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Gemeentehuis
Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 21 21
info@herenthout.be
www.herenthout.be
Herenthout.be
Gem_Herenthout
gemeente_herenthout
VrijeTijd
JeugdHerenthout
jeugd_herenthout

Huis van het Kind
Kloosterstraat 27 - T 014 50 27 76 - huisvanhetkind@herenthout.be
HuisVanHetKindHerenthout
Open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: doorlopend van 13.00-20.00 uur
Sluitingsdagen:
maandag 20 juli
dinsdag 21 juli
Tijdens juli en augustus: gesloten in de namiddag

Loket Sociale Dienst
Bouwelse Steenweg 52 - T 014 50 21 81 - sociale.dienst@herenthout.be

Enkel open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
di-woe: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
dinsdag 21 juli
Tijdens juli en augustus:
gesloten in de namiddag

Enkel open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-16.00 uur en 17.30-20.00 uur
Sluitingsdagen:
elke 3e maandag van de maand in de voor- en namiddag
maandagavond 20 juli
dinsdag 21 juli
Tijdens juli en augustus: gesloten in de namiddag en op maandagavond

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56 - T 014 50 77 11 - zorg.gezondheid@herenthout.be -

HuisDriane

Enkel open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma-do: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
dinsdag 21 juli

Bibliotheek
Zwanenberg 27 - T 014 50 10 40- bibliotheek@herenthout.be
Open:
di: 10.00-12.00 uur - 13.30-19.00 uur
woe: 13.30-17.00 uur
do: 13.30-19.00 uur
zat-zon: 10.00-12.00 uur
Sluitingsdagen:
zaterdag 11 juli
dinsdag 21 juli
zaterdag 15 augustus

Sportcomplex
‘t Kapelleke
Bergense Steenweg 61 - 014 51 62 06
sportdienst@herenthout.be

Colofon
INFO
43ste jaargang
nummer 3 – 2020
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21
f 014 50 78 30

Sportdienst open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur - 13.00-17.00 uur
Sluitingsdagen sportdienst:
Van 13 juli tot en met 2 augustus
Sluitingsdagen sporthal:
Tijdens juli en augustus: elke zondag
zaterdag 11 juli
maandagavond 20 juli
dinsdag 21 juli
zaterdag 15 augustus

Meer info
via de QR-codes
Voortaan vind je bij een aantal
artikels in het gemeentenieuws
een QR-code. Een QR-code is
een soort streepjescode. Scan
je deze vierkante code met een
smartphone of tablet, dan krijg je
een welbepaalde webpagina te
zien. Op deze pagina krijg je meer
info met betrekking tot het artikel.
Heb je een Android-toestel, dan
vind je in Google Play verschillende
apps om de QR-code te lezen. Heb
je een iPhone of iPad, dan scant je
camera automatisch de QR-code.

VOORWOORD BURGEMEESTER

Eerste Corona-terugblik
Op sommige dagen heb je geen weerman nodig om te weten
vanuit welke richting de wind waait. Woensdag 11 maart was
zo’n dag.
Ik kwam die avond behoorlijk onder de indruk naar huis
gereden van het Provinciehuis waar gouverneur Berx alle
burgemeesters, noodplannings- en communicatieambtenaren
van de provincie had samengeroepen. Dat COVID-19 niet
zomaar een griepje zou zijn bleek al snel uit de toelichting die
kwam vanuit het UZA, waar men op de afdeling intensieve
zorgen elke dag naar nieuwe en onverwachte symptomen
stond te kijken, bij patiënten van alle leeftijden.
De onheilspellende berichten hakten er behoorlijk in, en
klonken als donderslagen die verwittigen voor een ongezien fel
onweer dat eraan komt. De buienradar was van wat motregen
op enkele uren tijd in de richting van een ongemeen harde
regenbui gedraaid die ons volledige gezondheidssysteem wel
eens kon overspoelen.
Plots stond alles op z’n kop: hulpdiensten die zelf de alarmbel
luidden in het aanschijn van de scherpe rode lijnen die de af te
vlakken curves kruisten, en daarmee pijnlijk het breekpunt van
onze gezondheidszorg toonden… Zelfs de stilte in de volle
provinciezaal klonk die avond bij momenten als donder.
De dagen van voortschrijdend inzicht zijn daarna onmiddellijk
op topsnelheid gekomen.
Op 12 maart al werd de algemene sluiting van scholen en
horeca afgekondigd, want veel mensen op een kleine plaats
konden immers een broeihaard zijn voor het virus.
De drukke bijeenkomst in de volle aula van het Provinciehuis
daags voordien kreeg daarmee plots een nog scherper en
dubbel kantje.
In Herenthout was de laatste drukke stoetzondag toen ook nog
maar net gepasseerd en was er op 8 maart het uitverkochte
optreden van Soulsister in zaal Lux geweest. Hiervan konden
we de eventuele gevolgen enkel bang afwachten.
Voor de rest was de opdracht duidelijk: zo snel mogelijk
zorgen voor een gemeentelijk crisisbeleid met duidelijke en
accurate lokale maatregelen. Ik schets u even een beeld van
de organisatie die daarmee voor onze gemeente achter de
schermen samenging.
Op 13 maart werden voor Herenthout twee crisiscellen
opgericht: een lokale crisiscel en de Neteland crisiscel. Deze
cellen vergaderden los van elkaar en telkens drie keer per
week. Pas recent in de afbouwfase is het vergaderritme
teruggebracht tot één vergadering per week.
In de lokale crisiscel zitten onze gezondheids- en
communicatieambtenaar samen met de diensthoofden,
de schooldirecteur, de personeelsverantwoordelijke, de
waarnemend algemeen directeur en mezelf.
In de Neteland crisiscel zitten de vijf burgemeesters
(Herentals, Grobbendonk, Vorselaar, Olen en Herenthout)
aan de overlegtafel met de directie van het ziekenhuis van
Herentals, een afgevaardigde van de huisartsenkring, de twee
noodplanningsambtenaren, twee communicatieambtenaren
en de vijf algemeen directeurs van de Neteland-gemeenten.
Het is vanuit deze twee vergaderingen dat het gros van de
crisismaatregelen binnen onze gemeente zijn genomen en
aangestuurd.
Na de federale afkondiging van 12 maart verliepen de

contacten
tussen
de
gouverneur en burgemeesters
via een wekelijks skypeoverleg waarbij ook de
noodplanningscoördinatoren
aanwezig waren om samen
de federale maatregelen en
besluiten te overlopen en zo
goed mogelijk te interpreteren.
In Herenthout is tegelijkertijd ook
het college van burgemeester
en schepenen wekelijks blijven
verder vergaderen om ook
de “niet-Covid 19” dienstverlening zo veel mogelijk te blijven
garanderen.
We hebben tot op vandaag op die manier in Herenthout de
financiële gevolgen en de stilstand in de grote projecten tot
een minimum kunnen beperken.
Er is de voorbije maanden vooral heel veel extra werk geleverd.
Een berg werk waar je in andere omstandigheden en met die
tijdsmarge op voorhand voor zou bedanken.
Zeker als je weet dat we als lokaal bestuur pal voor het
uitbreken van de Corona-crisis ook nog net de vacature
voor een nieuwe Algemeen Directeur hadden opengesteld,
voor een aanwerving in het najaar. Ondertussen leidt een
strategisch team van vijf personen de dagelijkse organisatie.
Maar ondanks deze speciale omstandigheden heeft onze
organisatie in alle geledingen getoond dat ze, hoe klein
ook, heel wat grootsheid in zich heeft, en dat de intensieve
samenwerking binnen Neteland dit alles nog versterkt.
Zo hebben we als kleine gemeente toch op heel wat
vlakken voorsprong kunnen nemen in de uitwerking van het
crisisbeleid. We waren met Neteland regelmatig pionier in de
aanpak van de crisis, en in de variatie en snelheid van de
ondersteunende initiatieven naar de bevolking. Het ontging
zelfs de Koning niet.
We konden ook in tijden van afstand nemen, in Herenthout
dichterbij zijn dan ooit, met de enorme hulp van het drukbezet
vrijwilligersplatform Herenthout Helpt.
Ik hoop dat we de afgelopen maanden voor al diegenen
die het nodig hadden de gewenste steun, veiligheid en
geborgenheid hebben kunnen bieden, dat we voor hen een
beetje het troostende “Moederland” van Natalie Merchant
konden zijn.
Wat hierboven is gestart met storm en onweer, rondde
viroloog Steven De Gucht op zijn voorlopig laatste
persconferentie af met: “De natuur kan heel hard zijn, maar
zo snel als donkere wolken samenpakken, zo onverwacht kan
de zon weer doorbreken.”
Inderdaad, langs elke barst komt vroeg of laat, gelukkig het
licht terug binnen.
Ik wens u allemaal een deugddoende zomervakantie, met
behoud van de goede cijfers die Herenthout tot op vandaag
kon voorleggen.
Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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Blijven fietsen allemaal!
Tijdens de lockdown zijn we met z’n
allen massaal beginnen fietsen. Een
positief gevolg van de coronacrisis! De
Vlaming heeft zijn fiets ontdekt. Niet
alleen om te ontspannen, maar ook
voor functionele verplaatsingen, zoals
boodschappen doen.
We grijpen deze kans om iedereen
aan te moedigen om te blijven fietsen.
Tenslotte zijn we met z’n allen al heel
goed bezig! Zet je fiets dus niet terug
aan de kant maar blijf fietsen!

Zoveel voordelen
Wie dagelijks fietst voelt zich fitter,
energieker en is beter gezind. Je hoofd
is al helemaal leeggemaakt als je ‘s
avonds weer thuis komt en je dagelijkse
beweging heb je ook gehad. Geen file

en parkeerstress meer. En nu er minder
auto’s op de baan zijn, is het ook een
pak aangenamer om te fietsen. Hoe

meer mensen blijven fietsen, hoe leuker
het wordt voor iedereen. Dus blijven
fietsen allemaal!

Fietsbrochure ‘Trappen door gisteren en vandaag’
Deze gratis fietsbrochure brengt je
langs de mooiste erfgoedplekjes
in 11 Kempense gemeentes. De
uitvouwbare kaart bevat 3 fietsroutes
doorheen Berlaar, Grobbendonk,
Heist-op-den-Berg,
Herentals,
Herenthout, Hulshout, Lille, Nijlen,
Olen, Putte en Vorselaar.
Onderweg kom je bijzondere
erfgoedlocaties tegen en in de
brochure lees je het verhaal achter
elke plek met foto’s uit de oude doos.

Er zit ook een kaartje bij waarop
de knooppunten van elke route zijn
aangegeven. Fiets mee door de
Kempen van gisteren en vandaag!
Je kan deze brochure downloaden
via kempenskarakter.be/fietsbrochure
of afhalen in de Herenthoutse
krantenwinkels aKtueel
en ’t Krantje en in de
bib.

Fotozoektocht Landelijke Gilde
Naar jarenlange traditie organiseert
Landelijke Gilde Herenthout ook
nu weer een fotozoektocht in de
zomer. ‘Rondje Herenthout’ is 23 km
lang en voert je langs gekende en
minder gekende plekjes in ons dorp.
Als je voor 25 augustus je formulier
4

opnieuw binnenbrengt, maak je
kans op aankoopbons van de lokale
handelaars.
Formulieren kosten 6 euro en zijn
verkrijgbaar bij Aveve (Cardijnlaan
13) en bij de hoeve Frans Van

Bedts (Boeyendaal 112). Je kan
ook een formulier bekomen na
mail en storting via
zoektocht.lgherenthout@telenet.be.
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Fiets- en puzzelplezier
met gratis fietszoektocht van Olense Kartoenale
De Olense Kartoenale koppelt een fietstocht aan een originele zoektocht. Je wordt uitgedaagd met grappige cartoons,
interessante vragen en leuke puzzels. Bovendien maak je kans om een fiets te winnen. Je kan de brochure van deze tiende
editie gratis downloaden.
De fietszoektocht laat je kennismaken
met ongekende paadjes en mooie trage
wegen van Olen, Westerlo, Herenthout
en Herentals. De route is 30 km lang en
start aan Olen Shopping Park. Wie van
puzzelen houdt, zal veel plezier beleven
aan de verschillende puzzelronden. Het
is ook een ideale gezinsactiviteit.
Alle info vind je op
www.olen.be/product/1033/.

Nieuw educatief wandelpad ‘Schambraekenbos’
Ken je het educatief wandelpad
Schambraekenbos al? Dit wandelpad
van Natuurpunt start tegenover de
ingang
van
Vogelopvangcentrum
Neteland (de oprijlaan naar het VOC
inrijden). De wandeling is ongeveer
1 kilometer lang en voert je door de vallei
van de Maasloop en het beschermde
landschap. Onderweg kom je aan de
hand van infobordjes vanalles te weten
over de vogels en andere dieren die er
leven.
Aanrader voor een gezinstochtje!
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Fiets- en wandelkaart Toerisme Provincie Antwerpen
De groene Kempen lijkt wel gemaakt om te
fietsen en te wandelen: relatief vlakke paden,
adembenemende landschappen en schattige
beestjes die je onderweg nieuwsgierig zullen
komen begroeten.
De stille Kempen? Dat is tegelijk de luide, verliefde,
avontuurlijke Kempen. Met uitstapjes die je
energiepeil de hoogte injagen, schuimkragen en
gebakjes die naar meer smaken en boomtoppen
die je rust toewuiven. De ideale plek om samen
herinneringen te maken.
Toerisme Provincie Antwerpen vernieuwde
onlangs de fietskaart van Fietsnetwerk Kempen
(9,95 euro) en de wandelkaart van de Kempense
Netevallei (8 euro).
Je kan deze kaarten op afspraak bekomen in het gemeentehuis.

Wandelroutes in Herenthout
De voorbije jaren werd er met de steun van Europa, Vlaanderen en de
provincie Antwerpen werk gemaakt van de uitstippeling van een aantal
wandelroutes in Herenthout.
Bergenpad, Heikantpad, Schipkespad en Stapvoets werden daarbij
gebundeld in een mooi vormgegeven mapje dat gratis verkrijgbaar is in
het gemeentehuis na afspraak of in de bib. Je kan elke wandeling ook
apart downloaden van de website. Een aanrader voor de liefhebber én
de occasionele wandelaar.

Bergenpad
Afstand: 8 km
Vertrek: Sportcomplex ’t Kapelleke
65% onverharde wegen - 35% verharde wegen

Heikantpad
Afstand: 10 km

Vertrek: Boeyendaal (tussen Hazenstraat &
Processieweg)
100% verharde wegen

Schipkespad
Afstand: 11 km
Vertrek: ’t Schipke
75% onverharde wegen - 25% verharde wegen

Stapvoets
Afstand: 5 km Vertrek: Gemeentepark
20% onverharde wegen - 80% verharde wegen
6
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Zomerwandelen
Elke zondag van juli en augustus
kan je gratis deelnemen aan begeleide wandelingen
die steeds op een andere plaats in onze regio starten.
Je kunt om 10.00 uur of 14.00 uur vertrekken.
Vooraf inschrijven is verplicht en doe je bij
toerisme Herentals via 014 21 90 88
of toerisme@herentals.be.
Alle info over de zomerwandelingen
vind je op www.toerismeneteland.be.

Wandeling in Herenthout op 23 augustus:
‘In het achterland van de Grote Nete’
Gebied: omgeving Niemandshoek en Kruiskensbos
In het achterland van de Grote Nete is heel wat te bekijken.
Tussen het ingesloten landschap aan de bron van de Maasloop
tot aan de zandduinen van Kruiskensberg ondergaat het
landschap een ganse metamorfose. Van de natte beemdjes
achter het VOC Neteland trekken we via dreven, bosjes en
oude veldwegen naar Kruiskensberg waar we zicht hebben
op het open landschap van de Grote Nete.
Op een tocht van 9,5 km proberen we het ontstaan en de
typische kenmerken van het landschap te lezen.
Vertrek: parking VOC Neteland (Langstraat 29/001)

Erfgoedbord ‘De crash van Lancaster ME737’
Als eerbetoon aan de burgerlijke en militaire slachtoffers van
WOII is op 12 mei een erfgoedbord onthuld dat het verhaal
van een dramatische nacht reconstrueert.
Het was toen exact 76 jaar geleden dat tijdens de nacht van
11 op 12 mei 1944 een Britse Lancaster ME737 neerstortte
in de weide naast de Gruisdreef. Slechts twee van de
zeven bemanningsleden overleefden de crash en werden
later krijgsgevangen genomen. Door de ontploffing van het
vliegtuig was de woning aan de overkant van de straat bijna
volledig vernield.
Op de plaats waar het vliegtuig neerstortte staan twee tijdelijke
vlaggenmasten met de Belgische en Britse vlag. Nog voor
de zomer zal hier ook een herdenkingszuil
geplaatst worden. De site is deze zomer zeker
een bezoekje waard.
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Vakantie
in Neteland

Vakantiekrant
Neteland

Plan je deze zomer wat vaker op stap te gaan in eigen
land? Groot gelijk! Je hoeft niet altijd uren onderweg te zijn
om een vakantiegevoel te hebben. Ook dicht bij huis zijn er
tal van leuke activiteiten en mooie plekken om te zien en te
beleven. Op ‘staycation’ (her)ontdek je jouw eigen streek.

Begin juli ontvangt elke inwoner van Neteland een
vakantiekrant in de bus. In deze vakantiekrant ga je naast
heel wat andere vrijetijdsinitiatieven ook tal van toeristische
tips terugvinden voor boeiende daguitstappen in Neteland.

Onze mooie groene regio Neteland heeft alle troeven om
voor jou en je familie een aangename vakantie dicht bij
huis mogelijk te maken. Een fikse wandeling in de bossen,
fietsen langs landelijke wegen, kuieren langs prachtige
historische gebouwen of rustig peddelen met de kano op
de Kleine Nete ... Het kan hier allemaal.
Je kunt in Neteland terecht voor een prachtig
wandelnetwerk, een (ont)spannende fietszoektocht of
een doedag vol water. Onze regio biedt een unieke mix
tussen historisch erfgoed, wonderbaarlijk veel water en
uitgestrekte groene ruimtes. Het Neteland laat je relaxen
maar ook actievelingen komen er aan hun trekken.

De contactgegevens van de verschillende toeristische
diensten vind je op
www.toerismeneteland.be.

Nieuwtjes
uit het Neteland
Toerisme Neteland ontwikkelde enkele gloednieuwe
wandel- en fietsroutes langs al het moois dat onze regio
zo bijzonder maakt. Wat denk je van een fietsroute in het
spoor van onze Kempense wielerhelden, een tochtje langs
de mooiste kastelen of een gezinsvriendelijke fietstocht
waar je samen met keizer Karel onze regio ontdekt?
Of wandel je liever? Trek dan je wandelschoenen
aan en stap mee een stukje van de GR5-route, stap
mee door Romeins verleden van onze streek met de
Mercuriuswandeling of geniet van puur natuur met een
wandeling tussen de kleine Netevallei en de vallei van de
Aa. Of wat denk je van een dag helemaal in het teken van
water? Met het arrangement ‘Aqua Fun’ beleef je een dag
vol waterplezier.

Vernieuwde website
toerisme Neteland

Op
www.toerismeneteland.be
vind
je
alle
informatie terug over het toeristisch aanbod van de
gemeenten Herenthout, Herentals, Grobbendonk,
Olen en Vorselaar. Via de digitale
toeristische kaart op deze website kan
je heel eenvoudig alle natuurgebieden,
bezienswaardigheden en fiets- en
wandelroutes van onze regio opzoeken.
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Aanleg wegenis Dennenstraat
In maart en april heeft de technische
dienst een wegenis aangelegd ter
hoogte van Dennenstraat 26 tot 32.
In de omgeving werden eveneens de
trage wegen vernieuwd.

Aanplantingen
In de winter en in het voorjaar voerde de
technische dienst nieuwe aanplantingen
uit in volgende straten:
• Heikant
• Liefkenshoek
• Vredesplein
• Pastorij
• Nijlense Steenweg

LIEFKENSHOEK

VREDESPLEIN

PASTORIJ
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VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Vaste zone 30 in schoolomgevingen
Sinds 1 september 2005 is elke schoolomgeving in België voorzien van een
zone 30 om de snelheid van de verkeersstroom te verlagen, wat zou leiden tot
minder en minder ernstige ongevallen. Dit gebeurt ofwel met vaste borden, ofwel
met dynamische borden die oplichten wanneer de school begint en eindigt. In
Herenthout werd in de drie schoolomgevingen een variabele zone 30 met
dynamische borden ingevoerd.
Zoals opgenomen in het goedgekeurde meerjarenplan en in het kader van het
traject ‘Verkeersveilige Gemeente’ besliste het bestuur om de bestaande variabele
zone 30 in de schoolomgevingen te wijzigen in een vaste zone 30. Studies wijzen
immers uit dat de impact van een dodelijke aanrijding tegen 30 km/u aanzienlijk
minder is dan bij 50 km/u en 70 km/u.
Concreet wil dit zeggen dat de variabele zone 30-borden in Herenthout voortaan
permanent zullen branden.

Geleidehekken in Kloosterstraat
In navolging van Zusterstraat en
Zwanenberg werden ook in de
Kloosterstraat geleidehekken geplaatst.
De hekken moeten vermijden dat
schoolkinderen
rechtstreeks
de
straat kunnen oplopen als ze uit de
schoolpoort komen.

Fietssuggestiestroken
Om de visibiliteit en de daarmee gepaard gaande verkeersveiligheid te verhogen
werden op het einde van de fietspaden in Jodenstraat, Nijlense Steenweg,
Bouwelse Steenweg en Molenstraat fietssuggestiestroken geschilderd.
Deze stroken geven aan waar fietsers van het fietspad op de rijweg komen en
maken gemotoriseerd verkeer er dus op attent dat er zich fietsers op de rijweg
kunnen bevinden.
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Materiaal voor de Babytheek
Alle ouders zullen het herkennen als ze een kindje
verwachten: “Hoera, wat spannend”, maar ook “Help, wat
hebben we allemaal nodig?”. Jonge ouders dienen veel
babyspullen aan te kopen die ze weinig of maar heel kort
gebruiken.
Om hieraan tegemoet te komen, zal Herenthout vanaf dit
najaar starten met een Babytheek. Dit is een uitleendienst
voor babyspullen die een baby nodig heeft of de ouders gebruiken in de eerste 12
maanden na de geboorte. De Babytheek heeft zowel financiële als ecologische
voordelen. Er dienen minder spullen te worden aangekocht en minder spullen
belanden op de afvalberg.
Heb jij op zolder of in de kelder nog spullen liggen die je niet meer nodig hebt,
maar die nog van nut kunnen zijn voor andere ouders? Heb je bijvoorbeeld nog
een wippertje, reisbed, rompertjes, afkolfmachine of papflesjes en wil je ze weggeven
of tegen een eerlijke prijs verkopen? Of heb je interesse om mee je schouders
te zetten onder dit mooie project?
Laat het ons weten via babytheek@herenthout.be of via 014 50 27 76.

Luiers voor de Luierbox
Sinds oktober is Huis van het Kind gestart met de
inzameling en verdeling van luierpakketten. Luiers
nemen een grote hap uit het gezinsbudget. Wij
zorgen dat de ingezamelde luiers terechtkomen
bij gezinnen die hier nood aan hebben.

LUIER

Wegens het grote succes zijn we nog steeds op
zoek naar luiers. Heb je nog luiers op overschot?
Deponeer ze dan in één van de luierboxen die
je vindt in Huis van het Kind, het gemeentehuis,
de scholen, de kinderdagverblijven en wijkhuis ’t
Lindehofke.

BOX

LUIER

BOX

Denk je in aanmerking
luierpakketten?

te

komen

voor

Neem dan contact op met Huis van het Kind
via huisvanhetkind@herenthout.be of via
014 50 27 76.

Chauffeur
bij de
Minder Mobielen
Centrale
De Minder Mobielen Centrale
(MMC)
biedt
betaalbaar
vervoer voor personen met een
verminderde mobiliteit. De ritten
gebeuren steeds op afspraak, het
kan gaan van een kappersbezoek,
bezoek aan vrienden tot een
consultatie in het ziekenhuis. Heb
je wat vrije tijd en beschik je over
een rijbewijs B en een wagen?
Dan kan jij een wereld van verschil
maken voor onze gebruiker!
Dankzij jouw hulp kunnen personen
de verplaatsingen maken die voor
hen belangrijk zijn. Zowel sociale
contacten als praktische afspraken
zouden zonder hulp onmogelijk of
veel moeilijker zijn. We bieden elke
vrijwilliger een onkostenvergoeding
van € 0,30 per gereden kilometer en
een aangepast verzekeringspakket
(met o.a. een omnium-verzekering
voor je wagen tijdens uitgevoerde
trajecten).
Als vrijwilliger-chauffeur beslis je
volledig zelf hoeveel tijd je kan en
wil investeren in dit vrijwilligerswerk.
Is dit iets voor jou? Heb je meer
informatie nodig? Registreer je via
het zoekertje op www.herenthout.
be/herenthouthelpt.
We gaan samen
voor een mobieler
Herenthout!
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Bij het begin van de coronacrisis werd het vrijwilligersplatform
Herenthout Helpt opgestart. Dat Herenthout een warme
gemeente is werd meteen duidelijk.
Niet minder dan 144 nieuwe vrijwilligers hebben
hun hulp aangeboden tijdens deze coronacrisis. De
vrijwilligersploeg waarop het lokaal bestuur voor talloze
taken kan rekenen is hiermee gegroeid tot meer dan 600
personen!
Tijdens de coronacrisis werd dankzij de inzet van deze
vrijwilligers een antwoord geboden op meer dan 200
individuele hulpvragen van inwoners uit onze gemeente.
Er werden bijvoorbeeld diverse boodschappen gedaan,
er werden prachtige tekeningen gemaakt om onze
senioren op te vrolijken, er werd eten aan huis gebracht,
er werden boeken afgeleverd en er werden telefoontjes
gepleegd om het sociale isolement te doorbreken.
Het is ongezien hoeveel creatief talent er in onze gemeente
schuilt. Duizenden mondmaskers gingen door de vingers
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van de ijverige naaisters. Deze werden dan weer door
andere vrijwilligers in de Herenthoutse brievenbussen
gedropt, net als de filters en de corona-nieuwsbrieven.
Deze nieuwsbrieven werden ook volledig op vrijwillige
basis vertaald in het Engels en in het Portugees.
De dankbaarheid die uitgaat naar al deze vrijwilligers is
onbeschrijflijk. Mede dankzij de inzet van al deze mensen
groeien er zorgzame buurten. Buurten waar je je welkom
voelt en waar het fijn is om te wonen.
Ook uit crisissen kunnen hele mooie dingen
ontstaan. Herenthout Helpt wordt zeker een blijvertje
in onze gemeente! We zullen er regelmatig nieuwe
vrijwilligersvacatures posten. Misschien zit er wel iets
interessants voor jou tussen?
Dankjewel voor jouw vrijwillige inzet. Er zijn nog zoveel
dingen te doen, vandaag en morgen. Hopelijk gaan we er
ook dan nog samen tegenaan!

ZOMER VOOR KIDS

Sportweek
in augustus
Van maandag 17 tot en met vrijdag 21
augustus organiseert de sportdienst
i.s.m. Sporta een sportweek voor
kinderen van 6 tot 12 jaar. Elke dag
van 10 uur tot 12.30 uur en van 13.30
uur tot 16 uur bieden we een andere
sportactiviteit aan. Er is ook voor- en naopvang voorzien.
Sport je mee?
Schrijf je dan voor 5 augustus bij
voorkeur in via tickets.herenthout.be of
via sportdienst@herenthout.be. Je
betaalt 70 euro voor de hele week.

Speelpleinwerking
2020
Elk jaar is het hoogtepunt van de zomer
ongetwijfeld de speelpleinwerking!
Ook dit jaar krijgen ze onze ravotters
niet klein. De speelpleinwerking zal
dit jaar doorgaan van woensdag 1
juli tot en met woensdag 29 juli in
Sportcomplex ’t Kapelleke onder strikte
voorzorgsmaatregelen:
• Kinderen worden opgedeeld in
bubbels van maximaal 50 personen
(kinderen en animatoren) die voor een
hele week behouden blijven.
• Kinderen moeten verplicht vooraf
ingeschreven worden. Hierbij duid je
hele weken aan i.p.v. losse dagen.
Kinderen zijn niet verplicht elke dag
van de week te komen, enkel de
aanwezige worden elke ochtend
geregistreerd.

• Voor- en na-opvang gebeurt dit
jaar ook op ’t Kapelleke door de
begeleiding van de Kinderclub.
Hiervoor dien je nog apart in te
schrijven via de inschrijfkalender van
‘de Kinderclub’ in i-School.
• Er wordt aangeraden om de bubbels
van je kind niet te veel te mengen. Kiest
je kind voor de speelpleinwerking?
Top, maar laat hen dan ’s avonds
thuis van andere activiteiten.
Meer info over inschrijven, wat
meebrengen en hoe een speelpleindag
er dit jaar zal uitzien vind je op de
website en sociale media.

er nog een toffe bladwijzer bovenop.
Bovendien oefen je door al die boeken
te verslinden je leesvaardigheid, een
mooie bonus! Weet je niet goed wat
te kiezen? De jeugdmedewerkers van
Bibliotheek Neteland hebben een aantal
lijstjes samengesteld, met boekentips
voor elke leeftijd. Je vindt ze op de
website van je bib.

Speel mee met
de boekenbingo

Nog een laatste strenge regel die
ons opgelegd werd: verplicht jezelf
rot te amuseren! Speelpleinwerking
Herenthout doet nog steeds goe zot!

Zomerlezen:
Neem een
verfrissende duik …
in een boek!

Lezen kan je overal. Zeker tijdens de
zomervakantie. Wat is er leuker dan
een superspannend boek te lezen in
een tent op kamp, met de zaklamp in
je hand? De regen tikt tegen het zeil
en je kan gewoon niet stoppen met
lezen. Ga je naar het strand? Steek
een romantisch boekje in je tas, om
heerlijk bij weg te dromen. Of zet je in
de schaduw onder een dikke boom en
duik in dat avontuurlijke verhaal dat zich
afspeelt in de donkere middeleeuwen.
Op zoek naar een leuk boek? In de bib
is er voor ieder wat wils en kinderen
kunnen gratis lid worden. Kom dus
tijdens de vakantie eens langs met je
koffer, rugzak of boodschappentas
en laad ze vol met leesvoer. Je krijgt

De boekenbingo maakt lezen extra
leuk. Meedoen is simpel: druk de bingo
af via de website nete.land/bibliotheek,
of haal hem op in de bib. Er zit ook een
exemplaar in de speciale editie van de
Vakantiekrant Neteland die kortelings in
je brievenbus valt. Voer een aantal van
de opdrachten uit en maak kans op een
leuk (gezelschaps)spel. Je hebt tijd tot 6
september om deel te nemen.

Schatten
van Vlieg: ‘Hoor
jij wat ik hoor?’
Net als vorig jaar kan je deze zomer
vanaf 1 juli in elke Neteland-gemeente
één (of zelfs twee!) schatkisten van
Vlieg zoeken. Haal een stempelkaart
op in de bib en voer verschillende leuke
opdrachten uit. Breng zeker ook een
bezoekje aan Olen, Herentals, Vorselaar
of Grobbendonk. Wie meedoet
aan minstens drie zoektochten in
verschillende gemeenten verdient een
leuke verrassing.
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> Afhaalbib

> Ateljee Plijee

> Bedankt medewerkers!

> Bedankt Vrijwilliger!

> Betalen met wattenstaafje

> Bloemen van Boeckx
voor bewoners Driane

> Chat met Koning Filip

> Discobar aan Driane

> Medewerkers in hun kot

R

O

N

A

> Mondmaskers klaar
om uit te leveren

> Naaiatelier ‘t Snitteke

> Nieuwsbrieven

> Pannenkoeken van An Van Bedts

> Ronddragen nieuwsbrief

> Samenstellen zelfmaakpakketten
mondmaskers

> Senioren opbellen

> Skatepark en speelpleinen
opnieuw open

> Vergadering Crisiscel
in examenopstelling
15

KOOP LOKAAL

Zomer van de Korte Keten
Elk jaar vindt er in juni de ‘Week van de Korte Keten’
plaats. Hierbij wordt er extra aandacht besteed aan lokale
producten, recht van bij de boer. Door de coronacrisis gaat
de ‘Week van de Korte Keten’ niet door, maar wordt deze
omgetoverd tot de ‘Zomer van de Korte Keten’!
Door de coronacrisis moesten bijna alle lokale handelaars
noodgedwongen hun deuren sluiten. Om toch aan onze
spullen te geraken, kochten we met z’n allen massaal online
en bij de grote ketens. Gelukkig kunnen we nu weer bij onze
favoriete handelaar terecht. Maar er is niet enkel de lokale
middenstand. We hebben ook boeren, imkers, … in onze
gemeente die al het lekkers dat zij maken zelf verkopen. Een
geweldige troef!

Op die manier kan de landbouwer zijn prijs, de
productiemethode en het aanbod zelf bepalen. Met
dit systeem is de landbouwer een ambassadeur voor
zijn product. Als consument krijg je in ruil verse en
kwaliteitsvolle producten recht van bij de boer, zonder veel
voedselkilometers of verpakkingsafval.

Vijf redenen om lokaal te kopen
1. Je beperkt het aantal schakels. De afstand die jouw
producten afleggen is beperkt.
2. Het aanbod is uitgebreid en volgt de seizoenen.
3. Je kent de producent persoonlijk en proeft de passie in
alles wat je bij hen koopt.

Wat is de korte keten?

4. Je krijgt een (h)eerlijk product voor een eerlijke prijs.

Korte keten is een manier van verkopen waarbij er een
rechtstreekse band is tussen producent en consument.

5. Door lokaal te kopen, steun je boeren en handelaars van
bij ons.

Verlenging vervaldatum gemeentelijke cadeaubonnen
De gemeentelijke cadeaubonnen hebben een geldigheidsduur van één jaar, na datum van verkoop.
Door de coronacrisis konden vele mensen hun cadeaubonnen niet gebruiken vóór de vervaldag in hun favoriete zaak.
Het lokaal bestuur heeft dan ook beslist om de geldigheid van de gemeentelijke cadeaubonnen die in 2020 vervallen,
te verlengen met één jaar tot de respectievelijke datum in 2021.
Heb je een geschenk nodig en weet je niet wat kopen? Een tip … koop dan één of meerdere
gemeentelijke cadeaubonnen. Het is een fijn cadeau om te geven en bovendien geef je onze lokale
handelaars een steuntje in de rug!
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HUIS VAN HET KIND

Inleefsessie autisme
Mensen zonder autisme kunnen lezen en leren over autisme, maar hoe het voelt om autisme te hebben is nog een andere zaak.
Tijdens de inleefsessie kan je zelf aan de hand van concrete opdrachten ervaren hoe mensen met autisme de wereld beleven.
Via diverse inleefmethodieken dompelen we je onder in het
‘autistisch denken en voelen’.
Jouw ervaring wordt gekaderd en aangevuld met echte
verhalen van mensen met autisme. Kortom, een aanrader
voor iedereen die in onze samenleving ruimte wil geven aan
mensen met autisme zodat ook zij zichzelf kunnen zijn.
De inleefsessie is gratis en gaat door op donderdag
15 oktober van 19.30 uur tot 22.00 uur in Huis van het Kind.
Om in te schrijven mail je naar huisvanhetkind@isom.be.

Huis van het Kind op Radio EXPOO
Door de coronacrisis kon de geplande
tour langs een aantal Huizen van het Kind
in West-Vlaanderen en Antwerpen niet
doorgaan. Ook het bezoek aan Huis van
het Kind in Herenthout viel zo in het water.
Daarom ging Radio EXPOO virtueel langs
bij een aantal van de stopplaatsen die
toen voorzien waren. Op vrijdag 29 mei
vertelde de maatschappelijk werker in
een live-uitzending hoe wij toegankelijk
willen zijn voor een breed publiek. Michel
Vandenbroeck, docent aan de Universiteit Gent, geeft zijn reflecties bij het aanbod.
Wil je de aflevering (her)beluisteren? Dit kan via expoo.be/radio-expoo-huizen-van-het-kind-29-mei-2020.

Vrijetijdspakket voor kwetsbare kinderen
In het corona-tijdperk is het niet voor alle kinderen
gemakkelijk. Niet elk gezin beschikt over een tuin,
speelgoed, sportmateriaal of de financiële middelen om
dit allemaal aan te kopen.

Met dit budget kochten we knutsel-, spel- en
sportmateriaal afgestemd op de verschillende
leeftijdscategorieën. Voor de oudste kinderen voorzien
we een gemeentelijke cadeaubon. De pakketten worden
nog voor de zomervakantie bezorgd.

Via Kind en Gezin kreeg Huis van het Kind extra middelen
om vrijetijdspakketten voor kwetsbare gezinnen samen
te stellen.
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HUIS EN TUIN

Bestrijding van processierupsen
locatie door aan de milieudienst via
milieudienst@herenthout.be of T 014 50 21 21.
Op privédomein zijn eigenaars of gebruikers van een terrein
zelf verplicht maatregelen te nemen tegen de ontwikkeling
van processierupsen of in te staan voor het verwijderen van
rupsen en nesten als deze een gevaar vormen voor andere
burgers.

Ook dit jaar zijn er heel wat processierupsen aanwezig in
Herenthout. Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, heeft
het lokaal bestuur opnieuw een firma aangesteld om haarden
met processierupsen te bestrijden. De firma behandelde
o.m. de omgeving van sportcomplex ’t Kapelleke en de
bomen langs de openbare weg op openbaar domein.

De bestrijding houdt in dat de rupsen en nesten al
naargelang de techniek van de aannemer worden verbrand
en/of opgezogen of manueel worden weggehaald. Voor een
overzicht van aannemers in de buurt kan je terecht bij de
milieudienst.
Meer info vind je op
www.provincieantwerpen.be.

Heb je op bepaalde locaties van het openbaar
domein processierupsen vastgesteld, geef dan de exacte

Tuinafval is ook afval: opgelet met sluikstorten!
We stellen vast dat er regelmatig GFT- en tuinafval in de
bossen wordt gestort. GFT- en tuinafval zoals grasmaaisel,
haagscheersel of snoeihout horen echter niet thuis in het
bos. Het gaat om een vorm van sluikstorten en daarvoor kan
je een boete krijgen.
Hoewel groen- en tuinafval uiteindelijk composteerbaar is,
mag dit niet in het bos achterblijven. Dit is niet enkel een
slordig zicht. Op deze manier composteert het afval heel
traag en moeilijk, zodat het tot geurhinder kan leiden.
Er zijn heel wat alternatieven om op een gepaste manier
jouw tuinafval kwijt te geraken of te verwerken:
• composteren in bakken, vaten of op hopen (de bakken en
vaten zijn te koop in het gemeentehuis);
• mulchen;
• aanleggen van een takkenwal of bladwand;
• meegeven in de GFT-container;
• afvoeren naar het recyclagepark.
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Je kan de hoeveelheid tuinafval ook beperken door je tuin zo
in te richten dat je weinig groenafval hebt.
Heb je hierover vragen, aarzel dan niet de milieudienst
te contacteren op T 014 50 21 21 of
milieudienst@herenthout.be.

HUIS EN TUIN

Wees zuinig met water!
Vlaanderen is voor het watergebruik
zowel afhankelijk van oppervlaktewater
als van grondwater. In vergelijking met
Europa hebben we een grote druk op
onze waterreserves: we verbruiken
heel veel water ten opzichte van wat er
beschikbaar is. Gemiddeld verbruiken
Vlamingen per dag en per bewoner
tussen 90 en 100 liter water.
In een aantal gebieden zijn er nu al
watertekorten. Door met z’n allen zuinig
om te springen met water kunnen we
vermijden dat er geen water meer uit
onze kraan komt.
Vermijd het niet-essentieel gebruik
van kraantjeswater. Enkele tips:
• Een frisse douche is bij warm weer
veel doeltreffender dan een lang bad,

én je verbruikt 3 tot 5 keer minder.
• Besproei je gazon of tuin niet met
kraantjeswater. Je zal merken dat
het gazon zich na een periode van
droogte sneller herstelt dan gedacht.
• Vul nu geen zwembadjes en vijvers
met kraanwater.
• Sla het wassen van je auto een
keertje over. Ook het reinigen van
opritten, terrassen, parkings,... kan
wachten.
• Laat ‘s nachts de kraan dicht. Geef
het drinkwaterbedrijf zo de kans
om de watertorens en reservoirs
opnieuw te vullen. Zo heb je ’s
ochtends opnieuw heerlijk fris
leidingwater.
Om onze waterreserves terug op te
bouwen moet het water in de bodem

kunnen dringen. Daarom is het
belangrijk dat we kiezen voor minder
verharden, minder beton en meer
aarde, gras en plantjes.

Zonneregio Kempen: zonder zorgen zonnepanelen op je dak
maat in combinatie met gunstige
prijzen voor je zonnepanelen.
Alle eigenaars of (ver)huurders van
woningen en appartementen in de
Kempen kunnen deelnemen. Voor
inwoners met een laag inkomen zoekt
Campina Energie naar formules zodat
ook zij kunnen deelnemen.
Benieuwd of jouw dak geschikt is?
Kijk het na op de zonnekaart via
www.energiesparen.be/zonnekaart.
Slechts 7% van de voor zonnepanelen
geschikte daken wordt momenteel
benut. Daarom lanceert lokale

burgercoöperatie Campina Energie
het project ‘Zonneregio Kempen’:
onafhankelijk deskundig advies op

Hoe je meedoet staat stap voor
stap beschreven op
www.zonneregiokempen.be.

Investeren in zonnepanelen loont extra in 2020
Als je vóór 31 december 2020
zonnepanelen
plaatst,
is
het
principe van de terugdraaiende teller

automatisch van toepassing voor 15
jaar. Via de terugdraaiende teller kan
je de stroom die je opwekt maar niet

meteen gebruikt, op een later tijdstip
dat jaar gebruiken.
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PROJECTEN

‘Muziekmaatjes’
goedgekeurd door
Kunstkuur
Kunstkuur - een initiatief van de
Vlaamse overheid - stimuleert
scholen en academies om intensief
samen te werken en projecten op te
zetten. Gemeenteschool Klim-op en
de Gemeentelijke Muziekacademie
dienden het project ‘Muziekmaatjes’ in.
En na een tweede poging werd het
project door de Vlaamse overheid
goedgekeurd, en daar zijn we fier op.
Gedurende drie schooljaren zullen
leerkrachten van de muziekacademie
de klasvloer wekelijks delen met de
leerkrachten van de laatste kleuterklas
en het eerste en tweede leerjaar. De
rode draad in dit verhaal is ‘feesten’. Dat
schept mogelijkheden, want feesten,
daar hebben we in Herenthout veel
kaas van gegeten.
De leerkrachten van de muziekacademie brengen expertise binnen
in de klas en de kunstleraar wordt zelf
ook meer bekwaam in het omgaan
met een diverse klasgroep en verfijnt
zijn didactisch handelen. Eigenlijk
worden ze - om het simpel te zeggen ‘Muziekmaatjes’.
En wie heeft daar baat bij? Onze
kinderen!
Met
ondersteuning
onder de vorm van extra uren en
werkingsmiddelen geeft Kunstkuur
een boost op gebied van muzische
vorming en biedt het de mogelijkheid
om kunst- en cultuuronderwijs in alle
vakken te integreren. En wie weet
worden er in Klim-op muziektalenten
ontdekt die zich verder kunnen
ontwikkelen in de muziekacademie!
Herenthout, een stoet van mensen?
Of, Herenthout een feest van muziek?
De toekomst zal het uitwijzen.
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Centrum van Herenthout
is tijdelijk woonerf
Om de horecazaken de kans te geven hun terras uit te breiden om zo de
social distancing te respecteren en een afstand van 1,5 m tussen mensen
te bewaren, is het centrum van Herenthout tijdelijk omgevormd tot woonerf.
Het woonerf strekt zich uit tussen het centrum en volgende punten:
• Molenstraat tot net na kruispunt met Koestraat
• Koestraat ter hoogte van aansluiting met Molenstraat
• Vonckstraat tot net na kruispunt met Leopoldstraat
• Maasweg ter hoogte van aansluiting met Vonckstraat
• Jodenstraat ter hoogte van aansluiting met Markt
• Schoetersstraat ter hoogte van huisnummer 4
• Nijlense Steenweg ter hoogte van aansluiting met Van Reynegomlaan
• Bouwelse Steenweg ter hoogte van aansluiting met Botermarkt
• Zwanenberg ter hoogte van aansluiting
met Molenstraat
In een woonerf gelden volgende regels:
• Voetgangers mogen de ganse breedte
van de openbare weg gebruiken maar
mogen het verkeer niet nodeloos
belemmeren.
• Bestuurders mogen de voetgangers niet in gevaar brengen en ze niet
hinderen, zo nodig moeten zij stoppen. Zij moeten bovendien dubbel
voorzichtig zijn ten aanzien van kinderen.
• De snelheid is beperkt tot 20 km per uur.
• Het is verboden te parkeren, behalve:
- op de plaatsen die afgebakend zijn door wegmarkeringen of door een
wegbedekking in een andere kleur en waar de letter P aangebracht is;
- op plaatsen waar een verkeersbord het toelaat.
• Stilstaande of geparkeerde voertuigen mogen rechts of links ten opzichte
van hun rijrichting opgesteld worden.

Grondwerken op site Serneels
Op 27 april startten de grondwerken op de voormalige site Serneels. De bodem
van het achterste gedeelte van het perceel (13.200 m² agrarisch gebied) bevatte
inerte materialen. De bodem werd daarom tot op een diepte variërend tussen
20 en 100 cm afgegraven en aan de hand van een zeefinstallatie ontdaan van
de onzuiverheden.
De werken kaderen in de herbestemming van de site tot de lokalisatie van de
technische dienst, de brandweer en het Rode Kruis.

Afbraak woning Molenstraat 148
Op 25 mei is de aannemer gestart met de afbraakwerken aan de woning
Molenstraat 148. De afbraak kadert in de heraanleg van het kruispunt
Boudewijnlaan - Molenstraat - Herentalse Steenweg ter verbetering van de
verkeersdoorstroming.

PROJECTEN

HERENTHOUT

(BE)WEEGT

Op 6 oktober 2019 registreerden we 120 deelnemers
voor Herenthout (be)weegt, een project van 6 maanden,
waarbij gezonde voeding en beweging centraal stonden. De
deelnemers vlogen er enthousiast in, elk met hun eigen groep.

Op 2 april was er een slotevenement voorzien voor het
project. Hier stak corona stokken in de wielen. We hebben
het project niet officieel kunnen ‘afsluiten’. Misschien is het
ook een project dat niet afgesloten kan worden omdat
gezonde voeding en beweging nu eenmaal passen binnen
een gezonde levensstijl.

Herenthout liet zich in elk geval niet kennen. Er werd, ook
tijdens de veelbesproken lockdown, veel bewogen. Minder
in groep, want dat kon niet. Maar er werd gewandeld,
gejogd en gefietst. De mooiste plekjes in Herenthout
werden herontdekt. Bewegen is bevorderlijk voor lichaam
en geest.

De (hoofdzakelijk) positieve reacties op het project
maakten duidelijk dat er nood is aan dergelijke projecten.
We willen in de toekomst preventieve gezondheidsacties
blijven opnemen in het aanbod. Gezondheid is immers
een prioriteit voor iedereen. Dat is de voorbije periode nog
maar eens heel duidelijk gebleken.

We geven de deelnemers van Herenthout (be)weegt nog
graag de kans om een evaluatieformulier in te vullen zodat
we de tips die we van daaruit krijgen, mee kunnen nemen
in de uitwerking van toekomstige projecten. De kapiteins
van de ploegen krijgen hierover in de komende weken nog
een mail toegestuurd.
Houd het intussen gezond!
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> Bloemmanden

> Herdenkingsplaat Lancaster ME 737

> In de kinderopvang

> Internationale Dag tegen
Homofobie en Transfobie

> Maandelijkse markt

> Nieuwe signalisatie voor Driane

> Paaseitjeszoektocht

> Renovatie kleuterklassen Klim-op

> Secretaressedag

BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Aanvragen via eGovFlow, het volautomatisch webloket
Vanaf 1 augustus kan je via eGovFlow thuis bepaalde
documenten aanvragen en ontvangen en dit zonder
tussenkomst van een ambtenaar. Het webloket is 24/7
beschikbaar. Gedaan met verplaatsingen naar het
gemeentehuis. Enkele muisklikken volstaan om aktes,
attesten en uittreksels binnen enkele seconden digitaal
thuisgestuurd te krijgen.
Op deze manier breiden we ons gamma van digitaal
opvraagbare documenten flink uit en brengen we het lokaal
bestuur weer een stap dichter bij de burger. Het betekent
immers een serieuze tijdswinst voor de aanvrager, maar ook
voor onze medewerkers.

uit het bevolkingsregister, een attest samenstelling gezin of
een attest van nationaliteit.

Centraal strafregister
Je kan ook een uittreksel strafregister aanvragen. Het
document wordt automatisch ondertekend en afgeleverd.
Volgende aanvraagtypes zijn voorzien:
• art. 593 WvS (moraliteitsonderzoek)
• art. 595 WvS (algemeen model)
• art. 596.1 WvS (gereglementeerde beroepen en
activiteiten)
• art. 596.2 WvS („minderjarigenmodel“)

Burgerlijke Stand
Je kan nu automatisch afschriften van de aktes uit de
registers van de burgerlijke stand ophalen. Mogelijke aktes
zijn onder meer van geboorte, huwelijk, echtscheiding,
overlijden, naamsverandering, …

Bevolking
Ook bevolkingsattesten uit het rijksregister kunnen
opgehaald worden. Er zijn een aantal attesten van de dienst
bevolking voorzien, die (onder bepaalde voorwaarden)
automatisch kunnen afgeleverd worden, zoals een uittreksel

Merken van fietsen
Voor het merken van fietsen werken we voortaan enkel op
afspraak.
Je maakt een afspraak via het nummer 014 50 21 21 of via
mail naar info@herenthout.be.
In juli merken we je fiets op woensdagnamiddag 8 juli en
29 juli. In augustus worden er geen fietsen gemerkt.
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Plan je afspraak aan de gemeentelijke diensten
Je kan in het gemeentehuis, Loket Sociale Dienst en Driane
voorlopig uitsluitend terecht op afspraak. Heb je een nieuwe
e-ID, uittreksel uit het strafregister, een stedenbouwkundige
vergunning of een ander product nodig? Of wens je je
pensioen of een leefloon aan te vragen? Maak dan steeds
vooraf een afspraak.

Hoe een afspraak maken?
• Gemeentehuis: bel 014 50 21 21
of mail naar info@herenthout.be.
• Loket Sociale Dienst: bel 014 50 21 81
of mail naar sociale.dienst@herenthout.be.
• Driane: bel 014 50 77 11
of mail naar zorg.gezondheid@herenthout.be.
Er zijn heel wat producten die online aangevraagd kunnen
worden. Kijk zeker eerst eens op de website in het e-loket:
www.herenthout.be/e-loket. Vul het digitale formulier in en

het wordt automatisch doorgestuurd. Je aanvraag wordt
vervolgens behandeld en je krijgt een bericht voor het
verdere verloop. Zo bespaar je tijd en een verplaatsing.

Waarom werken op afspraak?
Het ‘werken op afspraak’ heeft voor jou als klant heel wat
voordelen:
• SNEL: Je zal niet of nauwelijks meer moeten wachten als
je langskomt. Omdat we voortaan weten dat je langskomt,
zal ook de behandelingstijd - dat is de tijd die je aan het
loket doorbrengt - korter zijn. Sommige documenten of
dossiers kunnen immers vooraf voorbereid worden.
• EFFICIËNT: Bij het maken van je afspraak krijg je
informatie over documenten die je zeker moet meebrengen
of andere noodzakelijke informatie.
• DUIDELIJK: Omdat alle diensten op afspraak werken is
er niet langer verwarring mogelijk over waarvoor wel of niet
een afspraak gemaakt moet worden.

Data gemeenteraad en OCMW-raad
6 juli, 7 september,
5 oktober, 9 november,
14 december

De OCMW-raad start om 20.00 uur in de gemeentelijke feestzaal, Bouwelse Steenweg
10. De openbare vergadering van de gemeenteraad vindt plaats aansluitend op de
openbare vergadering van de OCMW-raad.

Omwille van Corona kan er voorlopig geen publiek toegelaten worden tijdens de openbare vergaderingen.
Je kan de gemeenteraad en OCMW-raad herbeluisteren. Elke zitting wordt integraal opgenomen en het audioverslag wordt
enkele dagen na de raadszitting op de website geplaatst. Je kan ze dan per agendapunt beluisteren. Op deze manier wil het
gemeentebestuur transparant en open communiceren naar al haar burgers.

Meer info en alle verslagen:
www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-gemeenteraad/
www.herenthout.be/beleid/bestuur/zittingen-ocmw-raad/
GEMEENTERAAD

OCMW-RAAD

Melding
Met dit formulier kan je problemen en voorstellen melden.
Doe bij voorkeur je melding online via www.herenthout.be/meldingskaart/.
Hiermee meld ik het volgende:
..............................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................

Naam: ................................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ............................................................... E-mail: ...........................................................................................................

