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Een harde boodschap maar wel de realiteit.
Wij mogen je namelijk niet uitnodigen op een feest of
een evenement samen met duizend andere inwoners.
Wij moeten organisatoren de boodschap brengen dat
er nog steeds weinig kan. Wij moeten zelfs waken over
hoe terrassen, restaurants, straatfeesten, speelstraten,...
georganiseerd worden.
Ook ik heb de afgelopen tijd het gevoel dat we erdoor
zijn. De cijfers over het aantal zieken zijn goed, de zon
schijnt, de terrasjes lonken. Maar als je dan ziet dat het
ergens druk is, slaat de schrik wel om het hart.
Wees toch allemaal maar heel voorzichtig.
Nu terug moeten keren naar een situatie waar bv de
horeca terug moet sluiten en thuiswerk dé enige regel
wordt, gaat pijnlijk zijn. Pijnlijk voor ons allen,
maar enorm pijnlijk voor zij die er economisch door
worden getroffen.
Dus deze zomer is het aan jou, aan je straat en je wijk.
Je kan altijd bij ons terecht met vragen over hoe je iets
kleinschaligs toch veilig kan organiseren. Wij helpen je
van A tot Z. Speelstraten, een kleine picknick, iets kleins
cultureel,... Als het maar klein en controleerbaar is.
En dat wat je in je eigen bubbel of zelfs alleen kan doen,
blijf je maar op die manier doen. Op die manier werken
we allemaal mee aan een zomer die ondanks alles, toch
heel speciaal en zelfs leuk kan worden.
Ik hoop jullie te zien en ‘en passant’ snel even te
kunnen begroeten.
Geniet van elkaar, van je kleine bubbel en
van onze gemeente.

Uw burgemeester

19 Nuttige info
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Weetjes
Betreed niet zomaar landbouwgrond

Nu de temperaturen weer stijgen en we opnieuw meer
vrijheid genieten, trekken we er massaal op uit om in onze
eigen omgeving te sporten, te bewegen, … Op vele plaatsen
in onze mooie gemeente is dit ook toegelaten, maar niet
overal. Jammer genoeg stellen we vast dat mensen gaan
quad rijden op landbouwpercelen of er dwars doorheen
lopen net op het moment dat die velden ingezaaid zijn of
aangeplant met gewassen. Dit is niet de bedoeling. Als je een
veld wil betreden, heb je de toestemming nodig van de boer.
Blijf ook aan de rand van het perceel om eventuele schade
te beperken. Bovendien zijn er genoeg andere terreinen
beschikbaar om je hobby uit te oefenen.

Duurzaamheidsambtenaar – 03 690 46 37
duurzaam@wuustwezel.be

Deze zomer gaat Joost
Van Hyfte op stap met de
zomervertellingen van ATV.
Als de coronamaatregelen
het toelaten, verwelkomen wij
jou graag op maandagavond
24 augustus in de Pastorietuin
van Gooreind. Joost Van Hyfte is
een voormalig restauranthouder die
je graag wil doen lachen als culinair
comedian. Hij serveert zijn mening met
meer dan een mespuntje mensenkennis
op een bedje van flauwekul. Kom gewoon
kijken en lach jezelf zo krom als een
gekarameliseerde banaan.

Dienst cultuur – tel 03 690 46 26
cultuur@wuustwezel.be

Kerkuilen op zolder
van gemeentehuis

Op de zolder van het gemeentehuis zijn er
een paar bijzondere gasten neergestreken.
Een koppel kerkuilen heeft er twee jongen
grootgebracht. Tegen de tijd dat je dit leest, zijn
de jongen normaal gesproken al een eerste keer
uitgevlogen. Tot eind september komen ze elke
dag terug om gevoederd te worden. Daarna
blijven de ouders alleen achter op het nest.
De kerkuil is herkenbaar aan het
hartvormige gezicht en de gitzwarte
ogen. Het is een bedreigde en
beschermde diersoort. Daarom heeft
de kerkuilenwerkgroep Vlaanderen
een paar jaar geleden een nestkast
geplaatst in de torenkamer.

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

32.590

Broedende buizerd valt
fietsers en wandelaars aan

Wie gaat joggen of fietsen op Beersgat, kijkt maar
beter uit voor een koppel buizerds. Die hebben daar
een nest met jongen en beschermen dat heel
rigoureus. Er zijn diverse meldingen gekomen dat
ze nietsvermoedende fietsers of wandelaars
aanvallen. We raden iedereen aan om in de
omgeving van Beersgat heel voorzichtig en
waakzaam te zijn. Meestal gaat het om
schijnaanvallen en volstaat het om met de
armen boven het hoofd te zwaaien. De
hinder kan aanhouden tot half augustus.
Zodra de jongen een eigen territorium
hebben ingenomen, stopt het
aanvallend gedrag.

Sinds de uitbraak van het coronavirus werden door de gemeentelijke diensten
32.590 mondmaskers verdeeld aan zorgberoepen die in Wuustwezel wonen.
De mondmaskers werden in vijf deelleveringen geleverd op het thuisadres
van artsen, thuisverpleegkundigen, tandartsen, apothekers, kinesisten,
logopedisten, vroedvrouwen, psychologen, podologen en zorgkundigen.
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ATVvertelling met
Joost Van Hyfte

Dienst groen – 03 690 46 24
groen@wuustwezel.be
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Ontwerp voor
de nieuwe Dorpsstraat

De inwoners van Wuustwezel hebben massaal
meegedacht over de heraanleg van de
Dorpsstraat. Het studiebureau verwerkt de
opmerkingen in een nieuw ontwerp. Het is
de bedoeling om het gedeelte tussen de beek en de
Bredabaan helemaal opnieuw vorm te geven.
GEWESTWEG VERNIEUWEN

De aanleiding is het voornemen van de Vlaamse
overheid om de gewestweg te vernieuwen tussen de
Bredabaan en de rotonde bij het station Noorderkempen.
In de dorpskern van Wuustwezel wordt de Dorpsstraat
over de hele breedte aangepakt, dus inclusief het
voetpad.
Tijdens de inspraakavonden bleek dat de inwoners van
Wuustwezel vooral belang hechten aan een leefbare
Dorpsstraat. Daarbij denkt een meerderheid in de
eerste plaats aan de fietsers. Die moeten een duidelijke
plaats op de weg krijgen met veilige fietsvoorzieningen.
Daarnaast moet er voldoende ruimte komen voor
wandelaars, want op verschillende plaatsen is het
voetpad heel smal en voelen voetgangers zich niet

welkom. Verder zijn er veel mensen bezorgd over het
parkeren in de straat. Tussen de Biest en de Bredabaan
gebeuren ook veel aanrijdingen met auto’s die willen
parkeren of geparkeerd staan.
VAN INSPRAAK NAAR ONTWERP

Omdat het lokaal bestuur inspraak belangrijk vindt, is er
een heel traject afgelegd met verschillende infoavonden.
Via het participatieplatform van Wuustwezel Wenst kan
je een filmpje over de plannen raadplegen.
Tijdens de inspraakperiode hebben de inwoners van
Wuustwezel massaal hun ideeën doorgegeven en
gestemd op plannen van andere dorpsbewoners. Het
studiebureau verwerkt al die opmerkingen in een nieuw
ontwerp. Die definitieve plannen worden in de volgende
fase toegelicht.
Blijf je graag op de hoogte van de verdere evolutie?
Registreer je dan op de website van Wuustwezel Wenst.
Zo krijg je steeds als eerste alle nieuwe info. Vind je de
website te ingewikkeld of heb je liever info op papier?
Neem dan contact via onderstaande gegevens.

Dienst openbare werken – 03 690 46 56 - christien.kenis@wuustwezel.be
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GEBOORTEN
04/05

Beliën Mats

05/05

Maranduca Elisa

05/05

Martens Elize

05/05

Verbreuken Lotte

07/05

Vanpottalsberghe Elle

12/05

Gergely Eddy

12/05

Van Hasselt Cesar

13/05

Van Sande Jules

13/05

Mertens Tito

18/05

Van Looveren Feel

18/05

Koyen Lou

19/05

Piña Ojeda Orlando

19/05

Aerts Lucas

20/05

Hajrizi Medina

21/05

Van Weereld Poppi

23/05

Bastaens Gus

26/05

Francken Lucas

26/05

Koorndijk Andrés

29/05

Petreus Mateo

31/05

Storms Emma

31/05

Meeussen Finne

HUWELIJKEN
11/05

Dortu Marc &
Van Hoydonck Diane

23/05

Suls Koen &
Janssens Laura

23/05

Meeusen Stijn &
Jacobs Lieselotte

OVERLIJDENS
02/05

Lostrie Jozef 		
(°22/09/1940)

08/05

Verbreuken Lotte 		
(°5/05/2020)

09/05

Stoffelen Marcel 		
(°11/04/1930)

17/05

De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand bijeen om
te vergaderen. Net zoals in april werd de raadszitting van
25 mei gehouden in zaal de Kadans om voldoende afstand
te respecteren. Hieronder de belangrijkste punten:
Door de coronamaatregelen gelden er allerlei regels bij huwelijken.
Met deze regels in het achterhoofd, heeft de gemeenteraad beslist
om verschillende locaties te voorzien. Dit kan ofwel in de trouwzaal
van het gemeentehuis, ofwel in GC Kadans ofwel buiten bij mooi
weer. De burgemeester beslist in overleg met de trouwers en de dienst
burgerzaken op welke locatie het huwelijk wordt voltrokken.
De gemeenteraad gaat principieel akkoord met de lokale maatregelen
in het kader van de coronacrisis. Er zijn maatregelen voor de
middenstand en de ondernemers, de verenigingen en de sociaal
zwakkeren. Deze maatregelen zijn voorbereid door de Raad voor
Lokale Economie en worden gesteund door alle politieke partijen in
de gemeenteraad. In het W-tje van juni kon u uitgebreid lezen welke
maatregelen er werden goedgekeurd.
Verder wordt het aanvullend verkeersreglement goedgekeurd voor
een parkeer- en stilstaanverbod in de Tienpondstraat. Hier was al
sinds april 2019 een proefopstelling. Door het positief effect op de
verkeersveiligheid, wordt deze maatregel vanaf 1 juni definitief.
De Open VLD-fractie bezorgde voor de raadszitting 2 schriftelijke
vragen: Op de vraag over de aanpak van de processierupsen werd
de werking toegelicht zoals beschreven in het W-tje van juni; Op
de vraag over de heraanleg van de Dorpsstraat werd gemeld dat de
inspraakmomenten met de bewoners lopende zijn.
Het lokaal bestuur wordt ook lid van de projectvereniging BisCuit.
Samen met de gemeenten Brasschaat, Brecht, Essen, Kalmthout,
Kapellen, Schilde, Schoten, Stabroek en Wijnegem wil BisCuit een
regionale UIT-pas realiseren.
De volledige agenda’s en verslagen van de zittingen kan je raadplegen
op de website https://wuustwezel.onlinesmartcities.be/suite-consult/.

ibens Paul 		
(°20/07/1939)

17/05

Uit de gemeenteen OCMW-raad

De Man Godelieve 		

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

(°11/02/1932)
18/05

Verheyden Jan 		
(°18/01/1967)

20/05

Singh Harjeet 		
(°10/08/1958)

20/05

Lauryssen Ingrid 		
(°16/12/1966)

21/05

Jumelet Frauke 		
(°17/05/1960)

24/05

de Ronde Daniël 		
(°30/03/1969)
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Zitdag burgemeester
voortaan op afspraak
Tijdens de coronacrisis waren er geen zitdagen van de
burgemeester. Sindsdien werken de burgemeester en
schepenen op afspraak.
Als je de burgemeester of één van de schepenen wil spreken,
maak je best een afspraak via secretariaat@wuustwezel.be of
bel het nummer 03 690 46 12.

BESTUUR
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Gemeentelijke diensten
terug open
Klik

In het Gemeentehuis is de dienst burgerzaken
weer zonder afspraak geopend. Vanaf 6 juli is het
loket ook opnieuw op maandagavond open.

Kijk eerst op onze website.
Veel attesten, formulieren
en premies kan je aanvragen
via het digitaal loket.

Let op: de inkom is tijdelijk
verplaatst naar de andere
zijde van het gebouw. De
overige diensten in het
Gemeentehuis, Sociaal
Huis en Gemeentemagazijn
werken op afspraak. Daarbij
hanteren we het klik - bel kom principe.

Bel

Is er iets niet duidelijk of heb
je nog een vraag? Bel onze
diensten op 03 690 46 00
of stuur een mail naar
gemeente@wuustwezel.be.

Kom

Na afspraak kan je terecht
bij één van onze loketten.

Dienst communicatie – 03 690 46 75 - communicatie@wuustwezel.be

VOORLOPIGE
RIJBEWIJZEN

verlengd tot 30 september
Met voorlopige rijbewijzen kan je langer blijven
rijden. Je krijgt dus geen boete als je tijdelijke
rijbewijs is vervallen. Dat is een gevolg van de
coronacrisis. Je vraagt natuurlijk best zo snel
mogelijk een nieuw rijbewijs aan.
De meeste rijbewijzen hebben geen vervaldatum, maar toch
rijden er heel wat mensen rond met een voorlopig rijbewijs.
De volgende rijbewijzen, die vanaf 16 maart vervallen,
krijgen uitstel tot 30 september:
• Voorlopige rijbewijzen;
• Europese (niet-Belgische) rijbewijzen;
• Beroepschauffeurs waarvoor de vakbekwaamheid
(code 95) vervalt;
• Chauffeurs waarvoor de medische keuring vervalt;
• Proefrijbewijs na medisch of psychologisch
herstelonderzoek.

Als je naar het buitenland moet, kan je een attest aanvragen
via de dienst burgerzaken.
UITSTEL VOOR RIJEXAMEN

Als de geldigheid van je theoretisch rijexamen vervalt na
15 maart, mag je tot 31 december van dit jaar praktisch
rijexamen afleggen. Als je een voorlopig rijbewijs hebt,
dat sinds 16 maart is vervallen, kan je blijven oefenen tot
30 september.
Je kan het praktijkexamen afleggen tot 31 december van
dit jaar, zonder dat je bijkomende lessen moet volgen.

Dienst burgerzaken – 03 690 46 09 - burgerzaken@wuustwezel.be
JULI 2020 | W-TJE
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VACATURE

Deskundige ruimtelijke planning B1-B3
VOLTIJDSE FUNCTIE MET CONTRACT
VAN ONBEPAALDE DUUR. ER WORDT EEN
WERVINGSRESERVE AANGELEGD.

De deskundige ruimtelijke planning denkt mee op een
beleidsadviserend en -voorbereidend niveau.
Hij/zij zal moeten meedenken en meewerken aan de
uitwerking van een visie op de gewenste ruimtelijke
ordening in Wuustwezel en de tenuitvoerbrenging ervan.
FUNCTIEPROFIEL

Je bent hulpvaardig en vriendelijk en hebt de nodige
vakkennis. Je beschikt over een bachelordiploma of
een diploma van het hoger onderwijs van één cyclus of
daarmee gelijkgesteld. Je bent houder van een rijbewijs B of
behaalt dit binnen de twee jaar na indiensttreding.
WAT BIEDEN WIJ JOU AAN?

Wij bieden je werk dicht bij huis en een hartelijke
werkomgeving met fijne collega’s. Naast je loon ontvang je
maaltijdcheques, fietsvergoeding, hospitalisatieverzekering

en een verzekering tweede pensioenpijler. Overname van
alle relevante anciënniteit is mogelijk!
SELECTIEPROCEDURE

Inschrijven kan tot 15 september 2020,
bekwaamheids-proeven gaan door op 16 oktober 2020.
INTERESSE VOOR DEZE BOEIENDE UITDAGING?

Solliciteren kan door je motivatiebrief, het standaard
sollicitatieformulier, een uittreksel uit het strafregister
(bij de dienst burgerzaken van je gemeente), je diploma
hoger onderwijs en desgevallend een kopie van je rijbewijs
te bezorgen aan de personeelsdienst, Bredabaan 735,
2990 Wuustwezel /personeel@wuustwezel.be.
De volledige aanwervingsvoorwaarden, functiebeschrijving
en examenprogramma zijn te bekomen bij de personeelsdienst of raadpleegbaar op www.wuustwezel.be bij de
vacatures.

Personeelsdienst – 03 690 46 19 - personeel@wuustwezel.be

Traject van wandelroutes gewijzigd
Het populaire Uilenpad is vernoemd naar het
Uilenbos. Dit bos grenst aan het militair domein
en blijkbaar vinden de bezoekers het daar zo
mooi, dat ze al eens van het pad afdwalen.
Zo negeerden verschillende wandelaars de
verbodsborden en raakten ze verzeild in
militaire oefeningen. Defensie vindt de situatie
onhoudbaar en heeft de toegangsweg naar het
militair domein afgesloten. Daardoor moeten
enkele wandelroutes worden omgeleid.
MILITAIR DOMEIN IS GEVAARLIJK TERREIN

Het Groot Schietveld doet zijn naam nog steeds eer aan en
wordt regelmatig gebruikt voor militaire oefeningen. De
afgelopen weken hebben de soldaten echter meerdere ongewenste bezoekers van het oefenterrein moeten halen. Deze
mensen riskeren behalve hun leven ook een fikse boete.
MARKERING AANGEPAST

Om gevaarlijke situaties te vermijden, heeft Defensie de
toegang naar het Uilenbos afgesloten met prikkeldraad
en rood-witte linten. Hierdoor moet het traject van
enkele wandelroutes worden verlegd. Het gaat over de
bewegwijzering van het Uilenpad en het Kastelenpad. Ook
de wandelknooppunten en de GR5 wandelroute naar Nice
passeren hierlangs.
Dienst toerisme – 03 690 46 43 - toerisme@wuustwezel.be
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Wandelaars volgen voortaan een omleiding naar de ingang
van natuurgebied het Marum. De markering is ondertussen
aangepast door vrijwilligers. De toeristische dienst van de
provincie zal de omleiding ook opnemen in de kaart met
wandelknooppunten. Ondertussen overlegt het bestuur met
Defensie of en op welke manier we de gekende paden terug
toegankelijk kunnen maken.

CORONA NIEUWS
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Haal je mondmasker op in de apotheek
Maandag 15 juni is de verdeling gestart van de stoffen
mondmaskers van de federale overheid. Je kan ze afhalen
bij je apotheek. Laat één persoon de maskers halen voor
het hele gezin. Zo beperk je het aantal verplaatsingen en
vermijd je wachtrijen in de apotheek.
TOON IDENTITEITSKAARTEN GEZIN

De aflevering van de maskers wordt geregistreerd op naam
van het gezinslid dat de maskers afhaalt. Het is belangrijk
dat je daarbij de juiste kaarten of documenten toont. De
apotheker vraagt je identiteitskaart en een attest gezinssamenstelling, dat je kan aanvragen via het e-loket op
www.wuustwezel.be. Je kan ook de identiteitskaarten,
Kids-ID of ISI+-kaart van de gezinsleden tonen.
Wie niet in staat is om de maskers zelf te halen, kan een
thuisverpleegkundige, huisarts of andere zorgverlener
vragen dit doen.
Dienst noodplanning – 03 690 46 20 - info@wuustwezel.be

Waar kan je beschermingsmateriaal kopen?
Vele handelaars en verenigingen zijn op zoek naar beschermingsmateriaal tegen het coronavirus
zoals mondmaskers, handgels, ontsmettingsproducten, face shields enz. Daarom is er een lijst
gemaakt van lokale winkels waar je terecht kan voor aankoop van dit materiaal. Zo helpen we
verenigingen en handelaars in hun zoektocht en promoten we de lokale economie.

Dorien Olyslager

Medigrex

Schevelenbos

Bredabaan 758, Gooreind
Apotheek.dorien.olyslager@gmail.com

Bredabaan 403
Wuustwezel centrum
medigrex@gmail.com

Kapelstraat 11, Loenhout
apotheekschevelenbos@hotmail.com

Tel 03 313 59 26
ma tot vrij: 9u - 12u30 en 14u - 18u30

Hubo
Bredabaan 20, Gooreind
info@wuustwezel.hubo.be
ma tot za: 9u - 18u

Lefever-Broers
Dorpsstraat 17
Wuustwezel centrum
info@lefever-broers.be

Tel 03 669 61 19
ma tot vrij: 8u45 - 12u30 en 13u30 - 19u
za: 8u45 - 12u30

Tel 03 669 64 24
ma tot vrij: 9u - 12u30 en 13u30 18u30
za: 9u - 12u30

Pharma Gooreind
Theo Verellenlaan 70, Gooreind
info@gooreindpharma.be
Tel 03 663 22 81
ma tot vrij: 9u - 12u30 en 14u - 18u30

Tel 03 669 61 37
ma tot vrij: 8u45 - 12u30 en 13u30 - 19u
za: 8u45 - 12u30

Heb je als ondernemer of handelaar ook
een ruim aanbod aan
beschermingsmaterialen en wil je dat
bekendmaken? Laat
het ons zeker weten
zodat we deze lijst
kunnen aanvullen.

Dienst economie – 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be
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Stimuleer
ondernemingen
met de

WINWINLENING

Veel ondernemingen proberen kapitaal te vinden
voor de heropstart van hun activiteiten. Wanneer je
als particulier wat spaarcenten overhebt, kan je de
bedrijven steunen met de Winwinlening. Als kredietgever ontvang je elk jaar een belastingvoordeel van
2,5% op het openstaande kapitaal. Tegelijk draag je bij
aan een gunstig ondernemersklimaat.

Naar aanleiding van de coronacrisis, trekt de Vlaamse
regering de grensbedragen op. Als kredietgever kan je voortaan tot 75.000 euro uitlenen. En als onderneming kan
je 300.000 euro lenen. De looptijd kan variëren tussen vijf
en tien jaar. Bij een faillissement kan de ontlener 40 procent
van zijn geld terugkrijgen via een belastingvermindering.

VOOR WIE

In Vlaanderen bestaat sinds 2006 de Winwinlening,
waarbij je geld kan lenen aan een bevriende ondernemer,
met korting op je personenbelasting. Vorig jaar leenden
kleine bedrijven op die manier 62,5 miljoen euro van
vrienden en familie.

Kijk voor meer info over de Winwinlening op
www.pmvz.eu/corona-uitbreiding-winwinlening

Dienst economie – 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be

IJswagens en
andere foodtrucks
mogen weer rijden
WELKE VOORWAARDEN WORDEN OPGELEGD?

De ijsverkopers en andere ambulante handelaars
kunnen bij het gemeentebestuur een toelating aanvragen. De voorwaarden hiervoor zijn bijzonder strikt,
omdat een verkoper met veel verschillende inwoners in
contact komt. Bovendien gebeurt de verkoop vanuit een
(aanhang)wagen. Hierdoor is het moeilijk om anderhalve
meter afstand te bewaren.
Nu het zomer wordt, mogen ijskraampjes onder
strikte voorwaarden weer op pad. Ook een foodtruck
of kraam met bijvoorbeeld vis of gebraden kippen
kan weer uitrijden. De uitbaters moeten maatregelen
nemen om besmettingen te vermijden. Van de klanten
vragen we ook een inspanning om voldoende afstand
te bewaren.

GEEN BUURTONDERONSJE

We vragen ook van de klanten een inspanning in de
wachtrij. Daarom enkele tips:
• Spreek onderling af wie wat wenst en laat één persoon
bestellen.
• Hou zoveel mogelijk afstand. Blijf niet rondhangen en
maak er geen gezellig onderonsje van.
• Was of ontsmet na de aankoop je handen.

Dienst economie – 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be
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Schrijf je in voor de
nieuwsbrief Economie
Het lokaal bestuur wil de plaatselijke ondernemers op
structurele en duurzame manier ondersteunen door het
aanbod beter bekend maken. Voortaan publiceren we elke
maand een digitale nieuwsbrief over de lokale economie.
Belangstellenden kunnen zich hiervoor inschrijven via de
gemeentelijke website.
Ook de middenpagina’s van De Spiegel worden vrijgemaakt
voor bedrijven en verenigingen. Zo willen we het aanbod

van de Wuustwezelse winkels en horecazaken beter bekend
maken en blijven ondernemers of geïnteresseerde burgers
op de hoogte van alle ontwikkelingen.
Op termijn werkt de gemeente aan citymarketing en
langlopende acties. We denken aan een nieuwe website,
waarop bedrijven ook vacatures kunnen plaatsen. Daarnaast
willen we een bedrijvengids met een overzicht van de
ondernemers per sector.

Dienst economie – 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be

Horeca kan groter
terras aanvragen
Om de heropening van de horecazaken veilig en succesvol te laten
verlopen, krijgen alle horecazaken in onze gemeente de kans om
hun terras tijdens de zomermaanden uit te breiden. Door de extra
terrasoppervlakte krijgen horecazaken meer perspectief op een
rendabele heropening. Tegelijk wordt het besmettingsgevaar beperkt,
want op grotere terrassen is er voldoende afstand tussen de tafels.
HOE UITBREIDEN?

Horeca-uitbaters die hun terras willen uitbreiden, kunnen een
aanvraag indienen via de gemeentelijke website. Onze diensten
bekijken dan wat de mogelijkheden zijn en maken de nodige praktische
afspraken met de horecazaak.
We vragen elke horecazaak om zelf na te denken over een mogelijke
en haalbare terrasuitbreiding. Onze diensten beoordelen elke
aanvraag vanuit verschillende invalshoeken. De uitbreiding mag de
verkeersveiligheid uiteraard niet in het gedrang brengen en er moet in
elk geval een doorgang van 1,5 meter gegarandeerd blijven.

Kom uit je kot
Na drie maanden lockdown, kunnen
we weer naar ons favoriete café of
restaurant. Wat hebben we dat gemist!
De horeca-uitbaters hebben jou ook
gemist. Steun hen en geniet deze
zomer wat vaker van een verse koffie
of een uitgebreide lunch op een van
de vele terrassen. Of neem je gezin
mee voor een etentje in een plaatselijk restaurant. Ze zullen je gastvrij en
veilig ontvangen.

Dienst economie – 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be
JULI 2020 | W-TJE
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Inschrijvingen Academie
voor muziek woord en dans
Voor kinderen, tieners en volwassenen
Ben je graag creatief bezig, zou je graag op een podium
staan (solo of in groep), wil je voelen hoe het is om een
applaus te krijgen of ben je liever met beeld bezig? Raak
je graag mensen of heb je gewoon zin om iets nieuws te
leren? Dan is de Academie iets voor jou!

Binnen het domein muziek is er een opsplitsing tussen
de klassieke richting of de pop-rock richting (elektrische
gitaar, zang, slagwerk, saxofoon). Voor dans en woord volg
je 2 lesuren in de week. Voor het domein muziek 2 uur
muzieklab (het vroegere notenleer) en 1 uur instrument.

VOOR KINDEREN

Neem een kijkje op www.academiewuustwezel.be.

Vanaf het eerste leerjaar ben je welkom aan onze academie.
Je kan domeinoverschrijdende initiatie (muziek-woord)
volgen of dansinitiatie. In het tweede leerjaar volg je het
tweede jaar initiatie, maar indien er plaats is kan je vanaf
januari starten met een instrument. Vanaf het derde leerjaar
volg je 2 uur muzieklab (het vroegere notenleer) en 1 uur
instrument. Je kan kiezen of je een klassiek instrument
volgt of een instrument pop-rock (elektrische gitaar,
slagwerk, zang, saxofoon). Je kan dit ook combineren met
een uurtje woord (toneelspelen) of 2 uur danslab.
Op de facebookpagina van de academie is er een volledige
voorstelling te zien van de instrumenten, woord-en dansklas.
… MAAR OOK VOOR VOLWASSENEN

Vanaf 30 september 2020 kan je aan onze Wuustwezelse
academie voor podiumkunsten de drie domeinen volgen als
tiener (+15 jaar) en volwassenen! Er zijn per domein aparte
klassen voor volwassenen voorzien.

BEELDENDE KUNSTEN

De Academie biedt ism de Academie Noord ook beeldatelier
aan voor kinderen van de eerste en tweede graad (1ste tot
6de leerjaar). Deze ateliers gaan door in zowel Gooreind als
Wuustwezel. Meer info hierover vind je op
www.academie-noord.be
Aarzel niet en schrijf je in voor 30 september 2020. Door
de coronamaatregelen kan je niet ter plekke inschrijven.
Leerlingen die dit jaar reeds lessen volgden, kunnen zich
online inschrijven voor het nieuwe schooljaar.
Nieuwe leerlingen kunnen zich enkel op afstand of op
afspraak inschrijven. Let op! Ieder jaar moet je opnieuw
inschrijven.
www.academiewuustwezel.be

10 op 10 scholen
krijgen fietsen van
Provincie Antwerpen
Drie Wuustwezelse scholen doen al jaren hun uiterste
best om elk jaar opnieuw het 10 op 10 in verkeer label
van de provincie Antwerpen te halen. Ze leggen de
nadruk op milieuvriendelijke verplaatsingen van en
naar school: te voet, met de fiets of met het openbaar
vervoer zo vaak het kan. Daarnaast is er ook veel
aandacht voor creatieve verkeerslessen en
sensibilisering van ouders en kinderen.
STRAP = STAPPEN-TRAPPEN-OPENBAAR
VERVOER

De vorige jaren kregen we van het provinciebestuur
geld voor het uitwerken van een zichtbaarheidsspel
en de aankoop van de bijbehorende materialen. Het
verkeersteam van ’t Blokje werkte drie spellen uit.
Elk jaar wordt een ander spel gespeeld. Zo kunnen
alle kinderen in hun lagere school-carrière elk spel
tweemaal spelen. Alle scholen van Wuustwezel spelen
Dienst welzijn – 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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het zichtbaarheidsspel in een beurtrol in de weken voor
de herfstvakantie.
AANKOOP SCHOOLFIETSEN

Dit jaar werd er gekozen voor de aankoop van
schoolfietsen, twee fietsen voor elk van de
10op10-scholen. Zo kunnen kinderen die geen eigen
fiets hebben, toch mee doen aan fietsactiviteiten en aan
het fietsexamen. De fietsen gaan naar GBS ’t Blokje,
GLS KlimOp en Mater Dei Gooreind, onze
10op10-scholen. De fietsen werden aangekocht bij
Velo vzw. Velo vzw is een sociale onderneming die een
unisex fiets ontwikkelde speciaal voor de kinderen van
de laatste graad van de lagere school.

LEVEN
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Twee keer per week
én met meer materiaal
naar recyclagepark
Na de aanvankelijke drukte in het recyclagepark
aan de Polderstraat, wordt de situatie stilaan
weer normaal. Daarom kan je voortaan 2 keer
per week je gesorteerde afval binnen brengen.
De recyclageparken van de intercommunale
Igean hanteren de normale openingsuren.
ALLE FRACTIES, BEHALVE ASBEST

Inmiddels kan je ook weer textiel en herbruikbare
goederen voor de Kringwinkel inleveren. Daarmee
zijn alle afvalfracties beschikbaar, behalve asbest. De
asbestinzameling is niet mogelijk omdat de

afvalintercommunale Igean niet beschikt over het nodige
beschermingsmateriaal om dit gevaarlijke materiaal veilig
te bewaren.
AFSTAND HOUDEN

Ga alleen naar het recyclagepark als het echt niet anders
kan. Net zoals elders, moet je anderhalve meter afstand
houden van andere bezoekers en het personeel. Daarom
worden er maar een beperkt aantal mensen tegelijk
toegelaten. In de wachtrij moeten de bezoekers in hun
wagen blijven. Het is niet mogelijk om cash te betalen.
Dienst groen – 03 690 46 24 - groen@wuustwezel.be

Blijven fietsen
allemaal!
Tijdens de lockdown hebben we met z’n allen het gemak
en het plezier van onze fiets ontdekt. Nu moedigt een
campagne ons aan om te blijven fietsen.
Met de campagne Blijven fietsen allemaal zegt de Vlaamse
Stichting Verkeerskunde dat we goed bezig zijn. Affiches,
websites en radiospots moedigen je aan om te blijven
fietsen naar school, naar het werk of als je gaat winkelen.

FIETSEN STIMULEREN

Geweldig toch, als iedereen zijn fiets blijft omarmen?
We hebben allemaal baat bij meer fietsverkeer. Als lokaal
bestuur dromen we van inwoners die blijgezind en
ontspannen rondrijden en van autoluwe centra zonder
parkeerdruk.
Om het fietsen te stimuleren, heeft het lokaal bestuur een
mooi fietspad aangelegd door het bos tussen Wuustwezel en
Gooreind. Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan het
fietspad langs de Bredabaan tussen Gooreind en Brasschaat.
En in 2021 begint vermoedelijk de aanleg van een fietspad
langs de Sint-Lenaartseweg.
Dienst sportpromotie – 03 690 46 29
sportpromotie@wuustwezel.be
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Wat mag (niet) in een

speelstraat?
Tijdens de zomer worden verschillende straten in
heel Wuustwezel omgedoopt tot speelstraten.
De speelstraatmeters en –peters plaatsen op
afgesproken tijdstippen en plaatsen nadarhekken
met signalisatie om de straat af te sluiten. Van
zodra het nadarhek geplaatst is, gelden hier de
wettelijke speelstraatregels en zijn de kinderen
koning.
We zetten graag nog even op een rijtje wat je moet doen als
je zo’n hek tegenkomt:
• Ben je inwoner van de straat of heb je er een oprit of
garage? Enkel dan mag je stapvoets door de straat rijden
naar je woning, oprit of garage. Als bestuurder moet je
ten allen tijde voorrang verlenen aan spelende kinderen
en voetgangers, de toegang voor hen vrijlaten en uitermate voorzichtig zijn;
• Ben je geen inwoner? Dan mag je absoluut de straat niet
in met motorvoertuigen, ook niet als je een pakketje
moet afleveren of snel even iets moet oppikken. Plan dit
op momenten dat de straat niet afgesloten is. Een snelle
rondvraag in de buurt of een telefoontje naar de jeugddienst kan daarbij een hulp zijn;
• Fietsers mogen de speelstraat wel inrijden, maar ook
uitermate voorzichtig zijn en voorrang verlenen aan
spelende kinderen en voetgangers;
• De kinderen mogen de volledige straat gebruiken om te
spelen en dus speelgoed op de weg leggen, fietsen laten
rondslingeren en hier en daar zal zelfs een springkasteel
of zwembad staan. Ook dat is perfect toegelaten;
• De hekken mogen niet verplaatst of weggezet worden,
enkel de speelstraatmeters en –peters zijn hiervoor
bevoegd.

Houd er rekening mee dat deze regels ook geldig zijn als je
op het eerste zicht geen spelende kinderen ziet in een afgesloten straat. Het is perfect mogelijk dat de kinderen dan
even in een tuin zijn of thuis even zijn gaan drinken. Zij
rekenen er echter op dat hun straat is afgesloten en kunnen
dus plots de straat oplopen om verder te spelen, zonder
rekening te houden met eventueel verkeer.
Bij de meeste speelstraten zijn er voldoende andere straten
in de buurt om door te rijden. Waar meerdere straten een
aanvraag doen, worden de speelstraatmomenten optimaal
op elkaar afgestemd, zodat een alternatieve route altijd
gegarandeerd is.
De speelstraatmeters en –peters worden uiteraard ook
ingelicht over de corona-maatregelen waar ze rekening mee
moeten houden. Gelukkig mogen kinderen jonger dan 12
bijna zorgeloos samen spelen.
Heb je vragen of opmerkingen over de speelstraten?
Dan kan je altijd bij de jeugddienst terecht!

Jeugddienst – 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be

GEMEENTELIJK PETANQUETORNOOI
Vanaf 3 augustus organiseert de gemeente samen met Petanqueclub
51 een petanquetornooi op de petanquebanen van DC Wijkhuis aan de
Brechtseweg 29 in Loenhout. Er wordt gespeeld met ploegen van drie
spelers.
De voorrondes worden gespeeld op 3 en 4 augustus. Bij inschrijving
moet elke ploeg een voorkeursdatum kiezen. De finale wordt gespeeld
op 7 augustus om 19u. Ploegen kunnen inschrijven via mail naar
rudolfkenis@skynet.be. Uiterste inschrijvingsdatum is donderdag 22 juli.
De deelnemers moeten hun eigen petanqueballen meebrengen.
Andere corona-maatregelen worden aan de deelnemers meegedeeld.
Dienst sport – 03 690 46 29 - sportpromotie@wuustwezel.be
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Schatten
van Vlieg
vijf zoektochten deze zomer
Vlieg heeft deze zomer weer heel wat in petto.
Hoor jij wat ik hoor? Al zoemend en brommend
heeft Vlieg weer een zoektocht uitgestippeld.
En niet ééntje, je kan deze zomer maar liefst op
5 locaties op zoek! Ook op de creatieve
speurneuzen rekenen we deze zomer. Maak een
raamtekening en trek er vervolgens op uit in
onze Wuustwezelse straten op zoek naar andere
kunstzinnige vliegen.
BUITENZOEKTOCHTEN IN DE 4 SPEELBOSSEN

Begeef je speurneus naar één van de 4 speelbossen en ga
samen met Vlieg op klankavontuur. Waar kan je op zoek?
• Domein Franciscanessen, Bredabaan 735 (G),
• Uilenbos, Gasthuisdreef (W),
• Noordheuvel (G),
• Pastoorsbos, Witgoorsebaan (W)
Een dagje spelen in het bos wordt zo nog leuker!

BINNENZOEKTOCHT IN DE BIBLIOTHEEK

Ook in de bibliotheek kan je jouw hoor- en luisterzin
komen testen! Heel de zomer lang kunnen kinderen van
4 tot 12 jaar en hun (groot)ouders deelnemen aan de
binnenzoektocht in de bib van Wuustwezel. Je vindt er
verschillende opdrachten en leuke klankproefjes.
Breng jij ze allemaal tot een goed einde en vind jij
dé Schat van Vlieg?

Dienst vrije tijd – 03 690 46 79 - vrijetijd@wuustwezel.be

Toeristische
fotozoektocht langs
de Pleckskesroute
De Landelijke gilde van Wuustwezel organiseert
samen met de toeristische dienst een fotozoektocht langs de Pleckskesroute. Je kan de hele
zomervakantie lang op zoek.
De opdrachten kan je tijdens de openingsuren gratis
afhalen bij:
• Toeristische dienst Poort naar het Platteland,
Dorpsstraat 36.
• ’t Snoepwinkeltje Leonida, Dorpsstraat 61.
• Groenten en fruit Eric Delcroix,
Kalmthoutsesteenweg 10.

PRIJS VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN

Ingevulde formulieren kan je tot 6 september binnen
brengen bij de toeristische dienst of in de brievenbus steken
bij de familie Breugelmans aan Noordwateringsweg 36.
Er zijn opdrachten voor kinderen tot 12 jaar en een andere
reeks voor volwassenen. Voor beide categorieën is er een
prijs. De winnaars worden door een onschuldige hand
geloot uit de goede inzendingen.

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

JULI 2020 | W-TJE
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Kunst laat zich
niet kisten
KUNST IN HET STRAATBEELD

Na de coronaperiode hopen we meer en meer kunst in het
straatBEELD te zien verschijnen. Deze zomer presenteren
verschillende kunstenaars hun handlettering, schilderwerk of
beeldhouwwerk.
Doe je mee? Geef even een seintje aan
cultuur@wuustwezel.be. Ben je benieuwd waar je deze zomer
kunst kan spotten? Klik dan even door op
www.wuustwezel.be/kunst-het-straatbeeld
Deelnemers aan dit initiatief kan je herkennen aan het
campagnebeeld. Maak er een kunstzinnig uitje van!
OOK VOOR KINDEREN

Samen met Vlieg kunnen ook jonge creatievelingen
deelnemen aan dit kunstproject. Mail een foto van jouw
raamtekening naar vrijetijd@wuustwezel.be en wie weet krijg
je een leuke verrassing?

KUNST IN HET PARK

Dit jaar geen Kruiswegkermistentoonstelling binnenshuis,
maar wel Kunst in het Park. Op zondagnamiddag 23 augustus
kan je kunstenaars aan het werk zien in het Gemeentepark.
Vanaf 1 juli kan je een nieuw kunstwerk bewonderen
in het Gemeentepark. Het beeld Ruimten Rondom
is met verschillende technieken gemaakt door
de kunstenaar NikelaosVL. Het resultaat is voor
verschillende interpretatie vatbaar. Ondanks het ijzer,
heeft het beeld iets breekbaars. Misschien krijg je het
gevoel dat je uitgesloten bent? Er is namelijk een leegte
binnenin, een ontbrekend deel …

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

CULTUUR IN TIJDEN VAN CORONA
Corona gooide ons leven drastisch in de war.
Ontspannen tijdens een concert, genieten van
een toneelvoorstelling, een filmpje meepikken,...
Het zat er plots allemaal niet meer in. Ook de
talrijke culturele verenigingen uit Wuustwezel
moesten plots hun werking stopzetten.
De afgelopen maanden moesten we dus
genoodzaakt op zoek naar andere vormen
van culturele ontspanning.

straffe podiumvoorstellingen voor jong en oud. Elke dag
komen er nieuwe bij. Via Podium Aan Huis bundelen
gezelschappen, kunst- en cultuurhuizen virtueel de
krachten om jou te blijven ontroeren en ontspannen.
Door de coronacrisis is de magie van de live beleving
even onbereikbaar. Geen nood, want als de zalen
moeten sluiten, dan komt de voorstelling gewoon naar je
toe. Veel kijkplezier!

PODIUM AAN HUIS

Hopelijk kunnen we jullie snel weer maandelijks een
overzicht bezorgen van het gevarieerde cultuuraanbod
in Wuustwezel. Deze nieuwsbrief wordt normaal gezien
verstuurd de eerste vrijdag van elke maand.

Een avondje ontspannen tijdens een live concert? Het
kan gewoon in je eigen huiskamer! Podium Aan Huis
zorgt voor gratis opnames van
www.podiumaanhuis.be

W-TJE | JULI 2020
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Vakwerk/Netwerk

Focus op historische hoeves Uit de Voorkempen
Erfgoed Voorkempen start in 2020 een project
rond historische hoeves in samenwerking met het
Centrum voor Agrarische Geschiedenis en met
de steun van het Europees Landbouwfonds voor
Plattelandsontwikkeling.
In de Voorkempen kennen we het beeld nog van de hoeve
in een uitgestrekt landbouwgebied vergezeld van stallen en
bijgebouwen. Dit zicht is onlosmakelijk verbonden met de
landelijke identiteit van onze regio.

De inventarisatie heeft verder geen gevolgen. Er is geen
sprake van inhoudelijke wijzigingen aan de inventaris
onroerend erfgoed. Ook het juridisch statuut van uw pand
blijft hetzelfde.
Ter informatie: in Essen, Brecht, Kalmthout en Wuustwezel
coördineert Provincie Antwerpen momenteel het project
‘Erfgoedtoets van Kempische boerderijen’, over het
agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur. Dat
project is enkel gericht op actieve landbouwhoeves en
staat los van Vakwerk/Netwerk.

Met het project ‘Vakwerk/Netwerk’
wil Erfgoed Voorkempen:
• waardevol hoeve-erfgoed in kaart brengen
• historische hoeves onder de aandacht brengen
• hulpmiddelen voor het behoud en beheer van historische
hoeves aanreiken.

Erfgoed Voorkempen – info@erfgoedvoorkempen.be

Bezoek het nieuwe
Coda gebouw virtueel
Het nieuwe Coda gebouw zou normaal gezien begin
juli worden geopend. Vervolgens zou er een BBQ-feest
plaatsvinden voor het 25-jarig bestaan van Coda. Maar
een virus deed al die plannen in de vuilbak belanden.
Gedwongen door corona werden we in een mum
van tijd ingewijd in de wondere wereld van

het digitale connecteren. Dat bracht ons op ideeën.
Als jullie niet massaal naar Coda mogen komen, dan
brengen wij ons nieuwe gebouw toch tot bij jullie?
Vanaf 4 juli kan je een virtueel bezoek brengen aan Coda
via de website www.intensleven.be. Het belooft plezant
te worden, want de mannen van Radio Gaga spelen mee.

www.coda.care

JULI 2020 | W-TJE
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WEZEL OP DE FOTO

Wezel
op de foto

De corona-uitbraak had ook een impact op
de viering van onze jubilarissen. Volgende
jubilarissen zagen de viering van hun 50 of
60 jarig huwelijk enigszins gedwarsboomd
door het virus. Via deze weg wensen we hen
toch nog een leuk feest later dit jaar.

Ria Costermans & Cor Smeekens

Maria Leyers & Henri De Roeck

Ludo Palinckx & Jacqueline Jacobs

Lydia & Fons Dictus Gabriëls

Jan Joris & Rita Van Doninck

Frans Van Looveren & Frida Godrie

Jos Jacobs & Julia Van Looveren

Francine Gorissen & Jos Mertens

Leonardus van Den Eynden & Helena van hal

Juul Van Gils & Jeanne Bogaerts

Jeannine De Vos & Robert Van Tilborgh

Maria Van den Bleeken & Jan Van den Broeck

Maria Peeters & Lodewijk Geerts

Rita Vingerhoets & Louis Rombouts

Ludovica Mertens & René Neefs
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NUTTIGE
ADRESSEN
NUTTIGE
ADRESSEN

19
19

GEMEENTE WUUSTWEZEL

MELDINGSKAART

Gemeentehuis
Gemeentehuis
Gemeentepark
Wuustwezel
– 03
690
46 00
Gemeentepark1 1– –2990
2990
Wuustwezel
– 03
690
46 00
onthaal@wuustwezel.be
– www.wuustwezel.be
onthaal@wuustwezel.be
– www.wuustwezel.be
www.facebook.com/wuustwezel
– www.twitter.com/GemWuustwezel
Ma 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
18.00 – 19.30
Maandag		
13.30u – 16.30u
18.00u – 19.30u
Di 9.00 – 12.00 9.00u
13.30 –
– 12.00u
16.30
9.00u – 12.00u
13.30u – 16.30u
Di, wo, do & vr 		

Wo 9.00 – 12.00

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

13.30 – 16.30

Do 9.00
– 12.00 13.30 – 16.30
Zitdag
burgemeester
Vr 9.00 – 12.00
13.30
– 16.30
Gemeentepark
1 - 2990
Wuustwezel
03 690 46 12 - secretariaat@wuustwezel.be
Zitdag
Als
je deburgemeester
burgemeester of een van de schepenen wil spreken,
Gemeentepark
1 – maken
2990 Wuustwezel
kan
je een afspraak
via het secretariaat.

Gegevens

03 690 46 10
Ma 18.30 – 19.30
Schepencollege
Dieter
Wouters en de0498
56het
00college
burgemeester@wuustwezel.be
Burgemeester
leden39
van
zijn elke werkdag bereikbaar
Mai
Van Thillo
0474 73 63 21
mai.vanthillo@wuustwezel.be
na afspraak.
May Aernouts
Sus
Vissers
Schepencollege
Kris
VanWouters
Looveren
Dieter
Rit
MaiLuyckx
Van Thillo
Katrin
Kempenaers
May Aernouts

Sus Vissers

0495 84 23 65
0495 51 77 79
0499
049825
3938
5606
00
0474
8021
047473
7389
63
1365
0474
049560
8474
23

0495 51 77 79

Naam:
Adres:

may.aernouts@wuustwezel.be
sus.vissers@wuustwezel.be
kris.vanlooveren@wuustwezel.be
burgemeester@wuustwezel.be
rit.luyckx@wuustwezel.be
mai.vanthillo@wuustwezel.be
katrin.kempenaers@wuustwezel.be
may.aernouts@wuustwezel.be

Datum:
Situering: waar doet het probleem zich voor?

sus.vissers@wuustwezel.be

Containerparken
Kris Van Looveren
0499 25
38 06
kris.vanlooveren@wuustwezel.be
Inwoners
van onze gemeente
kunnen
terecht
op elf recyclageparken ver-spreid
Rit Luyckx
73 89 80
rit.luyckx@wuustwezel.be
over
negen gemeenten0474
(Wuustwezel,
Brasschaat,
Brecht, Essen, Kalmthout,
Katrin Kempenaers
60
13
katrin.kempenaers@wuustwezel.be
Kapellen
en Stabroek, 0474
Schilde
en74
Zoersel).
Adres
en openingsuren vind je op
www.igean.be

Straat:

Recyclageparken
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken verOCMW
spreid over
gemeenten
(Wuustwezel,
Brasschaat, Brecht, Essen,
Sociaal
Huis, negen
Bredabaan
735 – 03
633 52 10 – info@ocmwwuustwezel.be
Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en openingsuren
Lokaal
vind je Dienstencentrum
op www.igean.be(LDC) Ter Wezel
Achter d’Hoven 65 – 03 667 61 58
dienstencentrumterwezel@ocmwwuustwezel.be
OCMW

Nr:
Andere verduidelijking:

Onderwerp

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

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Wijkhuis
Brechtseweg
29 – 03 236 58
69 Ter Wezel
Lokaal Dienstencentrum
(LDC)
dienstencentrumwijkhuis@ocmwwuustwezel.be
Achter d’Hoven 65 – 03 667 61 58

dienstencentrumterwezel@ocmwwuustwezel.be

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

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Wijkhuis

Brechtseweg 29Wuustwezel
– 03 236 58 69
Opvoedingspunt
dienstencentrumwijkhuis@ocmwwuustwezel.be
Gasthuisdreef
6A - 03 270 06 70 – info@opvoedingswinkelbrasschaat.be
Handicar
& Minder Mobielen Centrale (MMC)
Zitdag
pensioenen
Achter
d’HovenGemeentepark
65 – 03 633 08
GC
Blommaert,
22 88 – mmc.handicar@ocmwwuustwezel.be
Elke eerste dinsdag van de maand, van 13.00u tot 15.00u.
Opvoedingspunt
Wuustwezel
Elke
vierde donderdag
van de maand, van 9.00u tot 12.00u
Gasthuisdreef
6A15.30u.
- 03 270 06 70 – info@opvoedingswinkelbrasschaat.be
en
van 13.00u tot
Door de coronacrisis zijn er momenteel geen zitdagen mogelijk.

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:

Zitdag pensioenen

Jongeren
AdviesGemeentepark
Centrum (JAC) 22
GC Blommaert,
Dorpsstraat
3 – 2920 Kalmthout
– 03 232
27928
Elke vierde donderdag
van de maand,
van
tot 12 u en van 13 tot 15.30 u.
jacplus@cawantwerpen.be - www.jac.be

Jongeren Advies Centrum (JAC)
Politie
Zone Grens
Dorpsstraat
3 – 2920 Kalmthout – 03 232 27 28
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
jacplus@cawantwerpen.be - www.jac.be

Verklaring

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

Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout

Ma tot vrij 9 - 19Rand
uur, post
za 9 Wuustwezel
- 17 uur – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Brandweerzone
Lokaal
bureel, Bredabaan
382, Wuustwezel
A.
Blommaertstraat
3
Ma,690
di, do,
vrij-9wuustwezel@brandweer.zonerand.be
- 12 uur, wo 9 - 19 uur - 03 202 87 50
03
19 20
Brandweerzone Rand post Wuustwezel
NOODNUMMERS

A. Blommaertstraat 3 100 of 112
WACHTDIENSTEN
Brandweer/ambulance:
03 690
19 20 - wuustwezel@brandweer.zonerand.be
Dokter: 03 650 52 53
Politie:
101
Weekend/feestdagen:
Kinder- en jongerentelefoon: 102
www.hwpnoordrand.be
Rode
Kruis: 105
NOODNUMMERS
WACHTDIENSTEN
Tele-onthaal:
106
Brandweer/ambulance:
100 of 112
Dokter: 03 650 52 53
Tandarts: 0903 39 969
Zelfmoordlijn:
Politie: 101 1813
Weekend/feestdagen:
Apotheek: 0903 99 000
Kinder- en jongerentelefoon: 102
www.hwpnoordrand.be
www.apotheek.be
Rode Kruis: 105

STORINGEN
EN HINDER
Tele-onthaal: 106

Tandarts: 0903 39 969

Defecte
straatlamp:
Zelfmoordlijn:
1813 0800 63 535
Apotheek: 0903 99 000
Gasreuk: 0800 650 65
www.apotheek.be
Info en klachten huisvuil: 03 350 08 14 of 0800 1 46 46
STORINGEN EN HINDER
Milieuhinder: 03 690 46 77
Defecte
straatlamp:
0800
63 903
535 00
Pidpa
– Hidro
Rio (water):
0800
Gasreuk: 0800
650 65
Storingen
en defecten
elektriciteit en aardgas: 078 35 35 00

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.

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
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WEZELSE PICKNICK
EEN HELE ZOMER LANG

Bestel een heerlijke picknickmand bij
lokale bakkers, traiteurs en restaurants
Alle deelnemende handelaars hebben een eigen aanbod
met voornamelijk lokale en fairtrade producten.
Je herkent de deelnemende handelaars aan deze affiche.
Kijk voor meer info op www.ecowijzer.be
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