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Vaccin ... on the rocks!

Onlangs droomde ik dat ik aan het aanschuiven was 
voor het vaccin. Een bijna té vrolijke dokter gaf me 
een glas boordevol ijsblokjes met daarin het vaccin. 
Voor ik het wist wandelde ik met mijn glas ijsblokjes, 
gevaccineerd, terug buiten en recht een enorm 
feestgedruis in. Iedereen die ik een jaar gemist had 
was er en mocht vastgepakt worden. 

Wat een droom. 

Eerlijk: niemand weet of we dat laatste tafereel in 
’21 écht al zullen meemaken maar dromen mag. 
We zouden al blij zijn met veel minder. Horeca en 
contactberoepen terug open, terug wat meer mensen 
mogen zien, ...

Ik wens het jullie van harte toe. 

Maar ondertussen draait een heel groot deel gewoon 
door. Jullie bouwen huizen, huwen, krijgen kindjes, 
fietsen en wandelen, doen boodschappen ... Allemaal 
zaken waar wij als bestuur een rol in spelen. Daarom 
lees je in dit maandblad ook héél normale zaken 
zoals een artikel over droogzuiging, schoolstraten, 
verbouwen, ... 

Voor nu wens ik jullie een goed 2021.

Geen franjes, luxe of zot gedoe maar wel de basis: 
dat je omgeven mag worden door mensen die je 
graag zien. 

Hou je goed,

Uw burgemeester
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Weetjes

Wandelzoektocht 
van Chiro 

Wuustwezel
Nog tot 31 januari kan je mee-

doen aan de wandelzoektocht van 
Chiro Wuustwezel. De zoektocht is  

5 kilometer lang en als je onderweg 
de ogen goed open houdt, ontdek je 

niet alleen de mooiste plekjes in ons dorp; 
maar kan je ook de opdrachten oplossen.

Deelnameformulieren kosten 5 euro en zijn 
verkrijgbaar bij Papierus en ‘t Snoepwinkeltje 

in Wuustwezel, bij dagbladhandel Holemans in 
Gooreind en bij Op den Huffel in Loenhout. De tocht 

vertrekt van de chirolokalen aan het Trefpunt en na 
afloop kan je het ingevulde formulier inleveren op het 

adres Baan 53 in Wuustwezel.

 hoofdleiding@chirowuustwezel.be

Wuustwezel blijft een 
hartvriendelijke gemeente 
Daarom ondersteunen we de 
bloedafnames door het Rode Kruis. 
Noteer alvast volgende data in je 
agenda: 

31 maart & 30 juni 

• GC Blommaert in Wuustwezel
• tussen 18.00 u en 20.30 u 

17 maart & 9 september 

• Sporthal de Dorens in Loenhout
• tussen 17.30 u en 20.30 u

7 januari & 25 maart & 24 juni 

• Het Schoolhuis in Gooreind
• tussen 17.30 u en 20.30 u

 Rode Kruis Wuustwezel 
info@wuustwezel. 
rodekruis.be

Plaats een regenwaterton
Plaats een regenwaterton en gebruik het regenwater voor 

je planten, tuin en het schoonmaken van je wagen of fiets. 
Regenwater is zacht en goed voor je planten, bovendien 

bespaar je zo op drinkbaar kraantjeswater. 

Een regenwaterton van goede kwaliteit kan je voorde-
lig aankopen via de intercommunale Igean. Alle de-

tails vind je op www.igean.be/regenwatertonnen.

 Duurzaamheidsambtenaar - 03 690 46 37  
   duurzaam@wuustwezel.be

Pater Francken overleden in India
Pater Louis Francken is op 5 oktober overleden in India. Hij werd 
in 1938 geboren in Wuustwezel en was sinds 1964 actief in India. 
Daar richtte hij Kishnor Nagar op, een jongensdorp op met weeshuis, 
lagere school en beroepsschool voor technische beroepen. Vorig jaar 
vierde hij nog het 50 jarig jubileum van die organisatie, waar tot 800 
arme jongens verblijven. De meesten van hen hadden geen ouders meer 
of waren verstoten omdat ze een handicap hadden.

Vorig jaar kreeg het gemeentebestuur nog een bedankje voor de toelage, die hij 
jaarlijks ontving vanuit zijn geboortedorp. Het verslagje over de werking in India 
werd gepubliceerd in het W-tje van maart 2019. De laatste jaren was hij ziek, maar 
nog altijd actief in zijn jongensdorp. Via deze weg ons oprechte medeleven met de 
hele familie.

 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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Wuustwezel 
zorgt voor licht
Vorig najaar hebben we de donkere dagen verjaagd met licht als 
hartverwarmend symbool voor hoop en verbondenheid. Sinds de 
aankondiging van de tweede lockdown, begin november, verschenen 
er lampjes en kaarsen in voortuinen en aan gevels. Twee middelbare 
scholieren hebben de regio rondgefietst om al die lichtcreaties te 
fotograferen. Kijk voor een overzicht van meer dan duizend foto’s op 
de facebookgroep #Zorgvoorlichtengezelligeredagen.



Wanneer je gaat bouwen en er is een bronbemaling 
(droogzuiging) noodzakelijk, geldt hiervoor een 
meldingsplicht of in sommige gevallen een vergunnings-
plicht. Vroeger moest je een aparte stedenbouwkundige 
vergunning voor het bouwen van je woning en een 
milieuvergunning/melding voor de droogzuiging 
aanvragen. Nu zal gevraagd worden om voor beide 
zaken één omgevingsvergunningsaanvraag in te dienen.

De bemaling mag geen schade, hinder of nadeel veroorzaken 
voor de omgeving. Wie een bronbemaling wil uitvoeren 
zal dan ook het nodige vooronderzoek moeten doen naar 
de effecten van de bemaling op de omgeving. Indien 
dit vooronderzoek ontbreekt, wordt het besluit over de 
aktename of vergunning uitgesteld. 

GEVOLGEN VAN BEMALING
De aanvrager / melder van de bemaling kan zich hiervoor 
baseren op de bemalingsrichtlijnen van de Vlaamse Milieu-
maatschappij. En in samenspraak met de bemaler en een 
deskundige kunnen naargelang de situatie de gevolgen van 
de bemaling correct worden bepaald. Het is belangrijk om 
dit vooronderzoek al in een vroeg stadium op te starten.

Bovendien wordt van de melder / aanvrager van de 
bemaling verwacht dat deze op een correcte manier het  
op te pompen debiet zal berekenen. Op www.vmm.be vind 
je hierover meer informatie. Vaak kan het debiet  
met de Excel-tool van de VMM berekend worden.  

WATER TERUG LATEN INFILTREREN
Verder geldt dat het bemalingswater best in de directe 
omgeving terug wordt geïnfiltreerd. Als dat niet kan,  
is het hergebruik van het water misschien een mogelijkheid.  
Pas als laatste optie mag het opgepompte grondwater 
geloosd worden naar het dichstbijzijnde oppervlaktewater  
of regenwaterafvoerstelsel (RWA). 

Enkel als dit niet mogelijk blijkt (bv. wateroverlast voor 
derden, vernatting, beperkte capaciteit ontvangend 
oppervlaktewater, …), kan er worden geloosd op de 
openbare riolering. Indien een hoger debiet dan 10 m³ per 
uur wordt geloosd in de riolering en deze is aangesloten 
op een waterzuiveringsinstallatie, moet je hiervoor ook 
voorafgaand de schriftelijke toelating aanvragen bij Aquafin. 
Het lokaal bestuur kan steeds bijkomende voorwaarden 
opleggen.

Wuustwezel schenkt meer aandacht aan 

DROOGZUIGINGEN

 Dienst Omgeving - 03 690 46 23 - milieu@wuustwezel.be
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 Dienst personeel - 03 690 46 19 - personeel@wuustwezel.be

Voor de gemeentelijke lagere school De Wissel vanaf 
 1 november 2021. Er wordt een wervingsreserve van  
3 jaar aangelegd.

WIE ZOEKEN WE?
Heb je leidinggevende capaciteiten en kan je samen met 
de medewerkers zorgen voor een kwaliteitsvol onderwijs? 
Dan word jij misschien wel onze nieuwe directeur in GLS 
De Wissel. Je neemt de leiding en draagt actief bij aan het 
pedagogisch project van de school. Je zorgt voor een goede 
communicatie en overleg. Je staat open voor een continue 
professionalisering en persoonlijke ontwikkeling.

Je hebt tenminste een professionele bachelor (PBA) en een 
bewijs van pedagogische bekwaamheid (BPB). Je hebt  
3 jaar ervaring in het basisonderwijs op het moment van de 
aanstelling. Daarnaast slaag je ook in een selectieproef
(de data voor de schrifelijke, mondelinge en psycho-
technische proef moeten nog bepaald worden). En je bent 
bereid een traject voor leidinggevenden bij het OVSG te 
volgen, onmiddellijk te starten na de aanstelling.

INTERESSE VOOR DEZE BOEIENDE UITDAGING? 
Solliciteer door je motivatiebrief met CV, een afschrift van 
alle diploma’s en/of getuigschrift en, een uittreksel uit het
strafregister, uittreksel geboorteakte en nationaliteitsbewijs 
te bezorgen aan het college van burgemeester en 
schepenen en dit uiterlijk op 5 februari 2021. De volledige 
aanstellingsprocedure, functie- en profielomschrijving vind 
je online via www.wuustwezel.be/vacatures. Voor meer 
informatie kan je contact opnemen met Luc Loos, algemeen 
directeur, 03 690 46 11, luc.loos@wuustwezel.be

We zoeken een gemotiveerde medewerker die ons team 
van gezinsverzorg(st)ers komt versterken. Het gaat om een 
deeltijds (20/38) vervangingscontract met de mogelijkheid 
van een vast contract op termijn. 

WIE ZOEKEN WE?
Je staat in voor de verzorgende en huishoudelijke taken. 
Onze cliènten zijn gezinnen, invaliden of ouderen die nog in 
hun eigen huis wonen. Daarom zoeken we iemand met een 
warm hart, die naast de verzorging ook de nodige aandacht 
geeft aan de bewoner(s). Je hebt een diploma secundair 
onderwijs richting personenzorg of een bekwaamheidsattest 
van polyvalent verzorgende. Je kan zelfstandig werken en 
zelf tot bij de mensen (in Wuustwezel) rijden. 

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  
(na 12 maanden). Er zijn bijkomende vergoedingen 
voorzien voor prestaties buiten de normale werkuren. 

INTERESSE VOOR DEZE BOEIENDE UITDAGING? 
Stuur voor 20 januari je sollicitatiebrief met cv, een 
uittreksel uit het strafregister én een kopie van je diploma 
naar de personeelsdienst. De selectieproeven zijn op 
donderdag 11 februari. Alle geslaagde kandidaten zitten voor 
3 jaar in een wervingsreserve. De volledige aanwervings-
voorwaarden, functiebeschrijving en het examen-
programma zijn terug te vinden op www.wuustwezel.be 
of verkrijgbaar bij de personeelsdienst.

Het lokaal bestuur 
WERFT AAN

VERZORGENDE THUISZORG

SCHOOL DIRECTEUR
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 Brandweer Zone Rand post Wuustwezel - 03 690 19 20 - wuustwezel@brandweer.zonerand.be

Regiovorming in 
BRANDWEER ZONE RAND

Sinds 2015 wordt de brandweer niet meer per gemeente 
georganiseerd, maar in hulpverleningszones zoals 
Brandweer Zone Rand. De afgelopen vijf jaar heeft de 
jonge organisatie verder gewerkt aan de zonevorming, 
met als belangrijke stap de nieuwe organisatiestructuur 
die dit jaar werd ingevoerd.

Naast de ondersteunende administratieve diensten zoals 
personeel en financiën, werden ook enkele specifieke brand-
weerdiensten verder uitgebouwd, zoals operaties, vorming, 
training en oefening, logistiek en risicobeheer (wettelijke 
brandpreventie en sensibilisatie). 

REGIO NOORD
De brandweerposten werken sindsdien ook samen in 
geografische regio’s. Wuustwezel hoort bij regio Noord,  
die onder leiding staat van luitenant Lenaerts. De regio richt 
zich op wat de brandweer ‘koude taken’ noemt: alles wat 
nodig is om voorbereid te zijn op een interventie, zoals het 
onderhoud van voertuigen, oefeningen en administratie. 
Door in kleinere regio’s te werken, wil de brandweer de 
lokale samenwerking met politie en gemeentelijke diensten 
verankeren. 

De brandweerpost Wuustwezel maakt deel uit van 
een grotere organisatie, maar de lokale werking blijft 
onveranderd. De operationele paraatheid wordt 
gegarandeerd door de inzet van lokale vrijwilligers.  
Zo bouwt de brandweerzone verder op het goede werk van 
de gemeentelijke brandweer en de lokale commandanten. 

WAT BETEKENT HET VOOR JOU?

Voor de inwoners verandert er niet veel. De brandweer 
zal altijd zo snel mogelijk de gepaste hulp bieden.  
Als je de brandweer dringend nodig hebt en 112 belt, 
komt de brandweerpost die het snelst ter plaatse 
kan zijn. Je zal daarom soms verschillende 
brandweerposten samen aan het werk zien. Wist je  
dat niet alle interventies door de brandweer gratis 
zijn? Na bijvoorbeeld een wespenverdelging 
door de brandweerpost Wuustwezel krijg je 
een factuur. Kijk voor meer info op  
www.brandweerzonerand.be. In 

een volgend 
nummer voorzien 

we een interview met 
de laatste commandant 

van de gemeentelijke 
brandweer.
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 Dienst secretariaat - 03 690 46 12 - secretariaat@wuustwezel.be

De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand bijeen om te 
vergaderen. Hieronder geven we de belangrijkste punten mee uit  
de zitting van 7 december.

De gemeente- en OCMW-raad hebben de 
budgetten 2021 van zowel de gemeente als 
het OCMW goedgekeurd. De voorstellen tot 
het invoeren van een burgerbegroting en een 
subsidiereglement voor geveltuintjes zijn niet 
goedgekeurd.

De OCMW-raad heeft een nieuw huishoudelijk reglement voor de 
dienstencentra goedgekeurd. Hiermee worden de reeds bestaande 
huishoudelijke reglementen van onze beide dienstencentra op elkaar 
afgestemd. Tegelijk worden enkele nieuwe regels ingevoerd zoals het 
toelaten van honden aan de leiband en de mogelijkheid om te kunnen 
betalen met bankcontact.

De directeur van gemeentelijke lagere school De Wissel gaat vanaf 
1 november 2021 op pensioen. Van deze gelegenheid wordt gebruik 
gemaakt om de aanstellingsprocedure van het ambt van directeur 
basisonderwijs voor de gemeentelijke scholen te herschrijven.

De uitbaters van de cafetaria’s van de 
sporthallen in onze gemeente hoeven geen 
vergoeding te betalen, zolang deze door de 
coronamaatregelen moesten sluiten.  
De vrijstelling geldt zolang men niet kan voldoen 
aan de richtlijnen van afstand en veiligheid naar 
aanleiding van de Covid19-pandemie. 

De Duivenbond Verbroedering zal geen gebruik 
meer maken van hun lokaal in het sportpark  

van Gooreind. De gemeenteraad beslist dat deze 
locatie nu via een opstalrechtovereenkomst 

gebruikt kan worden door de plaatselijke 
biljartclub De Fetsers.

Er komt een parkeerplaats voor personen met een handicap op het 
Sint Jozefplein ter hoogte van huisnummer 11. Tot dusver was er in de 
nabije omgeving nog geen mindervalidenparkeerplaats.

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

Verslag 
gemeenteraad 
december

GEBOORTEN

3/11 Morosanu Eva
4/11 De Beenhouwer Vic
4/11 Mertens Gust
11/11 Wouters Finn
13/11  Croitoriu Selena
17/11 Suls Makso
17/11 Bosschaerts Ella
19/11 Van Herrewegen Ottie
19/11 Timmermans Mauro
20/11 Stael Paulien
20/11  Dickens Sofie
20/11 Staniak Franek
27/11 van Rijthoven Lewis
27/11  Joosen Mona
27/11  Joosen Wolf
27/11  Rascovschi Victor

HUWELIJKEN
6/11 Kolmeijer Petrus &
 Suijs Monique
7/11 Coker Albert &
 Igumah Loveth
9/11 Mortier Glenn &
 Vangaver Amala
10/11 Inghels Simon &
 Nelen Magali

OVERLIJDENS
1/11 Verhulst Calixt 
 (°14/11/1939)
4/11 Van Eesbeek 
 Jeannette
 (°11/03/1936)
4/11 Van Gastel Bernardus
 (°5/09/1921)
6/11  Verschuren Marcellus
 (°8/05/1932)
8/11 Kustermans Anna
 (°14/06/1930)
13/11 Debaecke Etienne
 (°18/12/1957)
14/11 Vissenberg Ludovicus
 (°17/03/1932)
17/11 Verbreuken Alfonsius
 (°20/11/1935)
23/11 Hofkens Adriana
 (°6/02/1942)
24/11 Herrygers Jan
 (°5/08/1963)
28/11 Ergin Engin
 (°6/01/1969)
28/11 Van den Keybus 
 Maria
 (°22/04/1923)
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Als het nu begint te kriebelen om er in te vliegen,  
maar je toch meer wil weten over de premies en mogelijk-

heden, dan kun je terecht bij het Energiek 
Loket. De energieconsulenten zitten één keer 

per maand in onze gemeente. De volgende 
gelegenheid is op 20 januari van 9 tot 12 uur.  

 
Bel voor een afspraak naar 03 350 08 08 
of mail naar energie@igean.be. Meer 
info op www.igean.be/energiekloket.

 Duurzaamheidsambtenaar - 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be

Antwerpse 
burgemeesters 
ondertekenen 
klimaat- en 
energie 
doelstellingen
Wuustwezel heeft samen met 20 andere 
gemeenten in de regio Antwerpen begin 
december het Burgemeestersconvenant 
2030 ondertekend. Hiermee bevestigen 
ze hun engagement en duurzame am-
bities in de strijd tegen de opwarming 
van de aarde. Vanaf dit jaar werken de 
intercommunale Igean en het provincie-
bestuur de klimaatplannen samen met 
de lokale besturen uit. 

Het Burgemeestersconvenant is een 
initiatief van de Europese commissie om 
lokale overheden te betrekken bij het 
energie- en klimaatbeleid. De bedoeling 
is om de CO2-uitstoot te beperken en 
de klimaatbestendigheid te verhogen. 
Daarbij moet iedereen toegang krijgen 
tot duurzame en veilige energie. 

MEER DAN EEN 
INTENTIEVERKLARING
Via het convenant beloven gemeenten 
om een gericht en langlopend beleid 
te ontwikkelen dat aansluit bij de 
internationale doelstellingen op 
dat vlak. Het is veel meer dan een 
intentieverklaring. 
 
De ondertekenaars 
verbinden zich tot een reeks 
maatregelen, waarover ze 
verslag moeten uitbrengen 
en die gecontroleerd worden. 
Zo moet er binnen een jaar een 
actieplan voor duurzame energie 
worden uitgewerkt, met concrete 
maatregelen die leiden tot een 
CO2-emissiereductie van ten 
minste 40% tegen 2030.

Duurzaam (ver)bouwen 
in het nieuwe jaar
Het afgelopen jaar heb je veel thuis gezeten en heb je ontdekt dat er 
her en der nog wat werken aan je woning kunnen gebeuren, dat je 
woning toch echt te klein is, …

Om je te helpen bij het duurzaam (ver)bouwen van je woning kun je 
ook in 2021 rekenen op financiële steun. De gemeentelijke premies 
blijven hetzelfde als vorig jaar. Voor Fluvius verandert er wel het één 
en ander. Hieronder een aantal van de wijzigingen. 

•  Verhoging van het bedrag voor muurisolatie langs de buitenzijde 
en hoogrendementsbeglazing

• Plaats je dak- of zoldervloerisolatie of muurisolatie langs de 
buitenzijde én verwijder je daarbij ook nog asbesthoudende 
materialen, dan verhoogt Fluvius het premiebedrag met €8,-/m².

• Heb je uitsluitend nachttarief, dan heb je recht op een verhoogde 
tegemoetkoming voor o.a. dakisolatie, warmtepomp, …

• Neem je een fotovoltaïsche zonne-installatie in gebruik, dan kom 
je in aanmerking voor een premie. 

• Als je woning een energielabel E of F heeft, kom je in aanmerking 
voor een premie als je de woning binnen vijf jaar grondig 
renoveert en het energielabel naar een A, B of C brengt.

Als je dit jaar eigenaar wordt van een woning met een slechte 
energieprestatie, kom je ook in aanmerking voor een renteloze 
energielening. Daarnaast wordt de BTW voor sloop- en herbouwen 
verlaagd naar 6%, indien je voldoet aan bepaalde voorwaarden.
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Een groot hart 
voor zwerfkatten

 Duurzaamheidsambtenaar - 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be

HOI TANIA, 
STEL JE EENS EVEN KORT VOOR?
Ik ben Tania. Ik ben 45 jaar en woon 
in Heide. Wij hebben veel vierpotige 
en gevleugelde kindjes. Van opleiding 
ben ik opvoedster en werk als 
busbegeleider op Berkenbeek.  
Als risicopatiënt, mag ik vanwege 
corona momenteel niet werken en 
gaat al mijn vrije tijd naar het vangen 
van zwerfkatten. Mijn man Michael 
gaat soms mee, meestal bij moeilijk te 
vangen katten (lees: boze) die hem dan 
ook al vaak hebben gekrabd of gebeten. 

WAAROM BEN JE VRIJWILLIGER 
GEWORDEN? 
Drie jaar geleden vroegen de vorige 
vrijwilligers of we hun konden 
vervangen om de zwerfkatjes te 
vangen. Aangezien wij vanuit de 
dierenambulance van stad Antwerpen 
ervaring hebben en wisten hoe we 
katjes met handschoenen moesten 
aanpakken, leek ons dit een tof idee. 
Ondertussen doen we dit al 3 jaar voor 
Wuustwezel en 2 jaar voor Kalmthout.

HOE WERKT HET 
ZWERFKATTENBELEID IN HET 
ALGEMEEN EN IN WUUSTWEZEL?
Je merkt een hongerige, zieke, 
onverzorgde, bange kat of kittens 
op in je tuin, schuur, … De kat is 
van niemand. Je belt of mailt naar 
de gemeente met de melding van de 
zwerfkat. De gemeente maakt een  
fiche op en stuurt die naar mij.  
Ik neem dan contact met je op om de 
situatie in te schatten en verder af te 
spreken. Kleine kittens gaan altijd voor 
en als het druk is, moet je soms even 
wachten. 

Ik vang de zwerfkatten met een 
vangbak en breng ze naar de dieren-
arts. Dan worden ze gecontroleerd 
op chip, gesteriliseerd of gecastreerd, 

krijgen ze een pipet tegen vlooien en 
een knipje in hun rechter oor, zodat 
duidelijk is dat ze geholpen zijn. Katers 
blijven één nacht en kattinnen twee 
nachten bij ons en worden dan op de 
vindplaats terug uitgezet. Een gechipte 
of tamme kat wordt naar Canina 
gebracht.

Voor de kittens zoeken we een 
gastgezin die ze eventueel met de 
papfles grootbrengt tot ze gesteri-
liseerd, ingeënt en gechipt ter adoptie 
komen bij Canina. Zwerfkatten die te 
ziek zijn of niet terug mogen worden 
geëuthanaseerd.

WAT IS JE AL BIJGEBLEVEN DE 
VOORBIJE JAREN? 
De 5 kittens in de kast. Tijdens de 
grote vakantie kregen we een melding 
van een zwerfkat die plots heel 
mager was, en dus mogelijk ergens 
bevallen. De melders hebben de kat 
goed geobserveerd, eten gegeven en 
verschillende keren gevolgd. 

Na 5 weken zagen ze de kat een 
leegstaand pand op de Bredabaan 
binnen gaan via een verluchtingsgat 
in de zijgevel. We zijn met toelating 
van de politie en de eigenaar het pand 
binnen gaan om de kittens te zoeken. 
Uiteindelijk vonden we 5 kittens in een 
half openstaande schuif van een oude 
kleerkast. 

De kittens zijn naar een gastgezin 
gegaan, de mamapoes is gesteriliseerd 
en heeft een gouden plekje bij de 
melders gevonden. 

WAT ZOU JE NOG GRAAG 
MEEGEVEN AAN ONZE LEZERS? 
Laat je katten steriliseren en chippen! 
Dit is wettelijk verplicht, maar van al 
onze gevangen katten was er maar  
2% gechipt. 

Als je een zwerfkat opmerkt, geef 
dit dan zo snel mogelijk door aan 
de gemeente. Zo kan de kat zo snel 
mogelijk geholpen worden en heb jij 
minder overlast van sproeiende katers 
of nachtelijke serenades. Maar zo 
voorkom je ook kattenleed.

Daarnaast zijn we nog op zoek naar 
mensen die een wilde zwerfkat willen 
opvangen, bijvoorbeeld als stalkat.  
Die kat kan niet terug naar zijn 
vangplaats. We zijn ook nog op zoek 
naar mensen die mee willen helpen 
om zwerfkatten te vangen. Heb je 
interesse, neem contact op met de 
gemeente. Ook willen we de gemeente, 
de dierenarts, de gastgezinnen en 
Canina bedanken. 

In onze gemeente hebben we al jaren een zwerfkattenbeleid.  
We werken hiervoor samen met ons team vrijwilligers, Tania en 
haar man Michael en de dierenbescherming. We vonden het hoog 
tijd om onze vrijwilligers en de werking aan je voor te stellen. 

“Uiteindelijk vonden “Uiteindelijk vonden 
we 5 kittens in een we 5 kittens in een 
half openstaande half openstaande 
schuif van een oude schuif van een oude 
kleerkast.”kleerkast.”



Het maandelijkse Wuustwezelse infomagazine W-tje, 
is toe aan haar 45ste jaargang.
Dat verdient een odegedicht en een grote lofzang.
W-tje is het vroegere Wuustwezelse Informatieblad.
We gaan er al 45 jaren op prat.
Enkele jaren geleden, kreeg men een formidabel ideetje.
Men veranderde haar naam in, W-tje.
Hierin vind je terug, Wuustwezelse informatie allerhande.
Het meest actuele gemeentelijk nieuws heb je 
met dit magazine, zo voorhanden.

Bovenaan op de cover pronkt, telkens de zin, 

“Wuustwezel ruimte om te leven”.

Dit infomagazine weet ons, toch, 
zoveel informatie en leesplezier te geven.
Op de cover pronkt ook altijd een foto, 
uit het Wuustwezelse leven gegrepen.
Dat dit blaadje, door en door Wuustwezels is,  
dat hebben wij met z’n allen wel begrepen.
W-tje begint altijd met een woordje van 
onze burgemeester,  
gericht aan de Wuustwezelse mensen.
Hierin staan zijn bevindingen, ideetjes 
en ook vaak zijn lieve wensen.
In W-tje staat ook vaak Wezel op de foto 
met allerhande actuele kiekjes.
En W-tje bruist van de informatieve rubriekjes.

Allerhande info over het Wuustwezelse bestuur.

Info, heet van de naald, zo zuiver en zo puur.

Denk maar aan info uit de gemeente 
en OCMW raad.
Dit boekje staat je bij, met raad en daad.
Wanneer zijn welbepaalde gemeentelijke 
diensten open?
Heel nuttig, als je er wilt binnen lopen.
Dikwijls staan er ook vacatures vrij.
Dat is, misschien, iets voor jou of voor mij?

Er staat ook informatie in W-tje over vrije tijd.
Deze informatie willen wij zeker niet kwijt.

Allerhande weetjes over 

veel bezochte wandelroutes, 
tentoonstellengen en kunst.

Dit informatie blaadje vormt voor ons, 
lezers, toch een echte gunst.

Er staan ook weetjes in, heel nuttig en actueel.
W-tje, dit magazine bevat informatie, 

oh zo veel.
We zouden dit blaadje, voor geen geld 

van de wereld, kunnen missen.
Daar wilde ik alle medewerkers, 

toch even van vergewissen.

Het mocht toch niet uitblijven,
dat ik voor haar 45ste jubileum,  

een mooi odegedicht zou schrijven.
Op haar 50ste jaargang, over 5 jaar,

heb ik, vast, weer een mooi odegedicht klaar.
Maar, laat ons eerst al maar  

eens haar 45ste jaargang vieren.
Een jubileum dat W-tje weet te sieren.

Aan de uitgever, burgemeester Dieter Wouters,  
aan alle medewerkers en schrijvers,

en aan W-tje zelf, een dikke proficiat.

Want, 45 jaren W-tje in de brievenbus,  
dat is mij nogal wat.

Samen met De Spiegel Van Wuustwezel,  
vormt W-tje de crème de la crème  

van het Wuustwezelse schrijven.
Dat deze 2 fantastische blaadjes, 

nog heel lang in omloop mogen blijven!

Peggy Verboven

W-tje 
WORDT 45 JAAR
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Schoolstraten zorgen voor gezondere kinderen
Sinds dit schooljaar zijn er vijf schoolstraten in 
Wuustwezel. Dat is niet alleen goed voor de verkeers-
veiligheid, maar ook voor de gezondheid van de school-
kinderen. Dat blijkt uit een grootschalige studie, waarbij 
de onderzoekers luchtkwaliteit rond de scholen vergeleken. 
Ze keken ook naar de fysieke gezondheid van de kinderen 
voor en na het invoeren van een schoolstraat.

In een schoolstraat is er voor en na school geen doorgaand 
gemotoriseerd verkeer toegelaten. In de schoolomgevingen 
in Wuustwezel werd het effect van de maatregel meteen 
voelbaar. Uit de eerste ervaringen blijkt dat het ‘spitsuur’ 
bij aanvang of na afloop van de lessen rustiger en veiliger 
verloopt. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het een positief 
effect heeft op de gezondheid van leerlingen, met name op 
de luchtwegen. Het aantal ontstekingen neemt gemiddeld 
met 14% af. 

DUIDELIJKE SIGNALISATIE
Om de schoolstraten duidelijk af te bakenen, zijn er speciale 
nadarhekken op wieltjes voorzien. Deze nadarhekken 
zijn in een opvallende rode kleur gespoten en voor alle 

schoolstraten in Wuustwezel hetzelfde. Daarnaast zijn 
er in de Gooreindse schoolomgevingen ook opvallende 
octopuspalen geplaatst. De vrolijke kleuren en de herkenbare 
octopusfiguur maakt de schoolpoort beter zichtbaar én zorgt 
voor sensibilisatie van de weggebruikers.

Meer info vind je op www.paraatvoordeschoolstraat.be.

 Dienst mobiliteit - 03 690 46 56 - moblititeit@wuustwezel.be

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

Medewerkers dragen  
mondmaskers met doorkijkvenster
Mondmaskers zijn overal. Iedereen moet ermee 
leren leven. Ook de meer dan 600.000 Vlamingen 
die doof of slechthorend zijn. Zij maken gebruik 
van allerhande hoorhulpmiddelen, maar meestal 
moeten ze ook liplezen om de ander te begrijpen. 
Om die mensen zo goed mogelijk verder te helpen, 
heeft het lokaal bestuur 50 mondmaskers met een 
doorkijkvenster aangekocht.

Deze speciale mondmaskers zijn vooral bedoeld voor 
medewerkers van de dienst burgerzaken en de sociale 
dienst. Zij komen het meest in contact met doven en 
slechthorenden. Zodra de bibliotheken terug open gaan, 
kunnen ook deze medewerkers gebruik maken van een 
transparant mondmasker. 

VENSTERMASKERS
Draag een mondmasker met een venster wanneer  
je met doven of slechthorenden in contact komt.  
Op maakjemondmasker.be vind je een handleiding om 
dit zelf te maken. Daar vind je ook tips om te vermijden 
dat het venster aandampt en hoe je het kan reinigen voor 
hergebruik. Dus als je een mondmasker koopt of maakt,  
geef dan de voorkeur aan een venstermasker.

MAAK JEZELF KENBAAR
Als je doof of slechthorend bent, kan je dit aan anderen 
kenbaar maken met een specifieke button of een mond-
masker met de bedrukking “ik liplees en versta je niet met 
een mondmasker”. Deze zijn verkrijgbaar bij Dovenactie 
Antwerpen. Daar kan je ook ronde stickertjes verkrijgen met 
een symbool voor doven en slechthorenden, die je op een 
mondmasker kan kleven. Zo weten de mensen dat je ze niet 
kunnen verstaan met een mondmasker op.
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Nieuw kunstwerk in 
gemeentepark
Door Corona voelen mensen zich vaak alleen en 
worden ze geconfronteerd met zichzelf. Met zijn werk 
‘Together Alone’ brengt kunstenaar NikelaosVL dit 
gevoel in beeld aan de hand van allemaal dezelfde 
gezichten. Je kan dit werk komen bewonderen tijdens 
een deugddoende wandeling in het Gemeentepark 
van Wuustwezel.

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

Ben je kunstenaar en wil je graag jouw kunst 
tonen in het straatbeeld? Twijfel niet om  
contact op te nemen met de cultuurdienst.

Toneelprijzen voor 
De Roervinken en KLJ Wuustwezel
De cultuurraad heeft voor de 24ste keer de Uilenspiegel 
toneelprijzen uitgereikt. Toneelkring De Roervinken viel 
in de prijzen voor de beste productie en KLJ Wuustwezel 
voor het beste decor. Tijl Uilenspiegel kwam de prijzen 
hoogstpersoonlijk en coronaproof afgeven.

Kenmerkend voor het Wuustwezels toneel is de grote 
diversiteit in productie, in opvoering, in creativiteit. 
Dat geldt ook voor de acht producties die het afgelopen 
toneelseizoen op de planken werden gebracht. Door corona 
konden de producties van KLJ Loenhout en toneelkring 
Sterlicht jammer genoeg niet kon doorgaan.

INGENIEUS DECOR EN BEKLIJVEND TONEEL
De prijs voor het beste decor was voor Fifty – Fifty van 
KLJ Wuustwezel. De jury was onder de indruk van hun 
bijzonder decor, dat bestaat uit een moderne woonkamer 

en een wat hoger gelegen slaapkamer, 
die bereikbaar is via een trap. Die trap is 
ingenieus en met veel zin voor humor in het decor verwerkt 
en vormt een belangrijk aspect in het toneelstuk.

De Jubilee van toneelkring De Roervinken ontving de prijs 
voor de beste productie. “Omdat dit stuk recht naar het hart 
grijpt. Omdat het verrassend is: is het nu feest of toneel? 
Omdat de acteurs allemaal perfect in hun rol zitten. 
Er is humor en dynamiek in de dialogen en in het samen-
spel. Er zijn indrukwekkende statische scènes waarbij de 
hele cast, behalve de jubilarissen, een onbeweeglijk beeld 
vormen. Deze scènes zijn beklijvend toneel”, zo besluit het 
juryrapport.

Kijk voor meer informatie op 
www.wuustwezel.be/uilenspiegel-toneelprijzen

KLJ WUUSTWEZEL DE ROERVINKEN 
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 Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be

‘Tournée Minérale’ komt terug met een vijfde editie.  
De campagne roept alle Belgen op om in februari een 
maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol. 

GEZELLIGHEID ZONDER ALCOHOL 
De corona-maatregelen maken deze editie extra uitdagend. 
Hoewel sommige mensen minder zijn gaan drinken omdat 
hun sociaal leven op een laag pitje staat, beslissen anderen 
juist wat sneller om een glas te drinken. Meestal thuis, alleen 
of met twee, om te bekomen van alle emoties en stress in 
deze uitzonderlijke periode. Dat is begrijpelijk, maar het 
houdt ook risico’s in. 

Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat alcohol drinken 
geen blijvende gewoonte wordt. We associëren alcohol vaak 
met gezelligheid. We drinken een glas voor tv, in gezelschap, 
om iets te vieren of om iets te verwerken. 

Tournée Minérale daagt je uit om die gezelligheid te creëren 
zonder alcohol. Dat doet evenveel deugd maar uiteindelijk 
voel je je er beter bij. Want minder alcohol levert je meer 
energie, een betere slaap en een frisser gevoel op. En je 
werkt er nog mee aan je gezondheid ook! 

OP JE GEZONDHEID 
Ga dus de uitdaging aan en drink volgende maand geen 
alcohol. Want ook zonder kan je je perfect amuseren.  
Het wordt nog leuker als je het samen met anderen doet. 
Daag je familie, vrienden, collega’s of ploegmaten uit om  
ook geen alcohol te drinken. Kijk voor meer info op  
www.tourneeminerale.be. 

Doe je mee als organisatie, club of vereniging?  
Daarvoor vind je tips, affiches, stickers en (bier)viltjes  
op materiaal.tourneeminerale.be. 

Een maand zonder alcohol 
met Tournée Minérale

Ook eindejaarsfeest voor klanten sociale kruidenier
2020 was voor iedereen een ramp-
zalig jaar. Een jaar om heel snel te 
vergeten, maar ook een jaar waarin 
vele mensen en organisaties zich 
van hun beste kant lieten zien. 
Daarom wil Sociale Kruidenier De 
Cirkel bij het begin van dit nieuwe, 
hoopvolle jaar heel graag iedereen 
danken die onze organisatie in het 
afgelopen jaar heeft gesteund.

De trouwe toeleveranciers maken 
het mogelijk om de klanten 
kwaliteitsvolle producten aan te 
bieden tegen scherpe prijzen. 
Dankzij hen kan de Sociale
 

Kruidenier de balans in evenwicht 
houden. Daarnaast kon de 
organisatie tijdens de coronacrisis 
blijven functioneren dankzij de 
logistieke ondersteuning van het 
lokaal bestuur.

VRIJGEVIGE MENSEN
Daarnaast zijn er verschillende 
vrijgevige mensen en organisaties, 
die een financieel of materieel 
duwtje in de rug gaven. Zo is er 
een echtpaar uit Gooreind, die 
steeds weet te verbazen met hun 
vrijgevigheid. Dankzij alle giften 
was het mogelijk om de klanten 

een mooie verrassing aan te bieden. 
Ook de Sint kreeg een helpende 
hand met grote hoeveelheden mooi 
en bruikbaar speelgoed. Zo kreeg 
de maand december een feestelijk 
randje voor gezinnen die het 
financieel niet breed hebben.

De Sociale Kruidenier draait 
voornamelijk op de inzet van 
vrijwilligers. ‘Grote chef’ Theo heeft 
zich jarenlang met hart en ziel 
ingezet voor zijn geesteskind maar 
moet nu om gezondheidsredenen 
een stapje terug zetten. 
Bedankt voor je inzet, Theo

 Sociale dienst - 03 633 52 10 - info@ocmwwuustwezel.be
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 Dienst sportpromotie - 03 690 46 29 - sportpromotie@wuustwezel.be

Loop je fit met 
atletiekclub GAV
Door de coronamaatregelen kan de jaarlijkse lessenreeks Loop je fit niet 
doorgaan. Maar laat je niet tegenhouden om je fit te lopen. Hier volgen 
enkele tips van de Wuustwezelse Atletiekclub GAV voor een sportief jaar.

Sportkampen krokusvakantie
Tijdens de krokusvakantie worden er sportkampjes georganiseerd voor zowel kleuters als lagere school. 

OMNISPORTDAGEN LAGERE SCHOOL  
– SPORTHAL WUUSTWEZEL
Wanneer? Maandag 15 – vrijdag 19 februari.  
Telkens van 9 tot 16 uur
Wie? Kinderen van 6 tot 12 jaar

KRIEBELSPORTDAGEN KLEUTERS  
– SPORTZAAL STERBOS
Wanneer? Maandag 15 en dinsdag 16 februari.  
Telkens van 9 tot 16 uur
Wie? Kinderen geboren in 2015 en 2016

ALGEMENE INFORMATIE:
• Vooropvang vanaf 7.30 uur, naopvang tot 18 uur.  

Bij inschrijving dient men vooraf door te geven welke 
dagen men gebruik wenst te maken van de voor- en/of 
naopvang!

• Kostprijs: 13 euro per dag, 10 euro per dag vanaf het  
tweede kind van eenzelfde gezin voor eenzelfde kamp   
(6,5 euro per dag en 5 euro per dag vanaf het tweede kind 
van eenzelfde gezin voor houders van een Vrijetijdspas)

• Online inschrijving: wuustwezel.ticketgang.eu

LOOP MET JE BUDDY
Zolang je niet in groep kan gaan 
sporten, is het belangrijk om toch 
te blijven bewegen. Hier enkele tips 
voor beginnende lopers:

• Zoek een sportbuddy en spreek 
af wanneer je coronaproof gaat 
sporten.

• Onthoud vooral dat elke stap telt: 
stel voor jezelf kleine doelen, die 
haalbaar zijn zodat je gemotiveerd 
blijft. 

• Bouw rustig op en neem vol-
doende rust tussendoor.

• Probeer niet te veel in één keer 
te willen maar wissel je loopjes 
af met andere sportieve uitstap-
jes, zoals een wandeling of een 
fietstochtje.

Je hoeft de lat dus niet op een 
bepaalde afstand of tijd te leggen, 
maar ga af en toe wandelen, lopen, 
fietsen of iets anders en… geniet van 
de gezonde buitenlucht.

LOOPOMLOOP
Sinds ruim een jaar ligt er een uitge-
stippelde loopomloop in Gooreind. 
Ga daar zeker eens op ontdekking. 
De loopomloop vertrekt aan de 
atletiekpiste in sportpark Koch 
(Eikendreef 70) en maakt 4 lussen. 
De omloop kan voor jou het perfecte 
trainingscircuit zijn! Bovendien is de 
ondergrond grotendeels onverhard,  
wat goed is voor je gewrichten. 

Ondertussen blijft atletiekclub GAV 
plannen maken voor het nieuwe jaar. 
Er wordt een pistemeeting voorbereid 
en in de vakanties worden er 
atletiekkampen georganiseerd.

• Paaskamp: van 12 tot 16 april  
(2de week van de paasvakantie)

• Zomerkampen: van 5 tot 9 juli en 
van 9 tot 13 augustus

De inschrijvingen voor deze kampen 
starten op zaterdag 9 januari via de 
website www.gav.be. Ook hopen we 
onze trainingen zo snel mogelijk weer 
op te kunnen starten. Blijf op de hoogte 
en volg ons op facebook en Instagram!



Helpdesk Digipunt
Voor wie problemen ondervindt bij 
het gebruik van computer, tablet 
of smartphone bieden we een laag- 
drempelige helpdesk aan. 

Je moet natuurlijk al een heel klein 
beetje je weg vinden op je toestel, 
maar via een eenvoudige link en 
zonder dat je zelf iets moet installeren 
kom je in contact met een medewerker 
of vrijwilliger die mee een oplossing 
zal zoeken voor jouw probleem.

Volg deze link om de helpdesk te 
bereiken: whereby.com/digipunt

De helpdesk is ENKEL bedoeld voor
• ondersteuning bij het gebruik van  

toepassingen (programma’s, apps, …) 
op uw computer, tablet of smartphone. 

Wat doen wij NIET:
• technische ondersteuning voor boven-

genoemde toestellen (batterij laadt niet 
meer, scherm is gebarsten, …)

• ondersteuning voor andere apparaten, 
zoals televisietoestellen, vaste  
telefoons, broodroosters, … 

De helpdesk is bereikbaar op 
• maandag tussen 10.00 en 11.30u
• vrijdag tussen 13.30 en 15.00u

VRIJWILLIGERS GEZOCHT!

Bent u zelf bedreven in het 
werken met computers en 
smartphones, biedt u graag een 
helpende hand waar het kan en 
bent u in de mogelijkheid om 
via een beurtrolsysteem mee 
onze helpdesk draaiende te 
houden?
Contacteer ons via  
ldcwijkhuis@wuustwezel.be of 
tijdens de kantooruren op het 
nummer 03 236 58 69
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Samen genieten 
van poëziewandeling
Gedichtendag is het startschot van de Week van 
de Poëzie, maar voor Wuustwezel kan je een hele 
maand lang genieten van een poëziewandeling. Onder 
het motto ‘Samen’ is er een parcours van ongeveer 
drie kilometer uitgestippeld, waarlangs je, vanaf 
donderdag, 28 januari op diverse locaties kan genieten 
van een mooi raamgedicht. 

KUNSTZINNIGE UITWERKRING
De poëziewandeling wordt gerealiseerd door de 
Cultuurraad, Academie, GC- en Bibraad. De gedichten 
worden op kunstzinnige wijze voorgesteld door de 
leerlingen van de kunstacademie. Via de IZI-app wordt 
het gedicht speciaal voor jou voorgedragen. 

Met andere woorden een niet te missen poëzie-
voorstelling én dat in tijden van corona. Eender wanneer 
in openlucht, maar met heel veel warmte op jouw pad. 
Surf naar www.wuustwezel.be/poeziewandeling voor 
meer info over dit parcours.

POST EEN HAIKU
Zin om zelf met poëzie aan de slag te gaan?  
Dat kan tijdens de Poëzieweek van 28 januari tot  
en met 3 februari. Post dan een haiku op de 
facebookpagina van de bib of stuur je gedicht naar  
winnie.heyvaert@wuustwezel.be. Misschien wordt 
jouw schrijfsel wel haiku van de dag! … Zo brengt poëzie 
ons toch een beetje terug samen. Genieten maar!

 Bibliotheek Wuustwezel - 03 690 46 41 - bibliotheek@wuustwezel.be

“Sneeuw ontmoet het gras 
De koude omhelzing is 

Een perfect einde”
T. Schoonbaert

 Lokaal dienstencentrum Wijkhuis - 03 236 58 69 - ldcwijkhuis@wuustwezel.be
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Wezel op de foto: 
Fotowedstrijd
De afgelopen maanden is er heel wat afgewandeld en 
gefietst. Zo herontdekken we de mooiste plekjes in onze 
eigen omgeving. De toeristische dienst van Wuustwezel 
speelt daar handig op in met een fotowedstrijd om de 
lokale wandelroutes te promoten. De deelnemers maken 
kans op een geschenkbox. Hieronder een greep uit de 
prachtige inzendingen. Kijk voor meer foto’s en komende 
fotowedstrijden op www.facebook.com/toerisme.
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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 

Containerparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken verspreid 
over negen gemeenten (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout, 
Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en openingsuren vind je op 
www.igean.be

OCMW
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – info@ocmwwuustwezel.be

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

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

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

NUTTIGE ADRESSEN  19

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

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

  
@Wuustwezel  @GemWuustwezel @gemeentewuustwezel

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA
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NUTTIGE ADRESSEN  19

GEMEENTE WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
Ma 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30 18.00 – 19.30 
Di 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Wo 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Do 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
Vr 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30

Zitdag burgemeester
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel
03 690 46 10 
Ma 18.30 – 19.30
Burgemeester en de leden van het college zijn elke werkdag bereikbaar 
na afspraak.

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 (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen, 
Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en openings uren 
vind je op www.igean.be

OCMW
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – info@ocmwwuustwezel.be

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

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

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

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

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Elke vierde donderdag van de maand, van 9 tot 12 u en van 13 tot 15.30 u.

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 vrij 9 - 19 uur, za 9 - 17 uur – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vrij 9 - 12 uur, wo 9 - 19 uur - 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

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

  @Wuustwezel  @GemWuustwezel

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

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

@gemeentewuustwezel

MELDINGSKAART 
GEMEENTE WUUSTWEZEL

Je kan met dit formulier meldingen doorgeven 
die verband houden met problemen of de 
gemeentelijke dienstverlening. Je vindt het
formulier ook op 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. 
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