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In Volkstuin Aerdborg groeien op 73 perceeltjes allerlei lekkernijen. 
Binnenkort start daar op een nabijgelegen stuk grond een nieuw 
project rond eetbaar groen. Ontdek op pagina 8 hoe jij kan meedoen! 
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VO O R W O O R D

Beste Schellenaar,
Geleidelijk komen er hoopvolle signalen dat onze maat-
schappij COVID-19 onder controle krijgt. De vaccinaties 
werken. Ga in op de uitnodiging om u te laten inenten. In 
het straatbeeld ontdekte u misschien al de vier Schellenaren 
die u aanmoedigen om u te laten vaccineren. U beschermt 
uzelf maar ook iedereen die u lief is. Een absolute waarborg 
tegen corona bestaat evenwel (nog) niet. 

De wetenschap ontwikkelde tegen een onwaarschijnlijke 
snelheid meerdere vaccins. Bijna wonderbaarlijk. Ze geven 
uitzicht op een wereld die geleidelijk terug open gaat, op 
iets meer vrijheid. Versoepelingen worden mogelijk. Om te 
vermijden dat onze bewegingsvrijheid terug op slot moet, 
is het noodzakelijk de basisregels te blijven volgen. 

Het virus gaat over en doorheen de wereld. Vrijheid kan 
maar groeien als heel de wereld is gevaccineerd, ook de 
armere landen. Zolang dit niet is gebeurd, ontwikkelen zich 
steeds nieuwe varianten. 

Gebruik de toegemeten en groeiende vrijheid zeer 
verstandig: hou afstand, vermijd te grote samenkomsten, 
verlucht de binnenruimte, draag een mondmasker, vergeet 
de handgel niet, neem vakantie in het binnenland, …

Het vaccinatietempo ligt in onze omgeving vrij goed … en 
hopelijk kunnen jongeren zonder al te veel problemen op 
kamp vertrekken. Als bestuur proberen we zo veel mogelijk 
activiteiten en initiatieven kansen te geven. Samen met onze 
noodplanningsdienst en de veiligheidsdiensten bekijken we 
alle aanvragen dan ook grondig en zorgen we, samen met de 
organisatoren, dat aan alle COVID-19 regels voldaan wordt.

Groene lente 
De lente deed ons even genieten van prachtige bloesems. 
Regen en zon zetten bomen en planten in fris, kleurrijk 
groen. De kracht van de lente tovert een nieuwe omgeving 
en een ander landschap. Op  een mooi lenteschilderij is 
ook in alle kleuren en vormen kruid te zien, ook minder 
gewenst en aanvaard kruid. 

Dit kruid groeit overal tegelijk. Het verwijderen ervan 
vraagt zeer veel arbeidskracht en dat maandenlang. Als één 
van de zeven eerste gemeenten in Vlaanderen gebruikt ons 
bestuur sinds 2004 geen pesticiden meer. Het voorkomt 
bodem en grondwaterverontreiniging. Onze groenwerkers 
verrichten schitterend werk. Zij zijn gestart aan hun 17e 
jaar zonder onkruidbestrijdingsmiddelen. Ook uw straat 
komt aan de beurt. Groet onze werkers met een applausje.  

Zoals opgelegd in het bermdecreet worden grachten en 
bermen pas gemaaid na 5 juni. Een tweede maaibeurt 
volgt na 15 september. Grachten in beheer van Aquafin 
worden tweejaarlijks gemaaid. Het groen van de grachten 
remt de doorstromingssnelheid van het water een beetje 
af. Daardoor krijgt het water iets meer tijd om te infiltreren. 
Alle beetjes helpen. 

Water: stromend goud dat leven geeft
De klimaatverandering confronteert ons met langere droge 
perioden afgewisseld met korte, hevige regenvlagen. Men 
kan droogte en wateroverlast voorkomen, of minstens ver-
minderen, door het maximaal kansen te geven in de bodem 
te infiltreren. Wateroverlast en droogte heffen mekaar zo op. 

Wees ook zuinig met het kraantjeswater. Het is kostbaar 
en zal dit nog meer worden. Vang regenwater maximaal 
op om het te hergebruiken. Vermijd overbodige verharding 
en laat water in de bodem trekken. Onthard waar kan, 
vergroen en plant een boompje meer. 

Iedereen kan hier iets toe bijdragen en het komt ons allen ten 
goede. Het zijn signalen van hoop en toekomst. Als iedereen 
in Vlaanderen 15 m2 zou ontharden dan kan er per jaar 
ongeveer 1,5 miljard water in de bodem worden gestockeerd. 

Ons bestuur zet hier ook meer bewust op in. Op 
meerdere plaatsen was dit al te zien. Zo maakte aan de 
R. Veremansstraat en de hoek van de Frans Cretenlaan-
Boerenkrijgstraat asfalt plaats voor groen. De klinkers van 
het fietspad aan de Tolhuisstraat werden vervangen door 
een waterdoorlatende halfverharding en op meerdere 
plaatsen werden overbodige dals weg gehaald om te 
vergroenen. In het kader van de herstructurering van de 
Fabiolalaan wordt minstens 6.000 m2 onthard.

Intergemeentelijk cultuuraanbod
Schelle, Hemiksem en Niel hernieuwden voor 18 jaar, 
tot 2039, hun intergemeentelijke samenwerking op het 
vlak van bibliotheekwezen, cultuur en Academie voor 
Muziek en Woord. Deze verlenging is een stevige basis 
om de organisatiestructuur verder uit te bouwen en de 
beleidsdomeinen sterker op elkaar af te stemmen. 

IVEBICA staat voor de uitdaging om een cultuuraanbod 
voor 35.000 inwoners uit te dragen. Voor de Academie 
wordt dit een werkingsgebied voor 50.000 inwoners door 
de samenwerking met Aartselaar.

De ambities zijn niet gering: een hoofdbibliotheek in de 
te restaureren zuidvleugel van de abdij van Hemiksem, 
bibliotheekruimte in Niel, uitbouw van een digitaal atelier, 
uitbreiding van de academie tot een kunstenacademie met 
dans en beeld. Ruimten voor cultuurevenementen moeten 
worden geoptimaliseerd en bovenal is er nood aan een 
aangepaste zaal voor podiumkunsten. 

Boom zoekt grond
Schelle ondertekende het Bomencharter Vlaanderen 
en engageert zich om tussen de 22.000 en 25.000 
extra bomen te planten tussen 2019 en 2024. Elke 
boom telt … daarom roepen we op om te kijken of er 
in jouw (voor)tuin nog een plaatsje is voor een extra 
boom. Registreer jouw boom via ons digitale loket op 
www.schelle.be en laat hem meetellen!
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Zaterdag 12 juni kan je alvast kennismaken met het aanbod 
voor het nieuwe schooljaar van onze Academie. Geef je 
kinderen de kans om hun persoonlijkheid te verrijken 
en laat ze kennismaken met een wereld vol muziek. In 
afwachting dat de Academie de toestemming krijgt om 
een afdeling dans in te richten, kreeg de turnzaal van 
GBS De Klim een nieuwe sportvloer die ook geschikt is 
voor dans. Midden mei werd Kevin Verlaeckt benoemd als 
directeur van de Academie.

Koop lokaal
Van februari tot mei ontving je bij een dertigtal handelaars 
een lotje van onze voorjaarsactie. Het lokaal bestuur 
investeerde in acht elektrische fietsen als hoofdprijs, onze 
handelaars vulden de prijzenpot verder aan met talrijke 
geschenken. Wanneer u dit leest zijn de winnaars gekend. 
U ontdekt ze op de gemeentelijke website of u kan de lijst 
op het gemeentehuis opvragen.

Deze actie, als onderdeel van het gemeentelijk 
coronaplan, was een mooie samenwerking tussen de 
Handelsvereniging Schelle, de Lokale Ondernemersraad en 
het gemeentebestuur. Blijf ook na deze actie onze lokale 
ondernemers steunen! 

De dienstverlenende ondernemingen in onze gemeente 
nemen ook nog toe met recent onder andere de start 
van een podoloog en een schoonheidssalon. In de nabije 
toekomst verwachten we ook nog een nieuwe horecazaak 
in het centrum.

Elke stap telt
In 2021 stapt Schelle mee in de 10 000 stappen-actie. We 
starten met een grootschalig project om onze inwoners 
aan te zetten tot meer bewegen. Tienduizend stappen 
per dag (achtduizend voor senioren) helpen om je 
gezondheid fundamenteel te verbeteren. Nog dit jaar zal 
je stappensignalisaties zien opduiken in het straatbeeld. 
Stappen maar want: elke stap telt!

Veel moed aan onze studenten
Juni is natuurlijk ook een examenmaand. Voor de derde 
keer maken we op het gemeentehuis een plekje vrij voor 
onze studenten. Zo geven we hen de kans om toch veilig 
samen en dichtbij huis te studeren. We wensen alle 
studenten, klein en groot, veel moed!

Samen kunnen we stilaan uitkijken 
naar de zomermaanden. Op de 
volgende bladzijden ontdek je heel 
wat tips om de komende weken 
ons dorp of de ruimere omgeving 
misschien op een andere manier te 
ontdekken. Geniet er van maar hou 
het veilig!

Rob Mennes
Uw burgemeester

VO O R W O O R D
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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.

Bescherm jezelf  
en je omgeving.

KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP  
LAATJEVACCINEREN.BE

Blijf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Lizzy Van Den Berge
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Nieuwe invulling Electrabelsite
De oude elektriciteitscentrale in Schelle is twintig jaar buiten gebruik. De provincie Antwerpen onderzoekt 
de herbestemmingsmogelijkheden. Hiervoor maakt men het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) 
Electrabelsite op. Momenteel is het gebied van 82,5 hectare aangeduid als zone voor industrie en openbaar 
nut. Het voorontwerp dat nu op tafel ligt, laat beperkte ontwikkelingen toe en versterkt het aanwezige groen.

In 2019 schoof de startnota drie alternatieven naar voor: 
een energie-, een woon- en een recreatielandschap. 
De publieke raadpleging daarover leverde heel wat 
interessante feedback van omwonenden en betrokkenen 
op. Op basis daarvan werd de startnota omgevormd tot 
een scopingnota.

Onafhankelijke experten onderzochten het effect van de 
verschillende bouwstenen van de drie alternatieven. De 
mogelijke effecten op mobiliteit, bodem, lucht, geluid, 
water, natuur, landschap en omgeving schreven ze neer in 
het ontwerp-MilieuEffectenRapport of ontwerp-plan-MER.

Voorontwerp
De provincie Antwerpen ging daarna met verschillende 
adviesinstanties samen aan het werk om te komen tot een 
goed afgewogen en realiseerbaar plan. Het voorontwerp 
zet in op zuinig ruimtegebruik en behoud van groen door 
55 hectare groene ruimte toegankelijk te maken. 

Het stelt enerzijds een compacte zone naast de 
generatorhal met maximum 300 woningen, een 
cultuurhal, horeca en recreatie voor. Anderzijds zet het de 
huidige zonevreemde bossen in bosgebied om en duidt 
het extra natuurgebied aan in de zone met 2 van de 3 
windmolens die ondertussen afgebroken zijn.

Adviesprocedure en openbaar onderzoek
De provincie Antwerpen vraagt nu advies aan de decretaal 
bepaalde adviesinstanties. Dat zijn de gemeentebesturen 
van Schelle, Hemiksem en Niel, en een aantal Vlaamse 
instanties zoals het departement Omgeving, De Vlaamse 
Waterweg, de Vlaamse Milieumaatschappij en het 
Agentschap Natuur en Bos.

Op basis van die adviezen zet de provincie Antwerpen het 
voorontwerp om naar het ontwerp-PRUP. Op dat ontwerp-
PRUP kan iedereen tijdens het openbaar onderzoek 
reageren. Omwonenden, betrokkenen en geïnteresseerde 
burgers krijgen dan alle kansen om hun mening te geven. 

Momenteel is de tijdsperiode van het openbaar onderzoek 
nog niet gekend. De gemeentelijke commissie ruimtelijke 
ordening (gecoro) wordt nog bijeengeroepen om een 
advies te formuleren.

Achtergrond
Na de eerste wereldoorlog steeg de vraag naar 
elektriciteit. Om hieraan te voldoen, werd in 1930 de 
Interescautcentrale door de Société Générale Belge 
de Production d’Electricité Interscaut opgericht. 
De fabriek zelf is gefaseerd uitgegroeid tot een 
fabriekscomplex met vijf schouwen dat 80 jaar 
lang de regio domineerde. Naast de toegangsweg 
ontstond de tuinwijk voor de arbeiders en de 
ingenieurs van de centrale.

Na een brand in 2000 en de sloop van de fabriek 
in 2008 rest enkel nog de bakstenen generatorhal. 
Na het stopzetten van de activiteiten op de 
Electrabelsite en de verkoop van de gronden worden 
de mogelijkheden naar een nieuwe invulling en/
of herbestemming onderzocht door de provincie. 
Momenteel is het gebied aangeduid als zone voor 
industrie en openbaar nut.

Actuele info over de opmaak van het PRUP Electrabelsite vind je op www.provincieantwerpen.be  
(zoek op ‘PRUP Electrabelsite’). Je kan er ook inschrijven op de nieuwsbrief over dit PRUP.
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R U I MT E L I J K E  O R D E N I N G 

Openbaar onderzoek tot 5 juli 2021
Gedeeltelijke herziening van gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan
Na heel wat voorbereidend studiewerk stelde de gemeenteraad op 25 maart 2021 de aanpassingen aan het 
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) voor de gemeente Schelle voorlopig vast. Tot 5 juli 2021 loopt 
een openbaar onderzoek waarbij iedereen het dossier kan inkijken en zijn mening kan geven. 

Het GRS legt de grote krijtlijnen vast met ruimtelijke 
ontwikkelingskansen van de delen binnen onze gemeente 
die in herziening worden geplaatst. Dit plan zegt niets over 
individuele percelen, het is wel een schematische oplijsting 
van beleidsopties. Het vormt de basis voor elk ruimtelijk 
uitvoeringsplan (RUP) dat wel uitspraken bevat over 
specifieke percelen.

Een GRS bestaat altijd uit een informatief, richtinggevend 
en bindend gedeelte. Het informatieve gedeelte beschrijft 
de huidige toestand. Het richtinggevend gedeelte kijkt 
naar de doelstellingen voor de toekomst. In het bindend 
gedeelte staan de concrete acties om doelstellingen te 
realiseren. 

Waar vind je het document?
 » op www.schelle.be in de rubriek bekendmakingen 

onder openbare onderzoeken of zoek op gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan (ook de powerpoint van de 
infosessie kan je daar bekijken)

 » op het gemeentehuis na afspraak met de dienst 
ruimtelijke ordening

Met alle vragen kan je terecht op de dienst ruimtelijke 
ordening. Stuur bij voorkeur een mail zodat de dienst het 
antwoord makkelijk kan bezorgen. 

Hoe kan je reageren?
Opmerkingen en bezwaren kan je indienen tot 5 juli 2021:
 » per mail naar ro@schelle.be 
 » per beveiligde zending naar Gecoro, Fabiolalaan 55,  

2627 Schelle

Hoe gaat het verder?
De Gecoro verwerkt alle binnengekomen opmerkingen 
waarna de gemeenteraad het gemeentelijk ruimtelijk 
structuurplan definitief vaststelt. Dit document wordt dan 
voorgelegd aan de deputatie van provincie Antwerpen en 
is dan de basis voor de verdere ontwikkeling van Schelle.

  
ro@schelle.be
03 871 98 46

Kort gezegd
Het bestuur maakt werk van een gedeeltelijke 
herziening van het gemeentelijk ruimtelijk 
struc tuur plan (GRS). Dit is onder andere nodig 
voor de herinrichting van de dorpskern en het 
multi functioneel gebruik van de voor malige 
ontginningszone in de Tuinlei. De Electrabel site valt 
buiten de herziening omdat de herbestemmings-
mogelijkheden deel uitmaken van een provinciaal 
ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP)
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Gezocht: duurzame helden!
Op 25 september 2021 viert de hele wereld de zesde verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 
van de Verenigde Naties. Hierin staan 17 doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats moet 
maken tegen 2030. Dit worden de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development 
Goals (SDG’s) genoemd.

Samen met tientallen andere gemeenten viert Schelle die 
verjaardag van 18 tot 25 september. We hangen de SDG-
vlag uit en zetten onze eigen duurzame helden in de kijker. 
Deze helden zijn Schelse burgers, scholen, organisaties, 
bedrijven of andere groepen die op hun manier bijdragen 
aan een duurzame samenleving.

Stel je kandidaat 
De campagne focust dit jaar op helden die bijdragen 
aan de milieu-gerelateerde SDG’s (rond schoon water, 
verantwoorde consumptie, klimaatactie, zorg voor oceanen, 
bossen, biodiversiteit, …) maar laat ook ruimte om helden 
in de spotlights te plaatsen die inzetten op de andere 
doelen. 

Ben jij in je job, hobby of vereniging bezig met de zorg 
voor onze planeet? Of met de zorg voor je medemens of 
voor de brede maatschappij? Dan ben jij ongetwijfeld een 
duurzame held! Schelle pakt graag uit met jou als inwoner.

Mail voor 20 juli naar milieu@schelle.be jouw contact-
gegevens en een korte omschrijving van jouw activiteiten. 
Of ken je andere mensen die zich inzetten om van Schelle 
een gezonder, groener, eerlijker, rechtvaardiger, duurzamer, 

veiliger plekje te maken? Geef ook hun namen door en dan 
nemen wij contact op!

Wat doet een duurzame held tijdens de Week van de 
Duurzame Gemeente? 
Gewoon z’n ding! Wij zorgen dat je materiaal krijgt om je 
heldenstatus in de kijker te zetten én we maken lawaai 
rond alle helden via onze communicatiekanalen en op de 
campagnewebsite www.duurzamegemeente.be.

  
Nog niet helemaal overtuigd?
 » Bekijk de profielen van alle duurzame helden van de 

vorige edities op www.duurzamegemeente.be. 
 » Lees alles over de SDG’s op www.vvsg.be/sdgs.

Let op voor de eikenprocessierups!
De eikenprocessievlinder is een onschuldige grijze nachtvlinder van enkele centimeters groot. Helaas zijn de 
rupsen iets minder onschuldig. Zij bezitten irriterende brandharen die brandwonden op de huid en schade 
aan de ogen en luchtwegen veroorzaken.

De milieudienst volgt de gekende knelpunten op het 
openbaar domein op en schakelt indien nodig een 
specialist in voor de behandeling van de nesten. We 
bestrijden de rupsen ook op een natuurlijke manier. 
Op verschillende plaatsen, zoals in de Tuinlei, hangen 
nestkastjes op. Zo geven we een broedplaats aan mezen die 
ze als natuurlijke vijand van de rupsen opeten. Daarnaast 
maaien we op bepaalde plaatsen het gras minder vaak 
zodat de natuurlijke belagers van de processierups, zoals 
de sluipvliegen en -wespen, kans krijgen zich te nestelen en 
te voeden. 

Nest gespot op openbaar domein?
Neem contact op met de milieudienst:  
milieu@schelle.be
03 871 98 52

Wat als er in je tuin zitten?
Wanneer de rupsen op privégrond zitten, sta jij als 
eigenaar van de grond in voor de bestrijding. Je kan 
hiervoor een gespecialiseerde aannemer contacteren.  
Het preventief kappen van eikenbomen is verboden.

Lees de veelgestelde vragen over de eikenprocessie-rups na op de website van de provincie 
Antwerpen (zoekterm eikenprocessierups)
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D U U R Z A A M H E I D

Stenen eruit, groen erin!
Om periodes van droogte en intense neerslag beter op te vangen wil de gemeente zoveel mogelijk openbaar 
domein ontharden en vergroenen. Dit doen we door verhardingen weg te nemen en de vrijgekomen ruimte 
in te vullen met natuurlijke elementen.

Elke vierkante meter steen die wordt vervangen door groen 
helpt. Het water komt niet rechtstreeks in de riolering 
terecht, maar kan in de bodem wegzakken. Hierdoor wordt 
het riool ontlast en kan het de piekbuien beter opvangen. 
Zo ontstaat er minder wateroverlast en voorkomt het 
uitdroging van de bodem. 

Groene tuinen
Voor- en achtertuinen vormen een essentieel 
maar onderbenut potentieel in de strijd tegen de 
klimaatverandering. Alle tuinen samen vormen als het 
ware één groot park. Daarom moedigt de gemeente ook 
de inwoners aan om te ontharden en vergroenen waar 
mogelijk.

Groen slaat CO2 op en geeft ruimte aan water. Meer 
groen in de (voor)tuin draagt daarnaast bij aan meer 
biodiversiteit en het tegengaan van hittestress. Met het 
weghalen van stenen bied je meer ruimte aan planten en 
dieren en hou je de tuin koeler op hete zomerse dagen.

Daarnaast moet hemelwater zoveel mogelijk worden 
opgevangen en hergebruikt, bijvoorbeeld voor werken 

in de tuin. Daarom geeft de gemeente subsidies voor 
groendaken en regenwatertonnen  
(zie www.schelle.be -bekendmakingen)

Meer dan 3000 m2 onthardingsacties
Uitgevoerd
 » fietspad Tolhuisstraat: heraangelegd in 

waterdoorlatende halfverharding
 » fietspad in Interescautlaan onthard
 » uitbreiding groenstroken en wegschrapen 

overbodige asfaltverharding in Boerenkrijgwijk 
 » ontharding parking H. Verriestplaats
 » ontharding in Paepevelden 
 » nog kleinere onthardingen op aantal plaatsen

Toekomstplannen
 » ontharding paden aan visputten
 » ontharding versteend plein aan Clement 

Bolsensstraat
 » ontharding Fabiolalaan in kader van heraanleg

Daarnaast aanplanting van 24.000 ha bos tegen 
2024. 

VOORDELEN VAN ONTHARDEN EN VERGROENEN

Regenwater kan beter 
infiltreren in de bodem 

waardoor minder regenwater 
wordt afgevoerd

Vogels, insecten en andere 
dieren worden aangetrokken 

door planten en bomen

Meer natuurlijke elementen en 
water zorgen voor verkoeling

Minder kans op wateroverlast

Biodiversiteit wordt versterkt

Natuurlijke elementen 
zorgt voor absorptie van 

zonnewarmte

De grondwaterreserves  
worden aangevuld

De belevingswaarde vergroot 
door groene omgeving: meer 

zuurstof en meer rust.

Meer schaduw en natuur 
zorgen voor verkoeling in de 

zomer
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Meer eetbaar groen …  
kies jij mee?
In het vorige nummer kondigden we aan dat we 
samen willen nadenken over extra eetbaar groen in 
onze gemeente. De locatie voor dit project ‘Voedsel 
+ Dorp’ is ondertussen gekend en bevindt zich in de 
buurt van de samentuin Aerdborg.

We hoopten begin juni op een eerste ontmoeting met 
geïnteresseerde inwoners die de plek willen invullen 
aan de hand van de Keuzewijzer Eetbaar Groen van de 
provincie. Helaas steekt het coronavirus daar nog steeds 
een stokje voor. Als nieuwe datum leggen we donderdag  
2 september van 19.30 tot 21.30 uur vast. 

Zin om mee na te denken en de handen uit de mouwen te 
steken? Mail naar milieu@schelle.be jouw contactgegevens 
met vermelding ‘Voedsel+Dorp’ en je ontvangt alle info.

Dit project komt tot stand met steun van de provincie 
Antwerpen, de VLM en het Europese Landbouwfonds voor 
Plattelandsontwikkeling

  
www.schelle.be (zoek op eetbaar groen)

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 in de 
gemeente een productieve invulling geeft ten 
voordele van de inwoners. 

VOEDSEL
 DORP

Eerlijke kost 
samenaankopen
Vanuit de nood aan meer gezond lokaal, biologisch, 
ecologisch en eerlijk voedsel ontstond Eerlijke Kost 
Samenaankopen (EKOS). Lokale boeren, producenten en 
consumenten zetten zich vrijwillig in om samenaankopen 
en afhaalmomenten te organiseren in Schelle. 

Zin om aan dit pilootproject mee te werken en wil je de 
lokale producenten beter leren kennen? Stuur dan jouw 
contactgegevens naar info@eerlijkekost.be

  
www.eerlijkekost.be

Boeren en Buren
Een ‘Buurderij’ is een soort van streekmarkt waar je 
lekkere kwaliteitsproducten van producenten uit de 
buurt kan kopen. 

Het concept is eenvoudig: je registreert je op het 
online platform van ‘Boeren en Buren’, je geeft je 
online bestelling door via www.boerenenburen.be 
(zoek op Schelle) en je haalt op vrijdagnamiddag 
aan RVT Heidevelden (Fabiolalaan 55) je bestelling 
af.

Nieuwe locatie voor 
Wereldwinkel 
Begin mei opende de Wereldwinkel in Peperstraat 6 haar 
deuren. Je kan er elke zaterdag van 10 tot 16 uur terecht. 
Het lokaal bestuur kocht dit pand aan en verhuurt het aan 
de vrijwilligersgroep van de Wereldwinkel

Lokaal winkelen 
Op www.schelle.be verzamelen we de info die 
lokale ondernemers bezorgen over hun activiteiten. 
(zoek op ondernemers). 

Ben je zelf handelaar in Schelle en wil je ook een 
vermelding op deze webpagina? Vul dan jouw 
gegevens in op het formulier en bezorg het ons.

Ook op de facebookpagina van Handels Vereniging 
Schelle (HVS) kan je terecht voor info over 
handelszaken in Schelle.

Winnaars voorjaarsactie op www.schelle.be
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D I E R E N

Toon respect voor andere inwoners en ruim de 
hondenpoep van jouw hond op. Lap je deze regels 
aan je laars (of in het slechtste geval aan die van 
iemand anders), dan riskeer je een boete tot 350 
euro.

Bedankt aan alle mensen die altijd de hoopjes van 
hun dieren opruimen!

Check de chip van 
jouw huisdier!
Sinds 1 mei staan jouw gegevens niet meer 
zichtbaar op de website van de databank DogID 
en CatID. 

Dit maakt het moeilijker om jou te verwittigen 
als jouw hond of kat wordt gevonden.

Ga naar www.checkjechip.be, kijk je gegevens 
na en zet ze openbaar.

Samen tegen 
ratten
Ratten leven vooral op vochtige en donkere 
plaatsen zoals grachten, riolen, kelders en 
stallen. Het zijn alleseters die vooral granen 
verkiezen maar die zich graag tevreden stellen 
met etensresten en afval. 

De basisbehoeften van de bruine rat zijn eten, drinken 
en onderkomen. Preventieve maatregelen richten zich 
dan ook op het niet makkelijk vinden van voedsel, water 
en onderdak.

Voor de bestrijding van ratten op het openbaar 
domein sloot de gemeente een contract af met een 
gespecialiseerde firma. Meldingen van ratten mag 
je doorgeven aan milieu@schelle.be. Zo kunnen we 
de omvang in kaart brengen en indien nodig verdere 
maatregelen nemen op het openbaar domein.

Te doen:
 » verzamel huishoudelijk afval in goed afgesloten 

vuilnisbakken of containers
 » zorg voor een frequente afvoer van het huisvuil
 » gebruik zoveel mogelijk harde en duurzame 

materialen voor het stockeren van voedsel 
 » maak openingen die als ingang kunnen dienen dicht 

en hou deuren en poorten goed gesloten.

Te vermijden:
 » strooi geen kippenvoer op de grond, maar in een 

voederbakje en neem dit ’s avonds weg
 » laat geen gekookt voedsel achter op de 

composthoop.

#KIJKINUWKOT
In 2004 kwam er via een scheeplading uit China een 
bevruchte koningin van de Aziatische hoornaar in 
de omgeving van Bordeaux terecht. Een incident 
met zeer grote gevolgen. Deze wespachtige is in 
hoog tempo Europa aan het koloniseren. 

Onder het motto #kijkinuwkot is het belangrijk goed rond 
te kijken of je een Aziatische hoornaar of een nest ontdekt 
in de tuin of rond je huis. Let op! Een Aziatische hoornaar is 
heel beschermend naar haar nest toe en kan zeer gevaarlijk 
en in groep uithalen. Hou dus altijd ruim afstand van het 
nest. 

Als het nest in een tuinhuis of dergelijke hangt, is  
het aangeraden de ruimte niet meer te betreden!  
De professionele verdelgers zijn opgeleid en dragen 
speciale beschermkledij. Een wespenpak is onvoldoende.

Hoe herken je een Aziatische hoornaar?
Een Aziatische hoornaar is ongeveer 3,5 cm groot. Zij is 
vooral zwart van kleur en de kop heeft opvallend oranje 
plekken. Ook op het achterlijf heeft zij een oranje band, en 
de poten zijn half zwart, half geel van kleur. Dit laatste is 
een zekere manier om de soort te onderscheiden. 

Regelmatig is er verwarring met de Europese hoornaar. 
Deze is groter, vooral roodbruin van kleur, maar heeft 
meerdere gele banden op het achterlijf. Ook de pootjes zijn 
volledig in de roodbruine kleur. De Europese hoornaar is 
nuttig, zachtaardig en moet zeker niet verdelgd worden!

Vond je een Aziatische hoornaar of een nest? 
Kijk op https://vlaamsbijeninstituut.be en 
www.vespawatch.be wat je verder kan doen!
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W O N E N

Inname openbaar domein bij verhuis, levering, 
container of werken
Wat?
Voor je verhuis, verbouwing of levering heb je soms 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.

Hoe?
In het digitale loket op de gemeentelijke website staat 
een aanvraagformulier ‘inname openbaar domein’.  
Dit bezorg je minstens 5 werkdagen voor de startdatum 
aan verkeer@schelle.be. Deze periode is nodig voor de 
verwerking of om eventueel bijkomende info te vragen.  
Op basis van alle gegevens maken we een vergunning op.

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

Ontlenen parkeerverbodsborden?
Je kan signalisatie ontlenen op het gemeentehuis.  
Opgelet: de borden moeten 24 uur vooraf staan.

  
Hulp nodig?
verkeer@schelle.be 
03 871 98 30

Groepsaankoop 
spouwmuurisolatie
Spouwmuurisolatie doet het comfort in je woning stijgen 
en je energiefactuur gevoelig dalen.

Meld je vrijblijvend aan voor de Igean-groepsaankoop en 
ontvang gratis betrouwbaar advies.

Schrijf in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte:  
www.igean.be/nieuwsbriefenergiekhuis

Discriminatie op de 
huurmarkt?
Elke verhuurder heeft het recht om te kiezen aan wie 
hij zijn woning verhuurt. Deze keuze mag niet gemaakt 
worden op basis van discriminerende kenmerken zoals 
geslacht, inkomen, leeftijd, taal, huidskleur, afkomst, ... 

Maakte je een onprettige situatie mee? Heb jij een 
vermoeden dat er gediscrimineerd wordt? 
Neem contact op met het woonloket in je gemeente:  
ro@schelle.be
Of meld het rechtstreeks bij Unia:  
https://www.melding.unia.be/nl/meld-het

Gratis digitale infosessie
Hergebruik van regenwater
8 juni 2021 van 19.30 tot 21 uur
Inschrijven verplicht: www.igean.be/infosessies

Wist je dat 
Lamp defect? Lichtpaal beschadigd? Dat kan je 
rechtstreeks melden via de link ‘meld defecte 
straatlamp’ op www.fluvius.be. Vergeet het 
verlichtingspaalnummer niet te noteren (gele 
sticker op de paal) zodat je de melding makkelijker 
kan invullen. Fluvius zorgt er dan voor om het 
defect zo snel mogelijk te herstellen. 
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E E R ST E L I J N S ZO N E  R U P E L A A R 

Kennismaking met  
Eerstelijnszone RupeLaar
In de berichtgeving over corona en COVID-19 hoor je geregeld verwijzen naar de rol die eerstelijnszones (ELZ) 
hierin kunnen spelen. Maar wat is de eerste lijn en wat is een eerstelijnszone?

De ‘eerste lijn’ zijn de lokale zorg- en hulpverleners 
die het dichtst bij de persoon met een zorg- of 
ondersteuningsnood staan zoals huisartsen, apothekers, 
kinesisten, thuisverpleegkundigen, verzorgenden, 
psychologen, maatschappelijk werkers, diëtisten en 
logopedisten. Zij zijn het eerste aansprekingspunt 
voor wie zorg of hulp nodig heeft. Een ‘eerstelijnszone’ 
wordt gevormd door alle partners uit het zorg- en 
welzijnslandschap.

Vanaf 1 juli 2020 zijn er in Vlaanderen 60 eerste-
lijns zones actief. Het zijn intergemeentelijke samen-
werkings verbanden tussen een lokale besturen, gezond-
heidswerkers en welzijnswerkers in de eerste lijn en 
patiëntenvertegenwoordigers voor een gebied van 
ongeveer 64.000 inwoners. De gemeenten Aartselaar, 
Boom, Hemiksem, Rumst, Niel en Schelle vormen samen  
de Eerstelijnszone (ELZ) RupeLaar.

Bestrijden corona-pandemie
Iedere ELZ werkt een beleidsplan uit op basis van de 
specifieke noden in hun werkingsgebied. Momenteel 
worden zij mee ingezet om de corona-pandemie 
te bestrijden. Zo werd ELZ RupeLaar van bij de start 
betrokken bij de organisatie van het triagecentrum 
aan het ziekenhuis Rivierenland in Reet. Zij zorgde er 
ook voor dat zorgverleners zoals dokters, apothekers en 
verpleegkundigen beschermingsmateriaal (schorten, 
maskers en gels) van de federale overheid kregen. 

Wekelijks bespreken zij ook met de burgemeesters, 
noodplanning en politie de evolutie van de pandemie en 
stemmen de noodzakelijke maatregelen af. Daarnaast 
startte begin augustus 2020 een lokaal contactonderzoek 
op. Dit is aanvullend op het bestaande initiatief van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid met bijzondere aandacht 
voor kwetsbare inwoners. Vrijwilligers brengen een 
drempelbezoek of telefoneren om te vragen hoe het met 
hen gaat tijdens de quarantaine of isolatie.

De volgende belangrijke opdracht was de organisatie van 
het vaccinatiecentrum Log!Ville op het Wetenschapspark 
in Niel. 

Ten slotte is sensibilisering ook een belangrijk taak. 
Specifiek voor Eerstelijnszone RupeLaar gaat dit over 
het mentaal welzijn van de jongeren met het project 
Warme William, uitleg geven over quarantaine en isolatie 
en het mee behalen van de 70% vaccinatiegraad in de 
eerstelijnszone.

  
www.rupelaar.be
www.vaccinatiecentrumrupelaar.be
Facebook Eerstelijnszone RupeLaar

Kort gezegd
Eerstelijnszones zijn opgericht om het werk van 
lokale overheden, zorg- en hulpverleners beter op 
elkaar af te stemmen. De bedoeling is dat de zorg 
voor mensen beter op elkaar is afgestemd waarbij 
de aandacht voor de patiënt centraal staat.

Blijf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Leni Verhaegen
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Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

Het bankje
Van 1 juli tot en met 30 september beleef je langs een 
parcours door Hemiksem, Schelle en Niel theater. Je doet 
dit door op zitbanken langs de route de QR-codes te 
scannen. Je bent zo getuige van een twintigtal intieme, 
bizarre en aangrijpende dialogen die zich (misschien) 
afspeelden op die plek. Dit is een productie van OPENDOEK. 

 » gratis
 » parcours vanaf 1 juli op www.ivebica.be
 » cultuur@ivebica.be

Rupelse kunst aan het raam
Tijdens de tweede editie van dit kunstproject willen 
we zo veel mogelijk kunstbeoefenaars uit Hemiksem, 
Schelle en Niel ertoe aanzetten om hun werk aan 
het eigen raam tentoon te stellen. Van schilderkunst, 
fotografie, tekeningen en beeldhouwwerk tot een 
prachtig gedicht of kantwerk … alles kan!

Ben jij een beroepsmatig kunstenaar of ben je 
gepassioneerd bezig met kunst als hobby? Zin om deel 
te nemen aan de tweede editie van ‘Rupelse kunst 
aan het raam’? Mail dan voor maandag 14 juni naar 
cultuur@ivebica.be en je ontvangt alle info. © Unsplash en Pixabay

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 12 juni van 14 tot 17 uur 
 » gratis na verplichte inschrijving:  

https://hemiksem.coderdojobelgium.be 

Verhalenparade Rupelbib
De bib nodigt kinderen van 3 tot 7 jaar uit om te luisteren 
naar de verhalen van onze voorlezers. Zij nemen hen mee 
in de spannende wereld van het prentenboek. Voorlezen 
stimuleert de fantasie, het logisch denken en het 
taalgevoel. Daarna wordt een half uurtje geknutseld.

 » intergem. bib Hemiksem van 15 tot 16 uur op woensdag 
9 juni

 » gratis na verplichte inschrijving:  
www.ivebica.bibliotheek.be of in de bib 

Zomerspaaractie in de bib
Rupelbib moedigt kinderen en jongeren aan om te lezen, 
ook in de zomervakantie. Van 1 juli tot en met 31 augustus 
is elk gelezen boek een stempel op een spaarkaart waard. 
Als de kaart vol is, krijgen de kinderen een kleine verrassing. 
Voor de beste lezers is er een extra prijs en na de actie 
wordt uit alle ingeleverde kaarten nog een gelukkige 
geloot.
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Activiteiten onder voorbehoud van coronamaatregelen!

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.

Zoektocht
Schatten van Vlieg
Tijdens de zomer gaat heel het land weer op zoek naar  
de schatten van ‘Vlieg!’. Uiteraard doet de bib ook dit jaar 
mee. Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in 
de bibliotheek en zoek mee naar de schatten van Vlieg.  
Je kan er een leuk verrassingspakket mee verdienen. 

Sluitingsperiode bib  
in oktober
In oktober schakelen alle Antwerpse bibliotheken 
over van het provinciaal naar het Vlaams biblio-
theek systeem. Om dat mogelijk te maken is er 
vanaf 6 oktober een uitleenstop in het provinciaal 
systeem. De bib sluit dan om alle materialen en 
uitleengegevens over te zetten naar het nieuwe 
systeem. 

Na een testperiode starten de bibliotheken één voor 
één terug op. Dat kan niet overal tegelijk waardoor 
de vestigingen in Hemiksem en Niel ten vroegste 
op 13 en ten laatste op 20 oktober terug kunnen 
openen. 

In dit nieuwe systeem wordt iedereen maar één 
maal opgenomen, ook als men lid is van ver-
schillende bibliotheken. Daarom wordt ge bruik 
gemaakt van de eID. Om de overgang te ver-
gemakkelijken, actualiseert de bib nu de gegevens 
van de eID’s van de leden in het bibsysteem. Het is 
de bedoeling dat de eID, naast de gewone lidkaart, 
ook gebruikt kan worden aan de zelfuitleen.

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 de website www.ivebica.be in het oog. 

Nieuw schooljaar
Ontdek de Academie Muziek en Woord 
Wil je een muziekinstrument leren bespelen of ga 
je graag met woorden, taal en toneel aan de slag? 
Kom dan zaterdag 12 juni om 10 of 11 uur naar de 
Academie om te luisteren en te kijken naar een leuke 
instrumentenvoorstelling. 

Piepjong of een dagje ouder? Iedereen is welkom. 
Initiatielessen zijn er al voor zes- of zevenjarigen, maar ook 
volwassenen kunnen terecht in de academie. 

 » zaterdag 12 juni om 10 en 11 uur 
 » Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem 
 » gratis, kaarten enkel online te verkrijgen via  

www.academiehsn.be
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TO E R I S M E

Wandelzoektocht Hemiksem
Toerisme Rupelstreek koos deze zomer voor Hemiksem als uitvalsbasis voor een korte en gezellige 
wandelzoektocht. Aan de hand van kleurenfoto’s los je dertig vragen op. Als je ook nog de schiftingsvraag 
juist inschat en het ingevulde formulier tijdig terugbezorgd, maak je kans op een mooie prijs.

Deelnemen kan van 4 juni tot en met 17 oktober.  
Een deelnameformulier (4 euro) koop je bij:
 » Infokantoor Toerisme Rupelstreek, De Schorre, 

Schommelei 1, Boom
 » Bibliotheek Heuvelstraat 111, Hemiksem
 » Bibliotheek E. Vanderveldelaan 30, Niel

 » Gemeentehuis, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
 » Volkshuis, Heuvelstraat 16, Hemiksem.

Tot zondag 30 oktober kan je het formulier afgeven in het 
infokantoor van Toerisme Rupelstreek. In november volgt 
de prijsuitreiking.

Stem voor 
‘Steenbakkerstunnels 
herontdekt’
Ieder jaar kiest de provincie Antwerpen de 
‘Wandeling van het jaar’. Dit jaar zijn er acht 
wandelingen genomineerd. De Rupelstreek is er bij 
met ‘Steenbakkerstunnels herontdekt’!

De Rupelstreek mag fier zijn op haar steenbakkerserfgoed. 
De tunnels zijn de gidsen op een wandeltraject van 17 km.  
De kleilaag werd vanaf de Rupel verder en verder afge-
graven. Op sommige plaatsen mocht men niet afgraven 
omdat er een weg overheen liep. Dankzij de tunnels kon 
men de klei en de gedroogde stenen gemakkelijk van de 
kleiput naar de productieplaats en de steenovens langs de 
Rupel brengen. 

De wandeling kan je vinden op de website van Toerisme 
Rupelstreek of op het Infokantoor Toerisme Rupelstreek  
in de Schorre.

Stem voor 31/8 de Tunnelwandeling mee naar de 
overwinning via www.provincieantwerpen.be  
(zoek op wandeling van het jaar). 

©Beeldenbank Toerisme Provincie Antwerpen

Zomertips
 » Het brein van meester Dirk speurt de Rupelstreek 

af naar leuke opdrachten in verschillende 
zoektochten. De fietsfotozoektocht, ‘Velo-View’ is 18 
km en rijdt langs de gemeenten Hemiksem, Schelle 
en Niel.  
‘De zwarte veerman is’ een wandeltocht van 3 km 
op grondgebied van Hemiksem en Schelle die start 
aan de abdij. De wandelzoektocht ‘Jef de Ref zoekt 
een opvolger’ van 4,5 km vertrekt op de parking 
aan de Laardijk in Schelle. 

  
https://db-speurtocht.jouwweb.be/

 » Tot oktober kan je deelnemen aan de 
‘Fietszoektocht Rupelaar In-A-Box’ van Wtc 
Schorretrappers. Je vertrekt en komt aan bij het 
wielercafé De Musette in Boom (fietsknooppunt 
26). De fietstocht is 35 km lang en kost 8 euro. Dit 
pakket bevat een consumptiebon van 5 euro te 
nuttigen bij De Musette. Je deelnameboekje kan 
je aankopen in de bandenautomaat naast het 
fietsmuseum De Velodroom.

 » Niets leuker dan erop uit trekken met de 
knapzak. Zeker als die wordt gevuld met heerlijke 
lokale producten én een kaartje met fiets- en 
wandellussen. Bestel je picknick bij Toerisme 
Rupelstreek, pik het op bij de gekozen handelaar en 
geniet van dit geluksmomentje. Info op de site van 
Toerisme Rupelstreek.

  

Toerisme Rupelstreek
Infokantoor De Schorre - Schommelei 1/3 - Boom
Nieuwe website: www.toerismerupelstreek.be
Instagram toerisme_rupelstreek

Voor het  
hele gezin
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Kijk, ik fiets!
Jonge kinderen leren fietsen zonder steunwieltjes, het is niet 
evident. Met de hulp van ervaren begeleiders is het al een 
stuk eenvoudiger. Daarom organiseren we met sportregio 
Rivierenland de oefensessie ‘Kijk! Ik fiets!’ in de sporthal.

Kleuters die met een loopfietsje of op een kleuterfiets met 
steunwieltjes kunnen rijden, leren via leuke oefeningen 
fietsen zonder steunwieltjes. Er is een actieve begeleiding van 
1 volwassene (minimum 16 jaar) per kind nodig. 
 » zaterdag 19 juni van 9 tot 12 uur in Sportcomplex 

Scherpenstein (Parklaan 3)
 » 10 euro per kind (inwoners Schelle, Niel, Rumst, Boom en 

Willebroek)
 » inschrijven (beperkte plaats): via I-school (www.schelle.be 

inschrijven activiteiten vrije tijd)
 » meenemen: fiets zonder steunwieltjes

Zomerkampen 2021
Schrijf je kinderen via I-school nog snel in voor de 
superleuke zomerkampen!

 1 - 2 juli
°2013-2009: Sportmix

 5 - 9 juli 
°2017-2014: Zwemmen + omnisport
°2017-2010: De boerderij
°2011-2006: Adventure mix

 12 - 16 juli 
°2016-2009: Yoga
°2012-2007: Splash

 19 - 23 juli (niet 21 juli) 
°2017-2014: Elfjes en kabouters

 26 - 30 juli 
°2017-2014: Op stap naar berenland

 2 - 6 augustus 
°2017-2010: Speelkamp
°2011-2008: Racket kamp

 9 - 13 augustus 
°2017-2009: Professor Kierewiet
°2011-2005: Musical
°2012-2007: Watersportmix

 16 - 20 augustus 
°2017-2014: Kleuren & smaken
°2014-2009: Zwemkamp

 23 - 27 augustus 
°2014-2005: Sportclubweek

Ontdek de brochure op www.schelle.be (vrije tijd/jeugd)

Korting op 
zwemkaarten
Het gemeentebestuur wil de zwemsport voor haar 
inwoners promoten door 5 euro korting te geven 
op een meerbeurtenkaart in het zwembad van 
Aartselaar en Hoboken.

Zwembad Aartselaar
Je koopt een 10 beurtenkaart op het gemeentehuis 
(dienst onthaal) of in de sporthal (dienst Vrije Tijd):
 » 35 euro (+18)
 » 25 euro (-18 en mindervaliden)

Zwembad Sorghvliedt in Hoboken
Je koopt een 12 beurtenkaart in het zwembad 
Sorghvliedt en met je betalingsbewijs krijg je nadien 
een korting in de sporthal (dienst Vrije Tijd):
 » 25 euro (+18)
 » 10 euro ( jongeren, senioren, personen met een 

handicap)

 
vrijetijd@schelle.be

Wist je dat 
er in Schelle wel 13 
speeltuintjes zijn? 
Je ontdekt ze in de Acacialaan, Antoon van Dijckstraat, 
Azaleastraat, Bazinstraat/Interescaut, Felix 
Timmermanslaan, Guido Gezelleplaats, Kattenberg, 
Leonard Vereyckenplaats, Paepevelden, Park, Peter 
Benoitplein, Witte Gevelstraat en Wullebeek aan de 
Paepevelden.

Geef speeltuin in als zoekterm op www.schelle.be en je 
krijgt een overzicht van elke speelplek.
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Proficiat
Hartelijke gelukwensen aan onze jubilarissen
Diamanten huwelijk (60 jaar gehuwd)
John Decoene en Arlette Adriaens (april)

Van harte proficiat met jullie huwelijk
Endy Goovaerts en Cinda Verbraeken
Yannick Baeyens en Tiffany Carvers
Yvan Lenaerts en Anne-Marie Parago
Cedric Van Keer en Benita Van Camp
Steve Daelemans en Christine Vandeputte

Proficiat met het driedubbel jubileum
Geeraard Van Reeth (90 jaar, 65 jaar priester en 50 jaar 
actief in parochie Schelle)

Onze innige deelneming aan de familie en vrienden 
met het verlies van Philomena Van der weyen (2/12/20)

We publiceren enkel namen waarvoor we toelating kregen. 
Je kan een geboorte of overlijden doorgeven via  
onthaal@schelle.be

Hulp nodig bij het invullen van je belastingaangifte? 
Je aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte is beschikbaar in MyMinFin (Tax-on-web). 
Meld je aan met itsme of met je identiteitskaart en kaartlezer. 

Zijn je gegevens juist en volledig, dan moet je niets doen. 
Zijn ze niet juist of volledig? Corrigeer ze dan via 
MyMinFin.be of via het papieren antwoordformulier. 

Heb je hulp nodig bij het invullen van 
je aangifte? Neem telefonisch contact 
op met de medewerkers van de FOD 
Financiën via het nummer dat op je 
aangifte vermeld staat. 

  
https://financien.belgium.be/nl/
particulieren/belastingaangifte/
aangifte

Amnesty International strijdt tegen seksueel geweld
Seksueel geweld is een ernstig probleem in België. Per dag 
worden er in ons land gemiddeld 100 mensen verkracht.

9 op 10 slachtoffers doet geen aangifte, soms uit schrik om 
niet geloofd te worden. En zelfs als men aangifte doet, is 
de kans op een veroordeling gering. Preventiecampagnes, 
opvang van slachtoffers en bestraffing van daders zijn 
noodzakelijk in de strijd tegen seksueel geweld. 

Ondersteun de eis van Amnesty International en vraag  
de Belgische regering om een topprioriteit te maken van  
de strijd tegen seksueel geweld. Teken de petitie op  
www.amnesty-international.be

  
Amnesty International Schelle
Maria Van Hoofstat
0474 29 60 90



Beweegplan op 
maat
Een Bewegen Op Verwijzing-coach helpt 
mensen die te weinig bewegen graag op weg. 
Samen maak je een beweegplan op maat dat 
rekening houdt met jouw gezondheidsrisico. 
Je kan rekenen op maximum 7 uur individuele 
begeleiding. 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.

  
schelle@bewegenopverwijzing.be 
0499 31 76 44

Zelfstandig leven met 
een beperking? 
Of het nu gaat om contact leggen, moeilijke 
brieven lezen, werk of een hobby zoeken, naar 
de dokter gaan, hulpmiddelen aanvragen, … het 
leven zit vol uitdagingen. Mobilant ondersteunt 
alle mensen met een beperking. 

  
Maak een afspraak voor een gesprek op het 
gemeentehuis of online: 
03 458 42 50 
info@mobilant.be
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. 
OCMW Schelle kan, als partner van Dyzo, jou 
ondersteunen en doorverwijzen. 

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

Bloedinzameling  
Rode Kruis
28 juli en 20 oktober 2021 
tussen 17.30 en 20.30 uur
gemeentehuis Schelle
Afspraak maken op www.rodekruis.be/
afdeling/niel-schelle/

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

Onze verenigingen organiseren activiteiten die toegelaten 
zijn onder de geldende maatregelen. Informeer je vooraf bij 
organisator 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
Zondag 8.30 en 9 uur, dinsdag 18.30 uur, start aan Kattenberg, 
parking De Griene
Info om lid te worden: 
	0478 97 30 54
	www.wtc-de-beren-schelle.be

OKRA
Fietsen 
Elke dinsdag vertrek om 13 uur aan kerk St Petrus & Paulus
	03 887 86 29

Curieus
Petanque
Dinsdag 15 juni om 14 uur in park
	 Inschrijven verplicht: 0495 770 116

Wandelzoektocht in en rond het heemkundig museum 
van Heemkring Heymisse
Woensdag 7 juli om 13.30 uur
	 Inschrijven verplicht: 0495 770 116

Viva SVV
Gezellig samenzijn
Woensdag 23 juni om 19 uur in De Griene

Snoepersnamiddag 
Juli 2021

Daguitstap naar Lillo met waterbus
September 2021

Noodnummers en 
meldingen
 » Dringende hulp van politie, brandweer, 

ambulance: 112
 » Politie Rupel: 03 443 09 00
 » Brandweer niet dringende interventies zoals 

wespenverdelging, 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

BBC Schelle zoekt 
jeugdcoaches 
Voor seizoen 2021 – 2022 met:
 » kennis van het spel (ervaring als coach niet noodzakelijk, 

begeleiding wordt voorzien)
 » met heel veel goesting
 » met engagement om samen aan iets goed te bouwen.

  
www.schellebbc.be

Autivoetbal bij Schelle 
Sport 
 » trainingen: 1 maal per week op 

zaterdagnamiddag 
 » lidgeld: 145 euro per voetbalseizoen
 » lid worden kan via www.schellesport.be/

autivoetbal 

Backyard Ultra wedstrijd
Vrijdag 2 juli vanaf 20 uur
Elk uur een rondje van 6,7 km lopen tot er nog maar 1 loper 
overblijft.
www.antwerpbackyardultra.be
(dit wordt nog verder uitgewerkt volgens de geldende 
coronamaatregelen)
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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 afval kalender, 

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

Data gemeente- en OCMW-raad
Donderdag 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.

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: 3-10-17-24 juni, 1-8-15-22-29 juli, 5-12-19-26 
augustus
Papier en karton: 17 juni, 15 juli, 12 augustus
GFT+ en PMD: 11-25 juni, 9-23 juli, 6-20 augustus
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  
woensdag 21 juli 2021.

Gratis juridisch advies
In het gemeentehuis kan je terecht voor gratis juridisch 
advies van een advocaat op donderdag 10 en 24 juni, 
8 en 29 juli, 12 en 26 augustus en 9 en 30 september 
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).

De gemeentediensten zijn gesloten  
op 21 juli 2021.

Openingsuren gemeentehuis
op afspraak

(ingang via Peperstraat 38)

Diensten 
telefonisch 
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



Fotowandel-
zoektocht
Tot 30 september wandel je ongeveer 9 km langs de 
groene rand in en om Schelle terwijl je de locaties 
zoekt waar de foto’s werden genomen. 

Deze zomer bundelen de zoektochten in Boom, Londerzeel, 
Schelle en Willebroek hun krachten. Er is een overkoepelend 
klassement op basis van de drie beste resultaten over de 
vier tochten. 
 » 5 euro per formulier
 » te koop in gemeentehuis (Fabiolalaan 55), sporthal 

(Parklaan 3), Taverne Ravenstein (Provinciale Steenweg 
55), Brasserie 'k Eet (Parklaan 1), Restaurant Brasserie Tol-
huis-Veer (Tolhuisstraat 325) en Brouwerij Het Ganzen-
hof (Steenwinkelstraat 377).

 » online via Eventalixportaal (link op www.schelle.be, 
rubriek vrije tijd - sport)

 » na overschrijving van 5 euro op rekening BE15 0001 0733 
3530 tnv Maurice Scheers, met vermelding van mail-
adres en ‘Zoektocht Schelle’. Nadien krijg je de brochure 
via mail.

Bescherm jezelf  
en je omgeving.

KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP  
LAATJEVACCINEREN.BE

Blijf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren 
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Yves S’Jongers
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Feest in rivierpark Scheldevallei
HOOGTIJ!
Tussen Gent en Antwerpen kronkelt een prachtige ketting met blauwe en groene parels. De laatste jaren 
kreeg de Schelde er nog enkele parels bij! Nieuwe of verloren gewaande soorten vinden hun weg naar 
kersverse natuurgebieden. Fiets- en wandelnetwerken langs lieflijke dorpen breiden uit en kastelen openen 
de poorten. Wij houden van onze streek en dat vieren we de hele zomer lang! Feest je mee?

Vanaf 20 juni tonen 23 steden en gemeenten drie maanden 
lang de streek van Schelde, Durme en Rupel op een andere 
manier. In de Rupelstreek bieden we een nieuwe beleving 
aan op de Baksteenfietsroute. Je komt ook van alles te 
weten over het Sigmaplan. Dat plan zorgt ervoor dat de 
Scheldevallei beter beschermd is tegen overstromingen en 
geeft de natuur daar een enorme boost mee.

Benieuwd hoe water onze streek op alle vlakken 
vormgeeft? Scan de QR-code op verschillende stopplaatsen 
langs de route en luister naar een verhaal, weetje of lied 
verbonden aan die plek. In Schelle is er een stopplaats in de 
Zinkvalstraat en aan het pompstation op de dijk.

Ontdek het volledige zomerprogramma op www.hoogtijscheldevallei.be met activiteiten van 20 juni tot 19 september.


