
 Mijn antwoorden 
 
…………………………………………………………….
…….………………………………………………………….
………….………………….…………………………………
………………………………………………………………..
…………………….…………………………………….…… 

…………………………………………………………….
…….………………………………………………………….
………….………………….…………………………………
………………………………………………………………..
…………………….…………………………………….…… 

…………………………………………………………….
…….………………………………………………………….
………….………………….…………………………………
………………………………………………………………..
…………………….…………………………………….…… 

…………………………………………………………….
…….………………………………………………………….
………….………………….…………………………………
………………………………………………………………..
…………………….…………………………………….…… 

…………………………………………………………….
…….………………………………………………………….
………….………………….…………………………………
………………………………………………………………..
…………………….…………………………………….…… 

Laat hier je naam en e-mailadres of telefoonnummer achter: 

Naam: ………………………………………………………………… 

Tel/Email: …………………………………………………………… 

Hemiksem klimaat heeft 
jou nodig! 

 
Avansa zoekt samen met de gemeente Hemiksem naar 

enthousiaste inwoners die mee  willen werken aan een 

klimaatvriendelijke gemeente. 

Het veranderd klimaat heeft een impact op iedereen en 

iedereen heeft een impact op klimaatverandering.  

Met concrete acties willen we daar samen iets aan 

doen. We kunnen ook jouw hulp gebruiken om acties 

uit te werken rond de thema’s water, mobiliteit, 

energie en kringloopeconomie.  

Wie zoeken we  

 Je woont in Hemiksem 

 Je bent begaan met het klimaat 

 Je hebt zin om na te denken over wat burgers 

kunnen betekenen voor het uitbouwen van een 

klimaatvriendelijke gemeente 

 Je hebt interesse om zelf een taak als vrijwilliger op 

te nemen of bent bereid om mee vrijwilligers te 

zoeken 

Van zodra het kan nemen we contact met je op! 

 
 

 

 

 

Ben je bezorgd om het klimaat, maar is het niet 

altijd duidelijk wat je zelf kan doen?  

Wil je mee nadenken hoe je als Hemiksemnaar 

een minder vervuilende impact kan hebben?  

 

Doe dan de klimaatwandeling en ontdek welke 

kansen jij zelf ziet voor Hemiksem. 

 

De klimaatwandeling leid je rond 5 knooppunten in 

Hemiksem. Je kan de wandeling op elk knooppunt 

starten, afhankelijk van waar je woont. Bij ieder 

knooppunt hoort een klimaatweetje. Daarna volgt een 

vraag die aan jou, als inwoner van Hemiksem, wordt 

gesteld. De antwoorden op die vragen kan je achteraan 

deze folder invullen en in de brievenbus steken van het 

buurthuis in de Parklaan nr. 72 (stoep) of in de 

brievenbus van de Bibliotheek (Heuvelstraat 111). 

De totale afstand is 5 km. Reken dus een uur voor  

de volledige wandeling. Of doe de wandeling in 

verschillende stukken. 
 

KLIMAATWANDELING 

Doe de klimaatwandeling en 

ontdek de kansen voor 

Hemiksem… 

Meer info 

Zin om mee te doen of meer weten over dit project?  
 
Neem contact op met de projectmedewerkers 
van Avansa regio Antwerpen: 

 

Liesbet Veulemans:  

0470/10.60.58 - liesbet@avansaregioantwerpen.be  

Elke De Beukelaer:  

0489/07.03.92 - elke@avansaregioantwerpen.be 

mailto:liesbet@avansaregioantwerpen.be
mailto:elke@avansaregioantwerpen.be


Dit is een project in het kader van de 

Burgemeestersconvenant 2030 in samenwerking 

met gemeente Hemiksem, IGEAN, Provincie 

Antwerpen en Avansa regio Antwerpen. 

VU: William Strobbe, Klokstraat 12,  

2600 Berchem 

Niet op de openbare weg gooien! 

 

 

 

 

 

 

Wandelknooppunten 
 

 Rode-Kruisplein       
 Parklaan nr. 49  

 Recyclagepark   
 Leegstaand winkelpand   
 Depot Deluxe 

 

 RODE-KRUISPLEIN  

 Wereldwijd verdwijnen er 17 voetbalvelden per 

minuut 

 Wist je dat in Hemiksem 6.7% van het landoppervlak 

uit bos bestaat terwijl dat in de rest van Vlaanderen 

10% is? (Noot: in Europa bedraagt het gemiddelde 

bospercentage 43%!) 

Hemiksem heeft dus dringend meer bos nodig.    

 Hoe zou jij dit grote grasveld ‘groener’ maken?  

Waar zou je bomen/struiken planten? Hoe zou je het 

anders inrichten? 

 Zijn er nog plekjes in Hemiksem die je 

groener zou willen zien? Welke?  

 PARKLAAN nr. 49   

 In één uur stuurt de zon evenveel energie 

naar de aarde als alle mensen samen in één 

jaar verbruiken. Bovendien schijnt de zon 

steeds meer en meer wat zonne-energie nog 

interessanter maakt 

 Wat heb jij extra nodig om zonnepanelen 

op jouw woning te plaatsen?   

 RECYCLAGEPARK  
(Georges Gilliotstraat nr.50) 

 Elk jaar komt ongeveer vijf miljoen ton 

plastic afval terecht in de zeeën en oceanen. 

Dat komt neer op één volle vrachtwagen per 

minuut!  

 In Hemiksem steeg de hoeveelheid huis-

houdelijk restafval in de periode 2013-2018 

van 137 naar 151 kg inwoner per jaar. 

 Hoe kan je de hoeveelheid restafval in je 

vuilzak verkleinen?  

 En wat heb je nog extra nodig om dat te 

kunnen doen? 

 LEEGSTAAND WINKELPAND   

(St. Bernardsesteenweg 13) 

 Dit oude winkelpand staat momenteel leeg en zoekt 

een nieuwe invulling. 

 Wat zou jij doen met een leegstaande plek  

als deze? Welke functie zouden jij of je club/ 

organisatie/... hier aan geven? Hoe kan het een plek 

worden voor alle inwoners in Hemiksem?   

 DEPOT DELUXE  (Nijverheidsstraat nr. 27) 

 Meer dan de helft van alle ritten die we met de 

auto maken zijn minder dan 5km. 

 Er wordt steeds meer gefietst in Hemiksem maar 

toch blijft de auto koning. Meer auto’s betekent meer 

CO2 terwijl we net dringend de hoeveelheid CO2 naar 

beneden moeten krijgen om de opwarming van de 

aarde tegen te gaan.  

 Waarom kom je NIET met de fiets naar Depot 

Deluxe?  

 

 

 

Bezoek onze facebookpagina via de QR-code 


