautlaan onthard,
uitbreiding groenstroken in de Boerenkrijgwijk en
wegschrapen van overbodige asfaltverharding, ontharding
parking H. Verriestplaats, ontharding in de Paepevelden en
nog kleinere onthardingen op enkele plaatsen.
Groendaken zorgen voor biodiversiteit, verbruiken water
en houden het ook enkele uren vast. Regenwaterputten
stockeren water dat voor vele doeleinden kan gebruikt
worden. Ons bestuur geeft een subsidie voor de
aankoop van een waterton. Bovendien kan je via de
samenaankoop van Igean eentje voor een voordelige
prijs aankopen (zie p. 8).
Bomen sturen water naar de bodem en halen CO2 uit de
lucht. Plant een boom in uw (voor)tuin en geef het door via
het digitaal loket op onze website. Streefdoel is om tussen
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2019 en 2024 meer dan 22.000 bomen aan te planten.
Volgend plantseizoen komt er opnieuw minstens 1 hectare
bos bij in onze gemeente. Samen slorpen zij meer dan 60
ton CO2 per jaar op.
Voedseldorp: korteketen landbouw
Hoe korter de afstand tussen voedselproductie en de
‘keuken’, hoe beter voor het klimaat en milieu: minder
transport en minder verpakking. In onze gemeente lopen
er reeds enkele mooie initiatieven zoals de Plukboerderij
in de Zinkvalstraat, Forestree in de Capucienendreef,
de volkstuintjes van Aerdborg en het project ‘Boeren en
Buren’. Stuk voor stuk waardevolle initiatieven.
Een nieuw project is in voorbereiding: eetbaar groen.
Met steun van de provincie stapte ons bestuur in een
Europees proefproject. Streefdoel is op meerdere plekken
eetbaar groen te ontwikkelen en mensen actief te
verbinden met en rond eetbaar groen. Een uitdaging
met zinvolle sociale en ecologische kansen. Schelle is één
van de 4 gemeenten in de provincie die deze uitdaging
aangaat (zie p. 7). Een aandachtige burger zal vaststellen
dat we her en der - zeer kleinschalig - fruitbomen
trachten aan te planten. Het is een zacht signaal waar
nog meer aandacht naar toe zal gaan.
Klimaatdoelstellingen: zorg en opdracht voor iedereen
Dat inwoners zich inschakelen in de klimaatdoelstellingen
is meer en meer zichtbaar. Op heel wat plaatsen waren
en zijn dakwerken in uitvoering, wordt dubbele beglazing
aangebracht, muren geïsoleerd, wordt overgeschakeld naar
energiezuinige verwarmingsinstallaties en zonnepanelen
aangebracht. Bijzonder bemoedigend.
Onze sociale huisvestingsmaatschappij schreef zich
in voor een Europees programma voor de plaatsing
van zonnepanelen. Wellicht wordt in het najaar dit
project in Schelle opgestart en dit als één van de eerste
bouwmaatschappijen.
Ondertussen wordt het investeringsprogramma van
de dakisolatie verder afgewerkt. De omschakeling naar
hoogrendementsketels is ook bijna afgerond. Al deze
acties samen zouden zorgen voor een CO2-vermindering
van ongeveer 700 ton per jaar. Ondertussen plaatste de
gemeente ook nog op enkele daken zonnepanelen.
Bovendien realiseerden de medewerkers van onze
technische dienst een groendak boven de burelen, de
cafetaria en het restaurant aan de sporthal. Vijf effecten
in één actie: minder zonnereflectie en extra opwarming,
opslag van CO2, meer biodiversiteit, opslag van water en
extra isolatie.
In de Roetaerdestraat en aan de sporthal werden
elektrische laadpalen geplaatst waar telkens twee
wagens tegelijkertijd hun batterij kunnen opladen.

De natuur ontwaakt
Verder wens ik iedereen een mooie lente toe en vooral
een gezond voorjaar. Blijf alle maatregelen nauwgezet
opvolgen zodat we kunnen uitkijken naar versoepelingen
en het hernemen van ons sociaal leven!
Zes nieuwe ereburgers
De gemeenteraad van 25 februari beloonde de
verdienstelijke prestatie van zes mensen met de titel
ereburger: Leon Crevals, Urbain Henderickx, Lotte
Kopecky, Frans Meert, Marcel Van de Voorde en Walter
Van Linden. Op www.schelle.be lees je er meer over.
Rob Mennes
Uw burgemeester
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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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CORONA

Vaccinatiecentrum RupeLaar
staat voor je klaar!
Wie in Schelle, Boom, Hemiksem, Niel, Rumst of Aartselaar
woont, kan voor het coronavaccin terecht in het
Vaccinatiecentrum RupeLaar op het Wetenschapspark in
Niel. Elk gezin ontvangt nog een folder met informatie rond
de werking en de bereikbaarheid.
Je laten vaccineren voorkomt dat je COVID-19 (opnieuw)
krijgt. Bovendien bescherm je zo niet alleen jezelf, maar
ook je familie, collega’s, vrienden en kwetsbaren in je
omgeving. Want pas als meer dan 70% van de bevolking
gevaccineerd is, bereiken we groepsimmuniteit en kunnen
we de coronamaatregelen geleidelijk aan versoepelen.

Vaccinatiecentrum RupeLaar
Galileilaan 3, 2845 Niel
www.vaccinatiecentrumrupelaar.be
met o.a. info over hoe je er geraakt met de fiets, het
openbaar vervoer of de auto, wat je moet doen als
je minder mobiel bent, hoe je een afspraak maakt, …
Infolijn alle dagen van 9 tot 19 uur
(niet op feestdagen)
» 03 269 30 00
» info@vaccinatiecentrumrupelaar.be

Jouw uitnodiging voor vaccinatie
Als je aan de beurt bent voor de prik tegen corona,
dan krijg je een persoonlijke uitnodiging via de post.
Je krijgt ook mail en sms voor zover jouw gegevens
gekend zijn bij de overheid.
Alleen een afspraak maken met uitnodiging
Als je een brief ontvangt, kan je een afspraak maken
voor coronavaccinatie in het vaccinatiecentrum
RupeLaar. Je kan online of via het callcenter de
voorgestelde datum bevestigen, wijzigen of de
uitnodiging weigeren.
Hou de uitnodiging bij
Op de dag van je vaccinatie moet je je uitnodiging en
identiteitskaart tonen in het vaccinatiecentrum.
Uitnodiging kwijt?
Je vindt een elektronisch exemplaar in je Burgerprofiel
of e-Box. Je kan ook bellen naar 1700 om je uitnodiging
opnieuw te mailen. Nog geen Burgerprofiel? Meld je
dan aan op https://burgerprofiel.vlaanderen.be met je
eID, een mobiele app, de Itsme-app of sms.
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Vaccinatie is gratis
De vaccinatie is gratis. Het vaccin stimuleert je
immuunsysteem waardoor je lichaam antistoffen
aanmaakt. Als je nadien met het virus in contact komt,
beschermen die antistoffen je. Ook als je eerder al
besmet was met COVID-19, kun je opnieuw besmet
raken en ernstig ziek worden. Een vaccin beschermt je
daartegen.
Geen keuze van vaccin
Dat zou het vaccinatieproces alleen maar vertragen.
Alle vaccins zijn goedgekeurd door het Europees
Geneesmiddelenagentschap. Ze zijn dus allemaal veilig
en werkzaam.

www.laatjevaccineren.be
Of vraag je huisarts meer uitleg over de voordelen van
vaccinatie.

CORONA

Hoe verloopt je vaccinatie?
Het onthaal
Na een temperatuurmeting op je voorhoofd controleert
de onthaalmedewerker je identiteitsgegevens en je
vaccinatiecode. Je wordt begeleid naar een administratieve
ruimte. Als je te vroeg bent, mag je even plaatsnemen in
een bufferruimte.

De vaccinatieruimte
De verpleegkundige vaccineert je. Je krijgt een spuitje in de
bovenarm. Er is één type vaccin per vaccinatieruimte. Je kan
niet kiezen met welk type vaccin je gevaccineerd wordt.

De administratieve ruimte
De administratief medewerker geeft info over het vaccin en
eventuele nevenwerkingen. Je medische voorgeschiedenis
en huidige gezondheidstoestand worden overlopen. Je
maakt een afspraak voor een tweede inenting.

De wachtruimte
Je mag na de vaccinatie een kwartier rusten in de
wachtruimte. Er is een medewerker in de buurt om stoelen
te ontsmetten en eventuele nevenwerkingen te signaleren.
Er zijn extra stoelen voor mogelijke mantelzorgers en
begeleiders.

Vrijwilligers vaccinatiecentrum

In het vaccinatiecentrum kunnen we hulp gebruiken van studenten tot gepensioneerden en van logistieke
medewerkers tot medisch geschoolden. Aanmelden kan met een mail naar vaccinatie.hr@vlotter.be

Samen stoppen we het coronavirus
Gouden regels
» Was vaak je handen met water en zeep.
» Draag een mondmasker.
» Hou minimum 1,5 meter afstand.
» Verlucht goed: zet de ramen open.
» Doe je activiteiten liefst buiten.
» Volg de corona-regels!

Ga naar www.info-coronavirus.be/nl/ voor:
» overzicht maatregelen
» quarantaine en isolatie
» vaccinatie
» reizen
» veelgestelde vragen
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GEMEENTELIJKE PREMIES

Inwoners van Schelle kunnen rekenen op gemeentelijke premies onder meer voor energiezuinige
investeringen, composteren, regenwatertonnen, herbruikbare luiers, mantelzorg, … Ontdek hier het
overzicht!

Energiezuinige
investeringen

Milieu

» aankoop regenwaterton: 50% van factuurbedrag met
max. van 30 euro (kijk ook op pagina 8 naar info over de
samenaankoop)
»
thuiscomposteren:
Op www.fluvius.be (zoek op premie) staat een
- compostvat via recyclagepark (35 euro) of zelf aan te
overzicht van alle premies. Hier doe je eerst een
kopen (10% van aankoopprijs met max. 15 euro)
aanvraag. Fluvius geeft na betaling van hun
- compostbak via recyclagepark (50 euro) of zelf
premie de gegevens aan de gemeente door.
aan te kopen (20% van aankoopprijs met
Op basis daarvan betaalt de gemeente
max. 30 euro)
een bijkomende premie uit voor:
- mulcher en verhakselaar (10% van
» beglazing: max.125 euro
aankoopprijs met max. 100 euro)
» condensatieketel op aardgas
Via het
- 2 euro per kip met max. van 10
(enkel voor beschermde
digitale loket op
euro of 4 euro per raskip met
afnemers): max. 150 euro
www.schelle.be
max. 20 euro
» dakisolatie: max.125 euro
klik je door naar
» groendak: 18 euro per m2 met
» buitenmuurisolatie:
het overzicht met
max.125 euro
max. 350 euro
alle reglementen en
» vloer- en kelderisolatie:
» zwaluwnesten: 15 tot 35 euro
aanvraagformulieren.
max.125 euro
per jaar, afhankelijk van het
» warmtepomp lucht/
aantal bewoonde nesten
onthaal@schelle.be
lucht: 75 euro
» verdelging wespennest: 35 euro
03 871 98 35
» warmtepomp hybride
» kleine landschapselementen:
lucht/ water: 100 euro
voor aanplant bomenrij (minstens
» warmtepomp lucht/water:
10 knotbomen) krijg je een subsidie
150 euro
van 3 euro per stuk. Voor het knotten van
» warmtepomp bodem/water of water/
een knotbomenrij ontvang je een premie
water: 350 euro
van 13 euro per boom. Lees wel de voorwaarden voor
» zonneboiler: 200 euro.
plantafstand!
Vanaf 2021 zijn er geen gemeentelijke premies
voor zonnepanelen meer omdat we instappen in
de burgerenergiecoöperatie waar iedereen op kan
intekenen.

Allerlei
»
»
»
»
»
»

buurtfeesten
vestigingspremie zelfstandigen
beveiliging tegen inbraak
sterilisatie zwerfkatten
vrijetijdstoelage
cursus kadervorming voor jeugdwerk
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Gezin
» herbruikbare luiers (aankoop of huur pakket):
50% van factuurbedrag met max. 200 euro
» toelage voor kinderen met een beperking:
max. 300 euro per jaar
» mantelzorgpremie: 40 euro per maand
» chronische urinaire incontinentie: 20
restafvalzakken per jaar
» premie voor huwelijken die voltrokken zijn in de
gemeente: 150 euro per koppel
» huwelijksjubileum: 50 jaar - 100 euro, 60 jaar 125 euro, 65 jaar - 150 euro en 70 jaar -175 euro
» geboorte- en adoptiepremie: 100 euro per kind
(toegekend aan de moeder die op het ogenblik
van de geboorte ingeschreven moet zijn in de
gemeentelijke bevolkingsregisters).

MILIEU

Nieuwe aanplantingen
in Berrenheibos

Het Berrenheibos is een gebied tussen de Tuinlei, Spruytelei en Wullebeek. Het ligt in een voormalig kleiontginningsgebied dat tegen 2030 gefaseerd wordt omgevormd tot een bos van 22 hectare. Zo maakt de
gemeente Schelle samen met de provincie komaf met een verleden waarin een aantal kleiputten gebruikt
werden als stortplaats.
Half januari werd een hectare nieuw groen aangeplant. De
overvloedige regen maakte het helaas onmogelijk voor de
leerlingen van de Sint-Lutgardisschool en De Klim om de
medewerkers van de groendienst te helpen. Toch vonden
de zomereiken, ruwe berken, haagbeuken, sporkehout, vlier
en lijsterbes een plekje om de heuvel op te fleuren.
Met een beetje compost in de plantput hopen we de
boompjes voldoende voeding mee te geven. Compost zal
ook meer vocht ophouden om de droge zomers door te
komen. Deze boompjes kunnen gaan groeien en maken

in de toekomst deel uit van een bos- en natuurkern in de
Rupelstreek.
Met deze uitbreiding neemt het Berrenheibos momenteel
5 hectare in. Tegen 2030 is het een groene zone bestaande
uit 17 ha bos en groen, een salamanderparadijs van 5 ha,
een halve hectare orchideeën en een waterplas van 1 ha.
Aan de overzijde loopt de bouwaanvraag van Chiro Schelle
voor een nieuwe huisvestingsplek op een terrein van 1,5 ha
in een groene omgeving.

Vanwaar komt de naam Berrenheibos?
Berren is oud-Nederlands voor (af)branden.
Berrenheide betekent dus verbrande heide. Wellicht
werden er destijds delen heidegrond regelmatig
afgebrand om ze vruchtbaar te maken.
Gerealiseerde aanplantingen
» 2012: 1,8 ha.
» 2019: 1,2 ha
» 2021: 0,9 ha
Aan de ingang staat een infobord, fietsrek en enkele
picknickbanken.

Aanplantingen van Berrenheibos uit 2019.

Meer eetbaar groen … kies jij mee?
Dichtbij genieten van groen en activiteiten in de buitenlucht is belangrijk. Daarom zet Schelle verder in op
het ecologisch ontwikkelen van het publiek groen. Vanaf april zoekt het project ‘Voedsel+DORP’ geschikte
plekjes om eetbaar groen te planten.
Samen met geïnteresseerde inwoners zoeken we mogelijke
plaatsen voor ‘eetbaar groen’. Onder begeleiding van Velt
en met steun van de provincie streven we naar een lekkere,
ecologische en productieve groene invulling waar de
Schellenaar in de toekomst van kan genieten. We bekijken
de buurtbehoeften en zoeken de geschiktste
locaties. In de loop van 2021-2022 start dan de
aanleg van de gekozen eetbaar-groenvorm
met vruchten om te delen.
Droom en doe mee
Zin om mee te dromen van een nieuwe
plek met eetbaar lekkers? Wil je die
dromen daarna ook omzetten in daden?

Mail dan jouw contactgegevens naar milieu@schelle.be.
Vanaf eind april plannen we twee gespreksmomenten om
met de Keuzewijzer Eetbaar Groen aan de slag te gaan.
Eetbaar groen … wadisda?
Denk dan aan een tuinstraat met gevelgroen
en kruidenbakken, samentuin, voedselbos,
boomgaard met kippen, educatieve
eetbare tuin, … Kortom alles wat
groen en eetbaar is en zo een plek
een productieve invulling geeft ten
voordele van de inwoners.
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MILIEU

20 maart - 3 april
Doe mee aan de
lenteschoonmaak
Gezamenlijke opruimacties kunnen we dit jaar niet organiseren.
Toch geven we alle vormen van lenteschoonmaak graag een duwtje
in de rug.
Daarom roepen we jong en oud op om in de eigen bubbel op een
coronaveilige manier Schelle een grondige poetsbeurt te geven. Een
klein stukje van jouw straat, een plantvak in de buurt, een deel van
jouw dagelijkse wandelweg, … Samen houden we Schelle proper!
Ga naar www.schelle.be (zoek op lenteschoonmaak), vul het formulier
in om jouw actie te registreren en ontleen materiaal zoals grijpers,
vuilniszakken of handschoenen.
milieu@schelle.be

Vang hemelwater op in jouw 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.
Bestel voor 9 april jouw ideale regenwaterton bij IGEAN
en haal ze op in het recyclagepark. In het aanbod vind je
kwalitatieve regenwatertonnen, groot en klein, voor een
voordelige prijs.
Aanbod: www.igean.be/regenwatertonnen

Gemeentelijke subsidie
van maximaal 30 euro:
voorwaarden op
www.schelle.be
(zoek op regenwaterton)

Nieuwe sorteerregels voor de pmd-zak
Sinds 1 maart mag er meer in de blauwe zak dan plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons.
Je kan er nu ook alle andere huishoudelijke plastic verpakkingen inwerpen. Denk dan aan yoghurtpotjes of
botervlootjes, tubes van tandpasta of chipszakken maar ook plastic zakken en folies.
Weetjes:
» de oude blauwe zakken mag je blijven gebruiken
» ook na 1 maart betaal je 2,5 euro voor een rol met 20 zakken van
60 liter
» er komen nog nieuwe blauwe zakken van 30 liter
» op het recyclagepark gooi je pmd in een doorschijnende plastic
zak in de container
» de afvalkrant over pmd die je eind februari in de bus kreeg,
kan je ook nog op het gemeentehuis afhalen.

www.igean.be (afvalinzameling)
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MILIEU

Bij de heraanleg van de Steenwinkelstraat en Tuinlei werd 3 km gracht aangelegd. Dit grachtenstelsel voert meer dan een
derde van het regenwater uit de gemeente gescheiden af.

Jarenlange inzet bekroond
Al het afvalwater van Schelle wordt gezuiverd
Schelle bereikte een nieuwe mijlpaal: al het afvalwater in onze gemeente wordt gezuiverd. Hiermee
behoren we tot de top in Vlaanderen!
Al vele jaren gaat heel wat energie en zorg naar de voor
koming van wateroverlast. De inzet voor de gecontroleerde
opvang van regenwater liep samen met aandacht voor de
optimalisering van de waterzuivering in onze gemeente. Met
een zuiveringsgraad van 100% zijn we koploper in Vlaanderen.

derde van het regenwater uit de gemeente gescheiden
af. Deze operatie is naast de bouw van het pompstation
aan de Benedenvliet en de grondige vernieuwing van
het pompstation aan de Rupeldijk een derde structurele
maatregel om onze dorpskom droog te houden.

Voor Schelle vormt dit de bekroning van ruim 25 jaar
investeren en werken. Het laatste hoofdstuk van dit
verhaal was de heraanleg van de Steenwinkelstraat en de
Tuinlei. Hierbij werd meer dan 3 km gracht geherprofileerd
en aangelegd. Dit grachtenstelsel voert meer dan een

Wateropvang en -opslag blijft een belangrijk beleidspunt.
Aanleg van grachten, wadi’s, ontharding, groendaken
en hergebruik van regenwater staan vooraan op de
beleidskaart. Deze operatie kan maar ten volle lukken als
ook de burgers mee instappen in dit verhaal.

Onderzoek
naar hitte
en droogte

Toe aan nieuwe
ramen of extra
isolatie?

CurieuzeNeuzen in de Tuin onderzoekt hoe we
beter kunnen omgaan met de effecten van steeds
warmere en drogere zomers. Hoe blijft onze
tuin een verkoelende plek tijdens een hittegolf?
Hoe wapenen we onze tuinen, parken, akkers en
natuurgebieden beter tegen de droogte?

Bereken je winst op benoveren.fluvius.be
Ontdek hoeveel je BENOvatie (beter dan een gewone
renovatie) kost, wat de terugverdientijd is en hoeveel
energie je bespaart.

CurieuzeNeuzen rekent hiervoor op 5000 burger
wetenschappers die een meetpunt in hun tuin
installeren. Ook de gemeente schreef zich. Van
april tot oktober wordt de bodemtemperatuur en
bodemvochtigheid gemeten in het park, volkstuin
Aerdborg, Berrenheibos en Kelderijlei.
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OM TE ONTDEKKEN

Vlietbrug verbindt Hemiksem en Schelle
Straks wandel of fiets je veilig van het kerkplein van Schelle naar de abdijsite in Hemiksem over een
gloednieuwe brug. De stalen constructie leidt je over de vlietvallei in het verlengde van het bestaande
landhoofd, dat vroeger onderdeel was van de scheepswerf bij de vliet.
Het ingenieursbureau Ney & Partners ontwierp de boog
brug, die maar liefst 42 meter overspant en wordt opge
bouwd met duurzaam en onderhoudsvrij cortenstaal.
De brug is een realisatie van de gemeenten Hemiksem en
Schelle samen met Stichting Kempens Landschap. Deze
organisatie zet zich in heel de provincie Antwerpen in om
waardevolle (natuur)landschappen en erfgoedgebouwen
te beheren en veilig te stellen.
In de zuidvleugel van de eeuwenoude abdij van Hemiksem
zal binnen enkele jaren een nieuwe intergemeentelijke
bibliotheek en cultuurbelevingscentrum zijn intrek nemen.

Cultuurliefhebbers die vanuit Niel en Schelle naar de
abdij komen, kunnen dan de nieuwe groene verbinding
gebruiken! Ook de Vlaamse Landmaatschappij draagt een
deel van de kosten binnen het project van Landinrichting.
In 2020 keurde de Vlaamse overheid de omgevingsver
gunning voor de bouw van de brug goed. Dit voorjaar
zet Stichting Kempens Landschap een aanbestedings
procedure in gang om een aannemer aan te stellen.
De planning is om in het najaar van 2021 te starten
met de funderingswerken.

Jouw toegang tot alle overheidsdiensten
Mijn Burgerprofiel
‘Mijn Burgerprofiel’, een online profielpagina van de Vlaamse Overheid, verzamelt al jouw officiële
gegevens en overheidsadministratie op één plek. Vandaag kan je hier al een aantal attesten en
vergunningen downloaden. Voor andere attesten word je doorverwezen naar de website van de bevoegde
overheid. De attesten die je kunt downloaden zijn kosteloos en rechtsgeldig.
Je surft naar burgerprofiel.vlaanderen.be en klikt op de
knop ‘meld u aan’.
Daarna kan je kiezen tussen vier manieren om je aan te
melden:
» met je elektronische identiteitskaart
» via de Itsme®-app
» via de mobiele app van de overheid
» via sms.
Lees jouw eBox overheidsdocumenten
Via 'Mijn Burgerprofiel' heb je ook toegang tot de digitale
brievenbus 'eBox' waarin je officiële documenten van de
overheid op een veilige manier kan ontvangen. Ga hiervoor
naar 'documenten' en duid aan dat je toestemming geeft
aan 'Mijn Burgerprofiel' om je per e-mail te informeren
wanneer er nieuwe documenten in je 'eBox' zitten.
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Alleen bestemd voor jouw ogen
De overheid hecht veel belang aan jouw privacy
en het beveiligen van jouw gegevens. Je kan jouw
Burgerprofiel bekijken op websites van verschillende
overheidsorganisaties, maar deze organisaties hebben
geen toegang tot jouw Burgerprofiel. De enige die toegang
heeft tot jouw Burgerprofiel ben je zelf.

OPENBAAR DOMEIN

Inname openbaar domein
Vergunning bij verhuis, levering, container of
werken
Wanneer?
Minimum 5 werkdagen voor de startdatum bezorg je
het aanvraagformulier bij de gemeente. Deze periode
is nodig voor de verwerking, om eventueel bijkomende
info te vragen of advies van de politie te krijgen. Op
basis van de gegevens maken we een vergunning op.

Wat?
Voor je verhuis, verbouwing of levering heb je soms
wat meer plaats nodig om een container, stelling
of een verhuiswagen te plaatsen. Je moet dan een
tijdelijke toelating vragen om een gedeelte van de
rijweg, stoep, parkeerplaats of berm in te nemen. Dit
is een ‘vergunning inname openbaar domein’ die je
schriftelijk van de gemeente ontvangt. We houden
ook toezicht op het terrein rond het naleven van de
vergunningsplicht.

Prijs?
Als je meer dan 7 kalenderdagen de openbare weg
inneemt, treedt het retributiereglement in werking.
Dit reglement vind je via het digitale loket.

Hoe?
Via het digitale loket op de gemeentelijke website kan
je een vergunning inname openbaar domein
aanvragen.
Het ingevulde formulier mail je naar verkeer@schelle.
be.
Je moet geen advies aan de politie vragen.

Ontlenen parkeerverbodsborden?
Als je parkeerverbodsborden moet plaatsen, kan je deze
signalisatie ontlenen op het gemeentehuis. Afhalen
en terugbrengen van borden kan na afspraak tijdens
de openingsuren. Opgelet: de borden moeten 24 uur
vooraf staan.
Hulp nodig?
verkeer@schelle.be - 03 871 98 30
www.schelle.be (digitale loket)

In een latere fase gebruiken we het digitale portaal
van Eagle.be voor de aanvragen. Momenteel wordt dit
programma nog afgestemd op onze gemeente.

Fietszone in dorpscentrum
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GEZON DE GEMEENTE

Beweegplan op maat
Met het project ‘Bewegen Op Verwijzing’ kunnen
mensen met een gezondheidsrisico terecht bij een
coach voor begeleiding op maat. In Schelle helpt
coach Kristel Verrydt mensen die te weinig bewegen
graag op weg.
Samen met Kristel maak je een beweegplan op maat dat
rekening houdt met jouw gezondheidsrisico. Dat plan kan
gaan van een dagelijkse fietstocht naar het werk of de
winkel tot een wekelijks dans-, zwem- of petanque-uurtje
in de buurt. Ze zoekt een passende beweegactiviteit en
motiveert jou om de eerste stappen te zetten en om vol te
houden.
Voordelig tarief
Je kan rekenen op maximum 7 uur individuele begeleiding.
Bedoeling is dat jij na de coaching jouw actiever leven
zelfstandig kan verderzetten. Voor een individuele sessie
betaal je 5 euro per kwartier, voor een groepssessie 1 euro
per kwartier. Wie recht heeft verhoogde tegemoetkoming,
krijgt een extra korting.
Om huisartsen te ontlasten tijdens de coronacrisis heb
je tijdelijk geen verwijsbrief nodig om met Bewegen
Op Verwijzing te starten. Je mag rechtstreeks contact
opnemen met de beweegcoach.

Contacteer Kristel via
schelle@bewegenopverwijzing.be
0499 31 76 44

Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker

Loop- en
wandelevenement
RupelRun
In maart en april kan je in Hemiksem, Aartselaar,
Niel en Schelle deelnemen aan het gratis
coronaproof loop- en wandelevenement Rupelrun.
Elke gemeente voorziet vier trajecten met afstanden
van 2 tot 21 km. Het zijn telkens lussen met start en
aankomst op dezelfde plaats. Voor Schelle is dat aan
het veer.
De getrainde lopers kunnen zich wagen aan een
halve marathon (21 km) waarbij je de verschillende
gemeenten doorkruist. Je kan elk traject lopen of
wandelen op een vrij moment naar keuze, rekening
houdende met de actuele coronarichtlijnen.
Op www.rupelrun.be vind je een overzicht van alle
routes.

Gemeentehuis
in blauw licht

WandelZoekFoto
BingoTocht

In maart staat het gemeentehuis in blauw led-licht
om het Bevolkingsonderzoek Dikkedarmkanker in
de kijker te zetten. We moedigen inwoners aan om
de gratis test te doen die je ontvangt als je tussen
de 50 en 75 jaar bent en het twee jaar geleden is dat
je een stoelgangstaal liet onderzoeken.

Kijk tijdens deze wandeling van 2,5 km goed rond en
doorstreep het vakje van wat je ziet. De eerste die
horizontaal of verticaal 5 vakjes op een rij heeft doorstreept
roept (luid) BINGO en wint! Maar heeft op het einde van
de tocht iemand alle vakjes doorstreept, dan gaat die
alsnog met de overwinning lopen. Je volgt de route die
aangegeven is met de wandelknooppunten.

Elke persoon waarbij we dikkedarmkanker voortijdig opsporen is een winst voor de gezondheid
van onze inwoners. In 2018 nam de gemeente het
initiatief om de leeftijdsgrens van dit onderzoek
voor haar inwoners te verlagen naar 50 jaar. Sinds
vorig jaar werd dit proefproject uitgebreid over heel
Vlaanderen.
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» print de bingokaart af via
www.schelle.be/vrije-tijd/jeugd/activiteiten
» haal ze tijdens de openingsuren gratis af bij het
onthaal van het gemeentehuis of in de sporthal

SOCIAAL

Ken jij hoplr al?

Een buurt waar mensen elkaar kennen, is een leukere buurt. Momenteel zijn er 700 Schelse huishoudens
aangesloten bij hoplr, het sociaal buurtnetwerk dat buren met elkaar in verbinding brengt.
Zin om ook mee te doen?
Begin april valt er een nieuwe uitnodigingsbrief in jouw
bus met een buurtcode om je te registreren. Download
de mobiele app of surf naar www.hoplr.be en registreer je
met de code. Als je al geregistreerd bent, hoef je dat niet
opnieuw te doen.
Je kan ook zonder code registreren. Dan kies je tijdens
het inschrijvingsproces voor 'Ik heb geen brief met code
ontvangen‘. Hoplr kijkt dan jouw aanvraag na en geeft je
toegang.
Nieuw: burenhulp
Eind 2020 lanceerde hoplr burenhulp. Dit maakt het
gemakkelijk om hulp te bieden en hulp te zoeken. Via jouw
profiel kies je uit meer dan 60 vaardigheden waarmee je
buren kan helpen, deel je een hulpvraag of bekijk je het
volledige hulpaanbod in jouw buurt.

www.hoplr.com

Zelfstandig leven met een beperking?
Dat kan!
Wil je zelfstandig leven? Is hulp daarbij welkom of nodig? Dan kan Mobilant je ondersteunen.
Welke vorm het best past bij jouw vraag, zoek je samen uit in een gesprek.
Of het nu gaat om contact leggen, moeilijke brieven
lezen, werk of een hobby zoeken, naar de dokter gaan,
hulpmiddelen aanvragen, stress verminderen of je
dromen waarmaken, … het leven zit vol uitdagingen.
Begeleiders, partners en vrijwilligers van Mobilant
staan klaar om jou te ondersteunen.
Mobilant is er voor alle mensen met een beperking.
Wie niet over een Persoonsvolgend Budget beschikt
kan ondersteuning krijgen via de Rechtstreeks

Toegankelijke Hulp. Breng bij je eerste bezoek je
identiteitskaart en pincode mee.

Maak een afspraak voor een ontmoeting op het
gemeentehuis: 03 458 42 50 - info@mobilant.be.
Ook online is een gesprek mogelijk.
www.mobilant.be

Hulp voor zelfstandigen in moeilijkheden
Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden.
Een team van gespecialiseerde beroepskrachten helpt je
gratis verder op economisch, juridisch en psychologisch
vlak.
Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie terecht voor
het redden van hun zaak, voor het leefbaar maken van een
faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start
na faling.

OCMW Schelle kan, als partner van Dyzo, jou ondersteunen
en doorverwijzen. Hoe sneller je ons contacteert, hoe meer
we kunnen betekenen voor jou.

info@dyzo.be
0800/11106 (elke werkdag tussen 9 en 12 uur)
www.dyzo.be of via: socialedienst@schelle.be
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

Leren programmeren
voor jongeren
De vrijwilligers van Coderdojo geven in coronatijden online
workshops aan jongeren van 7 tot 18 jaar. Zij brengen de
beginselen van het programmeren bij en leren websites,
apps en games maken. Geen voorkennis nodig, wel een pc
en internetverbinding. -12-jarigen worden best bijgestaan
door een ouder.
» zaterdag 20 maart, 24 april en 22 mei van 14 tot 17 uur
» gratis na verplichte inschrijving:
www.coderdojobelgium.be/nl

Culturele wandeling
vol muziek en woord

Verhalenparade Rupelbib

Tijdens drie wandelingen (5,5 km, 6 km of 9 km) in
de prachtige omgeving van Hemiksem, Schelle en
Niel maak je tot en met 28 maart digitaal kennis
met de muziek- en woordkunsten van de leerlingen
van onze academie. Scan de QR-codes en luister al
stappend naar hun werk!

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.

Het start- en eindpunt is aan de academie voor
muziek en woord in Hemiksem (Nijverheidsstraat
27). De plannetjes kan je downloaden op
www.academiehsn.be. Voor een optimale beleving
gebruik je best oortjes of een koptelefoon. Volg
steeds de geldende coronamaatregelen op.
Deelname is gratis.

» intergem. bib Hemiksem van 15 tot 16 uur op woensdag
28 april, 12 en 26 mei (van 3 tot 7 jaar)
» intergem. bib Niel van 15 tot 16 uur op woensdag 19 mei
(van 4 tot 8 jaar)
» gratis na verplichte inschrijving: www.ivebica.
bibliotheek.be of in de bib

Faststone: digitale foto’s bewerken
De Rupelbibvrijwilligers tonen hoe je met FastStone op
je computer aan de slag kan gaan met je digitale foto’s.
Dit gratis programma is geen Photoshop maar biedt
toch bewerkingsmogelijkheden zoals foto’s converteren
en kleuren aanpassen. Je hoeft zelf geen laptop mee
te brengen. Breng wel jouw fototoestel mee met een
kabeltje om het aan te sluiten aan onze laptops.

»
»
»
»

dinsdag 4-11-18 en 25 mei van 9.30 tot 12 uur
intergem. bib, vestiging Niel
€ 3 voor de reeks van 4 lessen
inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

»
»
»
»

maandag 31 mei van 9.30 tot 12 uur
intergem. bib, vestiging Niel
€3
inschrijven: www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib

Internetfraude herkennen
Phishing (internetfraude) is online oplichting door valse
e-mails, websites of berichten. Maar hoe herken je die valse
mails en hoe maak je het onderscheid met betrouwbare
berichten? Hoe gaan cybercriminelen te werk en wat kan
je eraan doen? De Rupelbib-vrijwilligers geven tips om te
beoordelen of je een bericht kan vertrouwen.
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ACTIVITEITEN IVEBICA

Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

Stilte zaaien in de Plukboerderij
Alex Jacques, mindfulness-begeleider, nodigt je uit om
op een ervaringsgerichte manier te onderzoeken hoe
je stilte kan cultiveren. Na deze buitensessie kan je de
stilte laten doorwerken in de mooie omgeving van de
Plukboerderij.
Kleed je met voldoende lagen en neem een dekentje

Stiltewandeling
in Niels Broek (4+)
Tijdens de stiltewandeling, begeleid door Natuurpunt,
laten we ouders en (kleine) kinderen op een speelse manier
stilstaan bij de stilte en geluiden van de natuur. Zo ervaar
je dit stukje natuur op een andere manier. Buggy’s kunnen
eventueel, maar laat je best thuis bij regenachtige dagen
vooraf of op de dag zelf.
» zondag 9 mei om 9 en 10 uur
» vertrek Natuurgebied Niels Broek, aan Broeklei 1, Niel
(WZC Maria Boodschap)
» € 4 / € 2 (-12 jaar)
» inschrijven verplicht: www.ivebica.be, intergem. bib
Hemiksem, cultuurdienst gemeentehuis Schelle

mee. We voorzien stoelen om comfortabel te kunnen
zitten.
» zaterdag 8 mei om 7.30 en 9 uur
» De Plukboerderij, Steenwinkelstraat 499, Schelle
» € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle & Niel)
» inschrijven verplicht: www.ivebica.be, intergem. bib
Hemiksem, cultuurdienst gemeentehuis Schelle

Leren met de bib
Leden van de bib kunnen gratis online cursussen
volgen. Surf daarvoor naar https://ivebica.
bibliotheek.be en zoek onder ‘Digibib’ naar ‘Online
leren’.
Er zijn drie vormen van cursussen: webinars
(voordrachten), e-learning (geschreven lessen)
en essentials (heel korte intro’s). Zo kan je een
initiatie Spaans of Italiaans volgen, je digitale skills
verbeteren met een cursus ‘Starten met Excel’ of
een cursus Office 365 of vernemen of het echt
noodzakelijk is om elke dag 1000 stappen te zetten.

Maestroconcerten
De laatstejaarsstudenten die na tien jaar afstuderen geven
van 17 tot 22 mei een aantal concerten. Jouw aanwezigheid
is voor hen een steun, maar vooral een fijne kans om een
fantastische muzikale avond te beleven.

© Bruno Marschang

» maandag 17 mei en donderdag 20 mei om 19 uur,
abdij Hemiksem (Scheldezaal)
» vrijdag 21 mei om 19 uur,
O.L.Vrouw Geboortekerk Niel (Kerkstraat 1)
» zaterdag 22 mei om 16.30 en 19 uur,
abdij Hemiksem (Scheldezaal)
» gratis
» kijk op www.academiehsn.be voor de laatste info rond
de coronamaatregelen

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. Als deze regeling van
toepassing is staat het bij de activiteit aangegeven in
het ticketsysteem.

» Breng een mondmasker mee naar de activiteiten.
» Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele
maatregelen tegen het coronavirus.
» Bij verplaatsingen of annuleringen van activiteiten
brengen we je zo snel mogelijk op de hoogte.
We werken ook verder aan het digitaal/online aanbod.
Hou dus zeker onze website www.ivebica.be in het oog.
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Jobstudenten gezocht
De gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang
‘De Schellebel’ zoekt jobstudenten voor juli en augustus.

Paas- en
zomerkampen
De ‘Zapposdagen’ is een gekend begrip voor
spetterende activiteiten tijdens de school
vakanties voor jongeren van 5 tot 16 jaar. De
vrijetijdsdiensten van Schelle, Niel en Hemiksem
organiseren samen toffe uitstappen, workshops,
filmdagen, … Elke activiteit is anders, kijk daarom
zeker de uren en de leeftijd per activiteit na!
Tijdens de paasvakantie zijn er nog een aantal
plaatsjes vrij. Voor de zomerkampen kan je
inschrijven vanaf 15 maart.
Aanbod: www.schelle.be/vrije-tijd/jeugd/
activiteiten/
Digitaal inschrijven via I-school.

Infoavond
‘Huren bij jezelf’

Voorwaarden:
» je bent minstens 18 jaar
» je beschikt over een kwalificatiebewijs van Kind en
Gezin (voorbeeld: diploma kinderzorg, begeleider in de
kinderopvang, sociale en technische wetenschappen,
jeugd- en gehandicaptenzorg, verpleegkunde of een
attest dat bevestigt dat het eerste en tweede jaar van de
opleiding leraar kleuteronderwijs, leraar lager onderwijs
of graduaat orthopedagogie met vrucht is voltooid.)
Mail jouw kandidatuur naar schellebel@schelle.be.

Proficiat
Gouden jubileum (50 jaar gehuwd)
Dirk Deroo en Arlette Raeymaekers
Eddy Van den Bruel en Ingrid Van verre
Briljant jubileum (65 jaar gehuwd)
Gerard Van der Roost en Anna Vervliet
We publiceren enkel namen waarvoor we toelating
kregen. Je kan een geboorte of overlijden doorgeven
via het onthaal van het gemeentehuis:
onthaal@schelle.be

Huur je een woning en wens je op termijn een eigen
woning te werven? Ken je de mogelijkheid om te huren bij
jezelf? Je krijgt alle info tijdens de digitale infoavond op
dinsdag 30 maart vanaf 19.30 uur.
www.wooncoop.be (zoek bij evenementen)
Inschrijven: www.igean.be/infoavondwooncoop

Een Europees rijbewijs in bankkaartmodel is tien jaar geldig. Is jouw rijbewijs
nog minder dan 3 maand geldig? Maak dan een afspraak met de dienst
burgerzaken om het rijbewijs te hernieuwen. De gemeente kan de vervaldatum
immers niet opvolgen.

burger@schelle.be
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WIST JE
DAT?

PRIKBORD

Bloedinzameling
Rode Kruis

Kinderopvang bij
onthaalouders

19 mei – 28 juli – 20 oktober
tussen 17.30 en 20.30 uur
gemeentehuis Schelle
Afspraak maken:
www.rodekruis.be/afdeling/niel-schelle/

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

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

Studie voor
een nieuwe A12
Het Agentschap Wegen en Verkeer voert
een studie uit naar de herinrichting van 5
kruispunten op de A12 in Aartselaar en Wilrijk.
Het doel is om voor alle weggebruikers de
veiligheid en doorstroming te verbeteren.
Schrijf in op de digitale nieuwsbrief via
www.wegenenverkeer.be/A12 en blijf op de
hoogte!

Gratis juridisch
advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis
juridisch advies van een advocaat op donderdag
25 maart, 8 en 29 april, 13 en 27 mei, 10 en 24 juni
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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in Schelle
Onze verenigingen organiseren activiteiten die toegelaten
zijn onder de geldende maatregelen. Informeer je vooraf bij
de verenigingen voor de correcte info.
De contactgegevens vind je op www.schelle.be in de
rubriek vrije tijd - verenigingen.

WTC De Beren

Bubbel-fietsen voor leden
Info om lid te worden: 0478 97 30 54
 www.wtc-de-beren-schelle.be

Viva SVV

Bloemschikken
eventueel via online-les
 Rita Langhmans - 0495 77 01 16

PG 1 8 • I N F O SC H E L L E MA ART - APR I L - M EI 20 21

Noodnummers en
meldingen
» Dringende hulp van politie, brandweer,
ambulance: 112
» Politie Rupel: 03 443 09 00
» Brandweer niet dringende interventies zoals
wespen-verdelging, wateroverlast of algemene
vragen: 015 280 280 of e-loket op
www.brandweerzonerivierenland.be
» www.huisartsenwachtpostn16.be - 03 886 16 16
(van vrijdagavond 19 uur tot maandagochtend 7
uur, feestdag avond voordien 19 uur tot volgende
ochtend 7 uur)
» Apotheek van wacht: 0903 99 000
» Defecte straatlamp: 078 35 35 00
www.straatlampen.be
» Gasreuk: 0800 65 0 65
» Pidpa (straatkolk, riooldeksel, bij geen
drinkwater): 0800 90 300 - www.pidpa.be
» Verzakking voetpad: ow@schelle.be
03 871 98 49
» Weginfrastructuur, verkeersborden, bermen,
zwerfvuil: www.meldpuntwegen.be
» Waterlopen: www.meldpuntwaterlopen.be
» Huisvuil (behalve restafval):
inzameling@igean.be - 03 350 08 14
» Restafval: milieu@schelle.be - 03 871 98 52
» Meldingsformulier op www.schelle.be

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

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.
» 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
Tijdens de openingsuren kan je aan het onthaal zonder
afspraak terecht:
» om documenten op te halen die je telefonisch hebt
aangevraagd
» om een gft-container op te halen
» om een exemplaar te ontvangen van de afvalkalender,
het infoblad, de anti-reclamesticker, de huisdiersticker
en verschillende toeristische folders
» om gevonden voorwerpen binnen te brengen.

Politiepost enkel in Boom

Je kan op het zonecommissariaat (J. Van Cleemputplein
5 – Boom) elke dag terecht van 8 tot 20 uur, ook tijdens
weekends en op feestdagen. De politieposten in de
gemeentehuizen blijven voorlopig gesloten.
Niet-dringende vragen:
 03 443 09 00 - pz.rupel@police.belgium.eu
Voor dringende politiehulp bel je meteen 101!
www.politiezonerupel.be

Openingsuren gemeentehuis Diensten
op afspraak telefonisch
(ingang via Peperstraat 38) bereikbaar
Maandag

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

De gemeentediensten zijn gesloten
op 5 april, 13-14-24 mei 2021.

Update je Recycle!-app
Check of jouw app de laatste update kreeg. Enkel
de nieuwste versie 2.1.4. bevat de ophaalmomenten
van 2021. Het is belangrijk om notificaties toe
te staan, zowel in de app als via je smartphoneinstellingen.

Data gemeente- en OCMW-raad

Donderdag 25 maart, 22 april, 27 mei en 1 juli 2021 om 20
uur in het gemeentehuis. 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.

Ophaling afval
Restafval: 1-8-15-22-29 april, 6-12-20-27 mei, 3-10-17-24 juni
Papier en karton: 28 maart, 22 april, 20 mei, 17 juni
GFT+ en PMD: 19 maart, 2-16-30 april, 14-28 mei, 11-25 juni
Grof vuil: 03 871 98 54 - milieu@schelle.be
Via de Recycle app krijg je alle info over de ophalingen.

Recyclagepark

Dinsdag en donderdag 9-12 uur en 13-17 uur, woensdag
13-19 uur, vrijdag 13-17 uur, zaterdag 9-16 uur, Gesloten op
5 april, 1-13-24 mei
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Koop lokaal
en win een fiets
Tot 15 mei 2021 kan je deelnemen aan de
voorjaarsactie van de Handelsvereniging
Schelle, de Lokale Ondernemersraad en
het gemeentebestuur. Verzamel loten bij
jouw aankopen en steek ze in de box bij de
deelnemende handelaars!
Je herkent een deelnemende handelaar aan
de affiche in hun zaak. Elke handelaar kiest
zelf voor welk bedrag je een lot ontvangt. In
de prijzenpot zitten 8 elektrische fietsen als
hoofdprijs aangevuld met geschenken van
lokale handelaars.
De trekking van de winnaars vindt plaats op
25 mei 2021 om 20 uur op het gemeentehuis
van Schelle. De winnaars worden persoonlijk
verwittigd en bekendgemaakt via de
communicatiekanalen van de gemeente.
Slechts 1 lid van eenzelfde gezin of wonend op
eenzelfde adres kan een prijs winnen.
www.schelle.be

Doe mee aan de Floriade

Alle Schellenaren die hun gevel en/of voortuin graag opfleuren met bloemen en planten kunnen aan de
Floriade 2021 deelnemen. De wedstrijd loopt van april tot en met september.
Een deskundige jury inspecteert in die periode alle
adressen tweemaal. Er zijn extra punten voor het gebruik
van bijenvriendelijke plantensoorten, inheemse planten,
struiken en boomsoorten. De deelname is gratis en je kan
er mooie prijzen mee winnen. Het reglement lees je via het
digitale loket van www.schelle.be (Floriade).
Gratis inschrijven kan tot 30 maart 2021 via het digitale
loket op www.schelle.be of door dit formulier te bezorgen
aan het onthaal van het gemeentehuis.
De deelnemers van vorig jaar zijn automatisch
ingeschreven voor de Floriade 2021.

Inschrijvingsformulier Floriade 2021
Familie/Dhr./Mevr:...............................................................................
Straat + nummer:...................................................................................
.................................................................................................................................

Tel.:.......................................................................................................................
Mail:....................................................................................................................
Neemt deel aan de bebloemingswedstrijd in:


Categorie A: gevel, verdieping of balkon

zonder voortuin

PG 2 0 • I N F O SC H E L LE MA ART - APR I L - M EI 20 21



Categorie B: ingesloten bebouwing



Categorie C: halfopen bebouwing



Categorie D: open bebouwing

