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Bij de brand op het Groot Schietveld 
in april werden ongeveer vierhonderd 
mensen uit voorzorg geëvacueerd. 
Het snel alarmeren en informeren 
van bedreigde inwoners is in zulke 
noodsituaties van levensbelang.
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Over de cover

Ceciel heeft tijdens 
de lockdown getraind 
voor het lopen van 
een marathon. Na 
een trainingsschema 
van vier maanden 
waagde ze haar kans 
op 18 april. p.15.
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Alle activiteiten in dit W-tje zijn 
onder voorbehoud van verdere 
evolutie coronacrisis.

10

             



JUNI 2021 | W-TJE

WEETJE VAN DE BURGEMEESTER  3

Troost

Wuustwezel kent sinds kort twee troostplekken.
Plaatsen waar je even tot rust kan komen, wat 
kan bezinnen, troost zoeken, geven, krijgen… Een 
prachtig initiatief van Ferm.
Het voorbije jaar hebben heel wat mensen troost 
gezocht maar het moeilijker dan ooit kunnen vinden. 
Troost… als je erover nadenkt heeft het heel wat 
eigenschappen. Volgens mij is het altijd eenvoudig, 
altijd gratis, altijd menselijk of natuurlijk en altijd 
onverwacht. 

Tijdens een wandeling wanneer je bewust even alleen 
bent en misschien zelfs even wentelt in zelfmedelijden 
kan een vlinder, een roodborstje, een lieveheersbeestje 
je plots uit je gedachten verlossen. De zon die door de 
bomen begint te schijnen…
Een bemoedigende knik, een blik vol empathie, 
een letterlijke schouderklop…allemaal zaken die je 
kunnen troosten.
Muziek met net die ene passage die écht enkel en 
alleen voor jou geschreven lijkt te zijn…

Wat al die voorbeelden ook gemeen hebben is dat ze 
je eenzaamheid doorbreken. Je het gevoel geven van 
niet alleen te zijn.
Al is het die vlinder of een vogel, al is het je geloof 
dat even visueel wordt op het moment dat de zon 
even doorbreekt, al is het die schouderklop, al is het 
muziek waarvan de tekst je raakt… steeds voel je aan 
dat je niet alleen bent. 

En dat voel je ook op die troostplekken. Een plek die 
aantoont dat er meer mensen in die situatie zitten 
dat ze troost nodig hebben maar sterker nog: je voelt 
aan dat er mensen zijn die je willen troosten. Je bent 
niet alleen.

Er staat een mooie zomer voor de boeg. 
Laten we er samen van genieten. 
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Weetjes

Be-Alert is een alarmeringssysteem dat verwittigt bij een noodsituatie. Zo kan een burgemeester, gouverneur of 
de minister van Binnenlandse Zaken in noodgevallen een bericht uitsturen. In onze gemeente zijn er momenteel  
1 917 inwoners ingeschreven op dit platform. Dit kan én moet veel beter. Twijfel dus niet en schrijf je snel in!

Bib gratis voor 60-jarigen
Wie 60 jaar wordt, krijgt van de bibliotheek een 

uitnodiging voor een gratis lidmaatschap. Deze 
brieven zijn tijdens de coronaperiode niet ver-

stuurd omdat de bib niet toegankelijk was.
Mensen die zijn geboren tussen april 1960 en april 

1961, mogen gerust eens langs komen in de bib 
van Wuustwezel en Gooreind. Het bibliotheekteam 

zal je met plezier informeren en wegwijs maken.

 Bib Wuustwezel - 03 690 46 40 -    
 bibliotheek@wuustwezel.be

Pas op voor koordjes  
aan kinderkleding

Bijna vier op vijf kinderkleding-
stukken voldeden in 2020 niet 

aan de veiligheidsvoorschriften, 
zo blijkt uit een door de FOD Econ-

omie gevoerde controlecampagne. 
Vooral koordjes en accessoires zijn 

gevaarlijk. Kleine kinderen kunnen er-
mee verstrikt raken in speeltoestellen en 

oudere kinderen in bewegende voertuigen 
zoals bussen, skiliften en fietsen. In verschil-

lende gevallen leidde dit tot ernstige verwon-
dingen of dodelijke ongevallen door wurging of 

beknelling.

 FOD Economie - 0800 120 33 -    
 info.eco@economie.fgov.be

Lokaal bestuur tekent convenant  
met Inter

Mensen voelen zich beperkt als de omgeving 
niet aangepast is aan hun mogelijkheden. Het 

lokaal bestuur wil in de openbare gebouwen 
en op het openbaar domein deze beperkin-

gen zoveel mogelijk wegnemen. Daarvoor 
doen wij een beroep op de professionele 

begeleiding van Inter. Deze organisatie 
helpt ons om de openbare ruimte be-

treedbaar, gebruikbaar, begrijpbaar 
en dus comfortabel in te richten 

voor alle inwoners. De werkgroep 
toegankelijkheid gaf hen alvast 

een warm welkom.

    Dienst Welzijn - 03 690 46 14   
- welzijn@wuustwezel.be

Loenhoutse missionaris   
overleden in Congo
De Loenhoutse missionaris Louis Van Dyck 
is op 6 april overleden in het Congolese 
Lubumbashi. Hij werd 77 jaar oud en was het 
grootste deel van zijn leven actief als pastoor in 
die streek. Louis vertrok in 1967 naar Congo. Daar 
volgde hij een opleiding tot missionaris. In 1973 werd 
hij tot pastoor gewijd. Van in het begin stond hij 
midden tussen de mensen. Daarvoor nam hij zelfs 
de Congolese nationaliteit aan. Louis was vorige 
zomer nog terug in zijn geboortedorp. In Loen-
hout kon hij altijd rekenen op een achterban 
die zijn missiewerk steunde.

 www.donbosco.be/in-memoriam

1 917
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Bij de brand op het Groot Schietveld in april werden 
ongeveer vierhonderd mensen uit voorzorg geëvacueerd. 
Het snel alarmeren en informeren van bedreigde 
inwoners is in zulke noodsituaties van levensbelang.
De overheid gebruikt hiervoor het 
systeem van Be-Alert. De burgemees-
ter vraagt dan ook met aandrang 
dat iedereen zich registreert op dit 
platform. Het is een kleine inspanning 
die je leven en dat van jouw dierbaren 
kan redden.

WAT IS BE-ALERT
Be-Alert is een alarmeringssysteem dat 
jou verwittigt bij een noodsituatie. Zo  
kan een burgemeester, gouverneur of 
de minister van Binnenlandse Zaken 
een bericht uitsturen naar iedereen 
waarop de noodsituatie impact heeft.

Wuustwezel maakt sinds de zomer 
van 2017 gebruik van Be-Alert. Zo 

kunnen inwoners op een snelle manier 
de nodige aanbevelingen krijgen, 
bijvoorbeeld om ramen en deuren te 
sluiten bij een brand. Je kan een Be-
Alert bericht krijgen via sms, telefoon 
of e-mail. 

HOE SCHRIJF IK ME IN?
Registreer je op www.be-alert.be. Zo 
word je op de hoogte gehouden als er 
iets gebeurt in je omgeving. Wil je ook 
verwittigd worden bij een noodsituatie 
op het werk of bij jouw familie? Je kan 
meerdere adressen registreren.

In onze gemeente zijn er momenteel 
1917 inwoners ingeschreven op het 
platform van Be-Alert. Dit kan én moet 

veel beter. Twijfel dus niet en schrijf je 
snel in!

IK HEB GEEN SMARTPHONE. KAN IK 
ME OOK INSCHRIJVEN? 
Be-Alert kan een bericht versturen 
via verschillende kanalen. Je kan 
verwittigd worden via sms, e-mail 
of via een gesproken bericht op een 
vaste telefoonlijn. Je hoeft dus geen 
smartphone te hebben. 

IS BE-ALERT GRATIS? 
Ja, je kan je volledig gratis registreren 
via www.be-alert.be. 

WAT MOET IK DOEN ALS IK EEN 
ALERT ONTVANG? 
Je volgt de aanbevelingen uit het 
bericht op. Bij een brand met veel 
rookontwikkeling zal je bijvoorbeeld 
gevraagd worden om naar binnen te 
gaan en ramen en deuren te sluiten. 
Doe dit dan zo snel mogelijk. 

 Dienst noodplanning - 03 690 46 20 - info@wuustwezel.be 

Meld je aan 
op BE-Alert 

De natuurbrandthermometer
Onlangs bleek nog hoe gevoelig de natuur is 
voor brand. Daarom heeft de brandweer samen 
met de buurgemeenten een Bijzonder Nood- 
en Interventieplan Bos en Heide opgesteld.
FASERING VAN HET RISICO
Het brandrisico wordt dagelijks gemeten. Afhankelijk van 
het brandrisico zijn er alarmeringsfases afgesproken. Die 
worden bekendgemaakt op borden bij de toegangswegen 
tot de Kalmthoutse Heide en het Marum. Je kunt ze ook 
raadplegen op onze website in de rubriek ‘Veiligheid’.

DE ALARMERINGSFASES
• GROEN: Weinig gevaar - Als er een brand uitbreekt, rukt 

de brandweer uit op normale sterkte.
• GEEL: Gevaar - Beheerders en brandweer zijn extra 

waakzaam.
• ORANJE: Hoog gevaar - Wees voorzichtig! Als er een 

brand uitbreekt, wordt er meer materieel en mankracht 
ingezet. De brandtorens worden elke dag bemand.

• ROOD: Acuut gevaar - De toegang tot het gebied wordt 
afgeraden. Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer 
uit met groot materieel. 

 Dienst noodplanning - 03 690 46 20 - info@wuustwezel.be
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Gemeenteraad geeft negatief advies 
over leidingstraat
De gemeenteraad van Wuustwezel geeft een 
negatief advies over de plannen van de Vlaamse 
overheid om tussen de Antwerpse haven en het 
Ruhrgebied een ondergrondse leidingstraat aan 
te leggen. “Wuustwezel wordt disproportioneel 
zwaar getroffen door het noordelijke tracé.”
Volgens de plannen van de Vlaamse 
regering, wordt in 2023-2024 gestart 
met de aanleg van een leidingstraat. 
Hiervoor wordt een strook van 45 
meter breed gereserveerd, waarin acht 
pijpleidingen kunnen komen. 

Op die manier kunnen er tienduizen-
den vrachtwagens van de weg worden 
gehaald, maar de leidingstraat heeft 
wel een grote impact op de omgeving. 
Op de hele strook mag er niet meer 
gebouwd worden en mogen er geen 
bomen of diep wortelende struiken 
aangeplant worden.

GEVOLGEN VOOR LANDBOUW EN 
NATUUR
Momenteel liggen er nog drie tracés op 
tafel. Het noordelijke tracé maakt een 
grote bocht door de Noorderkempen 
en is daardoor ruim 35 km langer dan 
de zuidelijke varianten. Dat getuigt niet 
van zuinig ruimtegebruik. Bovendien 
komen hierbij vooral open ruimte, 
natuur en bossen in het vizier.

Het tracé noord loopt over meer dan 
tien kilometer op het grondgebied 
van onze gemeente. Het ligt daarbij 
nagenoeg volledig in agrarisch gebied 
of landschappelijk waardevol agrarisch 
gebied. Dat heeft een zeer nadelige 
impact op de landbouw. In de eerste 
plaats is er schade aan de aanwezige 
teelten bij de aanleg. Daarnaast wordt 
de structuur van de bodem aange-

tast door het grondverzet. Het is niet 
duidelijk hoe bewerkbaar de gronden 
daarna nog zijn en of de landbouwers 
er nog met zware machines over kun-
nen rijden.

Het noordelijke tracé is ‘de weg van de 
minste weerstand’, omdat het minder 
impact heeft op bestaande infrastruc-
turen, zoals de E313, het Albertka-
naal en industriezones. Volgens het 
schepencollege moet er juist worden 
gestreefd naar een zo direct mogelijk 
tracé, met een maximale bundeling 
met bestaande infrastructuren. Het 
noordelijk tracé voldoet hier niet aan.

Het negatieve advies wordt gesteund 
door alle politieke partijen in de ge-
meenteraad van Wuustwezel,

 Dienst secretariaat - 03 690 46 12 - secretariaat@wuustwezel.be

Nieuwe bestemming voor Het Blokje
Vanaf september 2021 verhuist de kleuter-
school van Het Blokje. De hele site en omliggen-
de gronden krijgen een nieuwe bestemming. 

De oproep om ideeën te verzamelen voor de nieuwe invul-
ling van de Stoffezandstraat werd met veel enthousiasme 
onthaald. In totaal kregen we meer dan 160 ideeën via 
Wuustwezelwenst of de flyer!

INSPRAAKMOMENTEN
Benieuwd naar de ideeën of denk je graag mee een voorstel 
uit? Tijdens een eerste inspraakmoment in de kleuterschool 
bouwen we verder op de verzamelde ideeën.

Schrijf je in voor 5 juni en kom meedenken op:
• woensdag 2 juni om 14 uur (voor mensen die al zijn inge-

schreven)
• dinsdag 8 juni om 20 uur
• woensdag 23 juni om 20 uur.

 sarah@avansaregioantwerpen.be - 0470 10 60 73.
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 www.info-coronavirus.be - 0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur)

Zomerplan met geleidelijke 
versoepeling coronamaatregelen
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Vanaf half juni komen er tractorsluizen aan de 
Eikendreef en de Witgoorse Baan. Beide straten 
zijn populair als sluiproute, terwijl hier ook veel 
gefietst wordt. Met de ingreep wil het lokaal 
bestuur de verkeersveiligheid verhogen.

De Eikendreef en de Witgoorse Baan 
worden door veel autobestuurders 
gebruikt als een snelle route naar 
Kalmthout. Verkeerstellingen wijzen 
uit dat er veel verkeer is en dat de 
snelheid er te hoog ligt. 

Bovendien vormen deze straten een 
belangrijke fietsroute. Heel wat scho-
lieren fietsen hier dagelijks langs op 
weg van of naar hun school. De lokale 
besturen van Kalmthout en Wuust-
wezel vinden het heel belangrijk dat 
zij dit traject op een veilige manier 
kunnen afleggen. 

Daarom is het de bedoeling om hier 
vanaf half juni tractorsluizen te plaat-
sen. Dat zijn betonnen blokken van 
25cm breed, 25cm hoog en 1m lang, 
waar een personenwagen niet over 
kan. Zo kunnen de landbouwers, die 
actief zijn in de omgeving, er nog wel 
passeren. 

Fietsers en voetgangers kunnen er 
vanzelfsprekend ook langs. Automo-
bilisten moeten voortaan omrijden.

HALF JAAR PROEFOPSTELLING 
Rond het Goed Van Koch in 
Gooreind komen twee tractorsluizen. 
Momenteel staan er wegneembare 
palen in de Eikendreef op het 
kruispunt met de Rode Dreef en 

juist voorbij de inrit naar de parking 
van de sporthal. Deze wegneembare 
palen worden vervangen door een 
tractorsluis.

In de Witgoorse Baan komt de tractor-
sluis juist voorbij het kruispunt met 
de Winkelhaakdreef in de richting van 
Kalmthout.

Op deze drie locaties komt er eerst een 
proefopstelling voor een periode van 
zes  maanden. Er wordt voldoende 
signalisatie geplaatst en wegmarkerin-
gen aangebracht. Na de proefperiode 
evalueren we de situatie en bekijken 
we of deze blijvend wordt.

Tractorsluizen tegen sluipverkeer

 Dienst openbare werken - 03 690 46 56 - mobiliteit@wuustwezel.be

Alle documenten in orde 
voor je reis?
Stel dat ongeremd reizen weer kan, zorg dan dat je reisdocumenten in orde zijn. 
Voor de zekerheid zetten we nog twee belangrijke aandachtspunten op een rijtje.

EEN VISUM OF EEN PASPOORT?
Voor sommige landen en regio’s volstaat een 
identiteitskaart. Andere landen vereisen een paspoort, 
eventueel met visum. Ga tijdig na wat je precies nodig 
hebt voor je bestemming en hoe lang de documenten 
geldig moeten zijn, want voor sommige landen zoals 
Turkije, moet je identiteitskaart of paspoort ook nog een 
bepaalde tijd na je geplande terugreis geldig zijn.

VERSTRENGING DOOR CORONA?
Opgelet: de coronapandemie kan aanleiding geven tot 
een tijdelijke verstrenging van de reisvoorwaarden. 
Controleer daarom voor je vertrek de website van

Buitenlandse Zaken op www.diplomatie.belgium.be. 
Hier vind je per land info over coronamaatregelen en de 
nodige reisdocumenten.

 Dienst burgerzaken - 03 690 46 09 - bevolking@wuustwezel.be
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GEBOORTEN

01/04 Gliga  Ana-Maria
01/04 Brughmans  Ylvii
04/04 Smolenski  Adam
04/04 Vermeiren  Lina
08/04 Schrauwen  Sam
1 1 /04 Bolohan Emanuel
16/04 Borremans  Nyoh
20/04 Lecoutre Lena
21/04 Verstraeten Hagelen  Savannah
22/04 Hurezan Stefania
23/04 Joao  Jorai
23/04 De Waele  Olivia
25/04 Vacariu  Nectarie
26/04 Van Aken  Odette
27/04 Yener  Emir
27/04 Quirijnen Tille
27/04 Michielsen  Paulien
30/04 Vermeiren  Paulien
30/04 Maes  Robine

HUWELIJKEN

03/04 Quant  Humphrey
           & Renders Martine
13/04 Cassiers Niki
           & Herrijgers  Britt
17/04  De Maesschalck  Josse
           & Venter  Megan
30/04 Loose  Albert
           & Kerpel  Mindy

OVERLIJDENS
01/04 Geysen  Alfonsius
 1/10/1937
04/04 Van Genechten  Joseph
 18/03/1930
06/04 Calle  Marina
 5/08/1958
08/04 Van Der Meiren  François
 22/09/1951
08/04 Berges  Louis
 7/07/1939
09/04 Deckers  Joanna
 14/11/1922
13/04 Scheldeman  André
 2/11/1931
20/04 Guldentops  Ronny
 10/11/1957
23/04 Williams Michael
 13/05/1945
25/04 Haest  Geert
 18/05/1975
26/04 Peeters  Franciscus
 7/04/1951
29/04 Jansen  Lodewijk
 17/09/1940

Met de inzet van gemachtigde opzichters op ge-
vaarlijke oversteekplaatsen, kan de verkeersvei-
ligheid sterk verbeterd worden. Kinderen worden 
geholpen om veilig de straat over te steken. 
Zo vervullen gemachtigde opzichters een heel belangrijke rol voor de 
veiligheid in de schoolomgevingen en op de schoolroutes. Ouders kunnen 
hun kinderen met een gerust hart zelfstandig naar school laten stappen of 
trappen.

Er is een groot tekort aan mensen die kinderen de straat helpen oversteken. 
Word jij zo’n verkeersheld?

WAT DOET EEN GEMACHTIGDE OPZICHTER?
De gemachtigde opzichter (GO) helpt scholieren en bejaarden veilig de 
straat oversteken. De GO laat de voetgangers wachten tot ze veilig kunnen 
oversteken, en mag het verkeer even tegenhouden.

Een GO is geen agent en mag dus geen proces-verbaal opstellen. Een 
verkeersinbreuk kan hij of zij aan de politie melden.

HOE WORD JE GO?
• Je bent minstens 18 jaar.
• Je volgt een GO-opleiding bij de politie.
• Je wordt gemachtigd door de burgemeester van de gemeente.
• Je ontvangt een jas, vestje, driekleurige armband en verkeersbordje
• We zorgen voor een goede verzekering voor burgerlijke aansprakelijk-

heid en persoonlijke ongevallen.

WANNEER KOM JE IN ACTIE?
Een GO werkt vooral op schooldagen in de buurt van de schoolpoorten en 
gevaarlijke kruispunten. De schooldag begint tussen 08u00 en 08u30.

Wil jij ook zo’n verkeersheld worden? Neem dan contact op met de 
verkeersdienst van de lokale politie.

 Politiezone Grens - 03 620 29 29 - pz.grens.verkeer@police.belgium.eu 

Verkeershelden 
gezocht

JUNI 2021 | W-TJE
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Bouwen aan een 
kindvriendelijk Wuustwezel
Het lokaal bestuur wil dat kinderen en jongeren 
centraal staan en actief participeren aan het beleid. 
Daarom hebben we begin vorig jaar een traject 
opgestart om een kindvriendelijke gemeente te 
worden. Volgend jaar in juni zullen we ons dossier 
indienen bij de jury om hopelijk het kindvriendelijk 
label te behalen. Benieuwd waar we nu staan? 

EERSTE FASE ACHTER DE RUG
In eerste instantie onderzochten we 
hoe kindvriendelijk we al zijn. Zo heb-
ben we diep ingezoomd op alle thema’s 
en beleidsdomeinen die raken aan de 
leefwereld van Wuustwezelse kinderen 
en jongeren. Denk aan thema’s als wo-
nen, welzijn en gezondheid, participa-
tie en actief mee vormgeven aan hun 
huidige leefwereld, milieu, mobiliteit 
en verkeer, publieke ruimte, onderwijs 
en scholen, vrije tijd en veiligheid. 

We stuurden ook vragenlijsten rond, 
met een versie voor kinderen, voor 
jongeren en voor volwassenen, om te 
weten te komen hoe onze inwoners 
denken over al deze thema’s. Op www.
wuustwezelwenst.be kan je bij project 
Kindvriendelijk Wuustwezel > Bekend-
making van de resultaten de belang-
rijkste en meest opvallende gegevens 
uit ons onderzoek en de vragenlijsten 
terugvinden. 

Tot slot organiseerden we zes focus-
groepen waar we dieper ingingen op de 
info achter de cijfers en gegevens. Uit 
die gesprekken en ons onderzoek zijn 3 
grote prioriteiten naar boven gekomen:

• Jeugdruimte: Er zijn voldoende kwa-
liteitsvolle, aantrekkelijke en bereik-
bare plekken in Wuustwezel om te 
spelen, rond te hangen en elkaar te 
ontmoeten, zowel binnen als buiten. 
Het zijn plekken waar iedereen zich 
goed voelt.

• Gecoördineerd hulpverleningsaanbod: 
Kinderen en jongeren kunnen te-
recht bij diverse hulpverleningsorga-
nisaties in Wuustwezel, zowel fysiek 
als digitaal. Ze zijn op de hoogte van 
deze organisaties en hun aanbod en 

vinden vlot de weg er naartoe, net 
zoals hun ouders, leerkrachten en 
andere betrokkenen.

• Echte betrokkenheid: Kinderen 
en jongeren nemen actief deel aan 
het beleid van de gemeente en/of 
hun school en geven hun ideeën en 
mening over thema’s die raken aan 
hun leefwereld. Ze zijn en blijven op 
de hoogte van wat er met hun ideeën 
en meningen wordt gedaan.

HOE BELEVEN KINDEREN EN 
JONGEREN DEZE PRIORITEITEN?
In de tweede fase, die werd opgestart 
in de paasvakantie, gaan we op bele-
vingsonderzoek. We gaan in gesprek 
met kinderen en jongeren over de drie 
prioriteiten, om te weten te komen 
hoe zij die beleven en waar de noden 
liggen. Afhankelijk van de coronamaat-
regelen zal dit onderzoek ongeveer tot 
het eind van de zomervakantie duren. 

Wil je graag deelnemen aan het be-
levingsonderzoek en in gesprek gaan 
met een medewerker van het lokaal 
bestuur? Laat het weten via jeugd@
wuustwezel.be.

EN WAT GEBEURT ER IN FASE 3?
Op basis van wat de kinderen en 
jongeren ons vertellen in het bele-
vingsonderzoek, gaan we aan de slag. 
We ontwikkelen een strategie om kind-
vriendelijkheid levendig te houden in 
Wuustwezel en werken acties uit rond 
de drie prioriteiten. Hou onze commu-
nicatiekanalen in de gaten om op de 
hoogte te blijven van ons traject.

 Dienst jeugd - 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be
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 Dienst duurzaamheid - 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be

De daken van openbare gebouwen worden binnenkort 
benut voor het opwekken van hernieuwbare 
energie. Het lokaal bestuur sloot daarvoor een 
overeenkomst met burgercoöperatie Ecopower. De 
financiering gebeurt volledig met burgerkapitaal.

Dat betekent dat alle inwoners van 
Wuustwezel mee kunnen investeren 
en eigenaar worden van dit zonnige 
project. Bovendien kan je thuis de ge-
produceerde groene energie afnemen. 
Zo gaat niet enkel de stroom, maar 
ook de meerwaarde naar de lokale 
gemeenschap.

GEMEENTE MET KLIMAATAMBITIES
Het lokaal bestuur ondertekende eind 
vorig jaar het Burgemeestersconve-
nant 2030. Daarmee bevestigde het 
bestuur haar klimaatengagement en 
duurzaamheidsambities. 

Het Burgemeestersconvenant mikt 
op 40% minder CO2 -uitstoot op het 
gemeentelijke grondgebied tegen het 
jaar 2030. Naast heel wat andere maat-
regelen zet de gemeente daarom in op 
de lokale productie van hernieuwbare 
energie. 

Daarbij mikken we op een groot project 
met zonnepanelen waar de burgers zelf 
eigenaar van zijn. Zo wordt de ener-
gietransitie niet enkel duurzaam, maar 
ook democratisch.

WAAR KOMEN ZONNEPANELEN?
Momenteel onderzoekt Ecopower het 
plaatsen van zonnepanelen op zes 
gebouwen: GC Kadans, de bibliotheek, 
het Huis van het Kind, GC ‘t School-
huis, wijkhuis Sterbos en de gemeente-
lijke technische dienst.

FINANCIËLE EN ECOLOGISCHE WINST
In totaal gaat het over zo’n 310 co- 
öperatieve zonnepanelen, goed voor 
een jaarlijkse productie van ongeveer 
105.000 kWh. Dat is voldoende groene 
stroom voor het verbruik van 30 ge-
middelde Vlaamse gezinnen. Omge-
rekend naar CO2-uitstoot betekent dit 
een jaarlijkse besparing van 36 ton.

De elektriciteit wordt grotendeels 
plaatselijk verbruikt door de gemeen-
te tegen een voordelig tarief. Het 
overschot wordt op het net gezet en ge-
leverd aan de klanten van Ecopower. 

Zo wordt het energieverbruik van 
Wuustwezel groener én goedkoper. De 
CO2-uitstoot daalt en er komt budget 
vrij voor andere openbare uitgaven.

GEEN COMMERCIËLE AANPAK
De financiering, realisatie en opvolging 
van het project legt het lokaal bestuur 
in handen van Ecopower. Door te 
kiezen voor een coöperatieve in plaats 
van commerciële aanpak, biedt dit 
project voordelen voor het klimaat, de 
gemeente én de lokale gemeenschap.

De elektriciteit die niet ter plaatste 
rechtstreeks verbruikt wordt, gaat 
via het net naar de coöperanten van 
Ecopower. 

Zo kunnen ook de inwoners van 
Wuustwezel mee genieten van de lo-

kale groene stroom, geproduceerd door 
de installaties waar ze zelf eigenaar 
van zijn. 

En de winst van het project? Die 
stroomt net zoals de elektriciteit terug 
naar de gemeenschap via een dividend 
op het coöperatieve aandeel en via 
nieuwe investeringen in duurzame 
energieprojecten.

HET COÖPERATIEVE MODEL
Ecopower is een burgercoöperatie 
voor hernieuwbare energie, ook wel 
REScoop (Renewable Energy Sources 
Cooperative) genoemd. Dat is een bur-
gerinitiatief dat omgevingsenergie uit 
zon en wind oogst voor lokaal gebruik. 
De productie-installaties zijn eigen-
dom van alle coöperanten samen. Dat 
is burgerenergie! Iedereen uit de regio 
Wuustwezel is van harte welkom om 
mee te investeren in de zonnepanelen.

WORD JIJ MEDE-EIGENAAR?
Je kan mee participeren in de coöpe-
ratieve zonnepanelen in Wuustwe-
zel via Ecopower. Daarvoor koop je 
een of meerdere aandelen met een 
waarde van 250 euro. Zo word je mee 
eigenaar van de zonnepanelen op de 
verschillende gemeentedaken en van 
alle andere productie-installaties van 
Ecopower. Meer informatie vind je op 
www.ecopower.be/ikdoemee.

DIGITAAL INFOMOMENT OP 17 JUNI
Op woensdag 17 juni om 20 uur orga-
niseert het lokaal bestuur samen met 
Ecopower een digitaal informatiemo-
ment. Schrijf je in op www.ecopower.
be/infosessie-wuustwezel voor meer 
uitleg over de zonne-installaties op de 
gemeentelijke gebouwen en hoe je mee 
kunt participeren.

Investeer in zonnepanelen 
op gemeentelijke gebouwen
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UiTpas van Polder tot Kempen
Geniet van een UiTzonderlijk vrijetijdsaanbod!
In oktober stapt onze gemeente mee in de UiTpas 
van Polder tot Kempen. Met een UiTpas worden 
vrijetijdsactiviteiten nog leuker, want je spaart 
punten die je kan omruilen tegen voordelen. 
Je kan je UiTpas gebruiken bij allerlei 
activiteiten in onze gemeente maar 
ook in Brasschaat, Brecht, Essen, 
Kalmthout, Schilde, Schoten, Stabroek 
en Wijnegem. Denk maar aan een 
zwembeurt, sportkamp, jeugdactiviteit, 
concert, theatervoorstelling of een 
bezoekje aan de bib. 

WAT IS UITPAS?
UiTpas is een spaarkaart. Telkens als je 
deelneemt aan een UiTactiviteit, spaar 

je punten. UiTpas is ook een voordeel-
kaart waarmee je punten kan inruilen 
voor extra voordelen, zoals gadgets, 
kortingen, gratis tickets, enzovoort. 

Je kan de UiTpas gebruiken in je eigen 
gemeente en ook in de meer dan 65 
andere UiTpas steden en gemeenten.

WAAR KOOP IK EEN UITPAS? 
Je kan een UiTpas kopen vanaf oktober 
op verschillende locaties in onze 

gemeente en betaalt 5 euro. Je krijgt bij 
aankoop in ruil een aantal welkomst-
voordelen en 3 punten op je UiTpas. 
Waar je de UiTpas kan kopen en welke 
voordelen dit zijn, krijg je later nog te 
horen. 

OOK VOOR KINDEREN EN 
JONGEREN 
UiTpas is er voor jong en oud! Ben je 
jonger dan 18 jaar, dan betaal je 2 euro 
in plaats van 5 euro voor je UiTpas. 

KANSENTARIEF GELDIG IN DE 
VOLLEDIGE REGIO 
Als je in één van de deelnemende ge-
meenten woont en je hebt recht op een 
verhoogde tegemoetkoming of je bent 
in schuldbemiddeling, dan krijg je met 
je UiTpas 80% korting bij deelname aan 
UiTpas-activiteiten. Je betaalt in dit 
geval 1 euro voor je UiTpas. 

WAAROM ZOU IK EEN UITPAS 
KOPEN? 
Met de UiTpas kan je als inwoner 
vanaf oktober nog meer genieten van 
cultuur, sport en vrije tijd. 

Via de gemeentelijke kanalen zal je 
de komende maanden meer te weten 
komen over de UiTpas Van Polder tot 
Kempen. 

 www.wuustwezel.be/uitpas - www.uitpas.be - www.uitinvlaanderen.be 

Regenboogzebrapaden kleuren de weg
Wuustwezel is drie regenboogzebrapaden 
rijker. Het lokaal bestuur wil zich daarmee 
profileren als een gemeente waar iedereen 
zich thuis kan voelen en protesteren tegen elke 
vorm van discriminatie en ongelijkheid.

De gemeentelijke technische dienst heeft vorige maand drie 
regenboogzebrapaden geschilderd. Die kleuren het wegdek 
in Gooreind op de Theo Verellenlaan ter hoogte van het 
Schoolhuis en de kerk, in Loenhout tegenover café De Kievit 
aan het begin van de Brechtseweg en in Wuustwezel aan de 
Guido Gezellelaan evenwijdig met Bredabaan (foto).

Op maandag 17 mei werd het zebrapad in Wuustwezel offici-
eel ingehuldigd tijdens de internationale dag tegen homo-

fobie. Het schepencollege kreeg daarbij hulp van een klas 
uit de nabij gelegen middelbare school Stella Matutina. De 
leerlingen volgen een traject met Paars, een organisatie die 
scholen bijstaat met lessen rond seksuele geaardheid.

 www.paars.today
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Stel je vragen over gezonde voeding
Gezonde voeding is samen met mentaal wel-
bevinden en bewegen de basis voor een goede 
algemene gezondheid. Maar wat is juist gezon-
de voeding? En hoe maak ik de goede keuze? 

Welke voordelen heeft gezonde voeding op mijn lichaam en 
hoe lees ik juist die voedingsdriehoek? Over weinig onder-
werpen wordt er zoveel geschreven en verkondigd als over 
voeding. Iedereen heeft wel een mening. Wat is nu waar en 
wat is klinkklare onzin? 

De diëtisten van de eerstelijnszone beantwoorden graag al 
jouw vragen. We vertrekken vanuit een kort woordje over 
de voedingsdriehoek en beantwoorden dan in een online 
chatsessie vragen over gezonde voeding. 

Heb jij ook vragen? Ga dan naar www.eerstelijnszone.be/
afwisselend-eten-lokale-acties en neem gratis deel aan een 
gratis sessie op donderdag 10 juni van 09u30u tot 11u30. 
Daarnaast zijn er op woensdag 16 juni van 19u tot 21 uur. een 
toelichting voor ouders.

Week van de mantelzorg
Tijdens de week van de man-
telzorg’ van 21 juni tot 27 juni, 
plannen we dit jaar enkele acti-
viteiten om de mantelzorgers een 
hart onder de riem te steken en 
mantelzorg in de kijker te zetten.

De dienstencentra zorgen tijdens deze 
week dagelijks voor tips online en in of 
aan de gebouwen. Kom zeker eens een 
kijkje nemen. 

GEKNUTSELDE BLOEMEN
We willen iedereen de kans geven om 
hun familie, vriend, buur of andere man-

telzorger een bedankje te geven voor de 
ondersteuning tijdens de pandemie.

Op verschillende pleintjes in de ge-
meente zullen we bloemenperkjes met 
geknutselde bloemen aanleggen waar 
je bloemetjes kan komen plukken voor 
iemand die ze willen bedanken. 

Deze bloemetjes werden gemaakt 
door kinderen en volwassenen van de 
gemeente Wuustwezel zelf. Post daar 
zeker een foto van op je sociale media! 

#weekvandemantelzorg   
#zetiemandindebloemetjes

Op volgende locaties in Wuustwezel 
kan je bloemetjes plukken:

BRAKEN:
• De kapel (VBS ’t Kantoor)

DEUREIND:
• Sint-Willebrorduskapel (Westdoorn)

STERBOS
• Wijkhuis
• ‘t Roetje

GOOREIND
• Amandina
• Sint Jozefplein
• Sportpark Koch

LOENHOUT
• Wijkhuis
• Visserij 
• Mgr Jansenlaan
• Henningenlaan

WUUSTWEZEL
• Achter d’Hovenplein
• Sportlaan
• Oorlogsmonument gemeentepark
• Troostplekje Ferm

 LDC Ter Wezel - 03 667 61 58 of LDC Wijkhuis - 03 236 58 69

 www.eerstelijnszone.be/elz-nooderkempen-afwisselend-eten

Prisma Mantelzorg
Ben je zelf mantelzorger, dan is het misschien interessant om kennis te maken 
met Prisma Mantelzorg. Via een vragenlijst kan je nagaan of je draagkracht als 
mantelzorger nog voldoende groot is. Wil je hier meer over weten? Neem dan 
contact op met de dienstencentra.
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Subsidie voor zwaluwnesten
Zwaluwen zijn sinds mensenheugenis een deel van onze 
natuur en cultuur. Iedere lente komen de zwaluwen 
vanuit Afrika naar onze streken terug om te broeden

De laatste tijd gaat het aantal zwalu-
wen echter sterk achteruit omdat er 
ieder jaar meer en meer zwaluwnesten 
verdwijnen. 

Hoog tijd om de huis-, boeren- en 
gierzwaluwen, soorten die voor hun 
nestplaatsen aangewezen zijn op de 
mens, ter hulp te komen. Met enkele 

eenvoudige ingrepen kunnen we veel 
doen voor deze bijzondere gasten.

Het lokaal bestuur heeft dan ook beslo-
ten om een subsidie te geven voor het 
in stand houden en beschermen van 
nestgelegenheden voor huis-, boeren- 
en gierzwaluwen.

De subsidie bedraagt voor het bescher-
men en in stand houden van:
• één nestgelegenheid: 10€ per jaar;
• een kleine kolonie met 2 tot 3 zwa-

luwnesten: 25€ per jaar;
• een middelmatige kolonie met 4 tot 5 

zwaluwnesten: 38€ per jaar;
• een grote kolonie met 6 of meer 

zwaluwnesten: 50€ per jaar.

Enkel bewoonde nesten komen in 
aanmerking. Meerdere legsels in één 
broedseizoen in hetzelfde nest worden 
aanzien als één nest. 

Het aanvraagformulier vind je op 
www.wuustwezel.be/gemeentelijke-
-acties 

 Dienst groen - 03 690 46 24 - groen@wuustwezel.be.

Maak eens een bij blij
Van zondag 30 mei tot en met zondag 6 juni orga-
niseert het Departement Omgeving de achtste edi-
tie van Week van de Bij. De campagne wil iedereen 
aanmoedigen zich in te zetten voor een betere leef-
omgeving voor zowel honingbijen als wilde bijen. 
Zo kunnen minder beton en meer bloemen, plan-
ten en bomen zorgen voor meer voedsel voor bijen. 

BIJENHELDEN BREKEN UIT 
Bijen verdienen aandacht in een breder biodiversiteitsver-
haal. Ze vervullen immers een uiterst belangrijke functie 
als bestuiver van landbouwgewassen, fruitteelten en wilde 
planten maar ze hebben het steeds moeilijker om te overle-
ven. Zo leeft 80 procent van de bijen onder de grond. Maar 
hoe meer verharde oppervlakten er zijn, hoe meer dakloze 
bijen. 

RUIL BETON VOOR BIJENBLOEMEN
Na enkele droge zomers is de vraag naar verharding en 
kunstgras gestegen. Hagen worden vervangen door steen-
korven en opritten geplaveid met stenen voor meerdere 
wagens. Daardoor kan het water moeilijker in de bodem 
sijpelen en warmt de directe omgeving bij hitte nog meer 
op. Ook voor bijen wordt zo het menu van hun restaurant 

beperkter. Voor zandbijen is er minder plaats vrij voor hun 
verblijfplaats in de bodem.

De achteruitgang van de wilde bijenpopulatie in Vlaanderen 
is onder andere een gevolg van de verharding van onze open 
ruimte. Wil je de bijen een handje helpen? Dat kan door mee 
te ontharden, bomen en struiken te planten, bloemen te 
zaaien en bloemenrijke graslanden in te richten voor bijen. 
Alle beetjes helpen. Kijk voor meer info zeker eens op  
www.weekvandebij.be.

 Dienst groen - 03 690 46 24 - groen@wuustwezel.be
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Ceciel bedenkt zelf een marathon
Ceciel van der Muuren heeft tijdens de lockdown 
getraind voor het lopen van een marathon. 
Na een trainingsschema van vier maanden 
waagde ze haar kans op 18 april.
Kan je je even voorstellen? 
Ik ben 50 jaar en woon sinds 12 jaar in 
Gooreind. Ik ben al 30 jaar werkzaam 
in de optiek. Piano spelen is een grote 
hobby van me, ik geef thuis pianoles-
sen. Om me fysiek en mentaal goed te 
voelen, sport ik graag. Daarom geef ik 
wekelijks aan een groep vijftigplusda-
mes in Putte gymles.

Hoe en wanneer ben je begonnen met 
het hardlopen? 
Rond mijn 30ste ben ik begonnen met 
hardlopen. Ik liep wekelijks een ronde 
van 10 km, tot ik de 20 km van Brussel 
kon meelopen. Ik zag de stad ineens 
met andere ogen. De sfeer van de lo-
pers en toeschouwers trok me erg aan. 

Daardoor ben ik meer gaan trainen 
om aan verschillende dorpslopen 
te kunnen deelnemen. Maar na een 
aantal wedstrijden begon ik van een 
marathon te dromen. De vele trai-
ningsmaanden, het afzien tijdens die 
lange afstand en de voldoening en trots 
als je dan de eindmeet haalt, leken mij 
een enorme uitdaging. 

Na de nodige voorbereiding, besloot 
ik serieus te gaan trainen voor de 
marathon van Eindhoven, waar ik 
ben opgegroeid. Op een warme dag in 
oktober 2019 liep ik mijn eerste mara-
thon. Mijn familie en oude bekenden 
stonden langs de route. Het was een 
fantastische ervaring: loodzwaar maar 
ook geweldig.

Welke andere wedstrijden heb je 
gelopen?
De duurlopen boven de 30 km zijn het 
zwaarst. Daarbij kom ik telkens de man 
met de hamer tegen. Maar eenmaal 
volbracht, ben je het afzien al snel 
vergeten. Ik dacht al snel ‘dat kan best 
wat beter’. 

Dus ben ik weer gaan trainen. In maart 
2020 heb ik samen met een maat de 
2Rivers in Zaltbommel gelopen. Van-
wege corona zonder publiek en andere 
lopers. Het is een mooie uitgestippelde 
route, door het dorp en over de dijken 
langs de Maas en Waal. De vergezichten 
over het water maken het een aparte 
beleving.

Hoe verloopt de voorbereiding? Wa-
ren er andere mensen bij betrokken?
De voorbereiding duurt zo’n 16 weken 
en daarbij train ik gemiddeld vier keer 
per week. De trainingen zijn het fijnst 
op de atletiekpiste in Gooreind. Tijdens 
de wintermaanden is dat ideaal, want 
dan is de baan ‘s avonds verlicht.

Verder bereid je je voor op de lange 
lichamelijke en geestelijke belasting. 
Het eerste stuk loop je nog redelijk fris, 
maar de tweede helft raken je reserves 
op. Alle energie gaat naar je spieren en 
daardoor ligt de spijsvertering nagenoeg 
stil. Na 30 km word ik wazig in mijn 
hoofd. Je lichaam en spieren schreeu-
wen om te stoppen. De laatste 10 kilo-
meters vereisen doorzettingsvermogen.

Was het deze keer anders dan andere 
keren en in hoeverre speelde corona 
daarbij een rol?
Tijdens het coronajaar heb ik als 
tijdverdrijf veel gelopen en gesport. 
Daarom zocht ik begin dit jaar weer 
naar een uitdaging. Omdat er nog altijd 
geen ruimte was voor evenementen, 
bedacht ik ‘Marathon De Maatjes’. Ik 
stippelde een veilige, autoluwe route 
uit met start en finish bij uitkijktoren 
de Klot.

Op 18 april startte ik stipt om 10 uur bij 
de Klot. Het was perfect loopweer: fris 
en weinig wind. Mijn vriend fietste de 
eerste kilometers mee en daarna twee 
bijrijdsters. De shirts met opdruk vie-
len goed op. Er waren veel koersfietsers 
en wandelaars die me aanmoedigden. 
Dat was super leuk. 

Tussen Wuustwezel en Nieuwmoer 
is het prachtig. Ik genoot van de vele 
weilanden, de natuur, het bos, het 
wuivende riet, de rustige lanen. Na 
4,5 uur lopen bereikte ik de finish. Er 
waren spandoeken, lieve vrienden met 
bloemen en champagne. Onbekenden 
stonden me toe te juichen. Het duo 
“Dos Sonidos’ verwelkomde met hun 
live-muziek. Dat was werkelijk onver-
getelijk. 

Heb je nog een boodschap voor de 
mensen van Wuustwezel ? 
Probeer, als het wat tegenzit, jezelf een 
(sportief) doel te stellen wat je graag 
wilt bereiken. Maak dan een reële 
planning waaraan je je zo goed moge-
lijk houdt. Het traject naar je doel toe, 
is al een heerlijke bezigheid. Je eind-
doel behalen is het mooiste wat er is!

Marathon For Hope

Wil jij ook eens een marathon lopen? 
Je hebt nog bijna een jaar om te trainen 
voor de Marathon for Hope. Die staat 
gepland voor 14 mei 2022. Door deel 
te nemen, steun je de Athletes for 
Hope revalidatieweide in Achterbrug. 
Meer info op de facebookpagina van 
185CoachingCenterMarcHerremans
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Rode Kruis bezorgt drinkbaar water
In Rwanda heeft slechts 57% van de gezin-
nen toegang tot drinkwater op minder dan 
30 minuten van hun huis. Vele huishoudens 
hebben gedeelde of slecht gebouwde toilet-
ten die hen vatbaar maken voor ziekten als 
chronische diarree, rotavirus of cholera. 

In ontwikkelingslanden krijgen jonge kinderen gemiddeld 
drie keer per jaar diarree. Slechts 39% van hen wordt behan-
deld. Daardoor doodt diarree meer kinderen jonger dan vijf 
jaar dan malaria, aids en mazelen samen. 

Door de uitbouw van goede water- en sanitaire voorzienin-
gen te ondersteunen en simultaan in te zetten op gedrags-
verandering voor betere hygiëne, helpen we diarree te 
voorkomen 

MEER KANSEN DOOR ZUIVER WATER
Hygiëne en toegang tot zuiver water verhogen je kansen. 
Een universele toegang tot drinkwater, toiletten en hygiëne 
verhoogt de kansen voor vrouwen en kinderen, de kansen 
op een goede gezondheid en op economische groei. 

Het Rode Kruis gelooft dat iedereen toegang moet hebben 
tot zuiver water. De aanleg van waterleidingen, opslagplaat-
sen, kraantjes en toiletten zijn essentieel, net zoals de focus 
op het correct gebruik ervan en gedragsverandering. 

Er werd al 30 km waterleiding aangelegd, er werd gezorgd 
voor toiletten en leerden het juiste gebruik ervan. In de 
scholen worden gescheiden toiletten gebouwd. Sensibilisatie 
en onderhoud van wat is aangelegd hoort er ook bij

WAAR DRAAGT DIT PROJECT AAN BIJ?
1. Rode Kruis-Vlaanderen zorgt voor kwetsbaren en zet in 

op zelfredzaamheid. 
2. Het bevorderen van de hygiëne is een van de speerpunten 

bij de internationale operaties 
3. Menselijkheid, onpartijdigheid, vrijwilligheid en universa-

liteit zijn fundamentele beginselen

 www.rodekruis.be/ontwikkelingssamenwerking

Draaien aan het wieleke, 
luisteren naar het landschap
Sinds begin mei is Wuustwezel vijf luisterpalen 
rijker. Door te draaien aan het wieleke, vertellen de 
luisterpalen een verhaal van landschapsevolutie. Zo 
komt de geschiedenis van deze gebieden weer tot leven 
en kijk je voortaan met andere ogen naar het landschap. 

Aan elke luisterpaal hangt een info-
bord met foto’s en een QR-code. Via 
deze codes lees je meer achtergrondin-
fo over de gebieden.

Zo leer je bijvoorbeeld dat het Marum 
ooit bewoond was en hoe het klooster-
domein in Gooreind haar huidige vorm 
verkreeg. Je komt vast nog meer dingen 
te weten over onze gemeente.

TWEE NIEUWE FIETSROUTES
De palen staan verspreid over het 
grondgebied van Wuustwezel. Je vindt 

de luisterpalen aan de Naald van Ter-
beek en het domein van de Francisca-
nessen, aan de Klot, de Gasthuishoeve 
en het Marum.

De luisterpalen zijn met elkaar verbon-
den door middel van twee fietslussen 
van respectievelijk 21 en 27 km, maar 
je kan er ook vlakbij parkeren met de 
auto.

Ga voor een gratis folder of meer info 
over de luisterpalen zeker eens langs 
bij de Dienst Toerisme.

 Dienst toerisme - 03 690 46 43 - toerisme@wuustwezel.be
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Fotozoektocht te voet of met de fiets
De lichtwagenbouwers van Achterdorp organiseren een 
fotozoektocht. Er is een wandelroute van 6 km uitgezet door 
het centrum van Wuustwezel en een fietstocht van 35 km 
die je ook naar Loenhout en Gooreind voert.

Deelnameformulieren kosten 5€ en zijn verkrijgbaar bij dag-
bladhandel Papyrus, dagbladhandel Holemans, Speelgoed-
winkel Den Huffel en ‘t Snoepwinkeltje. Je kan meedoen tot 
5 september.

 Lichtwagenbouwers Achterdorp - 0478 67 52 27 - fooske@telenet.be

Win een zomerscheurkalender
Deze zomer een leuke uitdaging, opdracht of 
activiteit voor elke dag? Dat kan! Je kan een 
super coole zomerscheurkalender winnen zodat 
je je deze zomervakantie niet hoeft te vervelen.
De kalender bevat originele, laagdrempelige en coronaproof 
activiteiten en uitdagingen voor het hele gezin. Daarnaast 
is er elke dag een grappig dilemma om over na te denken, 
ruimte om aan te duiden hoe je jezelf vandaag voelt, welk 
weer het wordt en plaats voor eigen notities.

HOE KAN JE WINNEN? 
Deze zomer is Vlieg opnieuw aanwezig voor verschillende 
zoektochten. Er staan er heel wat op het programma, onder 
andere in de bibliotheek, in de verschillende speelbossen en 
tijdens Vlaanderen Feest.

Hou alle info goed in de gaten zodat je erop tijd bij bent om 
kans te maken op de kalender! 

 Dienst jeugd - 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be

Ga op auto- en fietszoektocht 
met Landelijke Gilde
De Landelijke Gilde heeft enkele mooie zoektochten uitgestippeld 
vanuit onze gemeente. Je kan de tochten maken met de auto of met 
de fiets. Begin- en eindpunt is aan de toeristische dienst.

De fietsroute is 42 km lang. De autoroute is 8 km langer en 
loopt deels over andere wegen. Voor kinderen tot 12 jaar is 
er ook een kinderzoektocht van 9 km, die je kunt fietsen of 
wandelen.

Op de website streekzoektocht.be vind je de routebeschrij-
ving en een deelnemingsformulier. Je kan deze ook ophalen 
bij de toeristische dienst. Om geldig te zijn moet je er wel 
een orginele startsticker op kleven, die je kan krijgen aan het 
onthaal. 

Je kan deelnemen van 5 juni tot 19 september. Stuur het 
ingevulde formulier voor 24 september op naar Streekzoek-
tocht Landelijke gilden, Maal 1, 2440 Geel of lever deze in 
aan de ingang van het toeristisch kantoor. Zo maak je kans 
op een prijs uit de prijzenpot van 5000€ voor de auto- en 
fietstocht en 500€ voor de kinderzoektocht.

 Dienst toerisme - 03 690 46 43 - toerisme@wuustwezel.be

             



Wat vrijdagmorgen 23 april begon als 
een kleinschalige natuurbrand op het 
Groot Schietveld in Brecht, evolueerde in 
een mum van tijd tot een enorme vuur-
zee, waarvan de rookpluimen tot ver in 
het Waasland voor hinder zorgden.

In de loop van de dag werden tiental-
len brandweerlieden opgetrommeld 
uit naburige gemeenten, maar ook uit 
Antwerpen, Limburg en Nederland. 
Het Nederlandse leger stuurde twee 
indrukwekkende Chinook helikopters die 
tot 7500 liter water konden droppen op 
de meest bedreigde zones. Een uniek 
staaltje teamwork!

Voor de zekerheid moesten ongeveer 
400 bewoners hun huis aan de rand 
van het militair domein verlaten. Hier-
voor werd een opvangcentrum ingericht 
in ‘t Schoolhuis. Medewerkers zochten 
onderdak voor wie niet bij familie of 
vrienden terecht kon.

De geëvacueerde inwoners uit Wuust-
wezel beleefden enkele spannende uren 
en dagen. Hoewel zij onverwacht door 
de politie werden verwittigd om hun 
woning te verlaten, werkten ze begripvol 
mee aan de evacuatie.

Andere inwoners van Brecht en Wuust-
wezel boden spontaan hulp aan. Het 
was hartverwarmend om te zien dat 
onze inwoners elkaar vonden en onder-
steunden. Bedankt aan alle inwoners 
die hulp aanboden of hun thuis open-
stelden voor geëvacueerde inwoners.

Naast de menselijke en financiële 
gevolgen, heeft de brand een enorme 
ecologische schade aangericht aan 
bodembroeders, amfibieën, reptielen en 
de heidevegetatie. Die volledige schade 
is nog niet in kaart. De lolale besturen 
van Brecht en Wuustwezel willen lessen 
trekken uit deze ramp en het gesprek 
aangaan met Defensie over hoe er in 
de toekomst wordt omgegaan met het 
militair domein.
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MELDINGSKAART 
GEMEENTE WUUSTWEZEL

Je kan met dit formulier problemen melden 
die verband houden met de gemeentelijke 
dienstverlening. Je vindt het formulier ook 
online op onze website www.wuustwezel.be

Gegevens

Naam:   

Adres:   

Datum:   

Situering: waar doet het probleem zich voor? 

Straat:  

Nr:  

Andere verduidelijking:  

Onderwerp
 fiets- en voetpaden
 defecte verlichting, nummer paal:  
 beschadigd wegdek
 riolering, rioolputjes, afwatering
 onderhoud van zijbermen, ruimen grachten
 sluikstorten 
 hondenpoep
 onderhoud aanplantingen
 parkeerproblemen
 verkeersborden, verkeerslichten
 lawaai, nachtlawaai
 andere:  

  

 

Verklaring

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bezorg de meldingskaart op het  
gemeentehuis, Gemeentepark 1,  
2990 Wuustwezel
Je ontvangt zo snel mogelijk een antwoord met de  
vermelding hoe jouw klacht zal afgehandeld worden.  
Anonieme meldingskaarten worden niet behandeld. 

GEMEENTE WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
www.facebook.com/wuustwezel – www.twitter.com/GemWuustwezel 
Maandag  9.00u – 12.00u 13.30u – 16.30u 18.00u – 
19.30u 
Di, wo, do & vr   9.00u – 12.00u 13.30u – 16.30u 

Zitdag burgemeester
Gemeentepark 1 - 2990 Wuustwezel 
03 690 46 12 - secretariaat@wuustwezel.be
Als je de burgemeester of een van de schepenen wil spreken,  
kan je een afspraak maken via het secretariaat.

Schepencollege
Dieter Wouters  0498 39 56 00  burgemeester@wuustwezel.be
Mai Van Thillo 0474 73 63 21  mai.vanthillo@wuustwezel.be 
May Aernouts  0495 84 23 65  may.aernouts@wuustwezel.be
Sus Vissers  0495 51 77 79  sus.vissers@wuustwezel.be 
Kris Van Looveren  0499 25 38 06  kris.vanlooveren@wuustwezel.be
Rit Luyckx 0474 73 89 80  rit.luyckx@wuustwezel.be
Katrin Kempenaers  0474 60 74 13  katrin.kempenaers@wuustwezel.
be 

Recyclageparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken ver-
spreid over negen gemeenten (naast Wuustwezel ook Brasschaat, Brecht, 
Essen, Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). 
Adressen en openingsuren vind je op www.igean.be

OCMW
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – onthaal@wuustwezel.be

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Ter Wezel
Achter d’Hoven 65 – 03 667 61 58
dienstencentrumterwezel@wuustwezel.be

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Wijkhuis
Brechtseweg 29 – 03 236 58 69
dienstencentrumwijkhuis@wuustwezel.be

Handicar & Minder Mobielen Centrale (MMC)
Achter d’Hoven 65 – 03 633 08 88 – mmc.handicar@wuustwezel.be

Opvoedingspunt Wuustwezel
Gasthuisdreef 6A - 03 270 06 70 – info@opvoedingswinkelbrasschaat.be

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Elke eerste dinsdag van de maand, van 13.00u tot 15.00u.
Elke vierde donderdag van de maand, van 9.00u tot 12.00u 
en van 13.00u tot 15.30u.
Door de coronacrisis zijn er momenteel geen zitdagen mogelijk. 

Jongeren Advies Centrum (JAC)
Dorpsstraat 3 – 2920 Kalmthout – 03 232 27 28
jacplus@cawantwerpen.be - www.jac.be

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Ma tot vr: 9.00u - 19.00u Za: 9.00u - 17.00u– 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vr: 9.00u - 12.00u Wo: 9.00u - 19.00u - 03 202 87 50

Brandweerzone Rand post Wuustwezel
A. Blommaertstraat 3
03 690 19 20 - wuustwezel@brandweer.zonerand.be

NOODNUMMERS
Brandweer/ambulance: 100 of 112
Politie: 101
Kinder- en jongerentelefoon: 102
Rode Kruis: 105
Tele-onthaal: 106
Zelfmoordlijn: 1813

STORINGEN EN HINDER
Defecte straatlamp: 0800 63 535
Gasreuk: 0800 650 65
Info en klachten huisvuil: 03 350 08 14 of 0800 1 46 46
Milieuhinder: 03 690 46 77
Pidpa – Hidro Rio (water): 0800 903 00
Storingen en defecten elektriciteit en aardgas: 078 35 35 00

WACHTDIENSTEN
Dokter: 03 650 52 53
Weekend/feestdagen:
www.hwpnoordrand.be

Tandarts: 0903 39 969
Apotheek: 0903 99 000
www.apotheek.be
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Wuustwezel

Nationale
Streekzoektocht

  Poort  
    naar het
 Platteland

 Wanneer  Van 5 juni tot 19 september

Startplaats   Poort naar het Platteland 
Dorpsstraat 36 in Wuustwezel
Elke dag open van 9.30 tot 14 uur

 Prijzenpot   5000 euro fiets- en autozoektocht
 500 euro kinderzoektocht

 Deelname gratis

 Info  streekzoektocht.be

Fietszoektocht: 42 km
Autozoektocht: 50 km
Kinderzoektocht: 9 km

Goed idee!
Raadpleeg voor je vertrek

 altijd onze website 

streekzoektocht.be
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