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De Kampweg en de Wuustwezelsesteen-
weg (N133) worden volledig heraange-
legd. De werkzaamheden beginnen op 
maandag 3 mei en duren tot vrijdag 11 juni. 
Tijdens de werken is de gewestweg afge-
sloten voor het doorgaand verkeer.
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Het vaccinatiecen-
trum Noorderkem-
pen kan terugvallen 
op een grote groep 
vrijwilligers. We vroe-
gen aan Luc Ribbens 
hoe dat verloopt.
p 15.

7

16

6

Alle activiteiten in dit W-tje zijn 
onder voorbehoud van verdere 
evolutie coronacrisis.
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Warm Wuustwezel 

Ditmaal geen burgemeester op de foto maar wel 
een eerbetoon aan de brandweerlieden die de grote 
natuurbrand van 23 en 24 april hebben bestreden. 

Ze kwamen van overal: Wuustwezel, buurgemeenten, 
provincie, uit het verre Limburg en Nederland.

Deze brand bracht veel emoties teweeg bij ons 
allemaal. Van schrik tot spanning, van woede tot 
verdriet. 

Maar wat het ook teweeg bracht was…warmte. 
Wuustwezel…wat waren jullie warm. 

De ramp was nog maar goed en wel aan de gang en 
de eerste berichtjes met een hulpaanbod kwamen 
binnen:

• boeren die water wilden leveren
• mensen die geëvacueerden wilden opvangen
• winkels en horeca die eten aanboden
• mensen die applaudisseerden bij élke 

brandweerwagen die passeerde 
• kinderen die een bloemetje brachten
• de lovende woorden op sociale media
• de campingbewoners die de hulpverleners 

bijna letterlijk om de nek vlogen…

Er zullen hopelijk heel wat lessen getrokken worden 
uit deze brand maar één les is nu al bekend: er is 
héél wat meer nodig dan corona of een brand om de 
warmte uit de mensen van Wuustwezel te halen. 

Dank jullie wel !
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Weetjes

Begin februari werd de buurt- enquête gelanceerd. Via deze bevraging wil het lokaal bestuur meer zicht krijgen 
op wat er leeft in de verschillende buurten en wijken in de gemeente. We kregen in totaal 514 ingevulde vragen-
lijsten terug. De eerste resultaten worden verderop in dit magazine gepresenteerd.

Dag van de eerlijke handel op 8 mei
De rijst in je keukenkast, de koffie of thee aan je 

ontbijttafel, je banaan of het stukje chocolade als 
vieruurtje: ze bevatten grondstoffen die niet in 

onze contreien geteeld worden. Toon je hart voor 
álle boeren en zet je mee in voor het duurzaam en 

rechtvaardig maken van onze voedselketen. Kom 
op 8 mei naar de Oxfam Wereldwinkel aan de 

Bredabaan en ontdek de wereld achter de winkel. 
Vrijwilligers verwelkomen je met een kop faire 

koffie uit de nieuwe koffiecapsules. Deze passen 
in een Nespresso-apparaat en zijn biologisch 

afbreekbaar

 Oxfam wereldwinkel - wuustwezel@oww.be

Gratis boek voor 
peuters van 1 jaar

Zodra je kindje 1 jaar wordt, 
word je als ouder uitgenodigd 

om een gratis peuterboekje af 
te halen in de plaatselijke bib. 

Maar omdat de bib door de corona 
maatregelen gesloten was, zijn er de 

afgelopen maanden geen uitnodigingen 
verstuurd. Nu de vestigingen in Wuust-

wezel en Gooreind heropenen, zijn ook 
de ouders van kindjes die werden geboren 

tussen augustus ‘19 en maart ‘20 hartelijk 
welkom om hun geschenk op te halen tijdens de 

openingsuren van de bib.

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

Drop je kurkenstop
In de oude sigarenfabriek van Verellen in Gooreind 

is dagcentrum De Oever vorig najaar begonnen 
met een kurkatelier. Hier sorteren mensen met 

een mentale beperking allerlei materialen van 
kurk, die worden vermalen en verwerkt tot 

ecologische isolatie. Om het je gemakkelijk 
te maken, zijn er enkele inzamelbakken 

gemaakt, waar je al je oude kurk kan 
deponeren. Je vindt de inzamelbakken 

op drie plaatsen in Gooreind: aan het 
woonzorgcentrum Amandina,  

’t Schoolhuis en het onthaal van de 
voormalige sigarenfabriek.

  Atelier Verellen - 03 663 62 08 
- tinne.guns@emmaus.be 

Stickerverkoop Rode Kruis
De jaarlijkse stickerverkoop van het 
Rode Kruis is aan zijn zestigste editie toe. 
Normaal staan de vrijwilligers aan een 
kruispunt of een warenhuis met de vraag om 5 
euro te spenderen. Maar om de gekende reden 
kan dit niet. De vrijwilligers mogen wel met een 
stand op de wekelijkse markt Achter d‘Hoven. Op 
woensdag 28 april en 5 mei vind je hen hier met 
de Studio-100 sticker van dit jaar. Steun de lokale 
afdeling. Dit jaar wordt de opbrengst onder 
andere besteed aan een vernieuwing van de 
ziekenwagen en de heropstart van de lessen.

 Rode Kruis Wuustwezel -   
info@wuustwezel.rodekruis.be

514
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De Kampweg en de Wuustwezelsesteenweg (N133) 
worden volledig heraangelegd. De werkzaamheden 
beginnen op maandag 3 mei en duren tot 
vrijdag 11 juni. Tijdens de werken is de gewestweg 
afgesloten voor het doorgaand verkeer.

De gewestweg tussen Brecht en 
Wuustwezel verkeert in slechte staat 
en moet dringend worden vernieuwd. 
Het werk valt in grote lijnen uiteen in 
twee fasen. 

ACHTERBRUG
Het eerste deel loopt vanaf de over-
gang tussen klinkers en asfalt ter 
hoogte van de begraafplaats van 
Wuustwezel en loopt tot net voorbij de 
Schaapsdijk. 

Deze fase heeft vooral impact voor de 
wijk Achterbrug, omdat de bewoners 

alleen weg kunnen via de gewestweg. 
De eerste dagen kunnen zij buiten 
rijden via de Vloeikensstraat richting 
Brecht. Na de eerste week kunnen 
de bewoners vanuit Achterbrug naar 
Wuustwezel rijden.

VAN SCHAAPSDIJK TOT ROTONDE
Fase 2 loopt vanaf het middeneiland 
aan Schaapsdijk tot aan de rotonde 
aan het station in Brecht. Hier zal de 
toplaag en een onderlaag vernieuwd 
worden. Daarnaast worden er vier 
amfibietunnels aangelegd in de buurt 
van het Groot Schietveld, zodat 

salamanders en kikkers kunnen 
oversteken zonder platgereden te 
worden.

OMLEIDING VIA LOENHOUT
Gedurende de werken moet het verkeer 
tussen Wuustwezel en Brecht een 
omleiding volgen. Vanaf het kruispunt 
van de Bredabaan met de Dorpsstraat 
in Wuustwezel wordt het verkeer 
via de N1 en via de N144 naar de 
autosnelweg E19 gestuurd. In de andere 
richting wordt dezelfde omleiding 
voorzien. De fiets- en voetpaden 
blijven onaangeroerd, dus fietsers 
en voetgangers behouden wel steeds 
doorgang.

Zowel de rotonde in Brecht als het 
kruispunt Dorpsstraat-Akkerstraat 
in Wuustwezel blijven open voor 
plaatselijk verkeer. 

 Dienst openbare werken - 03 690 46 32 - conducteur.ow@wuustwezel.be

Volledige heraanleg 
voor Kampweg 

Fiscus helpt bij invullen belastingbrief
De komende weken valt de gevreesde bruine 
enveloppe weer in de bus. Maar dat gebeurt 
steeds minder vaak, omdat veel mensen het gemak 
van de digitale aangifte ontdekken. Je kan ook 
telefonisch hulp krijgen van een medewerker.

REGEL JE AANGIFTE VIA MYMINFIN
Van de meeste mensen weet de fiscus al op voorhand 
welke bedragen bij de verschillende codes moeten 
worden ingevuld. Vanaf begin mei kan je het voorstel van 
vereenvoudigde aangifte raadplegen op de website  
myminfin.be. 

BEVESTIGEN OF CORRIGEREN
Je moet je hiervoor aanmelden met je identiteitskaart 
en je pincode of via itsme. Als de gegevens volledig en 
juist zijn, hoef je dat alleen nog te bevestigen. Je ontvangt 
automatisch jouw aanslag- biljet met de belastingberekening. 
Indien de gegevens onjuist of onvolledig zijn, dan 
moet je ze corrigeren via de website of op het papieren 
antwoordformulier. 

MEER INFORMATIE OF HULP NODIG?
Raadpleeg de website van de FOD Financiën of neem 
contact op met de medewerkers van de belastingdienst via 
het nummer dat op de aangifte staat.

 https://financien.belgium.be/nl/particulieren/belastingaangifte/aangifte - 02 572 57 57
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Op het achterste deel van de begraafplaats 
in Gooreind zijn werken gestart voor de aan-
leg van een natuurbegraafplaats. Op deze 
manier gaan we in op de groeiende vraag 
naar een laatste rustplaats in de natuur.

Er zijn al een aantal bomen geplant en binnenkort komen 
er nog wat bloeiende planten bij. Ook de strooiweide wordt 
mooi opgenomen in dit gedeelte. Zo wordt een verstrooiing 
in de vrije natuur mogelijk.

UITBREIDING URNENKELDERS
Binnenkort kan je dus kiezen voor een begraving in een 
biologisch afbreekbare urne. Verder worden er een paar 
rustbanken geplaatst, zodat nabestaanden in alle sereniteit 
kunnen rouwen. 

Aansluitend wordt het urnenveld uitgebreid. De aannemer 
start begin mei met deze werkzaamheden. Tegelijk worden 
enkele paden aangepakt, die door de jaren heen verzakt 
zijn. Hierdoor zijn de delen waar er gewerkt wordt tijdelijk 
minder goed bereikbaar. 

 Dienst groen - 03 690 46 51 - groen.ow@wuustwezel.be

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

Natuurbegraven in Gooreind

Eerste resultaten buurtenquête
Begin februari werd de buurt- 
enquête gelanceerd. Op die ma-
nier wilden we achterhalen wat 
er leeft in de verschillende buur-
ten en wijken in onze gemeente.

Het is immers de bedoeling om hier in 
de toekomst mee aan de slag te gaan 
en meer in te zetten op het buurtleven 
en de gemeentelijke dienstverlening 
hier meer op af te stemmen. Dit is 
onder meer het geval voor de werking 
van de lokale dienstencentra, de vrije-
tijdsdiensten, enzovoort. 

VERSCHILLENDE SUGGESTIES
De enquête liep van begin februari tot 
eind maart. In amper twee maanden 
kregen we maar liefst 514 ingevulde 
enquêtes terug, waarvan de meeste 
online werden ingediend. We zijn dan 
ook nog druk bezig met de volledige 
verwerking van de resultaten, want 
jullie hebben verschillende suggesties 
doorgegeven. 

Het is alvast duidelijk dat het met 
het buurtleven wel snor zit in onze 
gemeente: de stelling ‘Ik voel me 
helemaal thuis in mijn buurt’ werd het 
vaakst bevestigend geantwoord. 

WORDT VERVOLGD
De resultaten zullen nog in de diep-
te worden uitgewerkt, waarbij we 
per buurt gaan kijken wat de noden 
en suggesties zijn. We willen hierbij 
iedereen die aan de enquête heeft 

deelgenomen hartelijk bedanken voor 
hun inbreng. 

Uiteraard stopt het hier niet; het is 
een begin van een mooie samenwer-
king tussen de burgers en het lokaal 
bestuur. We blijven openstaan voor 
suggesties. Geef je ideeën door aan 
diverse diensten van het lokaal bestuur 
en zeker ook bij de lokale dienstencen-
tra, die een belangrijke rol als buurt-
huis toebedeeld krijgen.
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Uitzonderlijke tijden voor de politie
Ook voor de politie is de coronacrisis een 
uitzonderlijke periode. Bij andere crisissituaties 
ben je kort, maar intens bezig. “Dit tempo kan 
je geen jaar volhouden”, vertelt commissaris 
Patrick De Smedt, die verantwoordelijk is 
voor de handhaving van de maatregelen.
Hoe heeft u het afgelopen jaar be-
leefd?
Het afgelopen jaar had de politie de 
handen vol met allerlei corona-gere-
lateerde taken. Als grensregio kregen 
we ontzettend veel vragen over welke 
maatregelen van toepassing waren en 
hoe die nageleefd moesten worden. 

Anderzijds voerden we veel controles 
uit. Vooral het sluiten van de gren-
zen heeft bijzonder veel mankracht 
gevraagd. Op verschillende cruciale 
posten hebben we het grensverkeer 
dag en nacht gemonitord. Daarnaast 
zetten we ook elders specifieke ploegen 
in die controleerden of de maatregelen 
werden nageleefd.

Soms moeten we snel schakelen. De 
regelgeving verandert vaak op korte 
termijn. De uitdaging bestaat er dan in 
om die snel te analyseren en te verta-
len in richtlijnen op het terrein.

Af en toe kwam er ook kritiek op die 
regels.
Het mes snijdt langs twee kanten. 
Onze agenten moesten streng optre-
den, maar we proberen daar redelijk in 
te zijn. In onze politiezone zul je geen 
verhalen tegenkomen over senioren 

die een boete kregen omdat ze even 
uitrusten op een bankje. 

In de beginfase hebben we eerst 
gewaarschuwd, pas nadien zijn we 
beginnen te verbaliseren. 

Begrijpen mensen dat?
De meeste mensen begrijpen heel goed 
waarom de maatregelen nodig zijn. 
Maar de handhaving kost heel wat 
tijd en mankracht. Wij willen ook zo 
snel mogelijk terug naar een normale 
situatie. 

Gelukkig worden de regels in onze 
zone redelijk goed gevolgd. We hebben 
nog maar drie lockdownfeestjes vast-
gesteld en daarbij zijn er 34 personen 
geverbaliseerd.

Jullie werking werd ook aangepast. 
Wat hield dat in?
Er waren veel aanpassingen nodig. Lo-
gistiek was het een helse job om alles 
op korte termijn coronaproof te krijgen. 

Zo werken we met geschrankte ploe-
gen om onderling contact te vermijden. 
Dat werpt wel zijn vruchten af: tot op 
heden zijn er quasi geen besmettin-
gen in ons korps. Gelukkig, want de 

grootste schrik is natuurlijk dat we 
de dienstverlening niet meer kunnen 
garanderen.

Kan je deze crisis vergelijken met 
andere noodsituaties?
Het is geen typische crisissituatie, 
omdat ze zo lang duurt. Bij andere 
crisissituaties ben je kort, maar intens 
bezig. Nu zijn we intens van start ge-
gaan, maar dat tempo kan je geen jaar 
volhouden. 

Ook onze taken zijn anders dan ge-
woonlijk. Bij reguliere incidenten biedt 
de politie vaak ondersteuning aan de 
brandweer en de ziekenwagen. Bij deze 
crisis staan wij op de voorgrond met 
handhaving. Dat doen we al een jaar 
en het weegt door. 

Nu de vaccinaties op gang komen, ho-
pen we dat we ons in de tweede helft 
van het jaar opnieuw op onze basista-
ken kunnen concentreren.

AANTAL INBREUKEN 
• 437 pv’s maart ‘20 - april 2021
• 99 Avondklok
• 91 Samenscholing
• 50 Niet-essentiële verplaatsing
• 34 Lockdownparty 
• 29 Grenscontrole

 Politiezone Grens - 03 620 29 29 - info@pzgrens.be
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Het lokaal bestuur van Wuustwezel zoekt regelmatig nieuwe medewerkers. Ditmaal 
zijn er vacatures voor een sportpromotor en twee maatschappelijk werkers.

SPORTPROMOTOR
(HALFTIJDS VERVANGINGSCONTRACT)

Als sportpromotor sta je in voor het stimuleren en verhogen 
van de sportparticipatie binnen de gemeente. Het gaat over 
een halftijds vervangingscontract en hiervoor zijn we op 
zoek naar een creatieve duizendpoot die zijn of haar werk 
goed kan organiseren. 

Je bent administratief sterk, maar ook communicatief 
en je weet de doelgroep te motiveren. Je bent een 
klantvriendelijke en hulpvaardige collega die goed kan 
samenwerken. Je bent stressbestendig, flexibel en hebt het 
gevraagde diploma en eventueel de nodige beroepservaring.

2 MAATSCHAPPELIJK WERKERS
(ONBEPAALDE DUUR)

Daarnaast hebben we plaats voor twee gemotiveerde 
medewerkers om onze sociale dienst te ondersteunen bij 
de algemene sociale dienstverlening. Dit omvat onder meer 
maatschappelijke integratie, financiële en andere hulp-  
verlening, budgetbeheer en woonbegeleiding. 

Hiervoor zoeken we hulpvaardige en vriendelijke mensen, 
die inzicht hebben in de werking van een sociale dienst. 
Je hebt een diploma van sociaal-agogisch werk, sociale 
gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma. 
Verder verwachten we dat je goed in een team kan werken 
en een rijbewijs B hebt.

WAT BIEDEN WIJ JOU AAN?
Wij bieden je werk dicht bij huis, in een mooie groene 
werkomgeving. Je komt terecht in een hartelijk team met 
fijne collega’s. Bovenop je loon krijg je nog maaltijdcheques, 
fietsvergoeding en een hospitalisatieverzekering.

INTERESSE VOOR DEZE BOEIENDE UITDAGING?
Kom jij ons team versterken? Stuur dan zo snel mogelijk je 
motivatiebrief, cv, een uittreksel uit het strafregister én een 
kopie van je diploma naar de personeelsdienst. 

Alle informatie over deze functie en de bijhorende selectie-
procedure vind je op de vacaturepagina op  
www.wuustwezel.be/vacatures.

Het lokaal bestuur werft aan

 Dienst personeel - 03 633 52 10 - personeel@wuustwezel.be.

Studentenjobs  
in juli, augustus en september
Het lokaal bestuur zoekt nog vakantiewerkers voor onze thuiszorg. Het gaat om de 
volgende functies:
• 4 gezinshelp(st)ers in de thuiszorg *
• 4 poetshulpen in de thuiszorg *

* Voor deze functies gebeurt de aanstelling onder 
voorbehoud van gunstige coronamaatregelen en de 
garantie op veilige werkomstandigheden.

STEL JE KANDIDAAT VOOR 16 MEI
Het zijn allemaal voltijdse functies  (38u/week) 
maar voor elke functie gelden specifieke studie- en 
leeftijdsvoorwaarden. Je moet aantonen dat je over 
voldoende uren beschikt in je contingent, zodat je 
gedurende de volledige tewerkstelling bij ons bestuur van 
de verminderde RSZ-bijdragen kan genieten.

 Info- en sollicitatiefiche via www.wuustwezel.be/vacatures-bij-OCMW-en-gemeentebestuur
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GEBOORTEN

24/02 Verschueren  Thibeaux

1/03 Puvrez  Melanie

5/03 Lippens  Juliette

5/03 Cop  Ellie

9/03 Meeusen  Pauline

9/03 Hofmans  Stig

11/03 Mols  Léon

12/03 Jaspers  Oscar

16/03 Jibu  Rahela

16/03 Vasiliu  Adelina

18/03 Damen  Kato

18/03 Geysen  Juliette

19/03 Cools  Emma

19/03 Marc  Anastasia

20/03 Koyen  Feline

23/03 Vermeiren  Lennon

24/03 Vissers  Chloé

27/03 Boonen  Jinthe

29/03 Van den Buys  Félien

30/03 Lebeda de Mooij  Hailey

30/03 Snels  Gaëlle

30/03 Roels  Féline

HUWELIJKEN

1/03 Cas  Sam

           & Nuytemans  Anke

OVERLIJDENS
1/03 Van Hal  Maria
 22/12/1924
11/03 De Meurichy  Lilianne
 15/02/1950
11/03 Roelen  Carolina
 4/11/1939
12/03 Schrauwen  Maria
 16/05/1928
12/03 Van der Aa  Tom
 30/06/1986
13/03 Van den Broeck  Charlotta
 12/09/1937
14/03 Quirijnen  Ludovica
 16/03/1928
16/03 Thienpondt  Elisabeth
 11/07/1930
17/03 van den Daele  Frank
 14/12/1950
22/03 Dom  Joseph
 25/05/1948
24/03 Antes  Lodewijk
 6/08/1954
29/03 Geens  Alfons
 28/09/1928

De gemeente- en OCMW-raad komt 
elke maand bijeen om te vergaderen. 
Hieronder geven we de belangrijkste 
punten mee uit de zitting van 29 maart.
Het behandelen en bestuderen van bouwaanvragen en milieuvergunningen 
vergt een grote inzet van gemeentelijke middelen. Daarom moet je hier 
voortaan ook belasting voor betalen als de vergunning niet wordt toegekend. 
De belasting bedraagt 100 euro voor een gewone stedenbouwkundige 

vergunning of 75 euro voor een 
vereenvoudigde procedure. Voor een 
milieuvergunning betaal je minimaal 
50 euro. Er zijn nog andere tarieven 
bepaald, die worden binnenkort 
gepubliceerd op de website.

Daarnaast wordt er een waarborg 
gevraagd voor aanplantingen, die 
zijn opgelegd in een omgevings- 
vergunning. Het gaat dan bijvoor-
beeld over bospercelen die bouwrijp 
gemaakt worden of een groenscherm 
rond een bedrijf. In de praktijk bleek 
dat de waarborgsommen zeer hoog 
konden uitvallen. Daarom wordt de 
waarborgsom gehalveerd.

Om een snelle en efficiënte vacci-
natiestrategie mogelijk te maken, is er een belangrijke rol weggelegd voor 
de eerstelijnszone. In onze regio biedt het lokale bestuur samen met de om-
liggende gemeenten logistieke ondersteuning aan het vaccinatiecentrum 
Noorderkempen. Die samenwerking wordt nu vastgelegd in een afspraken-
nota. Dat is belangrijk, omdat de Vlaamse subsidies waarschijnlijk niet zullen 
volstaan om de uitbating over heel de vaccinatieperiode te financieren. 

De coronacrisis hebben de 
meeste verenigingen hun 
werking moeten aanpas-
sen en konden activiteiten 
waarmee ze doorgaans geld 
inzamelen niet doorgaan. Dat 
heeft uiteraard ook gevolgen 
voor de financiering van deze 
verenigingen en komen som-
mige verenigingen zelfs in be-
talingsmoeilijkheden. Om de werking van de verenigingen te waarborgen, 
worden de subsidies berekend op een gemiddelde van de afgelopen vier jaar. 

Verder gaat het bestuur subsidies aanvragen voor de aanleg van veilige 
schoolroutes. Met die subsidies wil de Vlaamse regering de verkeersveilig-
heid verhogen voor fietsers en voetgangers. Het gaat dan vooral om ingrepen 
op gemeentewegen die de scholieren gebruiken op weg van huis naar school.

De volledige agenda’s en verslagen van de zittingen zijn terug te vinden op 
de website https://wuustwezel.onlinesmartcities.be/suite-consult.

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

Verslag gemeenteraad 
maart
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Door ondersteuning mee opvoeden
In een gezin met kleine kinderen 
loopt het niet altijd van een leien 
dakje. Op sommige momenten 
is een helpende hand welkom. 
Maar niet iedereen kan reke-
nen op steun uit de omgeving.

Daarom kunnen gezinnen met 
kinderen tot 12 jaar een beroep doen 
op Domo. Een vrijwilliger gaat Door 
Ondersteuning Mee Opvoeden en 
ondersteunt het gezin voor een langere 
periode. Dat brengt rust bij zowel ou-
ders als kinderen.

De vrijwilligers kunnen helpen bij 
diverse aspecten van het gezinsleven: 
ouders ondersteunen met de op-
voeding, de kinderen helpen bij hun 
huiswerk, op zoek gaan naar een leuke 
vrijetijdsbesteding, samen winkelen of 
gewoon aanwezig zijn. De ondersteu-
ning is gratis.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
Heb je een paar uurtjes per week vrij 
en een hart voor gezinnen die het 
moeilijk hebben? Dan kan je als vrijwil-
liger aan de slag in een vast gezin waar 
je elke week twee uurtjes langsgaat. 

De organisatie besteedt veel aandacht 
aan een goede match tussen vrijwilli-
ger en gezin. Daarbij word je niet aan 
je lot overgelaten en kan je de nodige 
vorming volgen. Bovendien krijg je 
eindeloos veel dankbaarheid van je 
Domo-gezin.

 Domo Voorkempen - 0499 64 46 78 - Joyce@domovoorkempen.be

Week van de opvoeding in nieuw jasje
Na meer dan tien jaar Week van 
de Opvoeding weten we het zeker: 
dit gaat al lang over meer dan 
opvoeden alleen! Daarom heet het 
voortaan: Week van de Groeilamp.

De campagne wil mensen ook laten 
nadenken over hoe we een omgeving 
creëren waarin het goed is voor kinderen 
en jongeren om op te voeden. Met de 
groeilamp als krachtig symbool. 

De lamp laat ons licht schijnen op 
‘opvoeden’. Want groot worden, dat 
gaat niet helemaal vanzelf. De lamp zet 
alle geweldige ouders, familieleden en 
opvoeders in de spotlights. Omdat ze dat 
dubbel en dik verdienen.

De lamp zet de plaatsen in de kijker waar 
je je licht kan opsteken als je het even niet 
meer weet. Want ook dat is opvoeden: er is 
geen licht zonder schaduw. En dat is oké! 

 www.groeimee.be/week-van-de-groeilamp

Webinar babymassage
Het best ontwikkelde zintuig van jonge baby’s is de 
huid. Naast voeding en verzorging hebben baby’s 
behoefte aan liefdevol geknuffel en gekoester. 

Babymassage bevordert de lichamelijke en emotionele 
ontwikkeling van je kindje. Het is voor ouder en kind een 
moment van rust en ontspanning. Bovendien kan het hel-
pen om een drukke baby te kalmeren. 

Babymassage is eenvoudig aan te leren. Je hebt weinig extra 
materiaal of speciale kennis nodig om je baby te masseren 

en leert het snel aan. Deze cursus is bedoeld voor ouders 
van babys vanaf 6 weken tot 6 maanden. Met wat tips van 
een deskundige kan je zelf aan de slag. 

Neem deel en ervaar hoe je op een speelse en creatieve 
manier je baby kan verwennen. Als jouw baby op de dag 
van de babymassage of de dag voor  dien een inenting heeft 
gekregen, raden wij een deelname af.

De cursus wordt georganiseerd op 11 mei van 9u30 tot 
10u30. Deelname is gratis

 info en inschrijven via www.cm.be/selfservice/agenda#/activity/12476/detail
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BEANTWOORD DEZE VRAGEN 
EN WIN EEN BOX VAN
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Maak kennis met de
nieuwe Ecowijzer
Zin in (h)eerlijke produc-
ten van de Wereldwinkel, 
verse melk rechtstreeks 
van de boer, groenten 
en fruit van het seizoen, 
tweedehands speelgoed 
of honing van de lokale 
imker? Bezoek dan zeker de 
website van Ecowijzer.be
Die website kreeg een nieuwe 
lay-out en werd nog gebruiks-
vriendelijker gemaakt. Om 
de vernieuwde website meer 
bekendheid te geven, is er een 
wedstrijd. 

Je kan deelnemen via het invul-
formulier hiernaast. Beantwoord 
de vragen en maak kans op één 
van de boxen vol lokale, (h)eerlij-
ke, biologische en duurzame pro-
ducten ter waarde van 30 euro. 

Ook via Facebook en Instagram 
kan je één van de boxen winnen. 
Plaats een foto op je pagina, in 
je feed of stories met #ecowij-
zer_wedstrijd én tag @ecowij-
zer in je bericht. Zorg voor een 
locatieaanduiding en vergeet niet 
om de handelaar te taggen als dat 
kan. De actie loopt tot 22 mei, dus 
waag je kans.

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

Ruim je bouwwerf of bedrijfssite op
Op een bouwwerf of bedrijfssite kunnen heel 
wat de plastic zakken of folies rondslingeren. 
Als je die niet meteen opruimt, kan dit leiden 
tot zwerfvuil. Met een flinke windstoot kan een 
plastic zak behoorlijk ver weg vliegen. Zo be-
landt er heel wat rommel in de omgeving. 

Daarnaast kan het opruimen ook de veiligheid op je werf of 
site verhogen. Een stuk plastic kan zich dan nergens rond-
draaien, zodat je niet struikelt. En daarnaast weet iedereen 
ook wel dat een opgeruimde werf of site efficiënter werkt. 

We willen je dan ook vragen, om er op te letten 
dat je de bouwwerf of bedrijfssite opruimt. 

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

Sociale huisvesting in Wuustwezel
In de gemeente Wuustwezel is SHM De Voor-
kempen-H.E. actief als sociale huisvestingsmaat-
schappij.  Een sociale huisvestingsmaatschappij 
verhuurt studio’s, woningen en appartementen 
aan personen met een bescheiden inkomen.

 De inschrijving voor een sociale huurwoning is gekoppeld 
aan een aantal voorwaarden. Afhankelijk van de persoon-
lijke situatie en het aantal beschikbare woningen kan de 
wachttijd sterk variëren. 

AANTAL SOCIALE HUURWONINGEN
Gooreind 240

Wuustwezel 137

Loenhout 33

Sterbos 16

Totaal 426

BINDEND SOCIAAL OBJECTIEF 
De toewijzing van een huurwoning gebeurt steeds op basis 
van de datum van inschrijving, maar in sommige gevallen 
gelden bepaalde voorrangsregels. Vanuit Vlaanderen kreeg 
elke gemeente een bindend sociaal objectief (BSO) opgelegd. 
Hierdoor moet de gemeente Wuustwezel tegen 2025 op haar 
grondgebied in totaal 119 bijkomende sociale huurwoningen 
realiseren. De afgelopen jaren werden reeds een aantal nieu-
we projecten gerealiseerd, denk maar aan De Vennekens in 
Gooreind en Kapelstraat-Tienpondstraat in Loenhout. 

Een aantal andere projecten zijn in uitvoering zoals project 
Boomgaard en Akkerhof in Wuustwezel-centrum. In 
samenwerking met SHM De Voorkempen-H.E. worden nog 
bijkomende projecten voorzien om de opgelegde doelstelling 
van Vlaanderen te behalen. Het is de bedoeling om deze 
nieuwe projecten te verspreiden over de deelgemeenten 
heen om onze inwoners alle kansen te geven en de druk op 
de wachtlijsten te verminderen.

 Woonloket – 03 690 496 13 - woonloket@wuustwezel.be
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De eikenprocesierups zorgde de voorbije jaren in mei en 
juni voor heel wat overlast. Om dit tegen te gaan zet het 
gemeentebestuur volop in op een natuurlijke bestrijding. 
Het herstel van het ecologisch en biologisch evenwicht 
biedt immers de beste oplossing op lange termijn. 

EEN REEKS VAN MAATREGELEN
Er zijn al verschillende middelen inge-
zet om de natuur een handje te helpen. 
Zo werden in samenwerking met BuSo 
Berkenbeek 300 mezennestkastjes op-
gehangen in straten waar eikenbomen 
staan. Uit onderzoek is immers geble-
ken dat mezen de populatie processie-
rupsen sterk kunnen inperken.

In verschillende straten werden ook 
houtwallen gemaakt. Deze bieden een 
schuilplaats voor vogels, insecten en 
reptielen. Processierupsen overwinte-
ren deels in de grond en zo zijn er egels 
en salamanders die de poppen in de 
grond op eten.

AANPLANT EN ANDERS MAAIEN
Omdat insecten en reptielen belangrijk 
zijn in de strijd tegen de processierups 
zijn onze diensten voor het maaien 
van de bermen overgestapt naar een 
eco-maaier. Deze maaier werkt met 
een schijf die de kleine insecten en 
reptielen niet meer opzuigt, maar er 
over heen maait. Op die manier blijven 
ze in de bermen aanwezig. 

Daarnaast werd in enkele straten 
bosgoed aangeplant. Ze bieden een 
schuilplaats voor vogels. De bloei van 
deze planten trekt ook insecten aan, 
die zo meehelpen in de strijd tegen de 
processierups.

STRO, BLOEMEN EN VLEERMUIZEN
Vorig jaar deden we een test met stro 
rond de bomen. Dit biedt nuttige insec-
ten een directe bescherming, zodat ze 
van dichtbij de processierups kunnen 
bestrijden. 

In tal van straten werd een mengsel 
van veldbloemen gezaaid. Ze trekken 
nuttige insecten aan, die helpen de 
processierupsen te bestrijden. Ver-
der worden er 100 vleermuiskasten 
opgehangen. Vleermuizen vangen de 
mot die in augustus rond vliegt. Zo 
voorkomen we dat de mot eitjes legt 
en houden we de processierups onder 
controle.

80% MINDER RUPSEN
Uiteraard werd er opnieuw een 
contract afgesloten met een aanne-
mer voor het opzuigen van de rupsen 
op het openbaar domein. Zodra we 
rupsen zien, schakelen we de aanne-
mer in. Deze passeert meerdere keren 
bij dezelfde boom om zoveel mogelijk 
rupsen te vangen.

Met deze maatregelen kunnen we de 
processierups op termijn voor 80 pro-
cent terugdringen. Helemaal uitroeien 
is zeker niet de bedoeling. De eiken-
processierups heeft immers haar plaats 
in het ecosysteem. Alleen mag ze het 
ecosysteem niet gaan overheersen.

WAT ZEKER NIET HELPT
Wat zeker niet werkt in de strijd tegen 
de processierups zijn (biologische) 
bestrijdingsmiddelen. Je doodt dan 
immers ook de natuurlijke vijanden en 
het duurt jaren vooraleer er opnieuw 
nuttige insecten zijn. Zonder is inder-
daad gezonder.

Wat ook niet helpt is het aanbrengen 
van plastiek of folie rond de bomen. 
Plastiek en folie bieden immers geen 
natuurlijke bescherming voor insecten. 
Ze hebben er niets aan, het schrikt 
vogels af en het belandt uiteindelijk in 
de natuur als zwerfvuil. Doe dus zeker 
geen krimpfolie rond de bomen, maar 
werk met natuurlijke materialen.

Help egels in je tuin
Egels hebben nood aan voedsel, schuil-
plaatsen en veilige verbindingen om 
zich door hun leefgebied te verplaatsen. 

Met volgende tips maak je van jouw 
tuin een paradijs voor egels. 
• Zorg voor beschutting in de vorm 

van ruige hoekjes en rustige nest-
plaatsen, zoals een stapel hout of 
hoop bladeren.

• Kies voor inheemse plantensoorten: 
die zorgen voor veel meer voedsel 
dan uitheemse planten.

• Kies -indien mogelijk- voor een haag 
of houtkant in plaats van een kunst-
matige omheining.

• Heb je toch een kunstmatige om-
heining, voorzie dan een egelpoortje 
(egelwegel).

• Zorg dat egels uit je vijver kunnen 
door een loopplankje te voorzien.

• Vermijd het gebruik van pesticiden 
en slakkenkorrels, want ze doden het 
voedsel van de egel.

• Voorzie extra voedsel voor de egels 
in je tuin (geen melk!).

• Laat niets rondslingeren in de tuin 
waar egels in verstrikt kunnen 
geraken.

• Hou honden en katten ‘s nachts 
binnen of in een ren.

Kijk voor meer info op www.natuur-
punt.be/pagina/help-de-egels-je-tuin

Een natuurlijke bestrijding van de 
Eikenprocessierups

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

Weetje_mei_v5.indd   14Weetje_mei_v5.indd   14 27/04/2021   9:41:2227/04/2021   9:41:22



Het vaccineren 
verloopt tot nu toe 
bijna altijd vlot.
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Vrijwilligers maken vaccinatie    
zo aangenaam mogelijk
Het vaccinatiecentrum Noorderkempen kan 
terugvallen op een grote groep van 1 700 
vrijwillige medewerkers. We vroegen aan 
Wuustwezelnaar Luc Ribbens hoe dat verloopt.
Mijn naam is Luc Ribbens, ik ben 65 
jaar en woon al mijn hele leven in 
Wuustwezel. Tot 2004 was ik technicus 
bij de RTT (nu Proximus) en daarna 
heb ik tien jaar bij de dienst burger-
zaken van Wuustwezel gewerkt. Tot 
mijn pensioen was ik administratief 
medewerker bij de brandweer van 
Wuustwezel. Daar was ik al sinds begin 
jaren tachtig vrijwilliger. De brandweer 
is altijd een passie voor me geweest.

Tegenwoordig breng ik mijn tijd vooral 
door met stamboomonderzoek, fietsen 
en genieten van het leven. Verder werk 
ik graag met computerprogramma’s. 
Meestal heb ik ook een fototoestel bij 
de hand. Natuurfotografie heeft mijn 
voorkeur. Daar stemmen we zelfs onze 
reizen op af.

Hoe ben je bij het vaccinatiecentrum 
betrokken geraakt?
Via de pers had ik vernomen dat men 
op zoek was naar vrijwilligers. Omdat 
ik nogal redelijk kritisch tegenover de 
huidige maatschappij sta, leek een an-
dere aanpak wel op zijn plaats. Zo doe 
je iets nuttig, in plaats van commen-
taar te geven.

Wat zijn je taken daar?
Gelukkig hebben we afwisselende 
taken, naargelang eigen wensen of 
kunde. Zelf beman ik meestal mee de 
infobalie. Ook steward in de verschil-

lende delen van het parcours is een 
leuke, dankbare job.

Zijn er veel vrijwilligers?
Ons vaccinatiecentrum heeft een 
uitzonderlijk groot aanbod van onge-
veer 1700 vrijwilligers. Vele helpende 
handen maken het werk gelukkig 
draagbaar. Alle medewerkers maken er 
een erezaak van om het de mensen zo 
aangenaam mogelijk te maken om toch 
die ‘vervelende vaccinatie’ te komen 
halen.

Hoe vind je dat de organisatie loopt?
Eigenlijk verloopt de organisatie zeer 
goed. Het was vast geen gemakkelijke 
taak om op korte termijn een organi-
satie met veel vrijwilligers op te zetten. 
Een voorgaande ervaring bestond 
immers niet. Toch is dit op zeer korte 
termijn uitgegroeid tot een goed geolie-
de machine.

Kan je schetsen hoe een bezoek 
verloopt?
Na het ontvangen van je uitnodiging, 
kan je je op de juiste datum en uur op 
het vaccinatiecentrum aanmelden.
Vergeet daarbij zeker je identiteitskaart 
niet!

Een steward toont je een plaats op 
de parking en zorgt eventueel voor 
vervoer verder naar het vaccinatie-
centrum. Het is namelijk nog een fikse 

wandeling. Buiten rolstoelen, beschikt 
het centrum ook over drie riksja fiet-
sen. Als je met de fiets komt, kan je tot 
aan de ingang rijden.

In het centrum zelf wordt van ieder-
een de temperatuur genomen, direct 
gevolgd door de check-in. Er zijn acht 
vaccinatielijnen, verdeeld over vier 
kleuren. Je moet gewoon de kleur 
volgen die je bij het onthaal is meege-
deeld. Tot nu toe gaat dat bijna altijd 
vlot, zonder wachttijd. Na een korte 
medische ondervraging, wordt het 
vaccin toegediend. 

Nadien begeleidt men je naar een 
wachtruimte. Voor alle zekerheid 
vragen we je om daar een kwartiertje 
te wachten. Er is ook steeds een dokter 
aanwezig. De hele procedure duurt on-
geveer 20 tot 25 minuutjes en daarna 
kunnen de mensen terug naar huis.

Wat voor vragen stellen de mensen?
Veel vragen gaan over de soorten 
vaccins en hun termijn van tweede 
inenting. Ook allerlei praktische vra-
gen over de werking van het centrum 
komen aan bod. De meest gestelde vra-
gen zijn ‘Wanneer kom ik aan bod’ en 
‘Hoe kan ik het vaccin zo snel mogelijk 
krijgen?’

Kan je begrip opbrengen voor men-
sen die twijfelen over vaccinatie of de 
vaccins?
Uiteraard kan ik daar begrip voor 
opbrengen. Toch zou ik de twijfelaars 
aanraden om zich degelijk te infor-
meren. Veel verhalen zijn uit de lucht 
gegrepen of moet je met een flinke 
korrel zout nemen.

Heb je nog een boodschap voor de 
mensen van Wuustwezel ?
Natuurlijk, laat je vaccineren ! Dit is 
zeker de kortste weg terug naar een 
normaal leven. Echt doen dus.

 Vaccinatiecentrum Noorderkempen - 0800 59056 - vaccinatienoord.be
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Onze gemeente is twee sfeervolle troostplekjes 
rijker. De lokale afdelingen van Ferm in Wuust-
wezel en Loenhout hebben deze rustplekjes 
samen met de technische dienst ingericht.
Met een bank, wat bloembollen en een mooi gedicht, zorgen 
ze voor troost, verbondenheid en hoop. Een plaats waar je 
je gedragen voelt in je verdriet, een plek waar je hoop en 
vertrouwen in de toekomst vindt. 

Je vindt de troostplekjes aan het bruggetje tussen Achter-
brug en de Akkerstraat in Wuustwezel en in het Loenhoutse 
sportpark De Dorens, aan het wandelpad vanaf de Vonder-
weg. 

Vanuit laatstgenoemde locatie kan je binnenkort ook een 
troostwandeling volgen. Onderweg vind je bordjes met 
een mooie tekst en een QR code die linkt naar aangepaste 
muziek.

Blijf niet alleen met je rouw
De medewerkers van de lokale dienstencentra merkten 
tijdens gesprekken dat het gemis van een overleden 
dierbare nog jaren na een overlijden heel zwaar 
kan wegen. Hoeveel steun je ook krijgt van familie of 
vrienden, soms heb je gewoon nood om te spreken met 
lotgenoten of een gespecialiseerde buitenstaander.
Daarom gaan de dienstencentra hier-
rond samenwerken met Coda Rouw-
zorg. Zij hebben veel ervaring met dit 
thema. Met hulp van een psychologe 
en gespecialiseerde vrijwilligers bieden 
ze rouwenden ondersteuning via ver-
schillende initiatieven. Hieronder vind 
je een korte uitleg over de verschillen-
de mogelijkheden. 

INDIVIDUELE GESPREKKEN
Tijdens deze 1-op-1 gesprekken met 
een psychologe of een getrainde rouw-
zorgvrijwilliger krijg je de gelegenheid 
om over je verlieservaring te praten 
en om alle emoties en gedachten die 

daarmee samenhangen te uiten en te 
delen.
• Maximaal 6 sessies
• Ook tijdens de coronacrisis
• Gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom

ROUWWANDELINGEN
Om lotgenoten de kans te geven om 
elkaar op een ongedwongen manier 
te ontmoeten, worden er maandelijks 
rouwwandelingen gehouden. Ieder-
een is welkom, ook als je gewoon in 
stilte mee wil wandelen.
• Iedere laatste zondag van de maand
• Op wisselende locaties
• Wandelingen van 5 tot 7 km.

• Ook tijdens de coronacrisis
• Gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom
• Inschrijven is noodzakelijk

INFORMATIEVE LEZINGEN
Er wordt aandacht besteed aan de 
verschillende facetten van het rouw-
proces en er worden suggesties aan-
gereikt om met je rouw om te gaan.
• Op wisselende locaties
• Ongeveer om de drie maanden 
• Gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom
• Inschrijven is noodzakelijk
• Niet mogelijk tijdens de coronacrisis

GROEPSGESPREKKEN
In een kleine groep van lotgenoten 
worden onder begeleiding van twee 
rouwzorgvrijwilligers verschillende 
thema’s over rouw en verlies besproken.
• Maximaal 8 personen per groep
• 7 sessies en een terugkomdag, ver-

spreid over verschillende maanden
• Gratis, een vrijwillige bijdrage is welkom
• Inschrijven is noodzakelijk
• Niet mogelijk tijdens de coronacrisis

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

Twee ferme 
troostplekjes

 Dienst Vrije Tijd - 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be 
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Kunstwerken gezocht voor 
tentoonstelling Kruiswegkermis 

In de hoop dat Kruiswegkermis eind 
augustus weer mag doorgaan, wil de 
cultuurraad een tentoonstelling van 
plaatselijke kunstenaars organiseren.
Ben jij een lokale creatieveling en wil je een favoriet werk 
tonen, waarmee je meteen ook kans maakt op een mooie 
geldprijs? Twijfel niet en grijp je kans om met je talent naar 
buiten te treden. Alle kunstvormen zijn welkom, dus schrijf 
je snel in.

 Dienst cultuur - 03 690 46 26 - cultuur@wuustwezel.be

Wuustwezel helpt jou in beweging
Genoeg bewegen is super belangrijk, en daar helpt 
de gemeente je graag mee ‘op weg’. Voldoende 
bewegen start bij jezelf, maar een leefomgeving die 
meer beweging mogelijk maakt, helpt hierbij ook.
Daarom engageert het lokaal bestuur 
zich voor een vierjarig traject richting 
beweegvriendelijke buurten. We doen 
mee met het project 10.000 stappen: 
Elke stap telt van het Vlaams Instituut 
Gezond Leven en Sport Vlaanderen. 

BEWEEGVRIENDELIJKE BUURT
De komende jaren wordt extra ingezet 
op acties die aanzetten tot bewegen. 
Dit jaar nog ligt de focus op signali-
saties in het straatbeeld. De volgen-
de jaren focust het project zich op 

beweegroutes, gezonde mobiliteit en 
op lokale acties in samenwerking met 
verenigingen.

Waarvoor doen we dit? Voor gezonde 
inwoners die voldoende bewegen, en 
als het kan 10.000 stappen per dag 
zetten dankzij een combinatie van 
sensibilisering en beweegvriendelijke 
buurten.

ELKE STAP TELT, JOUW MENING OOK
Afgelopen jaar zijn we massaal gaan 
fietsen en wandelen in en rond onze 
gemeente. Dus onder onze inwoners is 
al heel veel expertise op dit vlak!

Daarom nemen wij jullie graag mee in 
dit traject. Op ons participatieplatform 
www.wuustwezelwenst.be kan je een 
enquête invullen over onze eerste 
focus: hoe kunnen we best inzetten op 
signalisatie op straat? 

Jij hebt wellicht goede ideeën over hoe 
je dit in jouw buurt kan aanpakken. 
Laat dus van je horen! 

 Dienst sportpromotie - 03 690 46 29 - sportpromotie@wuustwezel.be

Laat vogels in het Marum rustig broeden
Het Marum was eeuwenlang een militair oefenterrein, maar 
sinds enkele jaren is het opengesteld voor wandelaars. Het 
landschap is goed bewaard gebleven en daardoor komen 
hier veel bijzondere planten en dieren voor.   

Vooral vogels vinden het er goed toeven. Om de zeldzame 
soorten te beschermen, zijn de broedzones in het hart van 
het natuurgebeid niet toegankelijk van half maart tot eind 
juni. Honden zijn nooit toegelaten in dit gebied.

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

Weetje_mei_v5.indd   17Weetje_mei_v5.indd   17 27/04/2021   9:41:2527/04/2021   9:41:25



W-TJE | MEI 2021

18  WEZEL OP DE FOTO

Wezel op de foto

Seva Vermeiren & Jos Bogaerts

De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus hebben ook 
gevolgen voor de viering van onze jubilarissen. In deze rubriek geven we hen 
een passend eerbetoon. We wensen deze koppels nog veel geluk samen.

Harrie Zagers & Marita van Gils

Lilian Smeulders & Achiel Van den HeuvelBernhard Meeusen & Josée Van Dievoort

Lisette Beyers & Fons Van de Locht Joannes Brocatus & Adriana Vermeiren

Alfons Hosteaux  & Maria Putcuyps Constantius Jacobs & Maria Marijnissen
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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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Ontdek de verhalen van 
Meester Blommaert

Ken jij Aloïs Blommaert al? Blommaert is ook 
bekend als meester Wies en groeide uit tot dé 
schrijver en verteller uit Wuustwezel.

Hoog tijd om Aloïs Blommaert en zijn 
verhalen opnieuw te leren kennen. Speciaal 
voor de Erfgoeddag is er een wandelroute 
uitgestippeld, waarbij je onderweg kan 
luisteren naar een paar spannende verhalen.
Download de ErfgoedApp en laat je tijdens de 
wandeling begeleiden langs de vele plekken die 
Blommaert heeft vereeuwigd. Je zal versteld 
staan van dit mooie stukje volksgeschiedenis.

De wandelroute vertrekt aan het gemeenschapscentrum 
Blommaert, Gemeentepark 22.

Meer info: Dienst Cultuur - 03 690 46 26 -cultuur@wuustwezel.be
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