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Colofon
Dit is een publicatie van het lokaal bestuur Hemiksem. 
Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem. 
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be

V.U.: Lokaal bestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1, 
2620 Hemiksem

Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar:  
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties

CONTACT

Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
Openingsuren - enkel op afspraak: 
maandag:  09.00 u. - 12.00 u. 
dinsdag:  09.00 u. - 12.00 u.  & 14.00 u. - 16.00 u. & 
  18.00 u. - 19.30 u.  *
woensdag:  09.00 u. - 12.00 u.  & 14.00 u. - 16.00 u. 
donderdag  09.00 u. - 12.00 u.
vrijdag:   09.00 u. - 12.00 u. 
* enkel dienst burgerzaken en onthaal

Contact: 
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be 

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
Contact: 
03 288 26 20
socialedienst@hemiksem.be 

Enkel op afspraak
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur, 
woensdag gesloten

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren: 
maandag – donderdag: 12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag:    08.00 u. - 12.00 u. 

Contact: 
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag: gesloten
dinsdag:  09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
woensdag:        13.00 u. - 19.00 u.
donderdag: 09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
vrijdag:         13.00 u. - 17.00 u.
zaterdag: 09.00 u. - 16.00 u.

Noodnummers
Dringende politiehulp     
101
Medische spoedgevallen en brandweer  
100 en 112
Lokale politie  Wijkteam Hemiksem  
03 443 09 50  03 443 09 51
Brandweer voorpost Hemiksem    
03 288 27 27

Meer info en contactgegevens: 

www.hemiksem.be

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.hemiksem.be 

SLUITINGSDAGEN
Administratief centrum
Maandag 5 april (Paasmaandag)

Gemeentemagazijn
Maandag 5 april (Paasmaandag)

Bibliotheek
Maandag 5 april (Paasmaandag)
Zaterdag 1 mei (Dag van de arbeid)

BKO ‘t Merelhofke
Maandag 5 april (Paasmaandag)

Recyclagepark 
Maandag 5 april (Paasmaandag)
Zaterdag 1 mei (Dag van de arbeid)
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BESTE INWONER,
Lente! Het moment dat heel wat mensen beginnen met de 
lenteschoonmaak. Dat doen we in onze gemeente ook. Onze 
groendienst maakt zich klaar om het straatbeeld van Hemik-
sem er fleurig te doen uitzien. 

Ook de talrijke vrijwillige ‘mooimakers’, die ons helpen het 
zwerfvuil te ruimen, zetten zich steeds op een positieve ma-
nier in om Hemiksem proper te houden. Ook zij verdienen onze 
steun en op donderdag 20 mei roepen we iedereen op om hen 
te steunen in de strijd tegen zwerfvuil. Ook onze administratie-
ve diensten zullen in april een middag de computer uitzetten 
om prikstok en vuilniszak te hanteren. 

Iedereen droomt van een mooie gemeente en daar werken we 
volop aan. In dit nummer lichten we al een tipje van de sluier 
op met de herinrichtingsplannen van de Gemeenteplaats. Van-
af 2023 zal onze Gemeenteplaats terug een bruisende plaats 
worden met onder andere ruimte voor ontspanning, rust en 
grotere terrassen. Tegelijk wordt ook het rioleringsstelsel in de 
Assestraat aangepakt. Het zal even door de zure appel bijten 
worden maar ik beloof u dat het eindresultaat zeker zal beko-
ren voor iedere inwoner.

Na de lente komt de zomer ook al in zicht en we hopen dat 
we er dit jaar echt iets gezellig kunnen van maken. We blijven 
positief en hopen. Als iedereen nog even volhoudt lukt dat wel. 
Ik wens u nu alvast een fijn paasweekend toe en mooie lente-
dagen.

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert

IN DIT NUMMER

#Hallohemiksem
Stuur jouw leuke foto naar informatie@hemiksem.be 
met het onderwerp #hallohemiksem, samen met 
je naam en de plaats waar de foto in Hemiksem  
genomen is.

foto:  Dennis Volkaerts 
locatie: Schelde
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PRIKBORD

De Streekvereniging Zuidrand en het Antwerpse deel 
van de toeristische regio Scheldeland rollen het komen-
de jaar samen een nieuwe gidsenopleiding uit. Met een 
laagdrempelige opleiding tot streekgids wil zij geïnte-
resseerde vrijwilligers en bestaande gidsen aantrekken. 

De deelnemers komen niet alleen meer te weten over de 
streek waarin ze (zullen) gidsen, maar zullen ook hand-
vaten en tips aangereikt krijgen om een rondleiding op 
maat van de groep aan te bieden. Met modules rond 
gidstechnieken voor kinderen, mensen met een fysieke 
beperking, slechthorenden en slechtzienden, wordt een 
brede waaier aangeboden om het bestaande aanbod aan 
rondleidingen in de regio’s uit te breiden en te versterken. 

Het kwalitatief  en gastvrij ontvangen van bezoekers is 
voor de Rupelstreek altijd al een prioriteit geweest. Het is 
belangrijk dat bestaande gidsen de kans krijgen om zich 
bij te scholen en nieuwe technieken te leren beheersen. 
Voor geïnteresseerde vrijwilligers is het dan weer een 
ideale manier om de Rupelstreek beter te leren kennen. 
“Enthousiaste en goed opgeleide gidsen zijn de ambas-
sadeurs voor onze streek!” zegt Axel Boen , voorzitter Toe-
risme Rupelstreek vzw. 

Alle informatie over de opleiding kom je vanaf 
eind maart te weten via deze websites: 
www.dezuidrand.be / www.provincieantwerpen.be
www.toerismerupelstreek.be 

Laagdrempelige opleiding tot streekgids 

Bloedinzameling Rode Kruis op 8 april
Het Rode Kruis doet een dringende oproep 
naar nieuwe bloedgevers om zich aan te 
bieden op de eerstvolgende bloedin-
zameling in Hemiksem. De huidige  
coronapandemie blijft nog steeds 
erg rond ons heen aanhouden en 
dat maakt dat men de volgende 
maanden een belangrijke reserve 
moet aanleggen wil men deze  
moeilijke periode kunnen overbruggen. 

Op donderdag 8 april 2021 van 18 uur 
tot 20.30 uur gaat de bloedinzameling door 
in het lokaal van het Rode Kruis in Depot Deluxe, 

Nijverheidsstraat 27. Wegens de preven-
tieve coronamaatregelen vragen we 

je om een afspraak te maken voor 
die dag via donorportaal.rode-
kruis.be of via het gratis nummer  
0800 777 00. Vergeet je identi-
teitskaart niet mee te brengen!
De afdeling Hemiksem zal nieuwe 
bloedgevers extra belonen!

        Voor meer info kun je altijd  
           terecht bij de verantwoordelijke   
           Karine Dewippe tel. 03 887 84 22. 

Nieuwe campagne 
fietsveiligheid 
Vanaf 22 maart geven we het 
startschot van een grote fiets-
veiligheidscampagne, een initi-
atief van de Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde waar we als ge-
meente op intekende. Want in  
Hemiksem wordt er heel wat af-
gefietst. Zeker het voorbije jaar 
viel dat meer dan ooit op. En dat  
willen we blijven aanmoedigen! 
Daarom doen we er vanuit de ge-
meente Hemiksem ook alles aan 
om dat voor iedereen zo veilig mo-
gelijk te laten verlopen. Met veilige 
infrastructuur en nu dus ook met 

een campagne waarbij we jouw hulp 
nodig hebben. Want jij kan mee het 
verschil maken! Je zal binnenkort 
borden opmerken op toepasselijke 
plaatsen of kruispunten. 

Positieve boodschap
We verspreiden positieve bood-
schappen waarin fietsers en au-
tomobilisten elkaar bedanken en 
aanmoedigen om rekening te hou-
den met elkaar. We geven kleine 
geheugensteuntjes en vragen om 
minimale inspanningen om het 
veilig te houden voor elkaar. Samen 
maken we het verschil! Als fietser 
kan je je eigen veiligheid een pak 
verhogen door zichtbaar te zijn of 
door voorspelbaar te zijn voor an-
dere bestuurders en duidelijk op 
voorhand aan te geven wat je van 

plan bent. Maar uit ongevallencij-
fers blijkt dat autobestuurders ook 
heel vaak onvoorzichtig zijn en zo 
fietsers in gevaar brengen. Ver-
plaats je even in de rol van de an-
dere en lever die kleine inspanning 
voor elkaar en voor jezelf.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt bestuurder
dat je het fietspad
vrijhoudt.

Bedankt chau
eur
dat je het fietspad
vrijhoudt.
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Feest met jouw straat 
of vereniging mee!

Samen met jou hopen wij dat ons leven in de  
lente van 2021 stilaan normaliseert met moge-
lijkheden tot ontmoeting en cultureel genieten. 
Tot nader order kunnen plaatselijke organisatoren 
van buurtinitiatieven of verenigingsactiviteiten ter  
gelegenheid van het jaarlijkse Feest van de Vlaamse  
Gemeenschap ook dit jaar een feestcheque tot  
maximaal 180 euro aanvragen. 

Organiseer je een straat, buurt- of wijkfeest 
of een verenigingsactiviteit in de periode van  
zaterdag 26 en zondag 27 juni of van donderdag 
1 tot en met zondag 11 juli? En plaats je dit initi-
atief in het teken van de campagne voor het Feest 
van de Vlaamse Gemeenschap? Dan krijg je van  
Vlaanderen Feest! uitzicht op een feestcheque. 

Positief gemeenschapsleven 
Het evenement moet een open en niet-competitief 
karakter hebben. Het moet mensen als groep bij 
elkaar brengen voor positief gemeenschapsleven 
binnen de eigen gemeente zonder partijpolitiek of 
commercieel karakter. 

Via de feestcheque kunnen na afloop van het  
initiatief een aantal organisatiekosten gerecupe-
reerd worden tot maximum 180 euro. Nieuw is dat 
ook uitgaven voor een natje en een droogje tot 
max. 90 euro kunnen worden ingebracht. 

De campagne is financieel 
mogelijk dankzij een subsidie 
van de Vlaamse overheid.  
Geldige kandidaturen kun-
nen aanvaard worden zolang 
de voorraad feestcheques 
binnen het beschikbare 
budget strekt. Toeken-
ning van een feestcheque  
gebeurt volgens het prin-
cipe “wie eerst komt, eerst 
oogst”. Er vlug bij zijn is 
dus de boodschap! 

Alle informatie is vanaf midden maart tot 
uiterlijk einde april (of tot uitputting van de  
opties op een feestcheque) beschikbaar op 
www.vlaanderenfeest.eu

Fluvius stapt vanaf 2021 
over op nieuw type gas 
In ons land kiezen meer dan drie miljoen gezinnen 
en bedrijven voor aardgas via het centrale distribu-
tienet. Ze verbruiken vooral gas om hun woning en 
water te verwarmen en om te koken. De helft van 
al die consumenten verbruikt ‘arm’ gas, dat geïm- 
porteerd wordt uit het noorden van Nederland.     
Die gasreserves raken echter uitgeput. Daarom heeft 
de Nederlandse overheid beslist om de export van 
gas geleidelijk aan te verminderen en volledig te 
stoppen in 2030.

‘Arm’ gas zal dan vervangen worden door ‘rijk’ gas, dat 
zal worden geïmporteerd uit andere landen zoals 
Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk, Qatar en Rus-
land. Vandaag verbruikt de helft van de Belgische 
gasgebruikers al rijk gas. De samenstelling van rijk 
gas is anders dan die van arm gas.

Nazicht toestellen
Om zeker te zijn dat de toestellen goed en veilig 
blijven functioneren op rijk gas, is het nodig dat ze 
vooraf worden nagekeken door een erkend vakman/
aardgasinstallateur. De kosten voor dit nazicht zijn 
voor rekening van de betrokken klant. Als het nazicht 
tijdig wordt aangevraagd bij de aardgasinstallateur, 
kan het samenvallen met de volgende verplichte pe-
riodieke controle van de verwarmingsketel. Toestel-
len niet laten controleren kan een risico inhouden na 
de omschakeling. Het gastoestel zal dan wellicht niet 
meer optimaal functioneren: het kan meer CO produ-
ceren, meer gas verbruiken of sneller verslijten.

Planning
De volgende fase in de omschakeling (juni 
2021) behartigt verschillende regio’s in 
Antwerpen en Mechelen. De betrokken 
klanten kregen hieronderal een eerste 
communicatie. Er volgt nog een 
tweede communicatie korter bij 
de overschakeling.

        Meer info: www.gasverandert.be

Initiatief voor het FEEST van de VLAAMSE GEMEENSCHAP

Hou het veilig!

Alle info en voorwaarden vind je vanaf maart via  

11-daagse@vlaanderenfeest.eu of op www.vlaanderenfeest.eu

Organiseer met je vereniging of bureneen  buurtfeest  en  krijg tot  180 euro  van je  organisatiekost  terugbetaald. 

2021Organiseer met je vereniging of bureneen  buurtfeest  en  krijg tot  180 euro  van je  organisatiekost  terugbetaald. 

2021

VLAANDEREN
FEEST! 2021

VLAANDEREN
FEEST! 2021

VLAANDEREN
FEEST!
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Hoe verloopt je vaccinatie?
Inwoners van Hemiksem kunnen voor het coronavaccin terecht in het Vaccinatiecentrum RupeLaar op het Weten-
schapspark in Niel. We geven je graag wat meer uitleg. Raadpleeg ook zeker de extra folder die je hebt ontvangen.

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, ...

HEB JE NOG VRAGEN?
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 een mail en sms voor zover jouw gegevens gekend zijn 
bij de overheid. 

Alleen een afspraak maken met uitnodi-
ging
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 be-
vestigen, wijzigen of de uitnodiging weigeren. 

Hou de uitnodiging bij
Op de dag van je vaccinatie moet je je uitnodiging en iden-
titeitskaart 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 op-

nieuw te mailen. Nog geen Burgerprofiel? Meld je dan aan 
op burgerprofiel.vlaanderen.be met je eID, een mobiele 
app, de Itsme-app of sms.

Vaccinatie is gratis
De vaccinatie is gratis. Het vaccin stimuleert je immuun-
systeem waardoor je lichaam antistoffen aanmaakt. Als je 
nadien met het virus in contact komt, beschermen die an-
tistoffen 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
Dit zou veel tijd in beslag nemen en zou het vaccinatieproces 
alleen maar vertragen. Alle vaccins zijn dan ook goed- 
gekeurd door het Europees Geneesmiddelenagentschap. 

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

VACCINATIECENTRUM RUPELAAR

      HET ONTHAAL
Na een temperatuurmeting op je voorhoofd controleert de 
onthaalmedewerker je identiteitsgegevens en je vaccina-
tiecode. Je wordt begeleid naar een administratieve ruim-
te. Als je te vroeg bent, mag je even plaatsnemen in een 
bufferruimte.

      DE ADMINISTRATIEVE RUIMTE
De administratief medewerker geeft info over het vaccin 
en eventuele nevenwerkingen. Je medische voorgeschie-
denis en huidige gezondheidstoestand worden overlopen. 
Je maakt een afspraak voor een tweede inenting.

      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 WACHTRUIMTE
Je mag na de vaccinatie een kwartier rusten in de wacht-
ruimte. Er is een medewerker in de buurt om stoelen te 
ontsmetten en eventuele nevenwerkingen te signaleren.
Er zijn extra stoelen voor mogelijke mantelzorgers en be-
geleiders.

1

2

3

4
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woensdag 21 april 2021
Elk jaar vieren we samen met de rest van Vlaanderen de 
Buitenspeeldag. Door de pandemie is het jammer genoeg 
niet mogelijk om een groot evenement te organiseren. We 
hopen jou en je (klein)kinderen toch te inspireren om zo-
veel mogelijk buiten te komen. Buitenspelen is immers ge-
zond en je kan er zoveel van leren! 

Voor verschillende tips lieten we ons adviseren door Mai-
son Slash. Zij promoten het buitenspelen onder de hashtag 
#1000uurdedeuruit en verzamelden op hun website een 
schat aan info, tips en inspiratie rond dit thema. Op onze 
website kan je een raster downloaden waarop je elk uur dat 
je kroost buiten vertoeft kan aanduiden. Hang hem naast je 
voordeur of tegen de koelkast: zo word je er elke dag aan 
herinnerd om veel buiten te komen!

1000 uren naar buiten lijkt erg veel, maar op zich kan dat 
echt mee vallen. Een kleine rekensom leert ons al snel dat 
1000 uur : 365 dagen = 2,74 uur per dag is. Maar staar je ook 
niet blind op die harde minuten, het is vooral een kwestie 
van doen! 

Alle kleine beetjes helpen, probeer het gewoon uit! Wat doe 
je nú met de auto wat ook wel lopend of fietsend kan? Kan 
je ook buiten lunchen in plaats van binnen?

                    Speelterreinen
Onze gemeente telt maar liefst 11 openbare speelterreinen. 
Dat is een hele hoop leuke plaatsen voor speelplezier in de 
buitenlucht.

• Speeltuin/grasveld Landbouwweg
• Speeltuin Lelielaan
• Skatepark/bos/voetbalveld/tennisterreinen Atletiekstraat 
• Speeltuin/grasveld/skateramp Acacialaan
• Speeltuin/grasveld Saunierlei
• Park Den Akker
• Callebeek park: grasveld/bos
• Speeltuin/grasveld Rode Kruisplein
• Speeltuin Begoniaweg - Irisweg
• Abdijpark: grasveld/bos
• Gemeenteplaats: bos en grasplein naast de kerk

Onze uitvoerende technische dienst zorgt ervoor dat de 
speelterreintjes proper en bespeelbaar blijven. Regelmatig 
voeren zij dan ook controle hierop uit. Jullie kunnen uiter-
aard meehelpen om deze terreinen voor iedereen aange-
naam te houden. Laat dus geen afval achter of gooi het in 
de vuilnisbak. 

Is een speeltoestel stuk of heb je iets anders te melden? 
Stuur dan een mailtje naar melding@hemiksem.be of bel 
03 288 26 54.

                  Sociale media 

We zetten onze troeven graag in de kijker.

Speel jij al vaak samen met enkele vriendjes uit je straat? 
Met je broertjes en zusjes, klasgenootjes? Dan heb je ei-
genlijk een speelclub! Toon ons je club met speelmakkers 
en post jouw foto op je sociale media met #helemaalhe-
miksem.

Uiteraard vragen we aan alle ouders om mee een oogje in 
het zeil te houden zodat de momenteel geldende corona-
maatregelen correct gehanteerd worden. Indien een speel-
tuin al te druk bezet is, kom je beter een ander keertje terug. 
En ouders dienen steeds hun afstand te behouden en een 
mondmasker te dragen op drukkere plaatsen.

                     Pretpakket

Wie van plan is om samen te spelen met zijn speelclub op 
woensdagnamiddag 21 april 2021 kan een gratis pretpak-
ket aanvragen en maakt zelfs kans op het winnen van een 
springkasteel in je straat! 

Hou de website van de gemeente goed in de gaten. Daar 
volgt meer informatie over hoe je een pretpakket kan aan-
vragen en kan deelnemen aan de wedstrijd.

We wensen jullie heel veel buitenspeelplezier! 
Dat is #helemaalhemiksem

www.vrijetijdsdiensthemiksem.be
sim@hemiksem.be
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Zwerfvuil! We hebben er allemaal last van en we hebben er allemaal een eigen mening over. Zo wijst iedereen 
makkelijk met de vinger naar elkaar. Het is ook één van die thema’s die heel wat stof doen opwaaien wanneer 

we er naar verwijzen op sociale media. 
Toch is zwerfvuil iets wat iedereen 
aangaat. Het stoort ons, het is geen 
zicht, het is vuil en het zorgt voor 
heel wat wrevel. Maar het had veel 
erger kunnen zijn, mochten we niet 
rekenen op onze vrijwilligers die 
door weer en wind in hun vrije tijd 
de baan opgaan om in hun wijk te 
zorgen voor nette straten. Vaak is 
het ook demotiverend voor hen om 
telkens te moeten vaststellen dat 
hun inspanningen van enkele dagen 
ervoor tot niets hebben geleid. We 
horen het vaak: “moet de gemeen-
te niet zorgen voor netheid in onze 
straten en parken?” Ja, en dat doen 
we goed met gemotiveerde mede-
werkers die dagelijks de straat op-
gaan en zorgen dat de vuilnisbakken 
minstens 2 keer per week geleegd 
worden. Maar zolang de verkeerde 
mentaliteit heerst dat vuilnis het 
probleem is van iemand anders, kun-
nen we hier weinig aan veranderen. 

Samen met Mooimakers is onze ge-
meente vorig jaar in een driejarig 
project gestapt en krijgen we onder-
steuning op verschillende vlakken. 

Zo worden tellingen gedaan van het 
aantal vuilnis en zwerfvuil zodat we 
kunnen nagaan waar de noden het 
grootst zijn. Waar vuilnisbakken op 
openbaar domein vaak te vol zitten, 
zullen we onderzoeken of dit afval 
inderdaad komt van toevallige voor-
bijgangers of dat dit afval doelbe-
wust zwerfvuil betreft. Heel wat pa-
rameters worden hierbij bekeken. 

“Moet de  
gemeente niet 

zorgen voor  
netheid in onze 

straten en 
parken?”

Een eerste evaluatie van Mooima-
kers leert ons dat de gemeente 
heel goed scoort op het gebied van 
openbare netheid. Uiteraard houdt 
het hier niet op. We streven naar 
een maximale score met als doel 
zwerfvuil en sluikstorten voorgoed 

te bannen uit onze gemeente. Niet 
door het probleem te verplaatsen 
maar door duidelijke acties te on-
dernemen zodat vuilnis op de juiste 
plaats terecht komt.

Opruimdag
Jaarlijks organiseert Hemiksem een 
opruimdag waarbij we iedereen aan-
moedigen enkele momenten vrij te 
maken om een straat, wijk of groen 
plekje proper te maken. Een grote 
schoonmaak om de lente goed in te 
zetten. We roepen daar niet alleen 
alle inwoners voor op maar ook het 
voltallige gemeentepersoneel ruilt 
enkele uren de bureaustoelen om op 
stap te gaan met prikstok en vuilnis-
zak. 

Een prikstok, veilige handschoenen 
en vuilniszakken voor zwerfvuil kan 
je trouwens gratis verkrijgen. Het 
enige wat je hiervoor hoeft te doen 
is je officieel aanmelden als oprui-
mer, de wijk doorgeven waar je actief 
wenst bij te dragen en wij zorgen er-
voor dat de volle zwerfvuilzak wordt 
opgehaald na je seintje. Bovendien 

VRIJWILLIGERS 

Word ook een ‘Mooimaker’ 
in onze gemeente 

op donderdag 20 mei 

Om het leven als vrijwilliger te proeven kan je je aanmelden via melding@hemiksem.be of 03 288 26 54. 
En we roepen iedereen op om collectief Hemiksem te vrijwaren van zwerfvuil op donderdagavond 20 mei.
Het gemeentepersoneel gaat zelf ook op stap op maandagnamiddag 29 maart. 

LAAT ZE NIET 
RONDSLINGEREN

GEEN KAT HOUDT
VAN MONDMASKERS
OP DE GROND

10191_MOM_Samen voor een propre zomer_ADV_A4H.indd   110191_MOM_Samen voor een propre zomer_ADV_A4H.indd   1 18-11-20   14:53:2518-11-20   14:53:25

Maak van je mondmasker geen grondmasker
Viel het je ook al op dat je vaak meer mondmaskers op straat 
ziet liggen? Die worden niet allemaal bewust op straat gegooid 
maar vallen al eens vaak uit een jaszak of vallen bij het uitdoen 
op de grond en die dan vaak onterecht blijven liggen omdat de 
moeite om het in een vuilnisbak te gooien misschien te groot 
is? “Ach, het is maar 1 mondmasker”, ja… maar net één teveel en 
als iedere inwoner er zo over denkt, dan kunnen we de straten 
plaveien met onze gebruikte mondmaskers. En dat kan zeker 
niet de bedoeling zijn. Gaat je mondmasker onderweg stuk 
neem het dan mee naar huis of werp het onderweg in een vuil-
nisbak, en niet ernaast. Iedere inwoner zal je hiervoor dankbaar 
zijn.

Bedankt
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Bedankt
     Didier, Celeste, Julie, Walter, Robin, Gerd, Maurits, Dosso, 
Jesse, Lisa en de vele andere vrijwillige ‘mooimakers’
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Leden van onze bib kunnen nog altijd de gratis online 
cursussen volgen. Surf daarvoor naar ivebica.biblio-
theek.be en zoek onder de tab “Digibib” naar “Online 
leren”. Daar vind je hoe je kan inloggen.

Er zijn drie vormen van cursussen: webinars (voordrach-
ten), e-learnings (geschreven lessen) en essentials (heel 
korte intro’s). 

Zo kan je een initiatie Spaans volgen, blind leren typen, 
yoga uitproberen of de basis van Android leren om met 
je smartphone of tablet te werken.   

De vrijwilligers van Coder Dojo blijven ook in tijden 
van corona actief om jongeren van 7 tot 18 jaar de be-
ginselen van het programmeren bij te brengen en hen 
websites, apps en games te leren maken. Anders dan 
gewoonlijk worden de workshops nu alleen online ge-
organiseerd. 

Voorkennis is geen vereiste. Je hebt wel een pc en een 
internetverbinding nodig. Jongeren onder de 12 jaar 
worden best bijgestaan door een ouder.

De workshop gaat enkel online door en is gratis.
Op voorhand inschrijven via www.coderdojobelgium.be 
is verplicht.
In samenwerking met bib Hemiksem.

BELEEF SAMEN 
MEER IN EIGEN 
STREEK
Alle data zijn onder  
voorbehoud. 
Raadpleeg de website van 
IVEBICA voor de meest 
recente info.

LEREN MET DE BIB 

LEREN PROGRAMMEREN VOOR 
JONGEREN - Coder Dojo
zaterdag 24 april van 14 tot 17 uur

INFO & INSCHRIJVINGEN 
Tickets aankopen en inschrijvingen dienen op voorhand 
te gebeuren. IVEBICA werkt voorlopig niet meer met een 
kassa ter plaatse.

Gelieve een mondmasker mee te brengen naar de  
activiteiten. 

Voor heel wat activiteiten koop je 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.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van eventuele 
maatregelen i.v.m. het coronavirus. Bij verplaatsingen of 
annuleringen van activiteiten proberen ze steeds om je zo 
snel mogelijk op de hoogte te brengen.

- www.ivebica.be
- Intergemeentelijke bibliotheek, 
  Heuvelstraat 111 – 117, Hemiksem
- Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle

‘Stilte zaaien in De Plukboerderij’ is een, op 
mindfulness gebaseerde, workshop.

Stilte is kostbaar. Maar hoe komen we tot stilte? 
Alex Jacques, mindfulness-begeleider, nodigt je 
uit om op een ervaringsgerichte manier te on-
derzoeken 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 eigen de-
kentje mee. We voorzien stoelen om comfortabel 
te kunnen zitten.

De Plukboerderij, 
Steenwinkelstraat 499, Schelle
€ 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle & Niel)
De datum is onder voorbehoud. 
Raadpleeg onze website voor de meest recente 
info.

STILTE ZAAIEN IN DE 
PLUKBOERDERIJ 
zaterdag 8 mei om 7.30 uur en 9 uur
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De bib nodigt kinderen uit voor een 
voorleesuurtje. De voorlezers nemen 
de jongste lezertjes (3 tot 7 jaar) 
mee in de spannende wereld van het 
prentenboek. 

Daarna wordt een half uurtje ge-
knutseld.

Int. bibliotheek,
Heuvelstraat 111-117, Hemiksem 
15 tot 16 uur
gratis
Op voorhand inschrijven is verplicht.

Opgelet: kinderen –12 jaar mogen 
voorlopig maar 1 groepsactiviteit 
kiezen.

VERHALENPARADE 
RUPELBIB
Voorleesuurtje
woensdag 28 april 
van 15 tot 16 uur

VEGETARISCH KOKEN
Online basiscursus
donderdag 29 april en 6 mei 
van 19.30 uur tot 22.15 uur

Omschakelen naar meer plantaardig 
eten heeft veel voordelen voor je 
gezondheid maar het moet dan wel 
doordacht gebeuren zodat er geen 
tekorten ontstaan. 

In deze online-cursus ontdek je hoe je 
een volwaardige vegetarische maaltijd 
op tafel tovert. Je kookt vanuit je eigen 
keuken onder begeleiding van Sigrid 
Dewaele (De Natuurkeuken). Een week 
voor de workshop plaatsvindt, ontvang 
je de ingrediëntenlijst. De cursus be-
staat uit 2 lessen, telkens op een don-
derdag en je schrijft je ineens in voor 
beide. 

De cursus gaat online door en is gratis.
Je voorziet wel zelf de nodige ingredi-
enten. Op voorhand inschrijven is ver-
plicht. In samenwerking met Avansa 
regio Antwerpen.                           

Erfgoeddag  in het  
Gilliot & Roelantstegelmuseum 
WOENSDAG 25 APRIL

Door de coronamaatregelen konden verschillende geplande activi-
teiten van het tegelmuseum in 2020 niet doorgaan of gerealiseerd 
worden. Het museum herneemt dit jaar dan ook deze niet-uitgevoerde 
planning met voorop de nieuwe grote wisseltentoonstelling “Gilliot & 
Cie en de Belgische Art Nouveautegel in de Pozzo-collectie” die vanaf 
de Gilliotmarkt op 18 juni 2021 loopt en dit tot einde mei 2022.

Op 25 april 2021 zal het tegelmuseum een ganse dag open zijn (10-
18 uur) en dan blijft de huidige wisseltentoonstelling ‘Goede vaart! 
Schepen en het maritieme thema op tegel’, alsook enkele nieuwe 
grote tegelpanelen, te bezoeken.

Ook de grote breekmolen van Gilliot & Cie, die door de vrijwilli-
gers van de heemkundige kring werd gemonteerd na restauratie 
door Centrum Leren en Werken van de PTS Boom, kreeg een centrale 
plaats in het museum.   

Als het op een veilige manier mogelijk is zal ook de vorig jaar ge-
plande lezing naar aanleiding van 75 jaar bevrijding nu kunnen 
doorgaan. Volg hiervoor op de website de uiteindelijke beslissing in 
functie van de coronamaatregelen. Bezoekers dienen de coronare-
gels (afstand en mondmaskers) te respecteren. Je kan deze opvolgen 
via de website www.gilliottegelmuseum.be. 

Lezing om 10 uur  
Ter gelegenheid van 75 +1 jaar Bevrijding en het einde WO II zal 
in de Roelantszaal van het tegelmuseum de bijzondere lezing “Het 
3rd Royal Tank Regiment en de bevrijding van de Rupelstreek”  door 
Alex Ramael over de bevrijding van de Rupelstreek doorgaan.  Deze 
lezing over de bevrijding van de Rupelstreek gebeurt in samenwer-
king met de Confederatie van Vaderlandslievende Groeperingen He-
miksem. Rijk geïllustreerd wordt de bevrijdingsroute door de Britten 
van Normandië tot Antwerpen gevolgd, alsook de figuur van Lt.-Col. 
Silvertop en de bevrijdingsdag 4 september 1944: het manoeuver 
van Robert Vekemans in Willebroek en Boom en de weerstand in 
actie in de Rupelgemeenten.  

CONTACT & RESERVATIE: 
info@gilliottegelmuseum.be
www.gilliottegelmuseum.be
Mei-jun: elke zondag 14u tot 17u
Juli-augustus: woensdag tot zondag van 14u tot 17u
Oktober- april: 1ste zondag van de maand van 14u tot 17u
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Week van de 
Valpreventie
Jaarlijks valt één op de drie senioren in Vlaanderen. 
In woonzorgcentra loopt dit aantal op tot 70 % van de  
bewoners. Bovendien leidt een valpartij vaak tot een  
ziekenhuisopname. Eén van de veelvoorkomende gevol-
gen van een val is een heupbreuk. In België goed voor 
zo’n 16.000 heupbreuken per jaar, met een totale jaarlijk-
se kostprijs van meer dan 310 miljoen euro. Een val maakt 
heel wat ouderen angstig. En dat veroorzaakt gemakkelijk 
een volgende valpartij. Het gevolg? Mensen durven de 
deur niet meer uit en raken sociaal geïsoleerd.

Een groot deel van de valpartijen kan je 
vermijden. 
De Week van de Valpreventie is in 2021 al aan haar 10de 
editie toe. En het belooft een bijzondere editie te worden, 
want deze keer strijden de vijf Vlaamse provincies en Brus-
sel om de titel van ‘beste valpreventieprovincie van het jaar’ 
De 10de editie, die doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021, 
draagt de slogan ‘Eén tegen allen, allen tegen vallen’. Hier-
mee dagen we de vijf Vlaamse provincies en Brussel uit om 
de strijd tegen elkaar aan te gaan voor de titel van ‘beste 
valpreventieprovincie van het jaar’. Enkele bekende Vlamin-
gen zullen vier opdrachten aankondigen die focussen op 
belangrijke valrisicofactoren. 

• Een eerste opdracht zal focussen op de belangrijke 
valrisicofactoren: verminderd evenwicht, spierkracht 
en mobiliteit.

• Een tweede opdracht zal gaan over gezonde voeding.
• Bij de derde opdracht wordt de veiligheid van de om-

geving onder de loep genomen. Specifiek zal worden 
ingezoomd op de openbare ruimte waar ouderen zich 
dagelijks in bewegen.

• De vierde opdracht gaat over het dragen van on(aan)
gepast schoeisel.

De opdrachten zijn reeds bekendgemaakt op de website 
www.valpreventie.be. Nu kan de strijd tussen de provincies 
echt van start gaan. Na de Week van de Valpreventie zullen 
we weten welke provincie zich de ‘beste valpreventie-pro-
vincie van het jaar’ mag noemen.

Meer informatie:
www.valpreventie.be/week-van-de-valpreventie 

BIB-TIPS VAN DE 
MAAND 

SHUGGIE BAIN
Douglas Stuart (auteur), Inger Limburg 
(vertaler), Lucie Van Rooijen (vertaler)

Het verhaal van Shuggie, de jongste van 
3 kinderen, die in het Thatcher tijdperk in 
Glasgow opgroeit, met zijn aan drank ver-
slaafde moeder. (Winnaar van de Booker-
prijs 2020. )

Strip jeugd
WAT EEN ROTKAT. 2
Stéphane Lapuss’ (auteur) 

Deel 2 in de reeks “Wat een rotkat”. Einde-
lijk de waarheid over die vierpoters! Hou 
je van katten? Ze zijn schattig, speels en 
ondeugend.. Dit is allemaal maar schijn! 
Lapuss’ onthult je wat er in het brein van 
dit duivels wezen gebeurt. 
 
HET ALLERMOOISTE BOEK OVER PAARDEN
Tom Jackson  (auteur),  Diana Ferguson  (au- teur), 
Simon Mendez (ill.)                                               

Boek met mooie kleurplaten van 36  
verschillende soorten paarden, zoals de 
Camarque, Holsteiner, een Shetlander en 
Noriker. Kijk en lees waar en hoe ze leven. 
Grote uitgave. Makkelijk te lezen. Vanaf 
ca. 8 t/m 12 jaar. 

WIE SCHRIJFT DIE BLIJFT: 
VAN SPIJKERSCHRIFT TOT EMOJI
Vitali Konstantinov (auteur)                                                                 

In graphicnovelstijl krijg je een overzicht 
van de geschiedenis van het schrift in  
allerlei vormen en op allerlei plaatsen in 
de wereld: over runen en hiëroglyfen,
schrift bij de Azteken, schrijven met  
griffel of vulpen of smartphone, tot schrift 
in Midden-Aarde en Star Trek.

DVD
SHIRLEY
Josephine Decker (regisseur), Elisabeth, Moss 
(acteur), Michael Stuhlbarg (acteur)

Begin jaren 50. Een jong stel besluit in 
te trekken bij schrijfster Shirley Jackson 
en haar echtgenoot Stanley Hyman. Ze  
hopen hiermee het roer om te gooien 
en een nieuw leven te beginnen. Al snel  
komen ze er achter dat er na hun verhuis  
vreemde dingen gebeuren, resulterend 
tot inspiratie voor Shirley’s nieuwe boek.
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ZAPPOSDAGEN KROKUSVAKANTIE
Tijdens de krokusvakantie hebben veel kinderen zich  
opnieuw kunnen uitleven op één van de twee  
Zappos-kampen die georganiseerd werden.  In de sporthal 
van Schelle vond een knotsgek carnavalkamp plaats 
en in de sporthal van Hemiksem hebben vele kleuters  
leuke spelletjes afgewisseld met een (eerste) zwemles en  
waterpret!

DE GIDSEN ZIJN MOOIMAKERS
De Gidsen van Hemiksem hebben op zondag 28  
februari de handen uit de mouwen gestoken om  
Hemiksem nog mooier te maken. In samenwerking 
met de gemeente en Mooimakers heeft de Gidsentak 
5kg afval opgeruimd. Vermomd onder het jasje van 
een leuk spel was deze opruimactie een succes en 
zeker voor herhaling vatbaar. 

SNEEUWPRET IN HEMIKSEM
In februari mochten we nog eens genieten van een 
flink pak sneeuw. Heel wat inwoners trokken er op 
uit voor een stevige wandeling. Ouders en kinderen 
hadden dan weer veel speelplezier. Het was ook lang 
geleden dat we nog eens sneeuwpoppen zagen in 
Hemiksem.

TERUGBLIK 



14

KONDIG JE EVENEMENTEN GRATIS AAN OP ONZE WEBSITE 
EN IN HALLO HEMIKSEM
Organiseert je vereniging een  
activiteit? Plan je een wafelen-
bak, spaghettislag of komt er 
een fuif of optreden aan? Zoe-
ken jullie vrijwilligers? Toon aan  
Hemiksem jouw vereniging !

Erkende verenigingen en gemeen-
telijke raden in Hemiksem die 
hun evenementen binnen Hemik-
sem  willen aankondigen kunnen 
dit doen via onze gemeentelijke 
website én via de Hemiksem app. 
Bovendien worden de verzamelde 
gegevens ook gratis opgenomen in 

de evenementenkalender  van het 
gemeentelijke magazine Hallo He-
miksem. Let wel: voor verschijning 
in Hallo Hemiksem dient de infor-
matie in ons bezit te zijn op de 1ste 
dag vóór de volgende maand, dus 
ten laatste op 1 mei  voor verschij-
ning in juni 2021. 

Wil je je evenement aankondigen, stuur dan je gegevens door via onze website 
www.hemiksem.be/kalender/stel-een-event-voor .

We weten dat er momenteel  geen evenementen kunnen plaatsvinden door de huidige maatregelen. Misschien 
organiseert je vereniging wel een online-evenement? Ook dit nemen we graag mee in een volgende uitgave.

Bent u ook zo’n zoetekauw? Hebt u graag uw vieruurtje eens aan de deur bezorgd? Of steunt u gewoon graag de lo-
kale jeugdbeweging? Dan hebben wij goed nieuws voor u! Gidsen Hemiksem doet ook dit jaar haar best om de alom 
bekende pannenkoekenslag te kunnen organiseren. 

Pannenkoekenslag Gidsen 

U kan de pannenkoeken coronaproof komen afhalen of la-
ten bezorgen bij u thuis in het weekend van 24-25 april. 
Voor take-away kan u terecht bij de gidsenlokalen: Saunier-
lei 58 in Hemiksem (achter de kerk).

Het loopt dit jaar allemaal een beetje anders, maar de lek-
kere smaak van de pannenkoeken blijft onveranderd!

Bestellingen plaatsen kan via de link op de site van de Gid-
sen t.e.m. 18 april. Gluten- of lactose-intolerant? Geen pro-
bleem! De Gidsen hebben een pannenkoekje voor iedereen.

Meer info over de Gidsen en de pannenkoekenslag 
vindt u op hun website: www.gidsenhemiksem.be

Uitbreiding skatepark van start gegaan 

Het skatepark aan de sporthal wordt uitgebreid! 
Echte skatefanaten kijken nu al uit naar de pyra-
mid, de slappy curb, de curved tranny of de quar-
ter. Vakjargon dat voor de Hemiksemse skaters 
geen geheimen heeft want zij maakten mee de 
plannen voor deze uitbreiding  in samenspraak 
met de lokale Layback Skate Club. Het nieuwe 
gedeelte werd zo ontworpen om de jongere en 
beginnende skaters meer ruimte en mogelijk-
heden te geven. Tegen het begin van de paas-
vakantie zou de uitbreiding klaar moeten zijn. 
Helaas moeten we door de huidige maatregelen 
het jaarlijkse skatefest nog even uitstellen, maar 
de Hemiksemse skaters kunnen vanaf april hun 
tricks al bovenhalen.
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AFVALOPHALING 
APRIL

Restafval, GFT en PMD 
woensdag 7 april in plaats van maandagophaling
maandag 19 april

Papier & karton
vrijdag 2 april
vrijdag 30 april

KGA
Zaterdag 3 april van 8.30u. tot 15u. 

Er is slechts één ophaalpunt aan het recyclageparkpark 
(G. Gilliotstraat 50) waar het KGA gedurende één dag 
per maand aangeboden kan worden. 

De ophaling gebeurt één keer per maand, afwisselend 
op een vrijdag of zaterdag. 

Opgelet! 
KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde dag 
aangeboden worden aan het recyclagepark! 

Grofvuil op afroep
vrijdag 30 april

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke  
afspraak. 

Download het formulier op 
hemiksem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of via 
03 288 26 63

Wie vragen heeft over afval kan steeds terecht op de 
milieudienst van de gemeente op het nummer 03 288 
26 63 of via het e-mailadres sven@hemiksem.be.

In het recyclagepark kan je ook elektronisch betalen 
met Bancontact.

De volledige ophaalkalender vind je op
www.hemiksem.be onder leefomgeving -> 
huisvuil & afval.

De openingsuren van het recyclagepark kan je terug-
vinden op pagina 2.

Restafval, GFT en PMD worden van oktober tot  
en met april tweewekelijks opgehaald op maan-
dag. 

Download de 
nieuwste versie 
van de Recycle-app

Heb jij ‘m al? De nieuwste versie van de Recy-
cle!-app? Zo wordt jouw afval op de juiste dag 
aanbieden een fluitje van een cent. 

Omdat men het automatisch updaten van apps en 
notificaties steeds vaker uit zet, zijn er nog heel wat 
mensen die met de verouderde versie van de Re-
cycle!-app werken. Dit heeft heel wat frustratie tot 
gevolg… Zowel voor de burger als voor de achterlig-
gende diensten. 

Check of de app de laatste update kreeg . Enkel de 
nieuwste versie (2.1.4) bevat de ophaalmomenten 
van 2021 .

Het is belangrijk dat je notificaties toe staat (zowel 
in de app als via je smartphone-instellingen) om 
meldingen te ontvangen.

Vanaf nu mag het. 
Dus zeker doen!

Voortaan sorteer je je PMD in de Nieuwe Blauwe Zak! Wat verandert er? De P van plastic flessen 
en flacons breidt uit naar alle plastic verpakkingen. Je kan dus meer sorteren dan vroeger. 

Zo kunnen we meer recycleren. Alvast bedankt! Meer info op www.denieuweblauwezak.be.
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In samenwerking met heemkundige kring ‘Ontrent den hover’  
publiceren we hier een oude foto uit Hemiksem. Op exact dezelfde 
plaats hebben we de foto opnieuw gemaakt in 2021.

Gemeenteplaats  

Verzameling WDB

Plannen herinrichting Gemeenteplaats krijgen vorm
Het werd al enkele jaren aangekondigd dat de Gemeen-
teplaats in Hemiksem een complete herinrichting zou 
krijgen. Ook de aangrenzende Assestraat krijgt een ma-
ke-over en samen met structurele rioleringswerken zal 
het centrum Hemiksem er over enkele jaren anders gaan 
uitzien: beter, mooier en veiliger. 

Bovendien zorgen de vernieuwingen dat de terrassen 
van de cafés ook uitgebreid kunnen worden. Zo wordt de 
Gemeenteplaats opnieuw een ontmoetingsplaats waar 
het aangenaam vertoeven zal worden. 

Met meer ruimte voor natuur, waterpartijen, fonteinen, 
speelplekken, uitbreiding van de petanquebanen wordt 
het centrum van onze gemeente weer een plaats waar 
iedereen zich goed zal voelen.

Inrichtingsplannen op website
Omdat een grote informatiecampagne in deze tijden 
moeilijk te organiseren is met de huidige maatregelen, 
zal iedere bewoner die woont aan een deel van de uit 
te voeren werken persoonlijk een plan krijgen met meer 
informatie. 

De plannen zullen wanneer het openbaar onderzoek 
start ook online komen te staan op onze website, zodat 
iedereen inzage krijgt in deze grootse vernieuwing bin-
nen onze gemeente. We blijven je verder informeren via 
onze mediakanalen en zullen regelmatig updates geven 
over de stand van zaken. Ondertussen wordt het al dro-
men naar het jaar 2023 wanneer de werken voltooid zul-
len zijn.


