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CONTACTINFORMATIE

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
Open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
maandag 5 april: Paasmaandag

Huis van het Kind
Kloosterstraat 27 - T 014 50 27 76 - huisvanhetkind@herenthout.be
HuisVanHetKindHerenthout
Open:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
di: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
maandag 5 april: Paasmaandag

Loket Sociale Dienst
Bouwelse Steenweg 52 - T 014 50 21 81 - sociale.dienst@herenthout.be
Open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
Sluitingsdagen:
elke 3e maandag van de maand
maandag 5 april: Paasmaandag

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

HuisDriane

Open:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
Enkel telefonisch bereikbaar:
ma & woe: 13.30-16.00 uur
Sluitingsdagen:
maandag 5 april: Paasmaandag

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:
zondag 4 april: Pasen
maandag 5 april: Paasmaandag

Colofon
INFO
44ste jaargang
nummer 1 – 2021
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21
f 014 50 78 30

Sportcomplex
‘t Kapelleke
Bergense Steenweg 61 - 014 51 62 06
sportdienst@herenthout.be
Sportdienst open op:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur - 13.00-17.00 uur
Sluitingsdagen
sportdienst en sporthal:
zondag 4 april: Pasen
maandag 5 april: Paasmaandag

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
sportdienst
je een iPhone of iPad, dan scant je
camera automatisch de QR-code.

NIEUWJAARSSPEECH

Op
naar een Bruisend 2021!
Beste inwoner,
Ik wens jullie naast een goede gezondheid en warme
contacten, voor 2021 alles wat 2020 niet kon geven.
Niemand had je geloofd als je een jaar geleden zelfs maar
een kwart had voorspeld van de crisis waar we ons het
grootste deel van 2020 samen hebben doorgetrokken.
Het was een jaar van complete onvoorspelbaarheid en
uitersten.
Een jaar waarin een niet aflatende reeks van
crisisvergaderingen een vaste plek kregen in mijn agenda
maar ook in die van heel wat medewerkers in en rond het
gemeentehuis.
Ik wil bij deze de voltallige ploeg van ruim 160 medewerkers
van het lokaal bestuur bedanken voor hun dagelijkse inzet.
Er werd heel veel veerkracht getoond het voorbije jaar om
onze gemeente zo snel en goed mogelijk “corona-proof”
te krijgen.
Hartverwarmend was het om ook te zien dat vele vrijwilligers
paraat stonden waar nodig.

In de wijk Dekbunders zijn
sedert enkele maanden de
rioleringswerken gestart, die
in 2021 zullen kunnen worden
afgerond met als sluitstuk
ook een vernieuwd wegdek
op de Itegemse Steenweg.
Op de site Serneels werd
de afgelopen maanden de
ondergrond gezuiverd van
(meer dan 3.500 kubieke
meter) afval en puin. De definitieve vergunningsaanvraag
voor de nieuwe brandweerkazerne en gemeentemagazijnen
is ingediend, en van de brandweerzone Kempen werd het
akkoord bekomen voor een investering van 1,2 miljoen
euro in onze gemeente.
Voor zaal Lux en het magazijn voor de Stoet op de site
Verheyen hopen we ook begin dit jaar het papierwerk
bij de notarissen te kunnen afronden en te starten
met de renovatiewerken. De werken aan de nieuwe
verenigingslokalen aan Markt 21 zijn al volop lopende.

Op het vlak van versterkte bestuurskracht heeft het afgelopen
jaar ook de unieke kracht van ons samenwerkingsverband
Neteland getoond. De felicitaties van de Koning kregen we
er ook in Herenthout mooi bij!

Daarnaast zal er in 2021 o.a. ook worden verder gewerkt aan
de weg- en rioleringsplannen voor Heikant en Doornstraat,
de installatie van de ANPR-camera’s op 3 trajecten, de studie
voor de herinrichting van de kruispunten op de rondweg,
het uitwerken van passende verkeerscirculatieplannen,
het traject kindvriendelijke gemeente, en een herwerkt
sportsubsidiereglement. Naast de bekrachtiging van een
nieuwe visie rond kernversterking en ruimtelijke ordening,
zullen door de gemeente ook nieuwe bouwpercelen te
koop worden aangeboden in de verkaveling Meulenveld.

Maar 2020 was gelukkig ook meer dan crisisbeheer, er
werd hard gewerkt om ook in volle crisis verder te werken
aan een ander Herenthout. Grote stappen zijn gezet.

Dit zijn maar enkele krachtlijnen van de gemeentelijke
plannen voor 2021, die hopelijk minder corona gekleurd
zullen zijn als die van 2020.

Na de aanstelling van een nieuwe Algemeen Directeur
kon in de laatste gemeenteraad van 2020 voor het
personeel ook unaniem een nieuw organogram worden
goedgekeurd. Een essentieel instrument voor een goed
personeelsbeleid waar het samengevoegde gemeente- en
OCMW-personeel al sinds 2013 op wachtte.

Maar mijn grootste wens voor het komende jaar is vooral
om iedereen gewoon terug samen te zien.
Hopelijk tot snel!

Samen met de kenmerkende en beperkende maatregelen
en afstandsregels zal 2020 gelukkig ook de geschiedenis
ingaan als een jaar van heel wat initiatieven van solidariteit,
verbondenheid en hoop. Hiervoor wil ik jullie trouwens
allemaal bedanken.

Stijn Raeymaekers
Burgemeester
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KINDVRIENDELIJK HERENTHOUT

Label ‘Kindvriendelijke steden en gemeenten’
op alle gebieden waar kinderen en
jongeren mee te maken krijgen, om
te zetten in beleid. Dit gaat niet alleen
op voor vrije tijd of kinderopvang. Ook
mobiliteit, milieu, welzijn, cultuur en
veiligheid bekijken we nu door de bril
van kinderen.
In 2016 behaalde Herenthout het
label ‘Kindvriendelijke steden en
gemeenten’. Enkel het behalen van het
label is niet voldoende. Als gemeente
moeten we blijven investeren om het
internationale kinderrechtenverdrag

Muziekmaatjes
Gemeenteschool Klim-op en de
gemeentelijke
muziekacademie
dienden vorig jaar het project
Muziekmaatjes ter subsidiëring in bij
Kunstkuren. Op die manier willen we
kunst en cultuur binnen de school
een boost geven.
En met succes! We kregen groen
licht. Dit schooljaar zijn de laatste
kleuterklas en de eerste graad gestart
met ‘Muziekmaatjes’. Een project dat
gedurende drie jaar wekelijks zorgt
voor een sterkere samenwerking
tussen
de
school
en
de
muziekacademie. Een professionele
kunstleerkracht dompelt de kinderen
en de juf of meester onder in een
wereld van beeld, muziek, beweging
en drama.
Er worden verschillende activiteiten
aangeboden waarbij de kinderen
onder andere kennis maken met
maat en ritme. Via allerlei spelsituaties
wordt de fantasie van de kinderen
geprikkeld. Ze leven zich in de
personages in en beelden deze uit.
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Vorig jaar kregen kinderen, jongeren en
volwassenen de kans om vragenlijsten
in te vullen over de verschillende
thema’s. Deze vragenlijsten werden
verwerkt en maken dat we nu weten

wat de noden en behoeftes van
kinderen en jongeren zijn en waar we
als gemeente aan kunnen werken. Er
is nog een lange weg te gaan, maar
we hopen om in juni 2022 het label
terug in de wacht te slepen.
Om dit label te behalen is er een
goede samenwerking tussen de
Jeugddienst, Huis van het Kind, de
Jeugdraad, het Kids First-team en
alle andere gemeentelijke diensten.
Samen gaan we ervoor!

KINDVRIENDELIJK HERENTHOUT

Retteketet, naar waar gaat
de PretCamionette?

Huis van het Kind
Wist je dat...

Buiten spelen is en blijft belangrijk,
ook in coronatijden. We hopen dat
we in het voorjaar terug mogen
uitrijden met onze PretCamionette.
Dit is een vrolijke, gekleurde
werfkeet gevuld met speelmateriaal.
We trekken naar wijken, straten en

. . . jongeren elke woensdag om
15u kunnen videobellen met
een medewerker om hun hart te
luchten?

speelpleintjes waar kinderen en
ouders elkaar kunnen ontmoeten.
Zou jij het wel leuk vinden dat de
PretCamionette bij jou in de buurt
komt? Stuur je favoriete speelplek
dan door naar de jeugddienst via
jeugd@herenthout.be.

. . . er gratis
huiswerkbegeleiding wordt
gegeven aan kinderen met een
leerachterstand?
. . . gezinnen met financiële
moeilijkheden 30 euro
terugkregen voor de aankoop van
sinterklaascadeaus?
. . . in januari 2021 de Babytheek
zal openen?
. . . er in december een
winterse editie plaatsvond van
de zomerschool? Kinderen
met een leerachterstand leerden
er gedurende 3 dagen al
spelenderwijs bij.

Zoek je opvang
voor jouw baby of peuter?
Dan kan je vanaf nu, net als alle
ouders uit Herenthout, Herentals,
Olen, Grobbendonk, Vorselaar, Lille
en Kasterlee terecht op de nieuwe
website https://opvang.vlaanderen. Je
kan je opvangvraag voor je baby of
peuter indienen via dit nieuw digitaal
loket.

systeem zal ervoor zorgen dat de
wachtlijsten worden weggewerkt.

Het platform helpt ouders in hun
zoektocht naar een kinderopvang
in de buurt. Ouders dienen hun
kind te registreren en kunnen hen
op deze manier inschrijven in een
kinderdagverblijf naar keuze. Zo krijgt
elke kinderopvang een beter overzicht
van alle binnengekomen aanvragen
en krijgt de gemeente concrete cijfers
over de nood aan kinderopvang. Dit

Heb je nog vragen?
Je kan terecht bij het Huis van het
Kind op het nummer 014 50 27 76 of
via huisvanhetkind@herenthout.be.

Een aanvraag indienen kan je thuis
via de computer doen voor elk nieuw
in te schrijven kind. Op de website
staat een handig stappenplan dat je
doorheen de inschrijving helpt.

. . . twee begeleidsters van de
buitenschoolse kinderopvang
wekelijks Nederlandse les
aanbieden aan anderstalige
kleuters?
. . . er voor 50 cent
luierpakketten worden verdeeld
aan gezinnen met financiële
moeilijkheden?
. . . er in maart een cursus
zwangerschapsyoga zal starten?
. . . ouders met
opvoedingsvragen welkom zijn
bij de maatschappelijk werker?
. . . je bij vragen contact
mag opnemen via
huisvanhetkind@herenthout.be of
via 014 50 27 76?
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WONEN

Je gevel opvrolijken met een tegeltuintje?
Een tegeltuin of een geveltuin is een smalle
groene strook aan de straatkant, onmiddellijk
tegen een gevel. De tuintjes zijn gemakkelijk te
installeren, nemen weinig plaats in en vereisen
weinig onderhoud. Bovendien vormen ze
een meerwaarde voor de buurt. Ze brengen
kleur en sfeer in de straat en verhogen de
biodiversiteit. De planten produceren zuurstof
en nemen fijn stof op en verbeteren zo de
luchtkwaliteit.
Wens jij een tegeltuintje aan te leggen, kijk
in het reglement of je in aanmerking komt en
doe dan een aanvraag bij de milieudienst.
Na goedkeuring zal de technische dienst de
nodige werken aan het openbaar domein
uitvoeren. Het aanplanten en onderhouden
gebeurt door de eigenaar op eigen kosten.
Niet onderhouden of niet correct aangelegde
tegeltuintjes worden verwijderd om burgers te
stimuleren hun tuintje te blijven onderhouden.
Het reglement en aanvraagformulier vind je op
onze website.
Meer info via milieudienst@herenthout.be.

Lokale meldpunten voor discriminatie op de huurmarkt
Vanaf januari 2021 zijn het Loket
Sociale Dienst en de Dienst Huisvesting
een meldpunt voor meldingen rond
discriminatie op de huurmarkt.
Een verhuurder krijgt vaak de
aanmelding
van
verschillende
kandidaat-huurders voor het huren van
een woning of appartement. Hierdoor
moet deze noodgedwongen een keuze
maken. In Vlaanderen is het wettelijk
verboden om je bij deze keuzes te
laten leiden door bijvoorbeeld de
achtergrond, het geloof, de geaardheid,
… van de kandidaat-huurders.
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Meen je het slachtoffer te zijn van
discriminatie op de woningmarkt?
Dan kan je dit online melden via de
website van Unia. Hiervoor bestaat
een
speciaal
meldingsformulier
www.melding.unia.be/nl/meld-het/waar.
Beschik je niet over toegang tot het
internet of heb je extra hulp nodig bij
het invullen van de melding? Dan kan
je vanaf nu ook terecht bij de twee
meldpunten voor discriminatie in onze
gemeente namelijk het Loket Sociale
Dienst en de Dienst Huisvesting. Onze
medewerkers zullen je dan bijstaan

en op weg helpen bij het invullen van
het meldingsformulier. Hierna zal Unia
contact met jou opnemen.
Als verhuurder besef je uiteraard niet
altijd dat je mogelijk kandidaat-huurders
discrimineert. Ook als huurder weet je
misschien niet altijd welke informatie de
toekomstige verhuurder of het betrokken
immo-kantoor al dan niet van je mag
vragen. Wil je graag meer informatie over
wat er wordt verstaan onder discriminatie
op de woonmarkt, dan kan je altijd
terecht op de website van Unia www.
unia.be/nl/actiedomeinen/huisvesting.

VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Herenthoutse
handelskern is zone 30
breder gezichtsveld bij 30 km/u dan
bij hogere snelheden. Je ziet veel
beter wat er links en rechts van je
gebeurt en je kunt op tijd reageren op
mogelijke hindernissen.
Je staat ook veel sneller stil. Bij een
snelheid van 30 km/u bedraagt de
stopafstand op een droog wegdek
13m, bij een snelheid van 50 km/u
bedraagt die 27m.
Indien
een
voetganger
wordt
aangereden met 30 km/u, zijn zijn
overlevingskansen vier tot vijf keer groter
dan bij een aanrijding met 50 km/u.

De handelskern van Herenthout is
sinds november vorig jaar veranderd
in een grote zone 30 en sluit zo aan
op de bestaande zone 30 in de
schoolomgevingen. Je mag in het
centrum niet sneller meer rijden dan
dertig kilometer per uur. Dat geldt voor
auto’s, fietsen, motors, scooters en
alle andere vervoersmiddelen.

In het centrum delen bestuurders de
weg met veel fietsers en voetgangers.
Met het invoeren van een vaste zone
30 verhoogt de verkeersveiligheid van
deze zwakke weggebruikers in de
dorpskern.
Een zone 30 invoeren heeft een
aantal voordelen. Zo heb je een veel

En ook in de auto wordt het veiliger.
Het risico om als bestuurder of als
passagier zwaar gewond te geraken
of te overlijden bedraagt 45 procent bij
een schok tegen 50 km/u, en slechts
15 procent tegen 30 km/u.
Uit onderzoek blijkt bovendien dat de
invoering van een zone 30 een vlotte
doorstroming van het verkeer niet zou
verhinderen. De reistijd wordt vooral
verlengd door de verzadiging van
kruispunten en de zoektocht naar een
parkeerplek.
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VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Tractorsluis moet sluipverkeer weren
Zo wordt het sluipverkeer geweerd wat
moet leiden tot een veiliger wandel- en
fietsgebied in en rond Zelle.
De gemeente wil veilig voet- en
fietsverkeer in deze mooie landelijke
omgeving stimuleren. Het is een zeer
mooi wandel- en fietsgebied, dat ook
in de huidige tijden nog maar eens
aan belang heeft gewonnen.

In Zelle werd er vorig jaar een
tractorsluis geplaatst om sluipverkeer
te weren. Auto’s kunnen er niet meer
door, fietsers, voetgangers en tractors
wel.
In Zelle was al jaren enkel landbouw- en
bestemmingsverkeer toegelaten. Toch
waren er heel wat automobilisten die
deze weg gebruikten van en naar het
industrieterrein Klein Gent. Daardoor
ontstonden er gevaarlijke situaties voor
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fietsers en voetgangers, werden de
bermen en de rijweg stuk gereden en
ontstonden er diepe putten naast de
rijweg.
Om deze problemen te verhelpen
plaatste het lokaal bestuur een
tractorsluis te Zelle, als wijze van proef.
Een tractorsluis is een verhoging in het
midden van het wegdek zodat auto’s
er niet meer door kunnen, fietsers,
voetgangers en tractors wel.

Deze maatregel heeft niet enkel
recreatieve waarde, maar is ook een
belangrijke stap in het traject van de
verkeersveilige gemeente waartoe
het bestuur zich bij aanvang van deze
legislatuur engageerde.
De tractorsluis is in het midden van de
rijweg geplaatst. Aan beide zijden is
er een doorrijbreedte van maximum
1,50 m die wordt afgebakend
door betonnen Jersey-blokken en
schampblokken.
Alle
materialen
zijn voorzien van reflectoren en de
tractorsluis wordt de hele nacht
verlicht.

VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Proefopstellingen
Sinds april vorig jaar waren er een aantal proefopstellingen in
voege in het centrum. Het bestuur heeft alle buurtbewoners
gevraagd naar hun mening over deze proefopstellingen. Op
basis van de resultaten van deze bevraging, besliste het
bestuur om voor een proefperiode van drie maanden, een
aantal wijzigingen aan te brengen.
In Maasweg is de enkelrichting ondertussen omgekeerd en
in Boeyendaal werd het parkeervak aan de versmalling
geschrapt. In Processieweg is er opnieuw tweerichtingsverkeer
mogelijk en zijn de parkeerstroken in grotere blokken
aan eenzelfde zijde voorzien. Ook in Koestraat zijn de
parkeerstroken aangepast. Het verder uit elkaar schranken
van de parkeerstroken verhoogt de zichtbaarheid voor en
de veiligheid van de fietsers. In Hazenstraat en Leopoldstraat
werd het geschrankt parkeren afgeschaft en mag er enkel
nog geparkeerd worden aan de kant van de rijrichting.
Om de verkeersdoorstroming verder te bevorderen kwamen
er sinds 11 januari enkele proefopstellingen bij, eveneens voor
drie maanden.
In Astridlaan en de Merodestraat is er eenrichtingsverkeer
en een parkeerverbod aan de zijde van de niet-rijrichting.
Ook in een gedeelte van Verbistlaan is eenrichtingsverkeer

ingesteld en mag je niet meer parkeren aan de zijde met de
onpare huisnummers. In Nijlense Steenweg is het beurtelings
parkeren opgeheven en is tussen Gelderstraat en Astridlaan
een parkeerverbod in beide rijrichtingen van kracht. In het
gedeelte tussen Astridlaan en Verbistlaan is geschrankt
parkeren ingevoerd.
Gedurende een aantal maanden zullen de effecten van de
proefopstellingen gemeten worden. De buurtbewoners zullen
eveneens bevraagd worden naar hun ervaringen met de
nieuwe proefopstellingen. De mobiliteitsraad zal zich nadien
buigen over de resultaten en een advies verstrekken aan het
bestuur.
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DOSSIER AFVAL

Afvalkalender 2021
Op de afvalkalender 2021 die je vorige maand in je brievenbus
ontvangen hebt, vind je alle vertrouwde informatie over
ophaaldata en sorteerregels voor je afval.
Heb je geen exemplaar ontvangen? Dan kan je nog een
papieren versie aanvragen via het formulier in het e-loket op
de website www.herenthout.be. Je krijgt de afvalkalender dan
enkele dagen later in je brievenbus.
Je kan de afvalkalender ook raadplegen op de website van
IOK www.iok.be.
Ben je slechtziend? Vraag een groter formaat van de
afvalkalender aan via afvalbeheer@iok.be of 014 56 27 75.

Recycle!
Met de superhandige app
‘Recycle!’ krijg je op je
smartphone bericht van
elke ophaling aan huis.
Maar ook de sorteerregels,
de openingsuren van
het recyclagepark én het
adres van je dichtstbijzijnde
Kringwinkel vind je op
de
app.
Deze
is
beschikbaar voor Android
en Apple.

Wijziging tarieven afvalfracties op het recyclagepark
Wie afval wegbrengt naar het recyclagepark, betaalt sinds
begin dit jaar meer voor de betalende fracties. De stijging van
de tarieven komt er op vraag van IOK, met als doel de tarieven
af te stemmen met de buurgemeenten. Door de tarieven van
de IOK-gemeenten te harmoniseren, wordt afvaltoerisme naar
de buurgemeenten vermeden.
Een ander belangrijk argument is het principe ‘de vervuiler
betaalt’. Momenteel dekken de inkomsten van de betalende
fracties slechts één vierde van de kosten van het recyclagepark.
De rest komt uit de algemene middelen.

Hoewel we sinds de opening van het recyclagepark in
2013 de tarieven nog niet hebben gewijzigd, nemen de
verwerkingskosten van ons afval jaarlijks toe.
Door de tarieven op te trekken passen we een stukje het
principe van de vervuiler betaalt toe, zodat de burgers die het
afval veroorzaken meer bijdragen in de verwerkingskosten.
Op deze manier zal onze dekkingsgraad met 10%
toenemen.

Overzicht van de nieuwe tarieven en de afvalfracties op het recyclagepark
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gratis

PMD (aangeleverd in blauwe zak) – gemengd plastic (aangeleverd in groene zak; tot 1 juni 2021) –
papier en karton – Klein Gevaarlijk Afval – frituurolie en vetten – glazen flessen en bokalen – oude
metalen – piepschuim (tot 60 liter) – autobanden (maximum 4 stuks per aflevering) – afgedankte
elektrische en elektronische apparaten (enkel huishoudelijke) – herbruikbare goederen - textiel
(aanleveren in zakken) – gevallen bladeren – snoeihout (hout dat afkomstig is van het snoeien van
loof- of naaldbomen met een minimale dikte van 1 duim en een maximale diameter van 20 cm) –
kaarsresten – kurken stoppen – matrassen

0,02 euro per kg

steenpuin – beton

0,10 euro per kg

gemengd tuinafval (scheerafval van klimop, struiken, coniferen, dunne takjes van hagen, bloeiende
struiken, snoeiafval met doornen, riet, bamboe …) – boomstronken – gras – herbruikbaar houtafval
(A- + B- hout) – harde kunststoffen – vlak glas

0,15 euro per kg

niet-herbruikbaar houtafval (C-hout) – roofing – kalk, gips, gyproc en cellenbeton

0,24 euro per kg

grof vuil - restafval – asbesthoudend afval (vrijstelling van 200 kg per gezin per jaar)

Per volume

– piepschuim (<60 liter): 0,00 euro
– piepschuim (60-200 liter): 1,00 euro
– piepschuim (>200 liter): 6,50 euro

DOSSIER AFVAL

Maak van je mondmasker geen grondmasker
Mondmaskers ontsieren bermen, openbare plaatsen,
parkings van winkels, noem maar op. Het nieuwe zwerfvuil
sinds de corona-crisis. Sommige wegwerpmondmaskers
zijn doelbewust achtergelaten, andere veranderen per
ongeluk in zwerfvuil. Zorg dus dat jouw mondmasker geen
grondmasker wordt.

Enkele tips
• Gebruik je een wegwerpmondmasker, gooi het masker
dan weg in de juiste vuilnisbak: bij het restafval. Voor alle
duidelijkheid, mondmaskers zijn niet enkel gemaakt van
papier, maar van een soort plastic en plastic vergaat nooit.
• Let erop dat jouw masker niet per ongeluk uit de wagen
of je broekzak valt of dat het bij een sterke windvlaag gaat
vliegen. Mocht het toch gebeuren, probeer het toch nog
te onderscheppen.
• Gebruik een degelijk herbruikbaar masker. Een
herbruikbaar exemplaar gaat niet zo snel vliegen en je kan
het na een grondige wasbeurt opnieuw gebruiken.

Compostbakken en -vaten op het recyclagepark
Vanaf nu kan je voor compostbakken en -vaten terecht op
het recyclagepark. Een compostvat met beluchtingsstok
kost 45 euro, een compostbak 72 euro.

Hoe je kan starten met thuiscomposteren, verneem je via
de filmpjes op
www.vlaco.be/thuiskringlopen/thuiscomposteren.
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De juiste vuilnisbak
op de juiste plaats in Herenthout
Straatvuilnisbakken zijn een efficiënt
wapen in de strijd tegen zwerfvuil. Een
vuilnisbak alleen volstaat natuurlijk niet.
De juiste plaatsing en tijdige lediging
zijn eveneens cruciaal in de wens naar
een propere omgeving. Daarom startte
onze gemeente een vuilnisbakkenplan
op. Zo’n vuilnisbakkenplan bestaat
uit het inventariseren, registreren en
evalueren van het gebruik van de
vuilnisbakken.
De inventarisatie van de meer dan
70 publieke vuilnisbakken is reeds
gebeurd. Ondertussen zitten we in de
registratiefase waarbij onze technische
dienst bij elke lediging informatie
verzamelt over de vullingsgraad van

iedere vuilnisbak. Daarnaast noteren
ze of er sluikstort (huisvuil) rond of in de
vuilnisbak werd aangetroffen.
Na een registratiefase van een jaartje,
volgt de evaluatiefase. Tijdens deze
fase zullen, op basis van objectieve
evaluatiecriteria, alle vuilnisbakken
worden gewikt en gewogen om dan
tot actie over te gaan.
Mogelijke acties zijn:
• vuilnisbakken die (bijna) altijd leeg
zijn, verwijderen;
• vuilnisbakken die altijd overvol
zitten,
controleren,
vervangen
door een groter exemplaar of de
ledigingsfrequentie verhogen;

• op plaatsen waar er sluikstort is, een
communicatieboodschap plaatsen.
Indien er geen verbetering optreedt,
wordt de vuilnisbak verwijderd.
De eerste resultaten van dit
vuilnisbakkenplan zullen eind 2021
gekend zijn.
Het vuilbakkenplan is een onderdeel
van het coachingstraject van de
Mooimakers en IOK waar onze
gemeente is ingestapt. Dit traject loopt
een drietal jaren en heeft als doel onze
gemeente vrij te maken van sluikstort
en zwerfvuil.

Is een vuilbak altijd nodig?
We krijgen de laatste tijd veel vragen
naar vuilnisbakken. Maar zijn deze altijd
nodig als je weet dat er vaak in en rond
vuilnisbakken wordt gesluikstort en dat
onze technische dienst heel wat werk
heeft om de bakken te ledigen en te
onderhouden?
Het probleem met vuilbakken is ook
dat wanneer er eentje staat, je je afval
er in kwijt wil. Zelfs als die overvol zit,
waardoor afval jammer genoeg gaat
zwerven.
Misschien zijn we toe aan een
mentaliteitswijziging en moeten we
af en toe ons afval terug mee naar
huis nemen, zoals dit reeds in vele
gemeenten en landen gebeurt?
Meer informatie over het vuilbakkenplan
kan je vragen via
milieudienst@herenthout.be.
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Een vermoeden van asbest in jouw woning?
Laat een asbestonderzoek doen.
IOK en OVAM helpen particuliere eigenaars van woningen
of appartementen graag om je woning asbestveilig te
maken door het veilig en vakkundig laten verwijderen van
asbesthoudende vloeren en leidingisolatie. Eerst komt
een asbestdeskundige ter plaatse om vast te stellen of
er inderdaad niet-hechtgebonden asbest aanwezig is in
de leidingisolatie en/of vloerbedekking. Er zal ook een
staalname gebeuren. In een erkend laboratorium wordt
verder onderzocht of er asbestvezels aanwezig zijn.
IOK en OVAM nemen de kosten van dit onderzoek op
zich. Je betaalt een kleine vergoeding van 25 euro voor het
rapport.
Niet-hechtgebonden asbest in vloerbedekking en
leidingisolatie mag enkel door een erkende asbestverwijderaar
verwijderd worden. Je kan hiervoor subsidies krijgen.

Jouw voordeel
Je hoeft zelf geen asbestdeskundige en erkende
asbestverwijderaar te zoeken. IOK deed dit voor jou via een
overheidsopdracht met hoge eisen.
Naast alle gezondheidswinsten geniet je van een heel
voordelig tarief om leidingisolatie of vloerbedekking met
asbest te verwijderen. IOK en OVAM dragen immers bij in
50% van de kostprijs (excl. btw), met een maximumsubsidie
van 5.000 euro voor een woning en 7.000 euro voor een
appartementsgebouw. IOK (OVAM) komt niet tussen in het
verschuldigde btw-bedrag.

Waarom?
In welke vloeren vind je asbest terug?
Asbestvezels zitten bij vloeren meestal goed vast in
het bindmateriaal, bijvoorbeeld in vinylvloeren. Soms
zijn asbestvezels ook losgebonden terug te vinden
zoals in de kartonlaag onder vloerbedekking. Vaak
is de vloerbekleding vastgelijmd met asbestlijm.
Asbestlijm kan je herkennen aan de doorgaans
zwarte kleur.

Wat is asbesthoudende leidingisolatie?
In het pleister rondom de leidingisolatie werd destijds
asbest vermengd om de leidingen te verstevigen bij
het uitzetten door warmte. Met het blote oog zijn deze
erg dunne asbestvezels in het pleister niet te zien.

Niet-hechtgebonden
asbest
houdt
ernstige
gezondheidsrisico’s in. Het doel is om jouw woning
asbestveilig te maken.

Vragen over dit project?
Kijk op www.iok.be/asbestproject of bel de afvalinfolijn
014 56 27 75.
IOK en OVAM maken samen werk van jouw asbestveilige
woning. Meer weten over hoe je veilig moet omgaan met
asbest?
Surf dan naar
www.ovam.be/naar-een-asbestveiligvlaanderen.
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Neteland: Een terug- en vooruitblik
In 2016 werd samen met Grobbendonk, Herentals, Olen en Vorselaar de
projectvereniging Neteland opgericht. Zo’n drie jaar later in 2019 brachten
we 270 medewerkers samen voor een Kick-off “Wij zijn Neteland”.
Een gezamenlijke visietekst voor 2020-2025 en het organiseren van
beleidsgroepen rond de vijf grote beleidsdomeinen waren de start om de
werking te verbreden en met Neteland een nieuwe fase in te gaan. Daarom
hier een overzicht van waar we met z’n allen de voorbije periode hard aan
gewerkt hebben.

Vrije tijd
Binnen de Neteland-gemeenten brengen we jongeren samen en zorgen
we ervoor dat zij aan de slag kunnen gaan met hun talenten en creativiteit.
Per gemeente werden er finalisten geselecteerd voor Nief Talent. Via deze
muziekwedstrijd wil Neteland lokaal opkomend muzikaal talent een kans
geven. De publieksprijs ging vorig jaar naar Louter uit Herentals. De
winst was voor Last Living Souls uit Olen.
In een coronavrij jaar kunnen kinderen tijdens drie
woensdagnamiddagen telkens in een andere Netelandgemeente deelnemen aan de buitenspeeldag. Door
deze samenwerking kunnen kinderen genieten van
maar liefst drie buitenspeeldagen in plaats van één.

d e

Niet alleen voor de allerkleinsten maar ook
voor onze senioren werken we samen aan een
uitgebreid en gevarieerd vrijetijdsaanbod. Tijdens
de sportelweek konden zij kennismaken met golf,
gaan kajakken op de Nete of een oriëntatieloop
doen.

Hier willen we het echter niet bij laten. Samen
werken we ook aan amateurkunsten, tienerwerking,
vrijetijdsbeleving
voor
kwetsbare
jongeren
en
sportactiviteiten voor mensen met een handicap. Er staan dus
vele mooie projecten op het programma binnen vrije tijd!
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Veiligheid
We hoeven het je waarschijnlijk niet meer uit te leggen. De afgelopen
maanden zijn de twee noodplanningscoördinatoren bijna alleen maar
bezig geweest met de coronacrisis. Zij zorgen voor de levering van
beschermingsmaterialen, het opzetten en coördineren van het triageen testcentrum en de organisatie van naaiateliers en verdeling van de
mondmaskers.
Gelukkig kunnen naast de coronacrisis de noodplanningscoördinatoren
elkaar ook versterken binnen de Brandweer Zone Kempen. Bij een groot
incident staan ze elkaar bij wat resulteert in een sterkere centrale werking
en een nog betere dienstverlening.

Bibliotheek
Sinds 2018
organiseren de
vijf bibliotheken
van Neteland samen
najaarslezingen.
Hierdoor kan een ruim
en gevarieerd aanbod
aan sprekers worden
gepresenteerd
aan
de
bezoekers.

r u i m

Met zomerlezen wil de bib jongeren
stimuleren om tijdens de vakantie te blijven
lezen. Als extra stimulans waren er boekenbingo’s. Door
leesopdrachten uit te voeren konden de kinderen een
leuk gezelschapsspel winnen.
Sinds september bieden alle Neteland-bibliotheken
e-boeken aan. Er is keuze uit 6000 titels en dit
aanbod neemt elke dag toe.
Er wordt gewerkt aan één lidmaatschap zodat je in alle
Neteland-bibliotheken terecht kan.
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Toerisme
Er werden negen leuke arrangementen opgesteld. Zo kan je fietsen langs
de kastelen van Neteland of de GR5-route wandelen door Neteland.
Op de website van toerisme Neteland vind je een overzicht van alle
bezienswaardigheden. Deze wordt in de toekomst nog uitgebreid en
verfijnd. Ook zal er nog sterker worden ingezet op wandel- en fietstochten
in de zomermaanden.

Mobiliteit
De gemeenten zijn ook samen ingestapt in het SAVEcharter met Ouders van Verongelukte Kinderen en het
daaraan gekoppelde traject ‘Verkeersveilige Gemeente’.
De gemeenten kochten vorig jaar ook tal van camera’s aan
voor de zone: ANPR- en beveiligingscamera’s en camera’s
voor trajectcontrole.

Welzijn en zorg
Voor een aantal mensen is de stap naar werken te groot. Via
begeleiding bij de sociale dienst wordt ingezet op activering.
Zo kunnen mensen participeren aan de maatschappij door
bijvoorbeeld vrijwilligerswerk uit te oefenen of deel te nemen aan een
opleiding.
Binnen het Huis van het Kind startte het lokaal loket kinderopvang.
Op https://opvang.vlaanderen kunnen ouders hun opvangvragen
stellen. Die vragen komen terecht bij onthaalmoeders en crèches.
Het geheel wordt gecoördineerd door het Huis van het Kind. Zo
krijgen we een overzicht van de vragen en mogelijke moeilijkheden in
de regio.
Sinds 1 januari is er ook gestart met wijk-werken. Lokale besturen,
scholen, vzw’s en natuurlijke personen kunnen beroep doen op
een wijk-werker voor allerlei ondersteunende taken en klusjes. Voor
wijk-werkers is dit een opstapje naar een job binnen het reguliere
circuit.
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Onderwijs
De basisscholen van alle gemeenten zitten
vertegenwoordigd
in
een
scholenplatform.
Het scholenplatform overlegt over integratie,
duurzaamheid, zwerfvuil, verkeersopvoeding,
gezonde voeding en nog een heel aantal
andere thema’s, maar ook het protocol over
spijbelgedrag, agressie op school, digitale zorg
en cyberpesten komt aan bod.
De laatste maanden werkte het scholenplatform
ook aan een STEM-partnerschap. STEM
staat voor Science, Technology, Engineering,
Mathematics. Dit is een samenwerking met Natuur &
Wetenschap vzw, Hidrodoe, VOKA – Kamer van Koophandel,
Thomas More en meer dan 30 bedrijven.

Omgeving
De beleidsgroep Omgeving heeft het voorbije jaar gewerkt aan
geWOONtebreker. Met dit participatief traject wil de provincie Antwerpen,
samen met gemeenten en hun inwoners, op zoek gaan naar antwoorden
voor de woonuitdagingen van morgen.
Omdat onze vijf gemeenten met dezelfde uitdagingen geconfronteerd
worden, besloten we om op Neteland-niveau deel te nemen aan dit traject.
Het is de eerste keer dat het traject intergemeentelijk georganiseerd wordt.

De toekomst
Neteland maken we samen. We streven er dan ook naar om in 2021,
zodra corona het toelaat, verder in te zetten op de versterking van dit
gezamenlijk verhaal. We zullen verder werken aan alle beleidsdomeinen en
waar mogelijk, samen inzetten op subsidies waardoor Neteland nog meer
diepte en structuur krijgt.
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Covid-tarief
voor ouder(s)

Indieningstermijn voor handelshuurlening verlengd tot 1 maart 2021
Omwille van de coronamaatregelen werden een groot aantal bedrijven
verplicht de deuren te sluiten. Door de bijhorende liquiditeitsproblemen
hebben veel ondernemingen moeilijkheden om de handelshuur te
betalen. Om deze ondernemingen te ondersteunen werd het systeem van
handelshuurlening in het leven geroepen.
De handelshuurlening is gebaseerd op een vrijwillige overeenkomst tussen
huurder en verhuurder, waarbij de verhuurder één of twee maanden huur
kwijtscheldt en de Vlaamse overheid vervolgens maximaal twee maanden
huur voorschiet door middel van een lening aan de huurder. De uitbetaling
gebeurt rechtstreeks aan de verhuurder.

Door de corona-epidemie hebben
sommige gezinnen het financieel
moeilijk. Voor crèches of onthaalouders
die hun dagprijs bepalen volgens
inkomen, kan er korting toegekend
worden.
Je moet wel voldoen aan volgende
voorwaarden:

De handelshuurlening kon oorspronkelijk tot 1 december
2020 aangevraagd worden maar aangezien de crisis blijft
aanhouden wordt de indieningstermijn verlengd tot 1 maart
2021.
Alle info via www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/handelshuurlening.

Recht op een verwarmingstoelage?

• Je gezamenlijk belastbaar inkomen
is lager dan 44.493,57 euro.

Indien je behoort tot één van volgende categorieën, kom je in aanmerking voor
de verwarmingstoelage:

• Je bruto maandinkomen, van de
maand voor de aanvraag, is 10%
lager dan je gezamenlijk belastbaar
inkomen gedeeld door 12.

• categorie 1: personen met recht op een
verhoogde verzekeringstegemoetkoming
• categorie 2: personen met een laag inkomen:
een bruto belastbaar gezinsinkomen van max.
19 566,25 euro, verhoogd met 3 622,24 euro
per persoon ten laste
• categorie 3: personen met een schuldenoverlast
- Er werd ten aanzien van mij een beschikking
van toelaatbaarheid uitgesproken in het kader
van een collectieve schuldenregeling.
- Er loopt ten aanzien van mij een procedure
van schuldbemiddeling overeenkomstig de
wet op het consumentenkrediet.

Indien je recht hebt krijg je 25% korting
op het inkomenstarief berekend
op je inkomen en dit gedurende 6
maanden.
Je kan je tarief aanvragen via het
portaal ‘Mijn Kind en Gezin’. Dit kan tot
eind januari 2021: www.kindengezin.
be/img/covid-tarief.pdf
Als je hulp nodig hebt bij de aanvraag,
dan kan je een afspraak maken bij
Huis van het Kind via
T 014 50 27 76 of
winnie.croonenborghs
@herenthout.be.
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De federale verwarmingstoelage kan een heel kalenderjaar lang worden
aangevraagd, maar je moet je aanvraag wel doen binnen een termijn van 60
dagen na de levering. De aanvraag doe je bij het Loket Sociale Dienst via het
nummer 014 50 21 81 of sociale.dienst@herenthout.be.
Het bedrag dat wordt toegekend, is afhankelijk van de prijs per
liter die je betaalde. Je kan maximum voor 1500 liter per jaar een
tussenkomst krijgen.
Voor gedetailleerde voorwaarden zie www.verwarmingsfonds.be
of bel het gratis nummer 0800 90 929.

TERUG

BLIK

> Dag van de Jeugdbeweging

> De Sint in Driane

> Kerstverlichting

> Pannenkoeken in Driane

> UiT met Vlieg

> Voorleesweek

Wapenstilstand
De kransneerlegging aan het
monument naar aanleiding van
Wapenstilstand gebeurde op 11
november in heel beperkte kring.
Onze burgemeester en schepen
van cultuur namen de honneurs
waar nadat de Last Post over het
Vredesplein schalde.
De fakkeltocht die de laatste jaren
hoort bij deze gebeurtenis kon
jammer genoeg niet doorgaan.
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Bloktsepad, de nieuwe Herenthoutse wandeling
De toerismeraad heeft met het
Bloktsepad een nieuwe wandeling
uitgestippeld. De triptrap zou begin mei
2021, bij de start van het toeristisch
seizoen, officieel worden gelanceerd.
Omdat nogal wat mensen in deze
coronatijd de wandelmicrobe stevig
te pakken hebben, bieden we deze
wandelroute nu al digitaal aan (nog voor
ze echt is bewegwijzerd dus).
Vertrekken doe je aan het Prinsenhof
en via de Merodese Bossen stap
je richting Bouwel over een afstand
van 10,5 of 13,5 km. Beschrijving en
plannetje vind je op onze website:
www.herenthout.be/wandelen.

Beeldende kunstenaars gezocht voor open atelierdagen
Ben je beeldend kunstenaar, een
student of leerkracht in het deeltijds
kunstonderwijs,
begeleider
of
kunstenaar in een zorginstelling met een
atelier ...? Kortom, heb je een link met
een atelier voor beeldende kunst en
ben je enthousiast om de deuren van je
atelier open te gooien voor het publiek?
Neem dan deel aan Atelier in Beeld.
Atelier in Beeld is een gloednieuw
open atelierweekend voor beeldende

kunstenaars dat plaatsvindt op 7, 8 en
9 mei over heel Vlaanderen en Brussel.
Bezoekers zijn welkom in de ateliers,
maar corona niet. Daarom zal men
alle deelnemende ateliers begeleiden
om van hun locatie een veilige plek
te maken. Met zorgvuldig uitgewerkte
coronadraaiboeken en de aangereikte
voorzorgsmaatregelen wil men van
de eerste editie van Atelier in Beeld
een veilig en inspirerend feest van de
beeldende kunst maken.

Ben je beeldend kunstenaar en wil je je
werkplek tonen tijdens Atelier in Beeld?
Schrijf je dan in via www.atelierinbeeld.be.
Je kan je inschrijven tot en met 15
februari 2021.

Uitreikingsgala Cultuurprijs/Jeugdduim/Sportlaureaten
De uitreiking van de meest prestigieuze prijzen uitgereikt op
het grondgebied van onze gemeente komt weer dichterbij.
Inwoners of verenigingen die zich verdienstelijk hebben
gemaakt op het gebied van jeugd of in het (socio)culturele of
sportieve veld, komen in aanmerking voor de Jeugdduim, de
Cultuurprijs en de prijs van Sportman, -vrouw en -ploeg van
het Jaar.
De traditionele uitreikingsavonden worden deze keer
vervangen door een 100% coronaproof alternatief in de vorm
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van een livestream, op zaterdag 16 januari 2021 om 20u.
Niet alleen de genodigden zullen er dit jaar dus rechtstreeks
kunnen bij zijn. Neem een drankje en een knabbeltje bij de
hand, en volg van thuis uit live mee via www.herenthout.be
/livestream-uitreikingsgala-cultuurprijs-jeugdduim-ensportlaureaten/ wie dit jaar met de prijzen
naar huis gaat.

UiT IN HET VOORJAAR

Kunt u mij de weg naar ’t Schipke vertellen, mijnheer?
Eddy Horemans woont pal naast een
druk bewandeld paadje dat van de
Langstraat naar de Pauwelstraat leidt.
De voorbije weken stelde hij van in
zijn tuin vast dat er tijdens de (halve)
lockdown enorm veel wandelaars
voorbij stapten. De hoge afsluiting maakt
dat hij ze enkel hoort passeren maar ze
niet ziet. Als lid van de Toerismeraad
vroeg hij zich af of die de gele pijlen
van het Schipkespad afstapten of dat
ze een zelf uitgestippelde route langs
het knooppuntennetwerk volgden.
Zijn woning en het pad bevinden zich
immers op het kruispunt van die twee.
Als een heuse Paul Jambers zette hij
zich aan het denken. Wat drijft al die
coronawandelaars? Waar komen ze
vandaan? Met hoeveel zijn ze? En vooral
ook: welke route volgen ze? Er moet
toch een manier zijn om dat allemaal te
weten te komen. Het brainstormen werd
gevolgd door het betere knutsel- en
timmerwerk. Eddy bokste een houten
constructie in elkaar met tekst en uitleg
op de voorkant en gele en blauwe briefjes
aan de binnenkant. Die hangt hij op
aan wat sowieso al het ‘dichtstbevolkte’
paaltje van onze gemeente is: met een
pijltje van het Schipkespad, een plaatje
van de knooppunten en een bord met
opschrift ‘Ieder kakje in een zakje’. Die
van de hond toch.

Wie het Schipkespad volgt, duidt op een
geel briefje aan uit welke gemeente(n)
de leden van de bubbel afkomstig zijn,
alsook hun aantal. Wie aan knooppunt
79 beslist om richting Uilenberg te
stappen dan wel naar de Pauwelstraat
af te slaan, noteert diezelfde gegevens
op een blauw kaartje. De ingevulde
kaartjes kunnen vervolgens in het
bijhorende
brievenbusje
worden
gedeponeerd. Balpennen en een
schrijfplateau zijn voorzien en om het
geheel coronaproof te laten verlopen is
ook een handgel ‘voorhanden’.

“Vorig jaar noteerden we bij
onze winterwandeling al hoeveel
deelnemers uit welke gemeenten
kwamen”, zegt Eddy. “Maar toen ging
het over een organisatie van één dag.
Nu willen we dit met de Toerismeraad
aftoetsen voor trajecten die het hele
jaar door kunnen worden bewandeld.
Wij zijn alvast benieuwd naar welke
gegevens ons dit gaat opleveren.
En ja, ook mensen van de eigen
gemeente kunnen hun keuze
aangeven.”

‘Van Horen Zeggen’, kinderwandelingen in de Kempen
Samen met Kempens Karakter,
jeugdschrijver Geert de Kockere en
illustrator Johan Devrome ontwikkelde
Herenthout enkele jaren geleden
het boek ‘Van Horen Zeggen’. Het
bevat twaalf prachtig geïllustreerde
kinderverhalen (eentje per gemeente),
die adaptaties zijn van volksverhalen uit

de streek en waarin hoofdfiguur Vos je
op sleeptouw neemt.
Elk vertelsel is gekoppeld aan een
wandeling van kindvriendelijke afstand.
Het boek is nog steeds aan 8 euro
verkrijgbaar in het gemeentehuis en in
de bib. Een onvoorwaardelijke aanrader!
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Driane lanceert Buddyproject
Wil jij Herenthout graag nóg warmer
maken? Geef je dan op als BUDDY.
Dit kan je eenvoudig doen via het
online platform ‘Give a Day’. De
medewerkers van Driane nemen
nadien contact met je op om verder
af te spreken. Je kan zowel een
virtual buddy (kaartje sturen, bellen,
videobellen) als een real life buddy
zijn (een wandeling maken …).
Uiteraard met respect voor de
coronaregels.

De beperking van onze sociale
contacten tijdens deze crisis is voor
veel mensen een zware dobber.
Ook onze ouderen snakken naar
sociaal contact. Als buddy kan je

zorgen voor wat extra warmte in onze
samenleving. Door een gelijkwaardige,
ongedwongen band op te bouwen
kan je er mee voor zorgen dat we
samen meer verbinding maken.

Wat voor jou misschien een kleine
moeite is, kan voor iemand anders
een enorm verschil maken. Wij
rekenen
op
jullie,
buddies!

De Parkeerzorgkaart
Ben je een Herenthoutse zorgverlener? Of woon je in
Herenthout en heb je een parkeerplaats ter beschikking?
Graag dan even jouw aandacht.
Sinds dit jaar introduceert onze gemeente de
parkeerzorgkaart. Elke zorgverlener die een RIZIVnummer heeft krijgt deze kaart in de loop van januari in de
brievenbus. Het idee hierachter is dat inwoners die actief zijn
in de medische en paramedische sector, makkelijk kunnen
parkeren bij particulieren of in de blauwe zone wanneer zij
huisbezoeken doen in de Eerstelijnszone Middenkempen
(Herenthout, Grobbendonk, Herentals, Olen, Vorselaar,
Lille en Kasterlee).
Mensen die een parkeerplaats willen aanbieden, kunnen
een sticker plakken op hun raam, garage of brievenbus om
zo aan de hulpverleners duidelijk te maken dat hun wagen
welkom is op deze plaats. De zorgverleners plaatsen hun
parkeerzorgkaart zichtbaar achter hun voorruit, wat hen het
recht geeft om van deze plaatsen gebruik te maken tijdens
de zorgverlening.
Interesse? De stickers kunnen worden aangevraagd via
het e-formulier op www.herenthout.be, waarna de sticker
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naar jou thuis wordt opgestuurd. Je kan de sticker ook
rechtstreeks afhalen op het gemeentehuis (Bouwelse
Steenweg 8) en op het Loket Zorg & Gezondheid (Molenstraat
56).
Ben jij (een nieuwe) zorgverlener en heb jij geen kaart
ontvangen? Ook deze kan je online aanvragen via de website,
zorg wel dat je je RIZIV-nummer bij de hand hebt.

BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Wijziging openingsuren
Sinds 1 januari zijn de openingsuren van het gemeentehuis en het Loket Zorg & Gezondheid (Driane) gewijzigd. Zij zijn
voortaan bereikbaar tijdens volgende uren:
Gemeentehuis: open op afspraak:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma: 13.30-19.00 uur
wo: 13.30-16.00 uur

Loket Zorg & Gezondheid open:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
Enkel telefonisch bereikbaar:
ma & woe: 13.30-16.00 uur

Nieuwe lerarenkaarten in de bib
Leerkrachten en schoolpersoneel die in Herenthout wonen kunnen tot half juli hun lerarenkaart van Klasse afhalen in onze
bib. Op vertoon van je identiteitskaart of oude lerarenkaart krijg je je nieuwe kaart mee naar huis.

Merken van fietsen
Voor het merken van fietsen werken we enkel op afspraak. Het labelen gaat steeds door op woensdagnamiddag. Je hoeft hiervoor wel zelf een afspraak te boeken online via de website, of om een
afspraak te vragen via 014 50 21 21 of info@herenthout.be.
Je kan een afspraak maken voor volgende woensdagnamiddagen:
• 13 en 27 januari • 10 en 24 februari • 10 en 24 maart • 7 en 21 april

Data gemeenteraad en OCMW-raad
25 januari, 1 maart, 29 maart,
3 mei, 7 juni, 5 juli, 6 september,
4 oktober, 8 november,
20 december

De OCMW-raad start om 20.00 uur. De openbare vergadering van de gemeenteraad
vindt plaats aansluitend op de openbare vergadering van de OCMW-raad.

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.
Raadpleeg voor elke vergadering onze website voor de dan geldende corona-maatregelen.
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: ...........................................................................................................
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