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Herenthout Feest!

CONTACTINFORMATIE

Gemeentehuis
Bouwelse Steenweg 8
T 014 50 21 21
info@herenthout.be
www.herenthout.be
Herenthout.be
Gem_Herenthout
gemeente_herenthout
lokaalbestuur-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:
woensdag 21 juli
maandag 1 november
donderdag 11 november
Tijdens juli en augustus:
gesloten in de namiddag

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
Sluitingsdagen:
woensdag 21 juli
vrijdag 10 september toevoegen
maandag 1 november
donderdag 11 november
vrijdag 12 november
Tijdens juli en augustus: gesloten in de namiddag

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
woensdag 21 juli
maandag 1 november
donderdag 11 november
Tijdens juli en augustus: gesloten in de namiddag

Loket Zorg & Gezondheid
Molenstraat 56 - T 014 50 77 11 - zorg.gezondheid@herenthout.be Open:
ma-vrij: 9.00-12.00 uur
ma & woe 13.30-16.00 uur (telefonisch bereikbaar)
Sluitingsdagen:
woensdag 21 juli
maandag 1 november
donderdag 11 november
Tijdens juli en augustus: gesloten in de namiddag

HuisDriane

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 11 juli
woensdag 21 juli
Bij een aantal artikels in het
zondag 15 augustus
gemeentenieuws vind je een
maandag 1 november
QR-code. Een QR-code is een
dinsdag 2 november
donderdag 11 november
soort streepjescode. Scan je

Meer info
via de QR-codes

Sportcomplex
‘t Kapelleke
Colofon
INFO
44ste jaargang
nummer 4 – 2021
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21

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:
van 12 juli tot en met 1 augustus
Sluitingsdagen sporthal:
van 12 juli tot en met 1 augustus
zondag 15 augustus

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.
Je kan de QR-code scannen met
de camera van je smartphone of
via verschillende apps om QRcodes te lezen.

DOCUMENTEN

Vervang tijdig je elektronische rijbewijs
Sinds 2013 krijgt iedereen die een nieuw rijbewijs aanvraagt,
een bankkaartmodel. In tegenstelling tot het papieren
rijbewijs, is dit beperkt geldig. Net zoals de elektronische
identiteitskaart. Na 10 jaar moet je het rijbewijs vernieuwen
op het gemeentehuis.
In tegenstelling tot de elektronische identiteitskaarten ontvang
je geen waarschuwingsbrief wanneer de geldigheidsduur
van je elektronische rijbewijs bijna verstreken is. Je moet zelf
de einddatum nakijken en tijdig de hernieuwing van jouw
rijbewijs aanvragen.

Vervalt jouw elektronische rijbewijs
binnenkort?
Is je rijbewijs nog minder dan 3 maanden geldig?
Maak dan een afspraak bij de dienst Burgerzaken via
014 15 21 21 of stuur een mailtje naar leven.ondernemen@
herenthout.be. Een nieuw rijbewijs kost € 25. Door de
huidige coronamaatregelen duurt het een tiental dagen
voor je je nieuwe rijbewijs kan afhalen in het gemeentehuis.

Papieren rijbewijs
Het vroegere ‘papieren’ rijbewijs is levenslang geldig en
moet je niet verplicht omwisselen voor een bankkaartmodel.
Dit op voorwaarde dat het document in goede staat is, alle
tekst leesbaar is en de foto op het rijbewijs overeenkomt
met het huidige uitzicht van de houder.

De vernieuwde Kids-ID
De Kids-ID, het identiteitsdocument voor kinderen jonger
dan 12 jaar, zit in het nieuw. Zo heeft de nieuwe kaart een
andere kleur gekregen en is ze van hetzelfde materiaal
als de elektronische identiteitskaart (eID). Dat materiaal
heeft een langere levensduur en maakt het mogelijk om

veiligheidselementen van hoge kwaliteit te integreren.
In de komende weken en maanden zullen deze nieuwe
kaarten in alle gemeenten worden ingevoerd.
De vernieuwing van de Kids-ID heeft als doel:
• Vervalsing van de kaart bemoeilijken door het
vernieuwde design.
• Alle vermeldingen op de kaart in overeenstemming
brengen met de internationale ICAO-vereisten
(International Civil Aviation Organization).
• Een veilig en universeel reisdocument aanbieden met
de integratie van een contactloze RFID-chip.
De lay-out komt bijna volledig overeen met die van de eID
die begin 2020 al vernieuwd werd. Naast de bestaande
contactchip, die zich nu op de achterzijde van de kaart
bevindt, bevat de nieuwe Kids-ID ook een contactloze
RFID-chip en een tweedimensionale barcode. Een KidsID bevat geen vingerafdrukken.
Meer info vind je op:
www.herenthout.be/vernieuwde-kids-id
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TECHNISCHE DIENST

Tegeltuintje
In Koestraat is door onze technische dienst weer een nieuw tegeltuintje
voorbereid. Een tegeltuin bestaat uit weggenomen straattegels waarin planten
zoals klimplanten en bodembedekkers kunnen groeien. Zie je wat meer groen
in het straatbeeld wel zitten en wil jij je gevel graag opfleuren met een tegeltuin?
Je vindt alle informatie voor een aanvraag op onze website.
Zit je dan nog met vragen? Dan kan je terecht bij de milieudienst via 014 50 21 21
of milieudienst@herenthout.be.

Lijsterbesstraat
Een stuk waar het gras niet meer
groeide is opnieuw ingezaaid zodat
de kant binnenkort weer terug volledig
kan herstellen.

Fauna-akkers
Fauna-akkers zijn bloemrijke akkers die voedsel- en schuilgelegenheid bieden voor allerlei dieren. Onze technische dienst
helpt de natuur een handje met de aanleg van twee nieuwe fauna-akkers.
Wil je hier zelf ook graag mee aan de slag? Je vindt meer tips en info op www.weekvandebij.be.

MOLENSTRAAT
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UILENBERG

TECHNISCHE DIENST

Heraanleg Beukenlaan
De Beukenlaan werd opnieuw aangelegd. In het kader
van de ontharding is er gekozen voor waterdoorlatende
betonstraatstenen.

De stenen hebben zogenaamde afstandshouders aan
beide zijkanten. Daardoor ontstaan er brede voegen.
Binnen deze voegen loopt het regenwater weg naar de
ondergrond.
Wil je meer weten over ontharding? Neem dan een kijkje op
www.omgeving.vlaanderen.be/waarom-ontharden.
Ook de groene kanten van de Beukenlaan kregen een opfrisbeurt. Nu we eindelijk wat beter weer hebben gekregen kan
ook het gras binnenkort weer voor een aangename en groene buurt zorgen.

VOOR

NA
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DUURZAME GEMEENTE

Duurzame helden gezocht
voor de ‘Week van de duurzame gemeente’
Op 25 september 2021 viert de hele wereld de zesde
verjaardag van de ondertekening van Agenda 2030 van
de Verenigde Naties. Dit is een langetermijnagenda met 17
doelstellingen die van de aarde een meer duurzame plaats
moeten maken tegen 2030. Deze doelstellingen worden
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable
Development Goals (SDG’s) genoemd.
In Herenthout vieren we deze verjaardag door onze eigen,
lokale ‘Duurzame Helden’ in de kijker te zetten. We zullen
ook van 18 tot 25 september de SDG-vlag uithangen aan
het gemeentehuis en aan het OCMW.

Herenthout zoekt duurzame helden
Onze helden zijn Herenthoutse burgers, scholen,
organisaties, bedrijven of andere groepen die op hun manier
bezig zijn met duurzame ontwikkeling. Zij worden de lokale
gezichten van de 17 mondiale doelstellingen.
Ben jij in je dagelijkse leven (in je job, je hobby, je vereniging)
bezig met thema’s als armoede, gezondheid, welzijn, milieu,
energie, onderwijs, vrede, gelijkheid, consumptie of mondiale
samenwerking? Stel je dan kandidaat als Duurzame Held!
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Ken je andere mensen die zich dagelijks inzetten om van
Herenthout een aangenamer, positiever, veiliger, gezonder,
eerlijker, rechtvaardiger en/of duurzamer plekje te maken?
Geef ook gerust hun namen door!
Kandidaturen kan je doorsturen naar info@herenthout.be.

Wat doet een Duurzame Held tijdens
de Week van de Duurzame Gemeente?
Gewoon z’n ding! Het gemeentebestuur zorgt ervoor dat je
het nodige campagnemateriaal krijgt om je heldenstatus in
de kijker te zetten én maakt lawaai rond alle helden via de
communicatiekanalen van de gemeente, in de lokale media
en op de campagnewebsite www.duurzamegemeente.be.

Nog niet helemaal overtuigd
Bekijk de profielen van alle duurzame helden van de vorige
edities op www.duurzamegemeente.be.

DUURZAME GEMEENTE

Duurzame ontwikkelingsdoelen
De SDG’s (Sustainable Development Goals of Duurzame
Ontwikkelingsdoelen) zijn zeventien doelen om van de
wereld een betere plek te maken in 2030. De SDG’s zijn
bepaald door de Verenigde Naties, maar kwamen er door
en voor iedereen. De Duurzame Ontwikkelingsdoelen
startten in 2016 en lopen nog tot 2030. Ze zijn een
mondiaal kompas voor uitdagingen als armoede,
onderwijs en de klimaatcrisis. Het zijn de opvolgers van
de Millenniumdoelen, die liepen van 2000 tot 2015. De
implementatie moet niet enkel in het Zuiden gebeuren,
maar over de hele planeet. Het lokale bestuur nam de
SDG’s op in zijn nieuwe missie/visie en ook jij kan hieraan
bijdragen.
Door gebruik te maken van de Duurzame
Ontwikkelingsdoelen willen we als lokaal bestuur onszelf
uitdagen om bewust met deze thema’s aan de slag
te gaan. We staan stil bij de uitdagingen die we als
samenleving kennen en vooral hoe we samen kunnen
bijdragen aan een duurzame samenleving. We willen jullie
dan ook op regelmatige basis laten kennismaken met één

van de doelstellingen, zodat iedereen een steentje kan
bijdragen aan een betere leefbaarheid in onze gemeente.
Beëindig armoede overal en in al
haar vormen. Vandaag overleven
vele mensen in ontwikkelingslanden
met minder dan 1,25 dollar per dag.
Ook in België echter blijft armoede
een prangend probleem. We moeten
armoede op nationaal vlak halveren tegen 2030. Het uiteindelijke
doel is om armoede overal en in al haar vormen uit te roeien.
Beëindig
honger,
zorg
voor
voedselveiligheid / -zekerheid en
promoot
duurzame
landbouw.
Iedereen heeft toegang tot betaalbare
voeding. Nieuwe landbouwtechnieken
zullen gezond en kwalitatief voedsel op een duurzame manier
verbouwen. Zo heeft elk mens voedselzekerheid.
Lees alles over de SDG’s op www.vvsg.be/sdgs.
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LEIDINGSTRAAT

Leidingstraat tussen Antwerpen en Ruhrgebied
heeft ook impact op Herenthout
Lokaal bestuur geeft een negatief advies
De Vlaamse Regering keurde op 18 december 2020 de startnota goed voor de opmaak van
het Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) Leidingstraat Antwerpen-Ruhr. Het lokaal
bestuur heeft de plannen bekeken. Het erkent dat de aanleg van een leidingstraat op lange
termijn een economische en duurzame meerwaarde kan hebben.
De huidige startnota heeft echter een te grote impact op de natuur, het landschap en de
open ruimte. Verschillende economische, ecologische en sociaal-maatschappelijke gevolgen
zijn onvoldoende onderzocht. Het huidige dossier is te onvolledig in het onderzoeken van
alternatieven en houdt te weinig rekening met de gevolgen.

Traject ‘Combinatie’
en ‘Zuid’
Er zijn in totaal drie trajecten
voorgesteld. Het traject ‘combinatie’
en ‘zuid’ lopen in onze regio gelijk en
komen door het noordoosten van
onze gemeente. Het traject volgt in
grote lijnen de E313, maar plaatselijk
wordt deze verlaten om af te buigen
rond het bestaande bedrijventerrein
Wolfstee (Herentals-GrobbendonkHerenthout).
Het traject komt in onze gemeente
dus nagenoeg volledig in de
openruimte
te
liggen,
zijnde
agrarisch gebied en gebied voor
verblijfsrecreatie. Concreet maakt het een lus ter hoogte van
Heikant, loopt door Oosterhoven en steekt de Herentalse
Steenweg over om daar een stukje van de bestaande
Fluxusleiding te volgen door de Bergen in de richting van
Bouwel.

Vanuit een duurzaamheidsgedachte, zuinig ruimtegebruik
en een bekommernis rond de schaarser wordende open
ruimte is het aanleggen van industriële transportleidingen
immers veel meer op zijn plaats in een bedrijventerrein dan
in een agrarisch gebied of een bebost verblijfsrecreatief
gebied.

Inname openruimte
Het traject van de leidingstraat zoals vooropgesteld doorkruist
een groot deel van de openruimte in het noordoosten
van onze gemeente. Het heeft een grote impact en druist
daarmee in tegen de eigen plandoelstellingen van ‘bundeling
en zuinig ruimtegebruik’.
Het lokaal bestuur stelt eveneens vast dat de inname het
gevolg is van het vermijden van inname van gronden op
een bestaande harde bestemmingszone, met name het
bedrijventerrein Wolfstee.
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Plaats en Afbakening
Volgens de startnota zijn er technieken die, mogelijks, de
45m-zone zouden kunnen inkrimpen. Er is alleen geen
duidelijkheid of deze technieken ook op ons grondgebied
zullen worden toegepast en waar. Anderzijds is het
onduidelijk waar de 45m-zone precies komt te liggen.
Specifieke afbakeningen van de zone zijn niet duidelijk
vermeld. Ook is een zone van 45m geen punt- of lijnelement,
maar een brede strook die een aanzienlijke oppervlakte

LEIDINGSTRAAT

beslaat. De impact van de voorgenomen strook is zeer
belastend voor degenen die mogelijks getroffen worden
door de leidingstraat en hun woning dreigen te verliezen.

Landschap
Gelet op het opzet van voorliggend plan, en het erbij
voorziene toekomstige bovengrondse bodemgebruik, lijkt
de landschappelijke impact in het agrarisch gebied mogelijk
nog aanvaardbaar te zijn. Voorwaarde hierbij is wel dat
bestaande aanwezige kleinschalige landschapselementen
als bijvoorbeeld grachten, hagen en bomen kunnen
behouden blijven, hersteld worden na aanleg van leidingen
of in het uiterste geval verplaatst kunnen worden. Deze
elementen zijn immers typerend en beeldbepalend voor een
agrarisch landschap.
Voor de aanleg en realisatie van de leidingstraat lijkt een
plaatselijke ontbossing en afbraak van weekendverblijven
onvermijdelijk. Bovendien zal omwille van de vooropgestelde
voorwaarden geen nieuwe bebossing of bebouwing
toegelaten worden bovenop de gereserveerde strook.
Omwille van het rechtlijnige tracé van een leidingstraat,
ingrepen in de bodem, beperkingen op nabestemming en
de bemalingswerken die nodig zijn voor de aanleg ervan, is
de impact op het landschap en het erfgoed net zéér groot.

Alternatief
Het lokaal bestuur sluit zich aan bij het voorstel van de
Stad Herentals om te werken met een tweetraps traject,
dat prioritair en maximaal gebruik maakt van de bestaande
reservatiestrook langs de E313 en pas in tweede instantie
via een gereduceerde versie van de voorgestelde omleiding.

Landbouw
De leidingstraat doorkruist voor het grootste deel agrarisch
gebied. Er worden maatregelen genomen om eigenaars een
compensatie te geven voor geleden verlies bij de aanleg van
de leidingen. Het is evenwel niet duidelijk wat de gevolgen
zullen zijn op toekomstig landbouwgebruik na aanleg van de
leidingen en of er een impact is op bewerkingstechnieken
en keuze van beplanting. Mogelijk zijn permanente gevolgen
voor deze agrarische percelen met een waardeverlies als
gevolg te verwachten.

Veiligheid
Incidenten zoals lekken hebben een aanzienlijke impact op
zowel natuur, landbouw als mens. Een goede risicoanalyse
is noodzakelijk om te weten welke aanlegwijze en wijze van
lekdetectie voorzien of opgelegd zal worden.
Het volledige negatieve advies kan je nalezen op onze website.
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GEWOONTEBREKER

Je voortuin,
een mooi stukje groen?

Spelregels
Wist je dat de verharding in je voortuin geregeld wordt
door de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening? Hierin staat
beschreven wat kan en wat niet kan en waarvoor je een
vergunning nodig hebt. Kort samengevat kan men stellen
dat enkel strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar
gebouwen vrijgesteld zijn van vergunning. Maar voor andere,
bijkomende verhardingen heb je een vergunning nodig.
Meer informatie vind je op
www.omgevingsloketvlaanderen.be/
oprit-vijver-zwembad.

Wat mag wel?
• De strikt noodzakelijke toegangen tot en opritten naar
de gebouwen waarbij de oprit naar de garage of carport
maximaal 3 meter breed is en het pad naar de voordeur
maximaal 1,5m breed.
• Kleine tuinconstructies zoals tuinornamenten, brievenbussen …

Wat liever niet?
• Alle mogelijke extra verhardingen, zelfs in waterdoorlatende materialen, zoals grastegels, grind, kiezels,
dolomiet …
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• Een parkeerplaats of staanplaats in de openlucht, zelfs
in waterdoorlatende materialen of op een natuurlijke
ondergrond (gazon, gras, aangestampte aarde … ).
• Tuinaanleg
waarvoor
een
fundering
(‘chape’,
gestabiliseerd zand …) is vereist (zoals muurtjes,
boordstenen en fundering voor kunstgras …).
Voor deze zaken heb je ook steeds een vergunning nodig.
Een groene voortuin is daarnaast zowel voor jou als voor
de buurt een absolute meerwaarde. Wil je jouw voortuin
aan- of heraanleggen? Maak dan gebruik van de volgende
tips!
Heb je nog geen groene voortuin? Laat je dan inspireren
door levendige voortuinen in de buurt en ga aan de
slag. Start met een grondplan van je voortuin. Bepaal
wat je mooi vindt en neem dat mee in je ontwerp. Teken
het paadje naar de voordeur en laat de rest groen. Je
kan ook je voortuin indelen in plantenvakken. Laat
je creativiteit de vrije loop! Heb je zelf geen groene
vingers? Vraag dan raad aan een tuinarchitect of in het
tuincentrum.

GEWOONTEBREKER

TIPS voor ontwerp
en plantenkeuze
• Kies zon-, halfschaduw- of schaduwplanten.
• Speel met gelaagdheid en/of reliëf.
• Kies planten die ieder seizoen een meerwaarde hebben.
• Zorg voor een mooi samenspel van kleur en vorm en let hierbij op wat elke plant bijzonder maakt en
wanneer.
• Heb aandacht voor onze lokale biodiversiteit en bijvriendelijke planten.
• Kies voor een onderhoudsvriendelijk ontwerp.
Surf voor meer tips and tricks over plantenkeuze en een bijvriendelijke voortuin naar www.weekvandebij.be.

Wat als je geen voortuin hebt?
Geen nood! Een tegeltuin is dan misschien wel een oplossing. Zo draag je ook bij tot de biodiversiteit.
Meer info over een tegeltuintje vind je op
www.herenthout.be/inwoners/wonen/tegeltuintjes/.
Daar vind je het aanvraagformulier en het reglement.

Ook Neteland doet mee
Samen met de andere Neteland-gemeenten creëren we
aangename leefomgevingen. In het najaar volgt er nog een actie over
ontharding in heel Neteland in het kader van het traject
geWOONtebreker, samen met de provincie Antwerpen.
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MILIEU

Gemeentelijke milieupremies
Herbruikbare luiers
Gezinnen die kiezen voor herbruikbare voorgevormde
katoenen luiers kunnen hiervoor een subsidie krijgen van
100 euro. De premie wordt uitbetaald bij het voorleggen van
een minimumfactuur van 200 euro voor de aankoop van
de luiers en/of bijhorende benodigdheden. Deze premie is
beschikbaar per kindje onder de drie jaar.

aandoening wordt bevestigd met een attest van de arts. Dit
attest bezorg je voor één oktober aan de milieudienst van de
gemeente.
Vermeldt het attest dat het probleem van blijvende aard is?
Dan moet dit attest maar één keer worden binnengebracht.
Zo niet vragen we jaarlijks een vernieuwing.

Gebruik van duurzaam geëxploiteerd hout
Wie bij het bouwen of verbouwen van zijn woning, FSC-hout
of gelijkwaardig duurzaam geëxploiteerd hout gebruikt, kan
hiervoor een subsidie krijgen.
De voorwaarde is dat het hout niet verduurzaamd is en wordt
toegepast voor terrassen, gevelbeplanking en aanverwante,
buiten- en binnenschrijnwerk en afwerking en volhout.
De premie bedraagt 15% van de totale kostprijs van het hout
(inclusief BTW) met een maximum van 500 euro.

Hemelwaterputten of infiltratievoorzieningen
Wens je bij een verbouwing een regenwaterput te voorzien,
met de bedoeling het water te gebruiken om de toiletten
door te spoelen of aan te koppelen aan de wasmachine?
Dan kom je in aanmerking voor de subsidie hemelwater
voor bestaande woningen. De subsidie bedraagt 0,03
euro per liter waterinhoud met een minimum van 500 euro,
vermeerderd met de keuringskosten van PIDPA.
De overloop van de hemelwaterput wordt bij voorkeur
aangesloten op een infiltratievoorziening. Ook hiervoor zijn
subsidies mogelijk via dit subsidiereglement.

Aanplanten van lijnvormige elementen

Sociale correctie op de diftarfactuur
Mensen met medische aandoening die hierdoor meer afval
produceren dan normaal, krijgen jaarlijks rond het einde van
oktober een bedrag toegevoegd aan het diftar-saldo van
hun gezin. Het gaat hierbij om mensen met bijvoorbeeld
een nierdialyse, stomapatiënten of mensen die lijden aan
incontinentie.
Het gaat dan om de waarde van 150kg restafval (of 37,50 euro)
per persoon met een medische aandoening. De medische
12

Baken je je perceel af met aanplantingen en lijnvormige
elementen? Dan kom je in aanmerking voor deze
gemeentelijke premie. Belangrijk is dat de aanplanting
gebeurt met inheemse loofboomsoorten en de struikvormige
aanplantingen minimaal 40 cm hoog zijn. De subsidie voor
de struikvormige aanplantingen bedraagt 0,10 euro per stuk
en voor hoogstammige bomen 20 euro per stuk, met een
maximaal bedrag van 200 euro.
Voor meer informatie over de subsidiereglementen en
hun voorwaarden kan je terecht bij de milieudienst via
milieudienst@herenthout.be.

MILIEU

Groepsaankoop ramen
Prijzen nog geldig
tot eind 2021
In een niet-geïsoleerde woning verdwijnt
15% van de warmte door ramen. Door
te investeren in hoogrendementsglas
en energiezuinige ramen maak je je
woning comfortabeler én bespaar je
op je energiefactuur. Een win-win.
Om je een extra duwtje in de rug te
geven, organiseert IOK in samenwerking
met
28
Kempense
gemeenten een groepsaankoop.
Zowel geïnteresseerden met een
bestaande woning als nieuwbouw
kunnen deelnemen aan de actie.
Daarnaast kan je vanaf 2021 ook aanspraak maken op een verhoogde premie van 16 euro/m2, voor woningen vergund voor
2006. Voor meer informatie over deze premie kan je terecht op www.energiesparen.be.

Ken jij de nieuwe
sorteerregels van PMD al?
In je blauwe zak mogen sinds 1 maart ook de
verpakkingen uit onze groene zak voor restplastic,
samen met andere potjes, schaaltjes, bakjes,
folies en zakken. Denk maar aan je zakje chips
of de aluminium afsluitfolie van je botervlootje
en je vlootje zelf. Ook de piepschuim schaaltjes
waarin vaak vlees, kip of vis in verpakt zijn, horen
nu in de PMD-zak.
Je vindt hiernaast de nieuwe PMD-regels.
Twijfel je waar een bepaalde verpakking thuis
hoort, kijk het na op www.betersorteren.be.
Onze groene zak voor restplastic verdwijnt
en kan nog tot eind juni 2021 naar het
recyclagepark gebracht worden.
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MILIEU

Zwerfvuil 10-daagse van 18 t.e.m. 27 juni: ga zelf aan de slag!
Voor onze vorige zwerfvuilactie schreven zich maar liefst
146 vrijwilligers in. We waren overweldigd door jullie
bereidheid. Helaas konden we door de toen geldende
coronamaatregelen zo’n grote opkomst niet laten doorgaan.
Nu gaan we er weer vol tegenaan en hopelijk zijn jullie nog
steeds even enthousiast.
We roepen tijdens deze 10-daagse iedereen op om
Herenthout mee proper te maken. Je kan in deze periode
zwerfvuil ruimen wanneer je wil. Wij stellen 24/24 en 7/7 het
nodige materiaal ter beschikking in het lokaal rechts naast
de ingang van het gemeentehuis. Daar kan je terecht voor
hesjes, grijpers, handschoenen, restafvalzakken en PMDzakken.

Hoe ga je concreet te werk?
1. Je begeeft je naar het lokaal*.
2. Je registreert via het registratieformulier dat je in het
lokaal vindt, de datum en de namen van de personen
die afval gaan ruimen. Je duidt ook aan welke materialen
en hoeveel je meeneemt.
3. Je kiest een fiche met de stra(a)t(en) die je wenst te
ruimen en neemt deze fiche mee.
4. Je gaat aan de slag en ruimt het zwerfvuil op in de door
jou gekozen straat.
5. Volle zakken laat je ter plaatse staan op een goed
zichtbare plaats.
Kleine zakjes mag je mee brengen naar het gemeentehuis,
maar ook deze mogen blijven staan.
6. Trek onderweg zeker een foto van je actie en mail dit
door naar milieudienst@herenthout.be of deel het via
Instagram met @gemeente_herenthout.
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7.

Vul de fiche van de geruimde straat in en vermeld
duidelijk waar de vuilniszakken staan. Als je aan de
hand van foto’s gemakkelijker kan duidelijk maken waar
deze zakken staan, mag je de foto’s met de locatie ook
doormailen.
8. Breng je materiaal en de ingevulde fiche terug naar het
lokaal.
9. Je registreert op het registratieformulier wanneer je het
materiaal hebt teruggebracht.
10. De ingevulde straatfiches gaat in de daarvoor voorziene
doos.
* Je vindt alle materialen in het technisch lokaal aan het
gemeentehuis. Dit bevindt zich aan de rechterzijde wanneer
je de parking van het gemeentehuis opwandelt. Tijdens de
actie zal het zeker ook nog duidelijk aangegeven staan.

Meer weten over de actie?
Neem dan contact op met de milieuambtenaar op
014 50 21 21 of milieudienst@herenthout.be.

DIEREN

Check je chip!
Vanwege de wet op de privacy zijn alle contactgegevens op
de chip van je huisdier sinds 1 mei 2021 anoniem, enkel een
dierenarts kan nog zien wie de eigenaar is. Daarvoor kon
iedereen met een chiplezer het chipnummer van bijvoorbeeld
een hond of kat achterhalen en zo op de websites dogid.be
en catid.be zien wie de eigenaar is. Onder andere het adres,
e-mailadres en telefoonnummer van het baasje konden
worden opgevraagd. Maar dat is nu dus veranderd.

De privacywet beschermt jouw gegevens
De persoonsgegevens van het rijksregister mogen niet zomaar
bekendgemaakt worden. De vele vrijwilligersorganisaties die
zich het lot van verloren gelopen dieren aantrekken, zullen

geen automatische toegang meer krijgen tot die belangrijke
informatie. Daarom is het nu moeilijker om snel een dier
weer aan zijn eigenaar te koppelen, tenzij je uitdrukkelijk
toestemming geeft om de gegevens van je hond of kat
openbaar te maken.

Zorg dat jouw huisdier weer thuis geraakt
Als eigenaar kan jij je gegevens publiek maken voor iedereen
met een chiplezer. Wanneer je hond of kat vermist geraakt
kan iemand met een chiplezer wel de correcte informatie
raadplegen, om je zo snel mogelijk weer met je huisdier te
herenigen.
Een bijkomend voordeel van het koppelen van je
rijksregisternummer is dat je zelf je gegevens kan aanpassen
en dat men jou nog steeds kan vinden ook al zijn je gegevens
misschien niet meer up-to-date.
Hoe je dit juist doet voor je kat of hond vind je terug op de
website: www.huisdierinfo.be/check-je-chip.
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WELZIJN

Wandelgroepen
Heb jij de wandelmicrobe te pakken maar ga je niet graag alleen op stap?
Kom dan in groep mee wandelen met onze wandelgroepen.
Er is een wandelgroep voor beginners (rustig wandeltempo) op
dinsdagnamiddag: vertrek om 14.00 uur. De vertrekplaats wordt steeds
door de vrijwilliger op voorhand aangegeven.
En een wandelgroep voor gevorderden (matig tot snel wandeltempo) op
donderdagnamiddag: vertrek om 14.00 uur. Vertrek steeds aan Huis Driane.
Wil je graag nog meer informatie? Dat kan via 014 50 77 11 of met een
mailtje naar zorg.gezondheid@herenthout.be.

Gameverslaving
Op 20 april vond er een online
infoavond plaats rond gameverslaving
bij jongeren. Spreker Matthias Dewilde
was zelf 10 jaar gameverslaafd en hij
geeft nu lezingen over heel Vlaanderen
om jongeren en ouders tips te geven
over schermgebruik.
Maak als gezin duidelijke afspraken
over het gebruik van schermen.

Duidelijke regels zullen in het begin op
protest botsen, maar creëren nadien
een gevoel van veiligheid en rust. We
sommen hier alvast enkele tips voor je
op:
• De regels gelden voor de hele familie,
dus ook voor jou als ouder. Kinderen
kopiëren het gedrag van hun ouders,
geef dus zelf het goede voorbeeld.

• Bij jongere kinderen beperk je de
schermtijd als ouder, bij jongeren
bouw je schermvrije momenten in.
• Begin klein en bouw op. Start niet met
een waslijst aan regels maar begin
met één schermvrij familiemoment.
• Focus op het creëren van meer
quality-time binnen het gezin in plaats
van enkel de schermtijd te beperken.
Gebruik een schermvrije avond om
met het gezin een gezelschapsspel te
spelen, om samen een feestmaaltijd
te bereiden …
• Toon interesse als ouder door eens
mee te spelen.
• Laat je ondersteunen. Het is oké om
hulp te vragen van vrienden of familie.
Kom gerust langs bij het Huis van het
Kind indien je meer informatie wenst.

Ben je nieuwsgierig
naar meer informatie?
Kom gerust langs het Huis van het
Kind voor een gesprek of neem een
kijkje op www.gamechangers.be.
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WELZIJN

Opvoedingsondersteuning
Kraamzorg
Kraamhulp zorgt ervoor dat jij en je gezin volop kunnen genieten
van de nieuwe spruit in de familie. Ze helpen je met lichte
huishoudelijke taken, bij de verzorging van de baby, met andere
kinderen in het gezin … Een meerwaarde om jezelf wat extra
welgekomen rust te gunnen.
De kostprijs wordt berekend op je gezinsinkomen. De meeste
ziekenfondsen geven een tussenkomst. Ook hospitalisatieverzekeringen kunnen tussenkomen in deze kosten.
Wil je graag kraamhulp aanvragen? Kom dan langs in Huis van
het Kind.

Groeipakket
Om de aanvraag van een Groeipakket (beter bekend als de
vroegere Vlaamse kinderbijslag) eenvoudiger te maken, is er een
nieuwe website: www.groeipakket.be.
Op deze website vind je de nodige informatie voor de aanvraag,
op welk bedrag je recht hebt en de nodige documenten om
eventuele aanpassingen te doen. Je kan ook rechtstreeks via
‘mijn burgerprofiel’ je huidig dossier inkijken.
Heb je hulp nodig voor het aanvragen van je startbedrag of je
Groeipakket? Maak dan een afspraak bij Huis van het Kind. Zij
helpen je graag verder.

Vakantieplanning
De vakantie staat voor de deur en kinderen kunnen eindelijk weer
heerlijk op kamp! Goed nieuws na een bizar jaar. Er zijn tal van
mogelijkheden om je kinderen een fijne vakantie te bezorgen.
Heb je vragen over bepaalde kampen, daguitstappen? Neem
dan contact op met Huis van het Kind.
Vergeet zeker ook niet dat er tussenkomsten zijn bij je
ziekenfonds voor dagkampen, speelpleinwerking of een kamp
via de jeugdbeweging. Zelfs het lidmaatschap van de sportclub
wordt deels terugbetaald.
Voor alle opvoedingsondersteuning kan je een afspraak
maken bij Huis van het Kind op het nummer 014 50 27 76
of door een mailtje te sturen naar
winnie.croonenborghs@herenthout.be.
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NETELAND

Met vlieg door Neteland
‘Ik zie, ik zie wat jij niet ziet?’. ‘Het is zwart, heeft vleugels en het
zoemt!’ Ja hoor, Vlieg heeft ook deze zomer weer een schatkist
verstopt in de vijf gemeenten van Neteland. Ga op speurtocht
naar deze schatkisten en ontvang een leuke verrassing.
Grobbendonk: speurtocht buiten en parcours in de
bibliotheek
Herentals: zoektocht in de bibliotheek en stadscentrum
Herenthout: een zoektocht in en rond de bibliotheek
Olen: speurtocht met schatkaart
Vorselaar: wandelzoektocht buiten én schattentocht in de
bibliotheek

Praktisch:
• Je kan aan de zoektochten deelnemen van 1 juli tot 31
augustus.
• Haal je stempelkaart af bij één van de deelnemende gemeenten of download de kaart op onze website:
- Na je eerste zoektocht, ontvang je het facetoog van Vlieg. Je ontdekt hiermee hoe insecten de wereld om hun heen zien.
- Doe je mee aan minstens drie zoektochten? Dan ontvang je nog een extra verrassing.
• Ontdek alles over Schatten van Vlieg op bit.ly/vliegneteland.

Zomerlezen: een verfrissende duik … in boeken!
Alle kinderen van 6 tot 12 jaar kunnen deze zomer lid worden van de club van het zomerlezen. De zomervakantie is namelijk
een ideale periode om te lezen. Het is leuk en het kan overal: in bed, op het strand, in de schaduw op een terras of in de
tent. In één klap oefenen kinderen ook hun leesvaardigheid. Een mooie bonus!
De bibliotheken van Neteland maken lezen nog fijner met de boekenbingo. Wie meedoet, maakt
kans op een leuk gezelschapsspel! Druk de bingo af via de website of haal hem op bij de bib.
Deelnemen kan van 1 juli tot 6 september.
Niet genoeg leesvoer in huis? In de
bib staan honderden boeken om uit te
kiezen: er zit zeker iets tussen wat jouw
kind leuk vindt! Kinderen kunnen gratis
lid worden en boeken lenen. Kom dus
tijdens de vakantie eens langs met jouw
koffer, rugzak of boodschappentas en
stop ze vol met leesvoer. Je krijgt er
nog een toffe bladwijzer bovenop.
Of heb je inspiratie nodig? Daarvoor
kan je terecht op de website van de
bib. De jeugdmedewerkers posten
er hun leestips voor kinderen. Of
neem een kijkje op het zomerlezen
boekenstandje in de bib. Meer info:
www.herenthout.bibliotheek.be
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NETELAND

Zomer
wandelen
In juli en augustus kan je elke zondag gratis deelnemen aan
een zomerwandeling. Een ervaren gids neemt je mee langs
de mooiste plekjes van Neteland.
Er zijn telkens twee wandelingen: om 10 en om 14 uur.
Wegens de huidige veiligheidsmaatregelen moet je je wel
even vooraf inschrijven. Dat kan via www.regioneteland.be/
zomerwandelen of via 014 21 90 88. Dat kan tot twee
dagen voor de wandeling. Vermeld zeker je contactgegevens
bij inschrijving.
De zomerwandelingen in onze gemeente staan gepland
op 27 juni en 29 augustus. ‘Herenthout, vroeger en nu’
brengt je - naast enkele traditionele bezienswaardigheden
- ook langs onverwachte, markante plekjes en verborgen
kerkpaadjes. ‘Op de grens’ brengt je langs de prachtige
en gevarieerde natuur van de Grote Nete, die met veel
creativiteit slingert door het open landschap.

Datum

Zomerwandeling

Vertrekpunt

Afstand

27 juni
Herenthout, vroeger en nu
		

Sportcentrum ’t Kapelleke,
Bergense Steenweg 61, Herenthout

7 km

4 juli

IJzertijdboeren en kluizenaars op de top
van de Kempense Heuvel

Zandparking basisschool,
De Wijngaard 9, Herentals

5 km

11 juli

Tussen Pierloos en Middeldonk

Sporthal De Molen, Molendreef 8, Bouwel

8 km

18 juli

Achter-Olen-wandeling

Boekelhuis, Boekel 7, Olen

8,5 km

25 juli

Er was eens … het kasteel van Vorselaar

Sportcentrum De Dreef, Oostakker 1, Vorselaar

7 km

1 augustus
En route … uit liefde voor de natuur
		

Parkeerterrein golfclub Witbos,
Witbos, Noorderwijk

6 km

8 augustus
We gaan vreemd in den Beemd
		

Toerisme Grobbendonk,
Astridplein 3, Grobbendonk

8 km

15 augustus

Puur natuur, het lovenhoekpad

Kruispunt Pallaaraard/Heirbaan, Vorselaar

5 km

22 augustus

Teunenberg, getuigen van
een militair verleden

Pottenfontein, Dorp 1, Olen

9 km

Parkeerterrein Kruiskensberg,
Kruiskensbaan, Nijlen

8,5 km

29 augustus Op de grens
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NETELAND

Podcast ‘Het Bankje’
Van 1 juli tot 30 september kan je
originele verhalen beluisteren op 10
verschillende bankjes in Herenthout.
De podcast ‘Het Bankje’ brengt theater
– zelfs in coronatijd – tot bij jou: je
neemt tijdens een wandeling plaats
op een bankje en bent getuige van de
meest intieme, bizarre, aangrijpende
dialogen die zich (misschien) hebben
afgespeeld op de plek waar je zit. De

bankjes bevinden zich op het traject
van de wandeling Stapvoets.
Meer info op:
www.herenthout.be/hetbankje.
Het Bankje is een initiatief van
OPENDOEK, de koepelorganisatie
voor amateurtheater. Om Het Bankje
te realiseren, werkte de organisatie

samen met acteurs, schrijvers en
beeldende kunstenaars. Meer dan
80 liefhebbers kregen de kans om
mee te werken aan deze podcast
met 20 originele dialogen. Die zullen
te beluisteren zijn in meer dan 100
steden en gemeenten verspreid
over heel Vlaanderen. Ook in andere
gemeenten van Neteland kan je
plaatsnemen op een bankje.

Ontdek

Neteland
Zowel voor wie in eigen streek op
tocht wil gaan als voor wie Neteland
bezoekt, bundelen we wandelingen,
fietstochten, plekjes om te ontdekken
en alle horeca onderweg. Ook alle
logiesmogelijkheden staan opgesomd.
De brochure Ontdek Neteland zal
je kunnen vinden in de bib, het
gemeentehuis (tijdens je afspraak),
de krantenwinkels en in heel wat
horecagelegenheden.
Wil je al graag de arrangementen
ontdekken? Dat kan! Je vindt ze terug
op de website van Regio Neteland via
www.regioneteland.be/vrijetijd/
toerisme.
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JEUGD

Een zomer vol plezier
De zomermaanden zijn het hoogtepunt voor onze Herenthoutse
jeugd. De hele maand juli kunnen ze ravotten op de
speelpleinwerking, daarna gepakt en gezakt op kamp gaan
met de jeugdbeweging of kiezen voor één van de uitstappen of
activiteiten van ‘Uit met Vlieg’.
Het volledige aanbod vind je op
www.herenthout.be/uitmetvlieg.

Hoppieburger 2.0
Naar aanleiding van de speelpleinzomer wordt er altijd een leuke
promoactie georganiseerd. Na het succes van de Hoppieburger,
dit jaar exact 10 jaar geleden, kwam de speelpleinwerking met
een Hoppieburger 2.0 op de proppen. Deze is nog tot eind juli te
verkrijgen in alle Herenthoutse frituren, broodjeszaken en op de
thuisbasis, de cafetaria van sportcomplex ’t Kapelleke. Verder is er
ook nog de Hot Hoppie, voor de echte durvers!
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VRIJETIJD

Nationale Feestdag
Na een jaartje overslaan pikken we de traditie
weer op, en organiseert het gemeentebestuur in
samenwerking met de Cultuurraad een gezellige
avond op een verkeersvrije Markt. De cafés zetten
hun terrasjes buiten en jullie worden een hele
avond op muziek getrakteerd. Vanaf 19u spelen
fanfare Sint-Pieter en Jeugdband JOLO ten dans,
en na een toespraak van onze burgemeester
neemt Discobal National het podium over om er
een ferme tricolore lap op te geven. Ambiance
met énkel het allerbeste uit de Belgische
muziekgeschiedenis!

Herenthout
Feest!
Herenthout feest naar aanleiding van de
Vlaamse Feestdag, met een live optreden
van Kleine Kunstjes op zondag 11
juli (19u00 uur) in GOC Ter Voncke. In
dit volledig Nederlandstalige concept
krijgen kleinkunstnummers en (al dan
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niet eigen) vertalingen van popsongs
een plaats in een groter verhaal. Voor
wie hen in het verleden miste in een
uitverkochte Sint-Gummaruskerk of
in CC ’t Schaliken een mooie kans
om deze band van negen, inclusief

3-koppige blazerssectie, mee te maken.
Tickets zijn gratis en vanaf 23 juni
online verkrijgbaar. via
www.herenthout.eventbrite.com.
Wacht niet te lang: plaatsen zijn beperkt
omwille van de coronamaatregelen.

VRIJETIJD

Inschrijven Muziekacademie
Zit je in de lagere school en kriebelt het
bij het horen van muziek?
Zit muziek wel in je, maar kwam het er
nooit van? Of ben je ooit begonnen,
maar maakte je je muziekstudies niet af?
Dan ben je bij de Gemeentelijke
Muziekacademie van Herenthout aan
het juiste adres!

Bij ons kan iedereen met een passie
voor muziek maken terecht. Ook indien
je ooit afgestudeerd bent, zijn er nog
steeds heel wat mogelijkheden.
Je kan de academie digitaal bezoeken
via de website
www.academie.herenthout.be.
Je maakt er kennis met de vakken,
de verschillende instrumenten en

de leerkrachten en je kan gratis
proeflessen aanvragen.
Houd zeker ook de fb-pagina
academie.herenthout in de gaten
voor up-to-date info.

Najaarslezing
aan de balie van je bibliotheek. Let op,
plaatsen zijn beperkt!
Columnist en journalist van De Morgen
Hans Vandeweghe is de uitgelezen
persoon om ons in te leiden in de
nieuwste tendensen en ontwikkelingen
van de wereldwijde topsport. Hij komt
woensdag 13 oktober om 20.00
uur in GOC Ter Voncke in Herenthout
met Topsport 3.0.
Bibliotheek Neteland organiseert in het
najaar van 2021 een lezingenreeks rond
‘Anders en beter(?)’. Inschrijven voor
één of meerdere lezingen kan vanaf
15 juli via www.nete.land/lezingen, of

Topsport 3.0 is de nieuwste versie. Wat
tekent er zich in de nabije toekomst af
aan innovaties in trainingsmethoden,
sportvoeding, sportbestuur, jammer
genoeg ook doping en wat betekent
de coronacrisis voor de internationale
sport? Met specialismen als de
sportindustrie, de sportsociologie en
doping en als docent Geopolitiek van
de Sport aan de VUB, weet Hans als
geen ander in dit kluwen zijn weg te
vinden.

Topsport 1.0 was de sport tot de
jaren tachtig. Nadien volgde de
professionalisering en commercialisering
van de topsport, de 2.0 versie.
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TERUG

BLIK

> 1.886 Dieren overgezet

> Verfraaiing begraafplaats

> Overlijden Pieter Aspe

> Aanleg regenboogzebrapaden Maasweg - Schoetersstraat - Albertstraat

Stickerverkoop Rode Kruis
Na een moeizame start werd de
stickerverkoop van onze lokale Rode
Kruis-afdeling alsnog een succes.
In onze gemeente werden maar

liefst 1.215 stickers verkocht. Met
de centen die worden opgehaald
worden opleidingen van vrijwilligers
bekostigd, materialen aangekocht,

onkosten betaald en nog veel meer.
De opbrengst van dit jaar gaat meer
specifiek naar de aankoop van een
nieuwe ziekenwagen.

Vernieuwde wandelingen
Onze vijf wandelingen zitten sinds kort in
een nieuw jasje! De wegwijzers werden
allemaal vernieuwd en de verschillende
trajecten kregen een update.
Je vindt de folders van de vernieuwde
wandelingen onder meer in onze
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bibliotheek, tijdens je afspraak op het
gemeentehuis of bij de krantenwinkels.
Je kan ze online raadplegen op onze
website waar waar je ook de gpx-file
van de wandelingen kan downloaden
om te gebruiken in je wandelapp.

Alle info vind je terug via:
www.herenthout.be/wandelen.

VARIA

Vrijwillige bewindvoering
Recent is OCMW Herenthout een
samenwerking gestart met Similes
vzw. Sommige mensen zijn niet in staat
om zelf hun goederen te beheren en/of
op te komen voor hun persoonlijke en/
of zakelijke belangen. Hiervoor startte
Similes vzw het initiatief van vrijwillige
bewindvoering.
De bewindvoerder helpt bij het regelen
van de financiën en staat in voor de
betalingen van de te beschermen
persoon. In plaats van een advocaat of
vertrouwenspersoon/familielid kan er

een vrijwilliger van Similes vzw worden
aangesteld als bewindvoerder.
De aanstelling gebeurt op dezelfde
wijze als bij een andere vraag tot
bewindvoering, namelijk via het
vredegerecht van Heist-op-den-Berg.
Er is een medisch attest van de huisarts
nodig om deze aanvraag te kunnen
doen. Wil je graag meer informatie?
Dat kan via
bit.ly/Vrijwillige-bewindvoering of
sociale.dienst@herenthout.be.

AANKONDIGING:
publieksraadpleging over het nieuwe Bijzondere
Nood- en Interventieplan van Umicore Olen
Umicore Olen is een Sevesobedrijf.
Een Sevesobedrijf is een onderneming
die gevaarlijke stoffen produceert,
behandelt, opslaat of vervoert. Deze
stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of
ontplofbaar zijn. België telt ongeveer
380 Sevesobedrijven. Meer informatie
over dit onderwerp vind je op de
website www.seveso.be.

bereiden op bepaalde noodsituaties.
Het plan bevat specifieke informatie
die de hulpdiensten en de overheid in
staat stelt om snel en doeltreffend te
reageren op elk mogelijk gevaar. Een
BNIP beschrijft onder meer de mogelijke
risico’s, de alarmeringsprocedures, de
beschermingsmaatregelen voor de
bevolking, enz.

Een Bijzonder Nood- en Interventieplan
(of BNIP) is een document dat de
overheid opstelt om zich voor te

De ontwerpteksten van het nieuwe
Bijzondere Nood- en Interventieplan
raadplegen kan enkel ter plaatse en

na afspraak in de kantoren van de
Federale Dienst Noodplanning van
de Gouverneur (Italiëlei 4, Antwerpen).
De raadplegingsperiode loopt van 16
september 2021 tot 15 oktober
2021. Een afspraak maken of op
zoek naar meer informatie? Neem
contact op met de dienst via
noodplanning@fdgantwerpen.be.
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ONLINE

Valse mails herkennen?
Phishing is online oplichting door valse e-mails, websites
of berichten. Maar hoe herken je die valse e-mails en hoe
maak je het onderscheid met betrouwbare berichten?
Slimme cybercriminelen kunnen je echt doen twijfelen. Ze
proberen altijd om misbruik te maken van iets waar je in
gelooft of van iemand die je vertrouwt. Laat je niet vangen!

• Vind je de vraag vreemd?
Een officiële instantie zal je nooit via e-mail, sms of telefoon
vragen om je wachtwoord, bankgegevens of persoonlijke
gegevens.
• Bevat het bericht veel taalfouten?
Ook al zorgen doorgewinterde cybercriminelen voor
correcte taal, taalfouten of een vreemde taal kunnen
wijzen op een verdacht bericht.

Tips
• Is het onverwacht?
Krijg je zonder reden een bericht van deze afzender: je
kocht niets, had lang geen contact, enz. Controleer zeker
verder.
• Ken je de afzender?
Controleer het e-mailadres, ook op spellingsfouten. Maar
let op: een legitiem e-mailadres is geen garantie.

Wat als je twijfelt?
Het is beter om op je hoede te zijn. Als je twijfelt, open dan
zeker geen links of bijlagen en neem contact op met de
afzender op een andere manier.
Ontdek of jij je laat vangen door cybercriminelen met de
phishingtest van Safeonweb. Je vindt er nog meer tips zodat
jij je niet laat vangen.
www.safeonweb.be/nl/leer-valse-mails-herkennen.

WIFI4EU
‘WiFi4EU’ is een initiatief om in zoveel
mogelijk gemeenten overal in Europa
te zorgen voor gratis wifi op openbare
plaatsen zoals parken, pleinen,
overheidsgebouwen,
bibliotheken,
ziekenhuizen, musea enz.
Herenthout schreef zich in voor het
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traject, kreeg goedkeuring en heeft het
project uitgerold in het najaar van 2020.
Zo is het onder meer mogelijk aan
‘t Kapelleke, het buurthuis ‘t Lindehofke,
Torekensschool, Huis van het Kind,
Gemeentehuis, GOC, Markt 21 en de
bib je gratis met het netwerk ‘WIFI4EU’

te verbinden. Aldus is toegang tot het
internet mogelijk, zonder onderscheid,
voor iedereen!

BOODSCHAPPEN VAN ALGEMEEN NUT

Kom bloedgeven
Jij kan zomaar het leven van iemand redden! Gewoon door
bloed, plasma of bloedplaatjes te geven. Het vraagt amper
een klein uurtje van je tijd. Je kan in onze gemeente terug
bloed geven op dinsdag 31 augustus tussen 17.30 uur
en 20.30 uur, GOC Ter Voncke, Vonckstraat 13.
Maak een afspraak online via
rodekruis.be/herenthout.

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:
• 7 en 28 juli
• 4 en 18 augustus
• 1 en 15 september
• 6 en 20 oktober

E-loket

Meldingen

Heb je een uittreksel uit het strafregister of geboorteakte
nodig? Wil je een aanvraag of reservering doen of ben je
op zoek naar een specifiek aangifteformulier? Een heel
groot aantal documenten kan je zelf online terugvinden en
aanvragen via onze website.
Toch nog hulp nodig? Geen probleem: onze medewerkers
helpen je nog steeds graag verder. Een afspraak maken kan
je doen via 014 50 21 21 of door een mailtje te sturen met
jouw vraag naar info@herenthout.be.
Op afspraak langskomen heeft heel wat voordelen. Je bent
zeker dat de juiste medewerkers aanwezig zijn om je verder
te helpen en je wint heel wat tijd omdat je meteen wordt
geholpen. Dat is fijn voor iedereen en zorgt voor een betere
dienstverlening.

Wil je een probleem in onze gemeente melden?
Heb je een suggestie of voorstel voor onze
gemeentediensten dat bijdraagt aan de kwaliteit
binnen onze gemeente of dat nuttig kan zijn voor
andere inwoners?
Meld het ons dan via het online
meldingsformulier op onze website!
www.herenthout.be/meldingskaart/

Data gemeenteraad en OCMW-raad
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
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M A N T E L Z O R G :

Ik, mantelzorger? Soms lijkt wat je doet voor een ander zo
vanzelfsprekend dat je er niet bij stil staat. Maar mantelzorg
is waardevol en verdient erkenning. Op de Dag van de
Mantelzorg zetten we jou graag in de bloemetjes.
Als mantelzorger sta je er niet alleen voor. Je kan altijd
terecht bij de zes erkende mantelzorgverenigingen voor
meer informatie en/of een luisterend oor.

OR: 0680.719.769 - RPR: Brussel - VU: Johan Tourné, Vlaams Mantelzorgplatform vzw, Haachtsesteenweg 579, 1030 SCHAARBEEK

een dikke merci
aan alle mantelzorgers!

