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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
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:
maandag 5 april
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
woensdag 21 juli

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:
maandag 5 april
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
woensdag 21 juli

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
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
woensdag 21 juli

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 enkel telefonisch bereikbaar
Sluitingsdagen:
maandag 5 april
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
maandag 24 mei
woensdag 21 juli

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 4 april
maandag 5 april
zaterdag 1 mei
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
zondag 23 mei
maandag 24 mei
zondag 11 juli
Bij een aantal
woensdag 21 juli

Meer info
via de QR-codes

Sportcomplex
‘t Kapelleke
Colofon
INFO
44ste jaargang
nummer 2 – 2021
VERANTWOORDELIJKE UITGEVER
college van burgemeester en schepenen
t 014 50 21 21
f 014 50 78 30

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
maandag 5 april
zaterdag 1 mei
donderdag 13 mei
vrijdag 14 mei
zondag 23 mei
maandag 24 mei
zondag 11 juli
woensdag 21 juli

artikels in het
gemeentenieuws vind je 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
sportdienst
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.

VERKEERSVEILIGE GEMEENTE

Campagne fietsveiligheid
Vanaf 22 maart geven we het startschot
van een grote fietsveiligheidscampagne,
een initiatief van de VSV (Vlaamse
Stichting Verkeerskunde) waar we op
intekenden. Want in Herenthout wordt
er heel wat afgefietst. Zeker het voorbije
jaar viel dat meer dan ooit op. En dat
willen we warm blijven aanmoedigen!
Want fietsen levert alleen maar
voordelen op.
Daarom doen we er vanuit de gemeente
ook alles aan om dat voor iedereen zo
veilig mogelijk te laten verlopen. Met
veilige infrastructuur en nu dus ook met
een campagne waarbij we jouw hulp
nodig hebben. Want jij kan mee het
verschil maken!
Het gaat om een actie waarbij we
verschillende boodschappen in het
straatbeeld brengen. Je zal binnenkort
borden opmerken op toepasselijke
plaatsen of kruispunten waar een
geheugensteuntje ons kan helpen om

het veilig te houden voor elkaar. Een
druk punt waar we fietsers er attent op
maken dat ze voorrang moeten verlenen
aan automobilisten of een kruispunt
waar we automobilisten vragen om extra
op fietsers te letten voor ze afslaan.
We verspreiden positieve boodschappen
waarin fietsers en automobilisten
elkaar bedanken en aanmoedigen om
rekening te houden met elkaar. We
geven kleine geheugensteuntjes en
vragen om minimale inspanningen om
het veilig te houden voor elkaar. Want
samen maken we het verschil!
Als fietser kan je je eigen veiligheid
een pak verhogen door zichtbaar te
zijn of door voorspelbaar te zijn voor
andere bestuurders en duidelijk op
voorhand aan te geven wat je van plan
bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt
dat autobestuurders ook heel vaak
onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar
brengen. Verplaats je even in de rol van de

andere en lever die kleine inspanning
voor elkaar en voor jezelf.
Concreet zal je binnenkort blauwe
borden met bijvoorbeeld één van deze
boodschappen in onze gemeente zien
verschijnen:

Autobestuurders
• Kijk uit voor fietsers als je afslaat.
• Hou een veilige afstand als je fietsers
inhaalt of kruist.
• Hou het fietspad vrij.

Fietser
• Zet je fietslicht aan.
• Verleen
(hier)
voorrang
aan
autobestuurders.
• Rij trager in de buurt van andere
fietsers.
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RIJBEWIJZEN

Aangepaste maatregelen voor rijbewijzen
Omwille van COVID-19 heeft de Federale Overheidsdienst
Mobiliteit enkele maatregelen genomen omtrent de
rijbewijzen en de voorlopige rijbewijzen. Een overzicht van
de belangrijkste maatregelen.

Verlenging geldigheid voorlopige rijbewijzen
• De geldigheid van je voorlopig rijbewijs (18 maanden
zonder begeleider/36 maanden met begeleider) of type
voorlopig rijbewijs M12 wordt tot en met 30 september
2021 verlengd als de geldigheid ervan vervallen is tussen
16 maart 2020 en 29 september 2021.
• Als je voorlopig rijbewijs in die periode vervallen is, hoef je
bovendien geen extra praktijklessen te volgen. Normaal is
dat wel het geval als jouw voorlopig rijbewijs vervalt.

Verlenging termijn terugkommoment
• Als de termijn waarin je het verplichte terugkommoment
moet volgen eindigt tussen 2 november 2020 en 30
juni 2021, dan wordt die termijn verlengd tot en met 30
september 2021. Wie door de eerste lockdown uitstel
gekregen heeft tot en met 31 december 2020, krijgt nu
dus opnieuw verlengd uitstel.
• Als je het terugkommoment niet binnen de voorziene
termijn volgt, krijg je een aanmaning. Eindigt die extra termijn
tussen 2 november 2020 en 30 juni 2021? Dan krijg je tijd
tot en met 30 september 2021 om het terugkommoment
alsnog te volgen. In dat geval betaal je wel nog altijd de
toeslag (momenteel vastgelegd op 51 euro).
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Verlenging termijn rijexamen
Als je:
• geslaagd bent voor een theorie-examen (3 jaar geldig)
• lessen hebt gevolgd bij een erkende rijschool
• of geslaagd bent voor een examen op privéterrein (de
zogenaamde manoeuvres)
krijg je een verlenging tot en met 30 september 2021, als de
geldigheid van die examens of lessen vervallen is tussen 16
maart 2020 en 29 september 2021.
Theorie-examen
Wanneer de geldigheid van jouw theorie-examen vervalt in
de periode tussen 16 maart 2020 tot en met 29 september
2021, dan kan je nog tot en met 30 september 2021 jouw
praktijkexamen afleggen.
Praktijkexamen
• Je hebt tot en met 30 september 2021 de tijd om jouw
praktijkexamen af te leggen.
• Als je al een afspraak vastgelegd had om een
praktijkexamen af te leggen, hoef je geen retributiebijslag
te betalen.
Meer info vind je op www.vlaanderen.be.

RIJBEWIJZEN

Heropstart rijlessen.

Waar moet je op letten?
Begin dit jaar mochten de rijopleidingen en rijexamens
van alle categorieën weer opstarten. Neem zeker contact
op met jouw rijschool of instructeur als je opnieuw een
afspraak wil inplannen of om afspraken te overlopen
indien jullie al een moment hadden vastgelegd. Nu
de rijlessen weer mogen doorgaan zal het mogelijk
erg druk zijn. Daarom werden eerder al de wettelijk
voorziene termijnen voor de opleidingen, examens en
het terugkommoment verlengd tot en met 30 september
2021. Dat betekent dat je voldoende tijd hebt om jouw
nieuwe afspraak in te plannen.

volgen. Voor begeleiders die in hetzelfde gezin wonen
als de leerling vormt dat geen probleem. Die kunnen en
mogen in hetzelfde voertuig zitten.
Een begeleider die niet in hetzelfde gezin woont, moet zich
aan de nodige veiligheidsmaatregelen houden. Vooral
de ‘social distancing’ is hier een aandachtspunt. Het is
in een auto namelijk niet mogelijk om als begeleider 1,5
meter afstand te houden. Daarom moet je gelijkwaardige
maatregelen treffen om de veiligheid te garanderen: een
mondmasker dragen, je handen voortdurend wassen,
het voertuig ontsmetten en verluchten …

Oefenen met vrije begeleiding
Je mag oefenen met vrije begeleiding op de openbare
weg. Daarbij moet je wel altijd de nodige veiligheidsregels

Wil je graag meer weten over de maatregelen? Surf dan
naar www.vlaanderen.be/gezondheid-en-welzijn.
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OPROEP

Maart is de internationale actiemaand
tegen dikkedarmkanker
Het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker moedigt
mannen en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar aan om
elke twee jaar gratis een stoelgangtest te doen. Deze
vorm van kanker ontstaat heel langzaam. Bovendien
kunnen poliepen worden opgespoord en verwijderd
voordat er kankercellen worden gevormd. Daardoor is
dikkedarmkanker één van de ziekten die in aanmerking
komen voor een bevolkingsonderzoek.
Tijdig opsporen is belangrijk. Doordat de ziekte of
het risico erop eerder kan worden vastgesteld, kunnen
verwikkelingen of een (zwaardere) behandeling worden
vermeden en is de kans op volledige genezing groter.

onderzoeken en zo scoren we hoger dan de deelname in
onze provincie. We zijn als gemeente trots op dit cijfer en
streven ernaar om dit gunstige cijfer te behouden en zelfs
nog te verhogen in de toekomst.

Wil je meer weten over het
bevolkingsonderzoek?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar
https://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/

In 2019 lieten 69,6% van de Herenthoutse mannen
en vrouwen van 50 tot en met 74 jaar zich preventief

Week van de vrijwilliger 27 februari tot 7 maart
Elk jaar nodigt het lokaal bestuur
zijn
vrijwilligers
uit
voor
een
vrijwilligersfeest in september. Zo
willen
we
onze
vrijwilligers
samenbrengen en danken voor
hun mateloze inzet. Door de
coronapandemie
mogen
helaas
nog steeds geen feesten worden
georganiseerd. De gemeente bewaart
daarom haar ideeën en budget voor

een later moment – hopelijk dit jaar nog
– om al onze vrijwilligers op een mooie
manier in de bloemetjes te zetten.

Zoek jij nog vrijwilligerswerk? Check
dan zeker de vacatures binnen onze
gemeente op www.giveaday.be!

We zijn trots op de maar liefst 530
vrijwilligers in onze gemeente en
willen via deze weg vrijwilligerswerk
nog eens extra onder de aandacht
brengen. Helpende handen kunnen
er nooit genoeg zijn.

Vrijwillige Chauffeurs vaccinatiecentrum
De coronacrisis zorgt voor heel wat extra organisatie.
De vaccinaties tegen het coronavirus worden volop
opgestart. Iedereen komt vroeg of laat aan de beurt
en krijgt een persoonlijke uitnodiging om zich te laten
vaccineren. Inwoners van onze gemeente zullen
ingeënt worden in het vaccinatiecentrum op het militair
domein De Troon in Grobbendonk. Het is echter niet
voor iedereen vanzelfsprekend om hier te geraken.
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Onze gemeente is daarom specifiek op zoek naar
mensen die minder mobiele inwoners willen vervoeren
van en naar de vaccinatiecentra. Heb jij een auto
ter beschikking, en heb jij tijd en zin om op deze
manier jouw steentje bij te dragen? Neem dan zeker
contact op met het Loket Zorg & Gezondheid via
zorg.gezondheid@herenthout.be of via 014 50 77 11.
Samen gaan we de strijd aan tegen het coronavirus.

OPROEP

Nieuwe zwerfvuilactie op 27 maart!

Op zaterdagvoormiddag 27 maart 2021 organiseren we
opnieuw een zwerfvuilactie.
Dat deze actie nodig is, blijkt uit het rapport huishoudelijke
afvalcijfers dat OVAM recent publiceerde. Hierin staat dat
we in 2019 minder restafval produceerden en meer aan
recyclage doen, maar dat de hoeveelheid zwerfvuil sterk
is toegenomen.
Ook de coronacrisis laat zijn sporen na. We trekken er
massaal op uit om te wandelen en fietsen. Helaas resulteert
dit in een sterke toename van zwerfvuil door recreanten en
mondmaskers die zogenoemde ‘grondmaskers’ worden.

Organisatie verloopt coronaproof
Hoe de organisatie precies zal verlopen, vernemen de
deelnemers enkele dagen voor de zwerfvuilactie via mail.
Zeker is dat de actie zaterdagmorgen 27 maart vanaf
8.30 uur start aan de gemeentelijke feestzaal volgens de
dan geldende veiligheidsvoorschriften (kleine bubbels en
volgens tijdsloten).
We stellen het nodige materiaal ter beschikking en hoewel
er ’s middags niet samen kan worden gegeten, laten we je
niet met lege handen naar huis gaan.

Je vermeldt de namen, adressen en leeftijden van de
deelnemers én eventueel de locatie die jouw voorkeur
heeft. We contacteren je enkele dagen voor de actie over
het concrete verloop.
Deze zwerfvuilactie kadert in de Lenteschoonmaak, die
de Mooimakers organiseren van 20 maart t.e.m. 3 april
2021.
Meer info verneem je bij
milieudienst@herenthout.be

de

milieudienst

via

Hoe lang blijft zwerfvuil liggen? Test je kennis!
Niemand houdt van rondslingerend afval en toch botsen
we er elke keer weer op. Afval is schadelijk voor de natuur
en verdwijnt niet in één-twee-drie.
Doe de quiz van Onze Natuur om te zien hoe lang
de verschillende types zwerfvuil nodig hebben om te
vergaan. Je zult versteld staan.
Surf naar www.onzenatuur.be en zoek op de website
naar ‘quiz’. Je vindt er meteen ook nog heel wat andere
leuke quizzen over de natuur.

Iedereen die wil meewerken om Herenthout zwerfvuilvrij
te maken, vragen we om zeker in te schrijven voor 20
maart via milieudienst@herenthout.be of 014 50 21 21.
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BUITENSPELEN

Buitenspeeldag 2021
Op woensdag 21 april vindt de jaarlijkse buitenspeeldag plaats.
In het verleden was dit telkens één groot festijn waarbij maar liefst
360 kinderen afzakken naar sportcomplex ’t Kapelleke om daar
zandkastelen te bouwen, op de springkastelen te spelen of zich te
laten omtoveren in een tijger of unicorn.
Jammer genoeg werd de buitenspeeldag in 2020 geannuleerd. We
hopen dat deze dit jaar toch kan plaatsvinden. Waar, wat, hoe en
meer info over de buitenspeeldag zullen jullie later vernemen maar
zet 21 april alvast in jullie agenda!

Skatepark verlicht
Eind december 2020 werd het
skatepark aan sportcentrum ’t
Kapelleke voorzien van verlichting.
De Herenthoutse jeugd zal zo –
zeker in de winterperiode – langer
gebruik kunnen maken van deze
accommodatie.
Onze technische dienst sloeg de
handen in elkaar met Fluvius om dit

terrein op een ecologische manier
te verlichten. De lampen werden
aangesloten op het net van de
straatverlichting en zijn voorzien
van een intelligente sturing, zodat
de brandtijd te allen tijde kan
aangepast
worden.
Momenteel
gaat de verlichting aan samen met
de straatverlichting en wordt ze
gedoofd omstreeks 22.00 uur. De

vier armaturen worden één voor
één met een kleine tussenpauze
gedoofd, zo weten de aanwezigen
dat het bijna tijd is om de laatste stunt
uit te voeren. We hopen hiermee te
zorgen voor een ‘lichtpuntje’ voor de
Herenthoutse jeugd die door corona
momenteel
weinig
alternatieven
hebben om zich te kunnen uitleven.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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BUITENSPELEN

Speelstraten
Wil jij met je buurjongen of -meisje graag zorgeloos
op straat spelen, zonder dat je steeds moet uitwijken
voor passerende auto’s? Maak dan van jouw straat
een speelstraat! Je straat wordt voor bepaalde uren
gereserveerd om zorgeloos te kunnen spelen en dus
tijdelijk afgesloten voor het doorgaand verkeer.
Het reglement en de aanvraagformulieren vind je op
www.herenthout.be/speelstraten of via de QR-code.
Toch nog vragen? Mail naar jeugd@herenthout.be.

De PretCamionette
Onze gepimpte werfkeet rijdt ook dit voorjaar weer uit.
Op woensdagnamiddag in april en mei, trekken we naar
verschillende buurten en pleintjes. Kinderen kunnen
samen een leuke namiddag beleven met het spelmateriaal
uit de PretCamionette. Een ideaal moment om de kinderen
uit je buurt te leren kennen.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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WONEN

Kamp C helpt je met gratis duurzaam bouwadvies
Ga zelf aan de slag
Je wil het energieverbruik van je woning verminderen,
maar ziet het bos niet door de bomen? Ga dan aan de
slag met Mijn Warm Huis via www.mijnwarmhuis.be.
Kies op de website de optie Provincie Antwerpen –
Kamp C.
Na het doorlopen van deze online tool ontvang je een zeer
eenvoudig en objectief rapport over de staat van je woning,
welke maatregelen mogelijk zijn én een prijsindicatie om
je huis energetisch te verbeteren. Dit persoonlijk verslag
kan je daarna bespreken met de experts van Kamp C.
De experts van Kamp C geven onafhankelijk en neutraal
advies en helpen je commerciële belangen van de juiste
duurzame ingrepen te onderscheiden.
Welke verwarming past het best bij jouw woning?
Waarvoor en hoe gebruik je het opgevangen regenwater?
Is de plaatsing van zonnepanelen of een warmtepomp een
goede zaak voor jou? Wat zijn de voor- en nadelen van
een passiefhuis? Welke materialen gebruik je als je een
bio-ecologische woning wil? Hoe kan je de verluchting
in je huis optimaliseren? Krijg ik nog een premie als ik
dubbel glas vervang door beter isolerend glas? Hoe kan
je koudebruggen vermijden wanneer je zelf aan de slag
gaat? Welk soort isolatie neem ik best voor mijn huis?
Allemaal voorbeelden van vragen waarmee je bij hen
terecht kan.

kan? Maak dan een afspraak met één van de experts
op Kamp C voor planadvies. In ongeveer 50 minuten
worden jouw (ver)bouwplannen gescreend op de
belangrijkste principes van duurzaam bouwen en wonen.
Je krijgt verbetertips mee over onder meer compactheid,
materiaalgebruik, isolatie, verwarmingssystemen, enz.
Het ontwerp blijft het exclusieve terrein van de architect.
Het bouwadvies wil zich dus zeker niet inmengen in de
taak van je architect, die ook van harte welkom is bij het
gesprek.
Een volledig uitgewerkt plan is niet noodzakelijk. Wel
vragen de experts een beperkte voorbereiding of een
bespreekbaar document waarmee ze aan de slag kunnen.
Bespreek je plannen best voordat de bouwaanvraag is
ingediend, zodat er nog wijzigingen mogelijk zijn.
In coronatijd verlopen de bouwadviezen digitaal. De
recentste info en updates rond deze maatregelen, lees je
op www.kampc.be.

Bouwplanadvies
Heb je reeds concrete plannen op papier, maar vraag je
je af of jouw bouw ook duurzamer en energievriendelijker

Deze dienstverlening is volledig gratis.

Wat doet Kamp C niet?
• Ze komen niet tussenbeide in discussies tussen één
van de bouwpartijen: bouwheer, architect, ingenieur,
aannemer, ambtenaren …
• Ze maken geen berekeningen EPB, kostenramingen,
haalbaarheidsstudies,
stabiliteitsberekeningen,
verwarming …
• Ze maken ook je ontwerp niet: dat is de mooie taak van
je architect.
Meer info op www.kampc.be,
bouwadvies@kampc.be
of T 014 27 96 50.
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WONEN

Premies in 2021, hoe zit dat?
Van plan om je woning energiezuiniger
te maken, te verbouwen of aan te
passen aan je leeftijd? Ook in 2021
kan je hier heel wat premies voor krijgen.
Zowel voor je nieuwbouwwoning
als voor aanpassingen aan een
bestaande woning kan je met een
premie een aardig stuk besparen op
je investeringen.
Heb je bouw- of verbouwplannen en
ben je benieuwd naar welke premies

voor jou van toepassing kunnen
zijn? Op onze website hebben we
de belangrijkste alvast voor jou
gebundeld. Je vindt er informatie over
de mogelijke korting op roerende
voorheffing, de regelingen voor sloop
en heropbouw of over de klassieke
investeringen in isolatie en beglazing.
www.herenthout.be/premies-in2021-hoe-zit-dat/

Papiercontainer vol?
gele papiercontainer krijgt, dan
mag je bij de papierophaling een
extra kartonnen doos naast je
papiercontainer plaatsen. Je kan met
je papier natuurlijk ook steeds terecht
op het recyclagepark.

Heb je af en toe teveel papier
en karton dat je niet meer in de

Wie een kleine papiercontainer van
40 liter heeft, kan deze ook inruilen
tegen een exemplaar van 240 liter. In
een appartementsgebouw heb je de

mogelijkheid om samen met je buren
een gezamenlijke grote container van
1000 liter te nemen.
Meer info over de papiercontainers
en het inwisselen ervan vind je
op de website www.iok.be/
papiercontainer of krijg je via de
gratis diftar-informatielijn op het
nummer 0800 97 687.

Sorteren wordt eenvoudiger met de nieuwe blauwe zak
Sinds 1 maart kan je meer sorteren in de PMD-zak
De blauwe PMD-zak werd meer dan 20 jaar geleden
ingevoerd in België. Met succes, want nergens wordt er meer
gesorteerd en gerecycleerd dan in ons land. Door goed te
sorteren worden gebruikte verpakkingen gerecycleerd tot
nieuwe grondstoffen. Zo besparen we materialen en energie,
en stoten we minder CO2 uit.
Dankzij nieuwe technologische evoluties kunnen we steeds
meer en efficiënter verpakkingen sorteren en recycleren. Ook
sorteerinstallaties worden moderner.
Daarom kan sinds 1 maart de Nieuwe Blauwe Zak gebruikt
worden in onze gemeente. Daarin mogen naast de klassieke
PMD-verpakkingen voortaan alle plastic verpakkingen die je
voordien apart in de groene zak kon sorteren. Een goede zaak
voor jou én voor het milieu!

Welke verpakkingen mogen
in de Nieuwe Blauwe Zak?
Samen met de plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen

en drankkartons, mogen nu ook alle huishoudelijke plastic
verpakkingen in de PMD-zak. Denk maar aan yoghurtpotjes
of botervlootjes. Maar ook plastic zakken en folies mag je
sinds deze maand bij het PMD sorteren. Allemaal samen in
dezelfde zak. Handig toch?

Mag ik de oude PMD-zakken nog gebruiken?
De oude PMD-zakken mag je blijven
gebruiken. Vanaf de startdatum van
de nieuwe blauwe zak mag je ze voor
ophaling aanbieden mét de extra
plastic verpakkingen. Een PMD-zak
kost 0,15 euro of 3,6 euro per rol
van 24 zakken, een uniforme prijs in
alle Kempense gemeenten. Heb je
nog groene zakken voor restplastic?
Deze kan je, gevuld volgens de oude
regels, tot 30 juni 2021 naar het
recyclagepark brengen.
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WELZIJN

Steun COVID-19
Ten gevolge van de COVID-19 pandemie komen meer
mensen in financiële moeilijkheden. Vanuit de overheid
werden extra middelen vrij gemaakt die lokale besturen
kunnen inzetten voor mensen die het financieel niet breed
hebben. Het Lokaal Bestuur Herenthout twijfelde niet en
schreef zich in. Personen in begeleiding bij de sociale

dienst kregen met het eindejaar een gemeentelijke
cadeaucheque om te besteden bij onze lokale
handelaars. Hiermee steunen wij niet enkel de mensen
die het financieel moeilijker hebben, maar geven wij ook
onze lokale handelaars een extra duwtje in de rug!

Opvolging lokale besmettingen coronavirus
Sinds augustus 2020 worden de
besmettingen met COVID-19 ook
lokaal opgevolgd. Dit gebeurt op
éénzelfde manier voor de gemeenten
Herentals,
Olen,
Vorselaar,
Grobbendonk, Lille, Kasterlee en
Herenthout. Wekelijks is er tussen
de gemeenten een overleg voor
opvolging en afstemming.
Wij krijgen als lokale overheid een
overzicht van de besmettingen
in onze gemeente. Een team van
regionale medewerkers (medisch
adviseur, noodplanningscoördinator,
coördinator
eerstelijnszone)
bespreekt hoe deze best verder
dienen opgevolgd te worden. Indien
nodig worden de besmette personen
gecontacteerd door één van de
aangestelde SPOC’s (single point
of contact) van onze gemeente.
Deze medewerkers stellen een
aantal vragen, geven info over de
quarantainemaatregelen en bieden
eventueel hulp en ondersteuning
tijdens de quarantaineperiode.
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Het is belangrijk dat je zo volledig
mogelijk op deze vragen antwoordt
zodat de SPOC een goed zicht krijgt
op de situatie.
Voor onze gemeente zijn er
momenteel 4 SPOC’s aangesteld. De
SPOC’s werken volgens een beurtrol

zodat de opvolging 7 op 7 gebeurt.
Deze lokale opvolging blijft lopen
zolang we in “coronatijden” leven.

WELZIJN

Mantelzorgers
Meer dan ooit is er nu aandacht nodig voor mantelzorgers.
Wanneer je voor iemand anders zorgt is het minstens
even belangrijk om goed voor jezelf te zorgen. Er zijn
verschillende hulplijnen die je daarbij kunnen helpen. Het
Vlaams Expertisepunt Mantelzorg verzamelt informatie en
kennis, maar ook interessante tips, publicaties en tools
rond mantelzorg in Vlaanderen en daarbuiten.
Wil je meer weten? Surf dan naar
www.mantelzorgers.be/.

Je kan ook op heel jonge leeftijd al mantelzorger zijn.
Zojong.be is een onlineplatform waar jonge mantelzorgers
(tot de leeftijd van 25 jaar) tips, informatie en (h)erkenning
kunnen krijgen. Zit je met een moeilijke situatie en wil je
graag even je hart luchten? Er bestaat bij hen eveneens
de mogelijkheid om verhalen op een veilige en anonieme
manier te delen. Heb jij nood aan een gesprek? Kijk dan
eens op www.zojong.be.

Het is oké!
Hé het is oké om …

Je soms zorgen te maken over je financiën

Hé het is oké om …

Enkel iets te kopen als je een kortingsbonnetje hebt

Hé het is oké om …

Aan het einde van de maand niets meer op je rekening te
hebben staan (als alle rekeningen zijn betaald)

Hé het is oké om …

Het woord corona niet meer te willen horen

Hé het is NIET oké om … Met financiële vragen te blijven zitten of geen hulp te zoeken
Als je vragen hebt kan je steeds contact nemen met het Loket Sociale Dienst op
014 50 21 81 of via sociale.dienst@herenthout.be.
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DIEREN

Overlast
van duiven

Zwerfkattenproject boekt resultaat
Omdat zwerfkatten of -poezen zonder baasje in onze gemeente heel wat
hinder veroorzaken, startten we in 2019 opnieuw het zwerfkattenproject op.
Met dit project wil onze gemeente de populatie zwerfkatten beheersen door
te voorkomen dat ze zich voorplanten.

Hoe werkt het zwerfkattenproject?
Wie overlast heeft van zwerfkatten, meldt dit bij de milieudienst. De
technische dienst levert vangkooien die je in je tuin plaatst en zodra het
diertje is gevangen, verwittig je de technische dienst die de kat ophaalt.
Gaat het om een wilde kat, dan brengt de technische dienst de kat naar de
dierenarts voor verder onderzoek. Zit er een tamme kat in de vangkooi, dan
gaat de technische dienst na of de kat kan worden gelinkt aan een eigenaar
(via een chip of bandje). De andere tamme katten worden opgevangen door
een medewerkster van het dierenasiel.
We informeren de buurtbewoners steeds over een vangactie door het
plaatsen van signalisatiebordjes en door flyers te posten in de buurt. Hierdoor
krijgt de buurt de kans om zijn of haar kat in de periode van de vangactie
binnen te houden of te voorzien van een halsbandje.
De gemeente heeft in het verleden
reeds
verschillende
methoden
geprobeerd om de overlast van duiven
in te perken. Sinds 2019 werken we
hiervoor samen met de Duivenbond.
Zij maken gebruik van fuiken en tillen
met lokvogels en plaatsen deze op
verschillende locaties waaronder de
daken van het GOC Ter Voncke en
Site Verheyen.
Heb je overlast van duiven? Meld
dit aan de milieudienst die op haar
beurt de Duivenbond contacteert. Zij
bekijken dan waar er in de buurt van
de overlast fuiken en tillen kunnen
worden geplaatst om de duiven af te
vangen en de overlast te verminderen.
Meer info via
milieudienst@herenthout.be of
T 014 50 21 21.
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Sterilisatie, identificatie en registratie van huiskatten is
wettelijk verplicht
Vaak zijn de ‘wilde’ katten de nakomelingen van onze eigen huispoezen.
Daarom zijn eigenaars bij wet verplicht om hun eigen poes of kater te laten
steriliseren of castreren.
Alle info over de wettelijke bepalingen op www.lne.be/themas/dierenwelzijn.
Met vragen over het zwerfkattenproject kan je terecht bij de milieudienst via
milieudienst@herenthout.be.

HUIS VAN HET KIND

Huiswerkbegeleiding
In Huis van het Kind vindt driemaal
per week huiswerkbegeleiding plaats
voor kinderen die het (omwille van
corona) moeilijker hebben met de
leerstof.
Deze begeleiding is gratis voor de
gezinnen en wordt georganiseerd
door enthousiaste vrijwilligers. De
kinderen worden aangemeld door

de zorgleerkrachten van de lagere
scholen.
Tijdens de paasvakantie wordt
er een leerrijk en speels aanbod
georganiseerd. Er is twee weken
de speelpleinwerking. Tijdens de
huiswerkklas in de tweede week van
de paasvakantie krijgen de kinderen
in de voormiddag extra uitleg over

de leerstof en in de namiddag
organiseert de Jeugddienst voor
deze kinderen en voor andere -12
jarigen een leuke speelse namiddag.
Voor meer info kan je steeds terecht
bij Huis van het Kind op het nummer
014 50 27 76 of stuur een mailtje naar
huisvanhetkind@herenthout.be.

Babytheek
Op 29 januari ging de Babytheek
van start. Het werd een succesvolle
start
waarbij
reeds
meerdere
gezinnen kwalitatief babymateriaal
hebben uitgeleend. De Babytheek
biedt een gevarieerd aanbod van
autostoelen tot reisbedden, maar ook
speelmatten en buggy’s.
Het lidmaatschap bedraagt 20 euro
per jaar maar is gratis voor gezinnen
die het financieel moeilijk hebben. Je
bent welkom op de eerste en derde
maandag van de maand van 17 tot

19 uur en elke tweede en vierde
vrijdag van de maand van 9 tot
11 uur in het Huis van het Kind,
Kloosterstraat 27.

plaatsgebrek kan echter niet alles
worden aangenomen. Wil je graag iets
doneren? Geef dan eerst een seintje
via babytheek@herenthout.be of
via T 014 50 27 76.

Alle info over de Babytheek en
een overzicht van al het materiaal
dat je kan ontlenen, vind je op
babytheekherenthout.myturn.com/
library/.
De Babytheek is nog op zoek naar
bepaalde materialen die nog wel 20
extra levens kunnen krijgen. Door

Doneer een luierpakket en win!
Sinds begin vorig jaar is Huis van het Kind gestart met het inzamelen van luiers via de luierboxen
en het samenstellen van luierpakketten voor kwetsbare gezinnen. Tijdens de coronaperiode
zijn de aanmeldingen voor dit project sterk toegenomen. Hierdoor is er geen voorraad meer
aan luiers, vooral maat 5 en 6.

LUIER

BOX

Luiers zijn vaak een enorme kost voor gezinnen in financiële moeilijkheden. In Huis van het
Kind kunnen deze ouders een luierpakket komen afhalen tegen een democratische prijs. Om
aan de vraag te kunnen voldoen willen we iedereen extra motiveren om een luierpakket te
doneren.
Wanneer je in de maand maart een luierpakket (volledig pak) doneert maak je kans op een
gemeentelijke cadeaubon van 15 euro. Je kan het luierpakket inleveren bij Huis van het Kind
of in de bibliotheek, steeds tijdens de openingsuren.
Wanneer je jouw luierpakket afgeeft kan je jouw gegevens invullen. Een onschuldige hand zal
op 1 april dan een winnaar loten.
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ERFGOED

De online databank in een nieuwe stijl
Op zoek naar archiefbeelden uit onze gemeente? De drie
Kempense erfgoedcellen (Kempens Karakter, k.ERF en
Erfgoed Noorderkempen) en hun partners lanceerden
een nieuw online erfgoedportaal waar zoveel mogelijk
erfgoedinformatie uit en over de Antwerpse Kempen op
één plek te vinden is.

Het Kempens Erfgoedportaal brengt hier verandering
in door de voormalige erfgoedbanken Kempense
Krantenbank, Erfgoedbank Noorderkempen en Kempens
Erfgoed te bundelen op www.kempenserfgoed.be. Dit
alles samen is goed voor maar liefst 80.000 beelden en
90.000 kranten.

De website van Kempens Erfgoed is het eerste
erfgoedportaal in Vlaanderen dat zoveel verschillende
databanken bundelt op een platform. Als je vandaag
online informatie over erfgoed wil zoeken, krijg je een
veelvoud aan beelden, data, databanken … Het ene
stukje informatie staat in de databank van een museum,
een ander in een krantenbank en nog een derde en vierde
stuk vind je terug in een hoekje van de website van een
stadsarchief of op een beeldbank van een heemkundige
kring. Met wat geluk kan de zoekrobot alles vindbaar en
doorzoekbaar maken voor jou, maar er is geen garantie
dat je zult vinden wat je zoekt.

Het nieuwe portaal is er voor iedereen. Wil je grasduinen
in de geschiedenis van Herenthout, een andere gemeente
of familie? Op het Kempens Erfgoedportaal vind je een
schat aan beeld- of archiefmateriaal. Zoeken via kaart
of collectie maakt het eenvoudig voor de bezoeker.
Bovendien zal het erfgoedportaal ook online expo’s tonen
die regelmatig veranderen. Erfgoed is zo toegankelijk en
dichtbij.

Ken jij de naam van Herenthoutse paddekes?
De toerismeraad is gestart met het verzamelen van
naamgevingen voor de Herenthoutse paadjes en
voetwegen. Vaak gaan die namen al lang mee en zijn ze
afgeleid van het nut dat de weggetjes vroeger hadden
of van de specifieke locatie. Voorbeelden hiervan zijn het
Judopaddeke (tussen Kloosterstraat en Schoetersstraat),
het Leike (tussen Botermarkt en Nijlense Steenweg) en
Koelebeke (tussen Jodenstraat en Nijlense Steenweg).
Soms zijn dergelijke benamingen echter maar weinig
bekend. Om daar verandering in te brengen lanceren
we een oproep. Als jij de naam en/of geschiedenis kent
van zo’n paadje of voetweg, of als je een origineel idee
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hebt voor een (volgens jou) nog naamloos exemplaar: laat
het ons dan zeker weten via toerisme@herenthout.be,
telefonisch 014 50 21 21, of met een briefje in de bus van
het gemeentehuis (vermeld ‘toerisme’ op de enveloppe).
We zijn overigens ook op zoek naar namen van
klinkerpaadjes, zoals bijvoorbeeld tussen Schoetersstraat
en Hakkelaar of Maasweg en Langstraat.

TERUG

BLIK

> Winterwandeling

> Stevige vrieskou en sneeuw

> Sfeerverlichting

> Week van de poëzie

> 20 jaar in Driane

> Eindejaar GAW

Cultuur-, Jeugd- en sportawards 2020
Op zaterdag 16 januari werden weer de meest prestigieuze
prijzen op het grondgebied van onze gemeente uitgereikt.
De Cultuurprijs ging naar de Eindejaarsconference van
Peter Hens en Stefan Laenen. Zij haalden het van huisarts
en slaapcoach Bruno Ariens en schrijfster Nele Baplu.
Er werden dit jaar ook drie sportprijzen uitgereikt.
Voetballer Niels Le Blon werd ‘Sportman van het Jaar’.
Hij speelde al 300 wedstrijden voor KFC Herenthout. De
prijs van ‘Sportvrouw van het Jaar’ ging naar judoka Lien
Meeuwssen. VCH Herenthout Heren 2 werd verkozen tot
de ‘Sportploeg van het Jaar’.
De Jeugdduim werd dit jaar niet uitgereikt aan één
vereniging of persoon. De jeugdraad gaf de Duim aan de
héle Herenthoutse jeugd, alle verenigingen en aan iedereen
die zijn steentje heeft bijgedragen om het coronajaar 2020
voor kinderen en jongeren wat aangenamer te maken.

Proficiat aan alle winnaars en genomineerden!
Wil je de uitzending nog eens herbekijken?
Je vindt de link op
www.herenthout.be/prijzen2020.
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UiT IN HET VOORJAAR

Erfgoeddag: 25 jaar Clamotte Rock

Door COVID-19 was er vorig jaar
geen Erfgoeddag, daarom wordt dit
jaar 20 jaar Erfgoeddag gevierd met
een feestweekend in een betoverend
thema: De Nacht.

We blikken graag samen met jullie terug
op 25 jaar Clamotte Rock en waar
kunnen we dat beter doen dan in het
andere muzikale ijkpunt van ons dorp?
Daarom heet Clamotte Rock iedereen
welkom in de Lux om haar verleden te
komen herbeleven. De tentoonstelling
zal doorgaan op zaterdag 24 en
zondag 25 april, telkens van 13u tot

Daar sluiten we perfect op aan met
een ander jubileum, namelijk 25 jaar
Clamotte Rock/Hooifeesten! Deze
muzikale trots van Herenthout kan
terugblikken op een rijkelijk gevulde
geschiedenis. Het festival groeide
uit van een uitblaasfeestje na de
examens tot hét evenement waar
jaarlijks wordt naar uitgekeken door heel
muziekminnend Herenthout, maar ook
door muziekliefhebbers ver buiten onze
gemeente.

18u, en is gratis voor iedereen. In deze
onzekere tijden voor de festivals is dat
des te meer iets om naar uit te kijken!
(Het is waarschijnlijk dat het omwille
van corona nodig is om te reserveren
voor een bezoek, houd dus zeker de
gemeentelijke website en sociale media
kanalen in de gaten.)
Heb jij input voor de tentoonstelling?
Foto’s, memorabilia, weetjes … rond
Clamotte Rock? Laat het zeker weten
via info@clamotterock.be.
Ook
elders
zijn
er
natuurlijk
erfgoedactiviteiten in het weekend
van 24 en 25 april. Denk aan een
voorleesavond, een gezellig kampvuur
of een nachtelijke rondleiding …
Benieuwd? Het volledige programma
ontdek je vanaf 25 maart op
www.erfgoeddag.be en
www.nachtkempenserfgoed.be.

Vernieuwde wandelingen
Veel mensen hebben sinds corona en vandaag nog
steeds, de wandelmicrobe stevig te pakken. Onze
gemeente biedt heel wat troeven voor wandelaars. We
spelen graag in op het steeds groeiend aantal wandelaars
door de Herenthoutse wandelingen op te frissen met
een aangepast parcours (Heikantpad, Bergenpad en
Stapvoets). De vernieuwde trajecten worden gelanceerd
bij de opening van het toeristisch seizoen, op zondag
2 mei. Bovendien introduceren we op dat moment ook
twee nieuwe bewegwijzerde routes, waaronder het
Bloktsepad dat al in primeur op onze website te vinden is.
Je vindt alle info over de huidige wandelingen - en vanaf
2 mei ook over de aangepaste en nieuwe wandelingen op www.herenthout.be/wandelen.
Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van de evolutie van de corona-besmettingen en de geldende maatregelen.
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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 8 juni
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:
• 24 maart
• 7 en 21 april
• 5 en 26 mei

Volg lokaal bestuur
Herenthout nu ook
via LinkedIn

Meldingen

Voortaan kan je lokaal bestuur Herenthout ook volgen
via LinkedIn. LinkedIn is een sociaalnetwerksite die zich vooral
richt op zakelijke connecties tussen de verschillende leden op
het platform. Vanaf nu zal je via onze bedrijfspagina op LinkedIn
op de hoogte gehouden worden van al onze openstaande
vacatures, interessante gegevens en weetjes over onze
gemeente, aankomende projecten en nog veel meer.
www.linkedin.com/company/lokaalbestuur-herenthout/

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
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
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