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Uiteraard diegene die in de zorg werken. Op het moment
dat ons allen gevraagd werd om afstand te houden, moesten zij dichterbij komen.
Maar ook iedereen die in de sector zit van gehandicaptenzorg, revalidatie, kinderopvang, begeleiders in instellingen,
winkelbedienden,... konden en mochten geen afstand
nemen. Hun job werd helemaal anders maar ze moest wel
gedaan worden.
En wat te denken van de scholen nu? De ene week mag je
je school en klas organiseren voor kleine groepjes, de week
nadien moet het anders en groter. Er is altijd wel druk op
leerkrachten want we vertrouwen ze onze kinderen toe.
Maar nu vertrouwen we ze ook hun gezondheid deels toe.
De vakantie zal welgekomen zijn.
En in die vakantie gaan wij allemaal wat helden moeten
zijn. Eerlijk, ik kan me Wuustwezel niet inbeelden zonder
de grote zomerevenementen, met cafés en restaurants die
noodgedwongen op halve kracht draaien.
We gaan ons moeten houden aan de regels die ongetwijfeld
een ganse zomer van kracht gaan zijn.

16 Kunst- en vliegwerk

Maar we gaan ook creatief zijn: zodra de regels gekend
zijn voor kleinschalige evenementen daag ik de buurtschappen, wijkcomités, verenigingen en jou persoonlijk
uit om van die zomer in Wuustwezel iets onvergetelijks te
maken.

17 Zandbergrun gaat niet door

Zet je maar schrap en laat je van je creatiefste kant zien!
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WEETJES

Weetjes
Het Goed van Koch is een mooi fiets- en
wandelgebied. Om het sluipverkeer tegen te gaan,
zullen in dit gebied op 5 locaties wegneembare
paaltjes worden gezet. De paaltjes worden
zodanig geplaatst dat elke woning en elk
perceel landbouwgrond bereikbaar blijft. Minder
doorgaand verkeer op de groefgrindwegen is ook
beter voor de staat en het onderhoud van deze
wegen. Bovendien hopen we met deze maatregel
ook sluikstorters te ontmoedigen.

De coronacrisis heeft ook in Wuustwezel
vergaande gevolgen. De meeste lokale winkels en
bedrijven moesten van de ene dag op de andere
sluiten en zagen zo een groot deel van hun omzet
verloren gaan. Plaatselijke verenigingen moesten
hun activiteiten annuleren en alle evenementen werden afgelast. Mensen met weinig financiële reserve
kwamen in geldproblemen. Om een oplossing te bieden voor die problemen, hebben de lokale politieke
partijen op initiatief van de Raad voor lokale economie (LEA) een steunpakket uitgewerkt.

Dienst openbare werken - 03 690 46 31
magazijn.ow@wuustwezel.be

Coronatestpunt in Brecht

De huisartsenwachtpost
Noordrand neemt sinds kort
coronatests af. Hiervoor is een
drive-in testpunt ingericht op de
carpoolparking naast de brandweerkazerne op de Ambachtslaan
in Brecht. Je moet hiervoor eerst een
afspraak maken via de huisarts. De
dokter zal vervolgens een afspraak voor je
maken bij het testpunt. Het testpunt is alle
dagen open van 11 tot 14 uur.

Veel mensen vragen ons om folie rond
eikenbomen te plaatsen om te voorkomen
dat er processierupsen in klimmen. Daarvoor
is het echter al te laat in het seizoen; de rupsen
zitten al enige tijd in de bomen. Momenteel is het
beter om de folie te verwijderen. Door de folie
kunnen nuttige insecten uit de berm of struiken
niet naar boven kruipen. Vogels schrikken
omdat de folie het licht reflecteert en komen
niet meer naar de boom om rupsen te
vangen. De folie jaagt dus insecten en
vogels weg en geeft de rupsen vrij spel.

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

Wegneembare paaltjes in
Goed van Koch

Haal folie rond bomen weg

CORONA NIEUWS

Huisartsenwachtpost Noordrand - 03 650 52 53
info@hwpnoordrand.be

Maak kennis met het EnergieK loket

Wil je je energiefactuur verlagen? Of staan er
renovatiewerken op de planning? Dan kan je
voortaan bij het EnergieK loket terecht met
al je vragen rond energie. Medewerkers van
IGEAN komen regelmatig naar het gemeentehuis om je te helpen bij de oplossing die
bij jouw situatie past. De volgende zitdag
van het EnergieK Loket in Wuustwezel
is gepland op woensdag 1 juli van 9
tot 12 uur in het gemeentehuis. Je
maakt hiervoor best een afspraak.

De Politiezone Grens schreef tot en met 14 mei honderdvijftig coronaboetes uit
in onze gemeente. Het merendeel van deze pv’s (122 inbreuken) waren voor niet
toegelaten samenscholingen en niet-essentiële verplaatsingen. Bij grenscontroles
werden zevenentwintig inbreuken vastgesteld en één handelszaak hield zich niet
aan de opgelegde maatregelen.

Duurzaamheidsambtenaar
03 690 46 37
duurzaam@wuustwezel.be

MAATREGELEN VOOR ONDERNEMERS EN
HANDELAARS

In de eerste plaats wil de gemeente de lokale ondernemers
op structurele en duurzame manier helpen door het aanbod
beter bekend maken.
• De gemeente zet in op citymarketing en ontwikkelt
langlopende acties.
• We lanceren een nieuwe website, waarop bedrijven ook
vacatures kunnen plaatsen.
• We publiceren een bedrijvengids met een overzicht van
de ondernemers per sector.
• Er komt een digitale nieuwsbrief voor ondernemers en
geïnteresseerde burgers.
• De middenpagina’s van De Spiegel worden ingezet voor
extra communicatie over verenigingen en bedrijven.
• We bedenken manieren om de horecazaken in de kijker te
zetten.
• Bij evenementen worden de lokale ondernemers maximaal betrokken.
• Handelaars kunnen kosteloos deelnemen aan de eindejaarsactie.
Daarnaast wil de gemeente de bedrijven, middenstand en
zelfstandigen meer financiële ademruimte geven.
• Ondernemers krijgen uitstel voor de betalingstermijnen
van sommige belastingen.
• Marktkramers moeten niet betalen voor hun standplaats
en elektriciteitsverbruik.
• Foorkramers krijgen de retributie van afgelaste kermissen
terug.
• Horecazaken mogen hun terras uitbreiden na overleg met
de gemeentelijke diensten.
• Ondernemers die een gebouw van de gemeente uitbaten, hoeven geen huur te betalen voor de periode van de
sluiting.
• Wie in grote moeilijkheden is gekomen, kan rekenen op
specifieke coaching door Unizo en Dyzo.

SOCIALE MAATREGELEN

Het lokaal bestuur verliest ook de ouderen, gezinnen en
plaatselijke verenigingen niet uit het oog.
• Meer dan 100 vrijwilligers boden aan om 50 hulpbehoevende dorpsgenoten te ondersteunen via de actie Wuustwezel Helpt!
• Medewerkers hebben de 80-plussers opgebeld of een
kaartje bezorgd met meer info.
• De gemeente heeft tablets en ander materiaal gekocht
voor de schoolgaande jeugd.
• De technische dienst heeft bijkomende wasbakken gemaakt voor de scholen
• Waar nodig worden gemeentelijke gebouwen gebruikt
voor lesgeven of opvang.
• Er zijn 55 spelpakketten bezorgd aan kinderen uit kansarme gezinnen.
• We verdelen voedselpakketten via de sociale kruidenier.
• Mensen met financiële problemen kunnen rekenen op
steun van het OCMW.
• Verenigingen kunnen bij de heropstart van de activiteiten
gratis gebruik maken van gemeentelijk uitleenmateriaal.
• Voor de periode waarin geen activiteiten konden plaatsvinden, hoeven ze geen huur te betalen voor de gemeentelijke lokalen.
• De geannuleerde activiteiten worden ook meegenomen bij
de verdeling van de subsidies.
• De groene lening voor de verenigingen wordt met een jaar
verlengd.
Er komt ook een overzicht waar zowel handelaars als
verenigingen grote hoeveelheden beschermingsmateriaal
kunnen kopen.

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

CORONA NIEUWS

CONTACTONDERZOEK

175
ZORGHELDEN

bij Covid-19

De personeelsleden van
woonzorgcentra Amandina en
Sint-Jozef zijn met 175. In deze
moeilijke coronatijden doen zij extra
hun best voor de bewoners. Heel
erg bedankt voor jullie inzet!

Om te vermijden dat COVID-19 zich opnieuw snel verspreidt onder de bevolking, voert het Agentschap zorg en Gezondheid contactonderzoek uit. Je vindt
alle info terug op de website van dit Agentschap. Het contactonderzoek
verloopt in drie fases:

7

371 DONOREN

Tijdens de afgelopen bloed-inzamelacties in
Wuustwezel mochten we maar liefst 371 donoren
verwelkomen waarvan zelfs 38 nieuwelingen. Hoedje
af en bedankt! Fijn om te zien dat in onze gemeente
een enorme solidariteit heerst en dat maakt ons
trots! Volgende data? Zet ze alvast in je agenda:
10/06 in Loenhout, 17/06 in Wuustwezel, 25/06 in
Gooreind.

FASE 1

THUIS BLIJVEN BIJ ZIEKTE EN DE DOKTER BELLEN

Heb je klachten zoals hoesten, pijn aan de borst, verlies van reuk of smaak, koorts?
Dan kun je besmet zijn met het virus.
• Blijf meteen thuis zodat je geen contact meer hebt met andere mensen: isoleer jezelf.
• Bel je huisarts. Je huisarts geeft je advies en zegt je of en waar je getest kunt worden.
• Je huisarts brengt de bevoegde instanties op de hoogte zodat het contactonderzoek
snel kan starten.
• Maak een lijstje van de mensen met wie je contact hebt gehad vanaf twee dagen
voor je symptomen vertoonde tot het moment dat je jezelf isoleerde. Noteer naast
hun naam ook hun telefoonnummer, adres, geboortedatum en e-mailadres.

COVID19

#12OSD

AF

ID-19

COV

#12O

F
SDA

FASE 2

CONTACTONDERZOEK: JE WORDT GEBELD OF KRIJGT EEN
HUISBEZOEK

Zegt je test of je dokter dat je COVID-19 hebt? Het contactonderzoek start.
• Een medewerker van de overheid belt je op. Als het niet past, spreek je een ander moment af.
• De medewerker stelt je een aantal vragen om een lijstje te maken met wie je contact gehad hebt.
Je kunt zelf ook vragen stellen.
• Voor elk contact wordt ook gevraagd hoe lang en van hoe dichtbij dat contact was om
het risico voor die contactpersoon in te schatten.
• Het is belangrijk dat je zo volledig mogelijk antwoordt op de vragen van de medewerker.
Zo kunnen we verdere besmettingen beperken.

FASE 3

JE CONTACTPERSONEN KRIJGEN ADVIES

De contactonderzoekers bellen (of bezoeken) de mensen die met een besmette persoon in contact
zijn gekomen. Ze krijgen advies wat ze moeten doen om geen andere mensen ziek te maken. Ze
vertellen hen niet wie de besmette persoon is.

HOE HERKEN JE HET CONTACTONDERZOEK?

De contactonderzoekers gebruiken altijd hetzelfde
vaste nummer: 02 214 19 19. Als je dus opgebeld
wordt door een ander nummer, dan is dat niet het
contactonderzoek. Het is ook heel moeilijk gemaakt om
dit nummer te imiteren, een oproep met dit nummer is
dus al een sterke zekerheid dat het een echte oproep is.

Er worden geen sms’en verstuurd met weblinks of
andere info.

Je kan ook sms-berichten ontvangen, die komen van
het nummer 8811. Sms’en worden alleen gestuurd om je
een code te bezorgen die je aan de huisarts moet tonen
voor een “PCR-test” die COVID-19 opspoort.

Soms zal er ook een e-mail verstuurd worden, maar
dat is alleen om een quarantaine-attest te bezorgen.
Het Agentschap stuurt geen e-mails met weblinks of
andere info.

Je kan best beide nummers nu al in je telefoon opslaan
onder de naam ‘corona-contactonderzoek’. Dan herken
je het nummer meteen wanneer je opgebeld zou worden.

0800 14 689 - info-coronavirus@health.fgov.be – www.zorgengezondheid.be/contactonderzoek
W-TJE | JUNI 2020

22 SPELLETJES

800 MASKERS

Geen speelinspiratie meer? De jeugddienst verzon in
samenwerking met enkele Wuustwezelse jeugdbewegingen
22 leuke thuis-speel-tips en maakte er een online boekje
van dat je op de website kan vinden.
https://wuustwezel.be/buitenspeeldag-wordt-thuisspeeldag

6 naaisters naaiden
800 mondmaskers voor
de scholen met stof van
P&10tje: rollen stof aan
halve prijs, gratis rollen lint
en elastiek!

Overmacht bij een evenement
WAT TE DOEN?

Door de coronacrisis mag je voorlopig geen evenementen,
voorstellingen, concerten, fuiven, enzovoort organiseren.
Dat verbod geldt voorlopig tot en met 7 juni.
Of kleinschalige evenementen daarna opnieuw mogen
doorgaan, is nu nog niet duidelijk.
Maar misschien wil je je evenement nu al wel afgelasten.
Omdat je het bijvoorbeeld organisatorisch niet rond krijgt of
een artiest of DJ al heeft afgezegd. Hoe pak je dat best aan
en hoe vermijd je extra kosten?
WAT ALS DE OVERHEID JE EVENEMENT VERBIEDT?

Alle activiteiten van “culturele, maatschappelijke,
feestelijke, folkloristische, sportieve en recreatieve aard”
werden bij Ministerieel Besluit verboden tot en met 7 juni.
Valt je geplande evenement in deze periode, dan kan je
overmacht inroepen om het contract aan te passen.
Overmacht houdt in dat onvoorziene omstandigheden
de uitvoering van een contract onmogelijk maken.
Wil je overmacht inroepen, breng je de andere partij
zo snel mogelijk en liefst schriftelijk (e-mail met
ontvangstbevestiging of aangetekend schrijven) op de
hoogte. Contracten kunnen clausules bevatten die gevallen
van overmacht verduidelijken, beperken of uitbreiden. Lees
dus telkens je contract goed na.
WAT ALS ER ANDERE OBSTAKELS ZIJN?

Als bijvoorbeeld de artiest of DJ ziek is of zich niet mag
verplaatsen, kan je ook overmacht inroepen. Dat geldt
wel enkel wanneer je het contract afsloot toen er nog geen
sprake was van de coronacrisis.

WAT MET EVENEMENTEN DIE
GEPLAND ZIJN NA 7 JUNI?

Als je een contract hebt
afgesloten voor een evenement
dat gepland is na 7 juni, heb je
misschien heel goede redenen
om je evenement nu al af te
gelasten. Omdat het niet zal
kunnen doorgaan bijvoorbeeld,
omdat je nog belangrijke kosten
zou moeten maken, omdat je
bestellingen hebt geplaatst die je nu nog kunt annuleren. In
dat geval kan er ook sprake zijn van overmacht. Dat geldt
wel uitsluitend als je je contract voor de coronacrisis hebt
afgesloten. Kijk zeker na of er een overmachtsclausule in
het contract staat en wat daarin bepaald is.
WAT MET EVENEMENTEN IN DE TOEKOMST?

Wil je een evenement plannen in de nabije toekomst?
Dan heb je er alle belang bij om goede afspraken te maken
voor het geval je evenement niet zal kunnen doorgaan.
Bijvoorbeeld:
• Dat het contract ontbonden wordt of wordt uitgesteld
wanneer de overheid het evenement verbiedt.
• Dat het contract ontbonden wordt wanneer een artiest
niet beschikbaar is.
• Welke kosten je kan maken zolang niet duidelijk is
wanneer de coronacrisis voorbij zal zijn.
• Of eventuele voorschotten terugbetaald zullen worden.
• Wie welke verzekeringen afsluit.

https://cjsm.be/informatie-covid-19
JUNI 2020 | W-TJE
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GEBOORTEN
05/04
06/04
08/04
08/04
11/04
12/04
13/04
15/04
16/04
16/04
19/04
20/04
20/04
22/04
24/04
30/04

Bosters Love
Van Hasselt Felix
Croitoru Livia
Croitoru Luca
Faizi Emraan
Jacobs Janna
van der Velden Toon
Abdulmooti Ahmad
Cloeckaert Tijl
Kerstens Lucas
Elst Anna
Herthogs Berre
Van de Perre Roan
Tofan Vladuta
Dewulf Zoë
Broodhaers Helena

HUWELIJKEN
24/04

Verdyck Kevin
& Dumon Melinda

OVERLIJDENS
04/04
04/04
05/04
07/04
07/04
09/04
10/04
11/04
12/04
16/04
18/04
18/04
18/04
19/04
19/04
26/04
26/04
26/04
27/04
28/04

Van Looveren Petrus
(°5/08/1926)
Van Eeckelen Joanna
(°9/03/1930)
Koninckx Maria 		
(°12/01/1931)
Augustyns Karel 		
(°15/02/1938)
Verlooy Joseph 		
(°30/01/1932)
Vermeiren Maria 		
(°5/03/1935)
Nicolaes Stephanie
(°15/02/1930)
Kockx Victor 		
(°2/09/1929)
Kokke Johanna 		
(°9/11/1951)
Imhof Pierre 		
(°15/04/1930)
Rombouts Anna 		
(°12/01/1921)
Van Den Broeck
Leonardus (°7/04/1932)
Lambrechts Ivo 		
(°29/03/1966)
De Hondt Maria 		
(°5/07/1923)
Pauwels Corneel 		
(°23/06/1956)
Van den Plas Vera 		
(°27/07/1957)
Wielenga Jaaike 		
(°16/11/1926)
Fleurbay Annie 		
(°17/06/1949)
Van Looveren Bertha
(°2/10/1926)
Duerloo Marcel 		
(°1/08/1939)
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Uit de gemeenteen OCMW-raad
De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand
bijeen om te vergaderen. In maart werd geen
raadszitting gehouden door maatregelen om de
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Hieronder de belangrijkste agendapunten uit de
zitting van 27 april 2020:
De gemeenteraad besliste om een stuk grond aan te kopen in de
omgeving van de Huikvenweg. Op die manier kan de fiets- en
wandelverbinding tussen Beersgat in Wuustwezel-centrum en het
domein Franciscanessen in Gooreind volledig door het groen lopen.
De gemeenteraad
neemt kennis van de
collegebeslissing om 22.000
stoffen mondmaskers aan te
kopen. Zo krijgt elke inwoner
van de gemeente een correcte
mond-neus-bescherming om de
verspreiding van het coronavirus te voorkomen.
Verschillende retributiereglementen die in december 2019 door de
gemeenteraad werden goedgekeurd, zijn tijdens deze zitting aangepast.
Zo worden er geen retributies geheven op activiteiten die niet konden
doorgaan door het coronavirus. Dit geldt onder andere voor de
plaatsrechten op de wekelijkse markt, het gebruik van gemeentelijke
infrastructuur, gebruik van gemeentelijke uitleenmaterialen, enzovoort.
De gemeenteraad keurde verschillende aanvullende politiereglementen
goed. Zo komt er een permanent parkeer- en stilstaanverbod in de
Wolfsvenweg, de Rode Dreef, de Eikendreef, De Stroobloem en op
Achter d’Hoven tijdens de wekelijkse markt. Verder werd er beslist
om een bijkomende parkeerplaats voor gehandicapten te voorzien op
de Bredabaan ter hoogte van huisnummer 403. Tenslotte werd er een
tonnagebeperking ingevoerd in de Berkendreef.
De N-VA-fractie stelde voor om de negatieve gevolgen van de
coronamaatregelen voor burgers, verenigingen en de economie te
beperken. Hierover werd gediscussieerd en er werd beslist om later,
wanneer er meer concrete cijfers gekend zijn, tot een voorstel te komen
dat gedragen wordt door de ganse gemeenteraad en dat budgettair is
afgetoetst.
De OCMW-raad keurde een huurovereenkomst voor een nieuwe
crisiswoning goed. Tenslotte werd ook het besluit bekrachtigd om de
werking van de sociale kruidenier tijdelijk over te nemen. Zo kunnen
de klanten van de sociale kruidenier blijven rekenen op hun wekelijkse
boodschappen aan lager tarief.
De volledige agenda’s en verslagen van deze zittingen staan op de
website https://wuustwezel.onlinesmartcities.be/suite-consult/.
Dienst secretariaat - 03 690 46 12 – secretariaat@wuustwezel.be
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Kloosterstraat en Hagelkruis
zijn tijdelijke schoolstraten
De Kloosterstraat en het Hagelkruis worden tot het
eind van het schooljaar ongevormd tot schoolstraten.
In die straten liggen respectievelijk bassischolen
Triangel en De Wissel. Door een schoolstraat in te richten, kunnen leerlingen en ouders voldoende afstand
houden als ze van en naar school gaan.
WAT IS EEN SCHOOLSTRAAT?

Een schoolstraat houdt in dat een gedeelte van de straat
aan het begin en aan het einde van de schooldag gedurende
een zo kort mogelijke periode afgesloten wordt. Voor aanvang van de lessen en na afloop van de schooldag, wordt
een gedeelte van de straat tijdelijk afgesloten voor auto’s,
vrachtwagens, brommers en motors. Alleen voetgangers
en fietsers mogen er door en in noodgevallen kunnen de
hulpdiensten er passeren.
OMGEVING KLOOSTERSTRAAT

De Kloosterstraat wordt een schoolstraat vanaf de Bredabaan tot aan het Gemeentepark. Dit zal fysiek duidelijk
gemaakt worden door nadarhekken die door de mensen

van de school geplaatst en verwijderd zullen worden.
De Kloosterstraat wordt elke schooldag een schoolstraat op
volgende momenten:
• Bij het schoolbegin van 8u25 tot 8u40
• Bij het schooleinde van 15u10 tot 15u30
• Op woensdagmiddag van 12u15 tot 12u30
OMGEVING HAGELKRUIS

Het Hagelkruis wordt een schoolstraat vanaf de Wissel (net
na de parking van de Wissel) tot aan de bocht. Hier worden
nadarhekken geplaatst. Het Hagelkruis wordt elke schooldag een schoolstraat op volgende momenten:
• Bij het schoolbegin van 8u10 tot 8u30
• Bij het schooleinde van 15u00 tot 15u20
• Op woensdagmiddag van 11u55 tot 12u15
Dankzij de schoolstraten kunnen de ouders met respect
voor de nodige veilige afstand hun kinderen brengen en
ophalen. Wie de leerling met de wagen brengt, moet dus
verderop parkeren. Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar niet inrijden.

Dienst onderwijs - 03 690 46 64 – onderwijs@wuustwezel.be

Openbare onderzoeken opnieuw raadpleegbaar
Na een maand onderbreking, kan je opnieuw openbare onderzoeken raadplegen. Dit kan zowel bij de
dienst Omgeving in het gemeentehuis als digitaal.
Op 20 maart besliste de Vlaamse overheid om alle
openbare onderzoeken op te schorten. Dit had gevolgen voor openbare onderzoeken en beslissingstermijnen in het kader van omgevingsvergunningprocedures, die tijdelijk werden stilgelegd. Die periode is sinds
28 april afgelopen en dat betekent dat de resterende
termijnen van de openbare onderzoeken verder lopen.

Hierdoor kan je de dossiers opnieuw raadplegen bij de
dienst Omgeving in het gemeentehuis. Maak hiervoor
eerst een afspraak via telefoon of mail. Daarnaast kan
je de dossiers ook digitaal bekijken via
www.omgevingsloketvlaanderen.be
Voorlopig blijft het loket in het gemeentehuis gesloten voor andere stedenbouwkundige vragen, maar de
dienst blijft natuurlijk wel bereikbaar via telefoon of
per mail.

Dienst Omgeving - 03 690 46 22 – omgeving@wuustwezel.be
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Eikenprocessierupsen
Processierupsen vormen tijdens de maanden mei en juni een ware plaag.
Je herkent ze doordat ze achter elkaar aan kruipen. Ze hebben een voorkeur
voor (inlandse) eikenbomen en vreten de takken kaal. Rond half mei krijgen de
rupsen hun microscopisch kleine brandharen die zorgen voor jeukhinder bij de
omwonenden en voorbijgangers. Vanaf juli groeien de rupsen uit tot onopvallende
grijze nachtvlinders.
WELKE PROBLEMEN VEROORZAKEN DE RUPSEN?

Wie in aanraking komt met de brandharen krijgt huiduitslag,
die gepaard gaat met hevige jeuk. Deze klachten verdwijnen
meestal zonder behandeling binnen de twee weken.
Bij hevige irritatie kan een anti-jeukmiddel verlichting
geven. Irritatie ter hoogte van de ogen of de
bovenste luchtwegen is eerder zeldzaam. Bij ernstige
gezondheidsklachten neem je best contact op met de
huisarts. Meer informatie hierover vind je op www.
eikenprocessierups.be.
WAT KAN JE DOEN BIJ OVERLAST?

Indien het nest zich op privé-domein bevindt, neem je
best contact op met een gespecialiseerd bedrijf dat de
rupsen kan bestrijden. We raden niemand aan zelf de
rupsen te verdelgen. De gemeente heeft in het voorjaar een
aannemer aangesteld die de rupsen kan verwijderen met
een industriële stofzuiger. Indien de rupsen niet bereikbaar
zijn met een hoogtewerker of ladder, gebeurt dit door
boomklimmers.
Kostprijs:
• 45 euro voor een kleine boom (stam diameter tussen de 20
en 30 cm, 10 tot 15 m hoog).
• 60 euro voor een grote boom (stam diameter tussen 80 en
100 cm, 15 tot 25 meter hoog).
• 85 euro voor moeilijk bereikbare plaatsen in een kleine
boom.
• 100 euro voor moeilijk bereikbare plaatsen in een grote
boom.

Indien je gebruik wil maken van deze dienstverlening, kan
je rechtstreeks contact opnemen met de aannemer: de firma
Brosens, Vissenheuvel 22, 2910 Essen, tel. 03 667 35 94.
Het staat je natuurlijk altijd vrij om een andere aannemer te
contacteren. Er is een lijst beschikbaar op de website van de
provincie Antwerpen.
WAT MAG JE VOORAL NIET DOEN?

• de rupsen en nesten aanraken;
• gebruik maken van insecticiden. Deze middelen kunnen
schadelijk zijn voor de mens en het milieu en hebben geen
effect op de irriterende haren;
• de rupsen wegspuiten met bijvoorbeeld een
hogedrukreiniger. De haren van de rupsen kunnen dan
immers via de lucht verspreid geraken;
• plastic-folie aanbrengen rond de stam. Dit schrikt vogels
af en je maakt het de natuurlijke vijanden alleen maar
moeilijker.
EEN HAARD VAN PROCESSIERUPSEN MELDEN

• Ontdek je een haard van processierupsen op de openbare
weg, geef dit dan zeker door via het nummer
03 690 46 24 of mail naar groen@wuustwezel.be of
gebruik het meldingsformulier op de website. De Dienst
Groen bekijkt dan of het aangewezen is om de aannemer
naar deze locatie te sturen.
• Voor meldingen op gewestwegen, kan je contact opnemen
met het Agentschap voor Wegen en Verkeer (AWV) via het
nummer 03 330 12 60, of mail naar
wegen.antwerpen.districtbrecht@mow.vlaanderen.be.

Kijk voor meer info op de website van de provincie. Hier vind je een interactieve kaart met plaatsen waar er processierupsen werden waargenomen in de provincie. Raadpleeg ook de folder Eikenprocessierupsen: wat je zeker moet weten.

Wat doet de gemeente?
De vorige jaren werd de gemeente geteisterd door een toenemend aantal nesten processierupsen. In 2019 slaagden we er
niet in om alle aangetaste bomen op het openbaar domein
te behandelen. Het ging dan ook om meer dan 1.000 bomen.
DIVERSITEIT VERBETEREN

Om de diversiteit te verhogen en de nuttige insecten, vogels,
amfibieën en dieren een schuilplaats te geven, voorzien we
de volgende middelen:
• Bermen beperkt maaien;
• Hakselhout rond de stammen strooien;
• Houtwallen plaatsen tussen de eikenbomen;
• Nestkastjes hangen;
Om de diversiteit in planten en bomen te verbeteren doen
we de volgende acties:
• Houtkanten aanplanten;
• Verschillende boomsoorten aanplanten in dezelfde straat;
• Bloemenweide aanleggen, veldbloemenzaden ter beschikking stellen;
• Gebruik van bloeiende heesters en vaste planten;
We delen de straten in waar we verschillende methoden al
dan niet combineren. Voor de indeling wordt er onder meer
rekening gehouden met bewoning, aantasting, recreatie,
bermbreedte, aantal eiken, enzovoort. In tegenstelling tot de
huidige preventieve en curatieve bestrijding, kan deze aanpak een meer structurele oplossing bieden, die ook minder
schadelijk is voor de biodiversiteit.

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

PLAN VAN AANPAK

Voor het effectief bestrijden door middel van
zuigen voorzien we in 2020 een budget van
ongeveer 90.000 euro. Dit volstaat om ongeveer
1.300 bomen te behandelen. Hierbij gebruiken we
dit jaar een beslissingsboom die nog uitgebreid of
aangepast kan worden.
Geen bewoning
→ Niet bestrijden, waarschuwing (lint + bordje)
Bosgebied zonder bewoning
→ Niet bestrijden, waarschuwing (lint + bordje)
Bosgebied met beperkte bewoning
→ Enkel bestrijding aan de bewoning
Recreatief gebied
→ Zuigen, waarschuwing (lint + bordje)
Woongebied
→ Zuigen, waarschuwing (lint + bordje)
Fietsroute kleine plaagdruk
→ Niet bestrijden, waarschuwing (lint + bordje)
Fietsroute grote plaagdruk
→ Beperkte bestrijding
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Update werken Gooreind
Op de Bredabaan in Gooreind worden in opdracht van
het Agentschap Wegen en Verkeer nog steeds werken uitgevoerd. Omwille van het coronavirus hebben deze werken een tijdje stil gelegen, maar werden ze in de maand
april terug opgestart.
AMANDINA - BOSDUINSTRAAT

De werken ter hoogte van Amandina zijn intussen beëindigd. We verwachten dat de werken aan het kruispunt met
de Bosduinstraat tegen half juni klaar zijn. Oorspronkelijk
was het de bedoeling dat deze werken gelijktijdig zouden
uitgevoerd worden. Alleen moest Fluvius bij de uitbraak
van de coronacrisis begin maart nog de overkoppeling van
enkele huisaansluitingen realiseren ter hoogte van de Bosduinstraat. Door de maatregelen kon Fluvius hiermee pas
starten op 11 mei in plaats van 9 april.

LEVEN

Aannemer Willemen nv heeft daarom eerst de werken aan
Amandina afgerond en is op 18 mei gestart met de werken
aan het kruispunt.

Sorteerregels
papier en karton

FIETSPAD N1

tips om papier en karton correct aan te bieden

Ook aannemer Adams is sinds begin april weer volop aan
het werk met de realisatie van het fietspad langs de oostzijde van de Bredabaan. De werken in Gooreind zijn intussen
op wat afwerking na zo goed als afgerond.
Op het grondgebied van Brasschaat is de aannemer nog
volop bezig. Verwacht wordt dat deze werken tegen het
einde van augustus ook afgerond zijn.
Deze planning is een streefdoel. Slechte weersomstandigheden of onvoorziene werkzaamheden kunnen hierin niet
opgenomen worden en kunnen mogelijk voor een termijnverlenging zorgen.

In april is het papier en karton op een andere
dag opgehaald dan gecommuniceerd op de
afvalkalender. We hebben toen kunnen opmerken
dat velen onder jullie al op de juiste manier hun
papier en karton buiten zetten, maar toch zijn er
nog een paar kleine tips die het zowel voor jezelf
als voor de ophalers makkelijker maken:
• Haal kranten, tijdschriften en folders uit hun
plastic verpakking.
• Vermijd te zware kartonnen dozen (maximaal
15 kg).
• Stop uw papier en karton in een kartonnen
doos of maak er een pakketje van, bij voorkeur
samengebonden met natuurtouw (geen ijzerdraad of plastic koord).
• Gebruik geen plakband om de dozen dicht te
maken.
Mocht je papier toch niet opgehaald zijn, neem
het dan terug binnen. Je kunt het dan bij de
volgende ophaling buiten zetten of eventueel naar
een papiercontainer brengen op onder andere het
recyclagepark.

Conducteur Wuustwezel - 03 690 46 32 – conducteur.ow@wuustwezel.be

Pleeg geen domiciliefraude
Als je iemand op jouw adres laat inschrijven maar er niet
mee samenleeft, kan dat nare gevolgen hebben. Je mag die
persoon de toegang tot je woning niet ontzeggen en als
de ander schulden maakt, kan een deurwaarder beslag
leggen op jouw inboedel.
VERSTREKKENDE GEVOLGEN

Wanneer je met een verkeerd woonadres in het
bevolkingsregister staat of op een plaats verblijft die niet
overeenstemt met het adres waarop je bent ingeschreven,
pleeg je adresfraude. Dit gebeurt meestal om boetes te
ontlopen of om misbruik te maken van regelingen zoals
kinderbijslag, invaliditeitsuitkeringen en studiefinanciering.
Zodra dit aan het licht komt, worden de boetes of ten
onrechte uitbetaalde uitkeringen met terugwerkende kracht
teruggevorderd. Dat kan verregaande gevolgen hebben. Als je
je adres laat gebruiken door iemand die schulden maakt, kan
een deurwaarder beslag leggen op jouw inboedel.

VERPLICHT ONDERDAK BIEDEN

Wanneer er iemand op jouw adres is ingeschreven, ben je
verplicht om die persoon onderdak te bieden. Je mag die
persoon de toegang tot de woning niet ontzeggen. Je moet
dit via een rechtbankprocedure afdwingen en de rechter zal
eerst verzoenend willen optreden. Die procedure kan lang
duren. Tot die tijd maakt hij of zij wettelijk gezien deel uit
van je gezin.
Je kan ook niet zomaar
iemand van je adres laten
schrappen. In sommige
gevallen kan de persoon niet
geschrapt worden op jouw
adres. Als dat wel mogelijk is,
duurt de procedure minimaal
zes maanden.
In die periode blijft de persoon
ingeschreven op je adres.

Dienst Burgerzaken - 03 690 46 00 – burgerzaken@wuustwezel.be
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•
•
•
•
•
•
•
•

papieren zakken
kranten
tijdschriften
folders
boeken
enveloppen
schrijf- en printpapier
kartonnen dozen en
verpakkingen
• eierdozen
• wc- en keukenrollen
Haal papier uit hun
plastic verpakking!

PAPIER
EN KARTON

• vuil of vettig papier
en karton
• behangpapier
• cellofaanpapier
• aluminiumfolie
• keukenpapier
• papieren zakzoeken
• servetten
• bakpapier
• broodzakken
• drankkartons
• stickers
• ...

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

Zwerfvuil is
NOT DONE!
Tijdens de lockdown zijn velen onder ons gaan fietsen,
wandelen, lopen, … in de prachtige omgeving van
Wuustwezel. De meesten van ons hebben zich netjes
gedragen in de natuur en geen afval achter gelaten,
maar spijtig genoeg zijn er toch nog mensen die het
nodig vinden om hun leeg blikje, flesje, poepzakje van
de hond … achter te laten in de natuur.
Dit is slecht voor de natuur, slecht voor de dieren
(er zijn genoeg beelden om te zien wat een blikje doet
met een koe), … maar stoort ook de andere mensen.
Neem dus je afval mee naar huis of gooi het in een
vuilbak.
Gelukkig hebben we momenteel ruim 50 Mooimakers
in onze gemeente die op regelmatige basis hun

omgeving proper maken. Mocht je ook interesse
hebben om dit te doen, dan kun je terecht bij de
duurzaamheidsambtenaar.
Het recyclagepark is ook opnieuw geopend.
Dus heb je tijdens de lockdown geklust, opgeruimd, …
je kunt weer terecht op het recyclagepark. Hou er wel
rekening mee dat je slechts 1x per week binnen mag op
het recyclagepark. Probeer ook alles goed gesorteerd
in te laden, zodat je je tijd op het recyclagepark kunt
beperken en er dus meer mensen op een dag naar het
recyclagepark kunnen.
Duurzaamheidsambtenaar - 03 690 46 37
duurzaam@wuustwezel.be
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WESPEN, BIJEN EN HOMMELS
NEST OF PEST?

Juli, augustus en september zijn de hoogdagen voor wespen.
De insecten zijn zeker nuttig, want het zijn opruimers.
Ze eten afval van groenten en fruit of karkassen van dode
dieren. Toch kunnen ze ook heel wat overlast geven. Zeker
als ze hun nest bouwen in, tegen of kortbij jouw woning,
je tuinhuis of garage. Dan is het verdelgen van de wespen
zeker aan te raden.
ZEG NIET ZOMAAR WESP TEGEN EEN BIJ OF HOMMEL

Wespen zijn geel/zwart of geel/bruin en hebben de
bekende ‘wespentaille’. Ze zijn niet behaard, in tegenstelling
tot bijen en hommels. Bijen en hommels zullen zelden of
nooit zomaar steken, want dan gaan ze dood. Een wesp
daarentegen steekt wel spontaan. Ze kan ook meerdere
keren steken.
IK ZIT MET EEN WESPENNEST, WAT NU?

Zelf nesten proberen te verwijderen of vernietigen
is gevaarlijk. Neem daarom altijd contact op met de

brandweer. Zij bundelen de oproepen en laten
je weten wanneer ze het nest komen bestrijden.
Enkel wanneer er zich een (levens)bedreigende situatie
voordoet, rukt de brandweer meteen uit.
Voor het verwijderen van het nest vraagt de brandweer
€ 40. Indien de verdelging van het nest meerdere
interventies noodzaakt, wordt het tarief slechts eenmaal
aangerekend. De aanvraag tot verdelging moet wel binnen
de 7 kalenderdagen van de voorgaande interventie
plaatsvinden.

LEVEN

1712.be

Voor iedereen die geweld meemaakt of getuige is van geweld
1712 is een hulplijn voor elke burger die vragen heeft
over geweld, misbruik en kindermishandeling. Ervaren
hulpverleners van de centra voor algemeen welzijnswerk
en de vertrouwenscentra kindermishandeling staan je bij.
Ze geven je informatie en advies of verwijzen je door naar
verdere hulp.
HET IS NIET JOUW SCHULD!

WAT MET NESTEN VAN BIJEN OF HOMMELS?

Deze insecten zijn bedreigde diersoorten. Daarom zal de
brandweer ze niet bestrijden. Bijen of hommels laat je beter
waar ze zijn, tenzij ze een bedreiging vormen. Zit het nest
op een vervelende plaats aan jouw woning, dan contacteer
je best een imker of de imkersgilde. Indien je geen imker
in de buurt kent, neem dan contact op met de gemeente of
brandweer voor meer info.

Brandweer Zone Rand, post Wuustwezel, A. Blommaertstraat 3, 03 690 19 20

Stickeractie Rode Kruis
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Heel vaak doen grote mensen en ook kinderen elkaar pijn.
Ze slaan, duwen, stompen, ze maken dingen kapot, roepen
en schelden. Je kan je daar heel verdrietig door voelen. Of je
hebt blauwe plekken en pijn. Als dit met jou gebeurt, is het
niet jouw schuld!
WAT DOE JE DAN BEST?

Aan iemand vertellen dat je je verdrietig voelt, dat je pijn
hebt, dat je je niet goed voelt. Je kan bellen, mailen en
chatten met 1712.be. Dan kan je je verhaal vertellen. Je moet
niet vertellen wie je bent of waar je woont, maar het mag
wel.

dat dit gebeurt. Je kan bellen, mailen en chatten met 1712.be
om erover te praten. Volledig anoniem. Zet die eerste stap!
BEN JE GETUIGE?

Hoor je verdachte geluiden bij de buren? Zie je eigenaardige
blauwe plekken bij een kind? Vermoed je dat iemand uit je
omgeving mishandeld wordt?
Je kan bellen, mailen of chatten met 1712.be Je vertelt wat je
gezien of gehoord hebt.
•
•
•
•

het gesprek is gratis
het gesprek is vertrouwelijk
de oproep naar 1712 verschijnt niet op je telefoonrekening
je hoeft je naam niet te noemen

VRAGEN OVER GEWELD

Word je regelmatig geslagen, geschopt, lichamelijk pijn
gedaan? Is er iemand die je spullen kapotmaakt om je te
raken? Word je gedwongen tot seksuele handelingen? Dan
ben je slachtoffer van geweld. Hoewel het niet gemakkelijk
is om daarover te praten en je je misschien wel schaamt of
zelfs schuldig voelt, weet dat het zeker niet jouw schuld is
Dienst welzijn - 03 690 46 14 – welzijn@wuustwezel.be

Voor het eerst in 59 jaar kunnen de vrijwilligers
van het Rode Kruis géén stickers verkopen
op straat. In plaats daarvan staan ze met
z’n 13.000 klaar om te helpen tijdens deze
coronacrisis: in rusthuizen, bij patiëntenvervoer,
met psychologische bijstand. Net nu kunnen de
vrijwilligers in jouw buurt dus meer dan ooit jouw
steun gebruiken!
STEUN DE LOKALE VRIJWILLIGERS

Voor Wuustwezel is dat ook zo. Jaarlijks verkopen onze vrijwilligers in de afdeling 2500 stickers. De opbrengst wordt
opnieuw geïnvesteerd in nieuw materiaal, opleidingen voor
bevolking en vrijwilligers, hulpmiddelen voor de uitleendienst, vakanties voor kwetsbare kinderen, vakanties voor
andersvaliden, ... Elke euro wordt meer dan goed besteed,
en dat kan alleen maar dankzij jullie!

Jullie kochten vorige jaren zeer trouw een sticker bij onze
afdeling en daar zijn we enorm trots op. Maar dit jaar is er
geen stickerverkoop. Hoe moet het dan?
VIND DE STICKER IN JE BRIEVENBUS

De verkoop aan kruispunten en winkels gaat dit jaar niet
door, maar de stickers zijn al wel gedrukt. Een externe
firma gaat voor onze afdeling in de Wuustwezelse brievenbussen de sticker verdelen. Bij de sticker zit een flyer met
meer uitleg, en met een vraag om ons te steunen. Een sticker kost normaal 5 euro aan de kruispunten of winkels, dus
we hopen stiekem dat diegene die een sticker krijgt ons op
deze manier wil steunen. Doe je zelf niets met de sticker?
Je kan er misschien iemand anders blij mee maken!
Heb je geen sticker in de bus gekregen maar wil je er wel
eentje? Koop er dan eentje online op www.rodekruis.be,
net zo makkelijk. De vrijwilligers van afdeling Wuustwezel
danken u.

Rode Kruis Wuustwezel - info@wuustwezel.rodekruis.be – www.rodekruis.be

W-TJE | JUNI 2020

Week van de
Mantelzorg
Wij vergeten je niet !
Elk jaar bedankt de gemeente Wuustwezel de
mensen die zich inzetten voor het welzijn van
anderen tijdens de week van de Mantelzorg.
Helaas moeten we onze blijk van appreciatie
dit jaar uitstellen.
Wij zijn ons ervan bewust dat de huidige situatie voor
sommige mantelzorgers voor extra druk zorgt en de
mogelijkheden om te ‘ontzorgen’ beperkt zijn.
Weet dat we jullie niet in de steek laten. Er zijn tal
van vrijwilligers die bereid zijn om mee in de bres te
springen en willen helpen waar nodig!

Ouderenadviesraad Wuustwezel

Wuustwezel helpt! Aarzel niet om hulpvragen door te
spelen via het nummer 03 236 58 69. Wij kijken graag
of we voor jullie de druk wat kunnen verlichten.
Wij hopen dat we jullie kunnen bedanken tijdens een
latere “bedankweek”. Hou het W’tje zeker in de gaten
voor de nieuwe data en activiteiten.
Veel moed en hou jullie goed… Wij zijn jullie niet
vergeten! Warme groeten van het lokaal bestuur.

Dienst welzijn - 03 690 46 14 – welzijn@wuustwezel.be
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Kunst- en vliegwerk
in tijden van Corona!

Zandbergrun gaat niet door

De groepstentoonstelling ter gelegenheid van Kruiswegkermis
wordt omwille van veiligheidsredenen voor COVID 19 niet
verder uitgewerkt. Een zomer zonder kunst laten we echter niet
voorbij gaan in Wuustwezel!

Beste Zandbergrun-sympathisant,

KUNST IN HET STRAATBEELD

Prettig vinden we dat niet, maar we zijn ervan overtuigd een verantwoorde
keuze te hebben gemaakt omdat:
• de Zandbergrun mensen uit diverse kwetsbare groepen, van verschillende
leeftijden en ‘bubbels’ samenbrengt;
• de afstandsregel van 1,5 meter niet kan nageleefd worden in de zijspannen,
de oldtimers, de bus, … .

Hoe dan ook willen wij onze inwoners toch laten genieten van
lokale kunst. Daarom doen we een oproep aan alle creatievelingen van Wuustwezel om vanuit hun kot volop kunst te
creëren, maar vervolgens óók te tonen aan de voorbijgangers.
We denken hierbij aan raamtekeningen, beeldhouwwerk in de
voortuin of aan de poort, een groot schilderij of foto achter het
venster,… Laat met andere woorden deze coronatijd een artistieke bron van inspiratie zijn en nieuwe talenten te ontdekken!
Zo hopen wij een héle zomer lang ‘Kunst in het straatBEELD’ te
bewonderen en te bespeuren.
ACTIE VLIEG

Ook onze jongste creatievelingen kunnen deelnemen aan deze
actie. Maak een raamtekening, trek hiermee een selfie en toon
jouw foto in de bib… (*). Zo verdien je meteen al een stempel op
jouw spaarkaart van Vlieg! Trek er vervolgens op uit in de straten op zoek naar andere kunstzinnige vliegen. Doe je mee?
Graag een seintje aan cultuur@wuustwezel.be, waar kunst te
spotten valt. Zo kunnen we alvast onze interactieve kunsttentoonstelling in de frisse openlucht van Wuustwezel beginnen
uitstippelen en krijgt onze dagdagelijkse wandeling of zomers
fietstochtje een zalige kunstzinnige toets.
Geniet ervan!
(*) onder voorbehoud van de coronamaatregelen

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

Na wijs beraad en met spijt in het hart heeft het bestuur van de Zandbergrun
besloten om de Run van 5 september 2020 niet te laten doorgaan.

We wensen iedereen, waar of hoe je ook bij de Run betrokken bent, een fijne
zomer. We zien elkaar op zaterdag 4 september 2021.
Hou je goed,
Het bestuur.
www.zandbergrun.be

Hou rekening met
het broedseizoen in
Het Marum
Het Marum maakte vroeger deel uit van het Groot Schietveld.
Sinds enkele jaren zijn hier geen militaire oefeningen meer en werd
het gebied opengesteld voor wandelaars. Het historische beekdallandschap is goed bewaard gebleven, met heidegebieden en schrale
graslanden die ooit kenmerkend waren voor de Kempen. Daardoor
komen hier veel bijzondere planten en dieren voor.
BLIJF OP DE PADEN EN RESPECTEER DE RUST

GA MEE OP
FOTOZOEKTOCHT

De hele zomer lang kan je meedoen aan een
fotozoektocht door onze gemeente.
De lichtwagenbouwers van Achterdorp
hebben een wandelroute van 6 kilometer en
een fietstocht van 30 kilometer uitgestippeld.
Het is de bedoeling dat je onderweg foto’s
herkent en andere vragen oplost.

Een deelnameformulier kost 5 euro en is
verkrijgbaar bij ’t Snoepwinkeltje en Papierus
in Wuustwezel, Den Holemans in Gooreind en
Op den Huffel in Loenhout.
De prijsuitreiking is gepland tijdens de
Dorpsdag in Wuustwezel op 27 september
aanstaande.

Vooral vogels vinden het goed toeven in dit natuurgebied. Veel soorten
die er voorkomen, zijn zeldzaam in Vlaanderen. Andere vogels vliegen in
deze periode over ons land op weg naar het hoge noorden.
“In mei leggen alle vogels een ei”, luidt een oud gezegde. Maar in feite
duurt het broedseizoen van half maart tot eind juni. In deze periode gelden er andere regels in de natuur. Het is nu nog belangrijker dan anders
om de rust te respecteren en op de paden te blijven. Honden zijn nooit
toegelaten in dit gebied.
Nachtzwaluwen en andere heidevogels broeden op de grond en worden
snel opgeschrikt. Voor moerasvogels is de aanwezigheid van wandelaars
voldoende om ze van hun nest te verjagen, waardoor ze niet kunnen
broeden. Daarom zijn de kwetsbare broedzones in Het Marum tijdelijk
niet toegankelijk voor het publiek.
Ook de beheersploegen van Natuur en Bos stellen rumoerige werkzaamheden nu uit. Op die manier wordt de rust in de natuur zoveel mogelijk
gerespecteerd. Dat komt vanzelfsprekend ook ten goede aan andere
dieren, zoals bijvoorbeeld de jonge reeën.
Dienst groen - tel: 03 690 46 24 – groen@wuustwezel.be
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WEZEL OP DE FOTO

NUTTIGE
ADRESSEN
NUTTIGE
ADRESSEN

19
19

GEMEENTE WUUSTWEZEL

Wezel
op de foto

Wezelopdefoto passeert op alle grote
activiteiten in Wuustwezel, maar wil
ook natuur, landschappen, gebouwen ...
van Wuustwezel in beeld brengen. Kijk
zeker eens op www.wezelopdefoto.be.

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
Di, wo, do & vr 9.00u – 12.00u
13.30u – 16.30u

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

Wo 9.00 – 12.00 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 10 – burgemeester@wuustwezel.be
Zitdag
burgemeester
Ma
18.30u
– 19.30u
Gemeentepark
– 2990
Burgemeester
en1 de
leden Wuustwezel
van het college zijn elke werkdag bereikbaar
03afspraak.
690 46 10
na

Gegevens

Ma 18.30 – 19.30

De Voorkempen verrast huurders met
muziekoptredens
Huurders van Sociale woningmaatschappij
De Voorkempen werden 10 mei verrast met een
serie muzikale optredens aan Sint Jozefsplein,
Jan Breydelstraat, ’t Roetje en De Visserij.
De optredens van Laurens Joly, lokaal talent uit
Wuustwezel, en van het muzikale koppel Janice
Weyts en Jeroen Vissers vielen heel erg in de
smaak en zorgden voor een beetje afleiding in
deze coronatijden.

Naam:

Schepencollege
Burgemeester en de leden van het college zijn elke werkdag bereikbaar
Dieter
Wouters
0498 39 56 00
burgemeester@wuustwezel.be
na afspraak.
Mai Van Thillo
0474 73 63 21
mai.vanthillo@wuustwezel.be
May
Aernouts
0495 84 23 65
may.aernouts@wuustwezel.be
Schepencollege
Sus
Vissers
0495
7900
sus.vissers@wuustwezel.be
Dieter
Wouters
049851
397756
burgemeester@wuustwezel.be
Kris
0499
kris.vanlooveren@wuustwezel.be
MaiVan
VanLooveren
Thillo
0474 25
7338
6306
21
mai.vanthillo@wuustwezel.be
Rit
Luyckx
0474
73
89
80
rit.luyckx@wuustwezel.be
May Aernouts
0495 84 23 65
may.aernouts@wuustwezel.be
Katrin Kempenaers 0474 60 74 13
katrin.kempenaers@wuustwezel.be

Sus Vissers

0495 51 77 79

Adres:
Datum:
Situering: waar doet het probleem zich voor?

sus.vissers@wuustwezel.be

Kris Van Looveren 0499 25 38 06
kris.vanlooveren@wuustwezel.be
Containerparken
Rit Luyckx
0474 73
89 80terecht
rit.luyckx@wuustwezel.be
Inwoners
van onze gemeente
kunnen
op elf recyclageparken ver-spreid
Katrin
Kempenaers
60 74 13Brasschaat,
katrin.kempenaers@wuustwezel.be
over
negen
gemeenten0474
(Wuustwezel,
Brecht, Essen, Kalmthout, Kapellen en Stabroek, Schilde en Zoersel). Adres en openingsuren vind je op www.igean.
Recyclageparken
be
Inwoners van onze gemeente kunnen terecht op elf recyclageparken ver-

spreid over negen gemeenten (Wuustwezel, Brasschaat, Brecht, Essen,
OCMW
Sociaal
Huis,Kapellen
Bredabaan
– 03 633
52 10en
– info@ocmwwuustwezel.be
Kalmthout,
en 735
Stabroek,
Schilde
Zoersel). Adres en openingsuren

Straat:
Nr:
Andere verduidelijking:

vind je op www.igean.be

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Ter Wezel
Achter
OCMWd’Hoven 65 – 03 667 61 58
dienstencentrumterwezel@ocmwwuustwezel.be
Sociaal Huis, Bredabaan 735 – 03 633 52 10 – info@ocmwwuustwezel.be

Windhoos gespot in Loenhout

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

Op sociale media doken zondag 10 mei verschillende berichten
op van mensen die een windhoos zagen in Loenhout.
Dit leverde spectaculaire beelden op. Gelukkig kwamen bij
politie en brandweer geen meldingen binnen van schade of
wateroverlast. Vermoedelijk heeft de windhoos de grond
geraakt in het midden van een weiland.

dienstencentrumterwezel@ocmwwuustwezel.be

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

Brechtseweg 29 – 03 236 58 69

dienstencentrumwijkhuis@ocmwwuustwezel.be
Opvoedingspunt
Wuustwezel
Gasthuisdreef 6A - 03 270 06 70 – info@opvoedingswinkelbrasschaat.be
Handicar & Minder Mobielen Centrale (MMC)

Achterpensioenen
d’Hoven 65 – 03 633 08 88 – mmc.handicar@ocmwwuustwezel.be
Zitdag
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Opvoedingspunt
Elke
eerste dinsdagWuustwezel
van de maand, van 13.00u tot 15.00u.
Gasthuisdreef
6A - 03
270
70 – van
info@opvoedingswinkelbrasschaat.be
Elke
vierde donderdag
van
de06
maand,
9.00u tot 12.00u
en van 13.00u tot 15.30u.
Door
depensioenen
coronacrisis zijn er momenteel geen zitdagen mogelijk. Burgemeester en
Zitdag
de
van het college
zijn elke werkdag
bereikbaar na afspraak.
GCleden
Blommaert,
Gemeentepark
22
Elke vierde donderdag van de maand, van 9 tot 12 u en van 13 tot 15.30 u.

#Trotsopwezel
Dit is Loïc (9 jaar) en hij toverde de achterkant van
het vorige W-tje om tot een waar kunstwerk!
Inkleuren, aan het raam hangen, en voila,
heel Wuustwezel samen sterk. Heb jij al een
ingekleurd exemplaar? Deel jouw kunstwerk met
#trotsopwezel!

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

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

jacplus@cawantwerpen.be - www.jac.be

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Politie Zone Grens
Ma tot vr: 9.00u - 19.00u Za: 9.00u - 17.00u– 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma tot
vrijvr:
9 -9.00u
19 uur,
za 9 -Wo:
17 uur
– 03
620 29
29202
– info@pzgrens.be
Ma,
di, do,
- 12.00u
9.00u
- 19.00u
- 03
87 50

Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel

Ma, di, do, vrij 9 Rand
- 12 uur,
9 - 19 uur - 03 202 87 50
Brandweerzone
postwo
Wuustwezel
A. Blommaertstraat 3
Brandweerzone
Rand post Wuustwezel
03
690 19 20 - wuustwezel@brandweer.zonerand.be
A. Blommaertstraat 3

03 690 19 20 - wuustwezel@brandweer.zonerand.be
WACHTDIENSTEN
NOODNUMMERS
Dokter: 03 650 52 53

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

Weekend/feestdagen:
WACHTDIENSTEN

www.hwpnoordrand.be
Dokter:
03 650 52 53
Weekend/feestdagen:
Tandarts: 0903 39 969
www.hwpnoordrand.be

Apotheek: 0903 99 000
www.apotheek.be

Tele-onthaal: 106

Oliespoor in Wuustwezel
De brandweer van Wuustwezel werd 13 mei geconfronteerd
met een uiterst glad oliespoor. Het spoor liep van de
Grotstraat in Gooreind via Oud-Gooreind, Westdoorn,
Brekelen en Bredabaan helemaal tot aan de stelplaats
van De Lijn in Braken. De opkuis nam enkele uren in beslag
en zorgde voor een beetje chaos in Wuustwezel-centrum.
Gelukkig gebeurden er geen ongevallen.
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Tandarts: 0903 39 969
Apotheek: 0903 99 000

STORINGEN
EN HINDER
Zelfmoordlijn: 1813

Defecte straatlamp: 0800 63 535
www.apotheek.be
Gasreuk: 0800 650 65
STORINGEN
EN
HINDER
Info en klachten huisvuil: 03 350 08 14 of 0800 1 46 46
Defecte straatlamp:
0800
Milieuhinder:
03 690 46
77 63 535
Gasreuk:
0800
65 0800 903 00
Pidpa
– Hidro
Rio650
(water):
Info en klachten
huisvuil:
03 350en
08
14 of 0800
46
Storingen
en defecten
elektriciteit
aardgas:
078 135
3546
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.

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 OP SOCIALE MEDIA
@Wuustwezel

@Wuustwezel

@GemWuustwezel
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@gemeentewuustwezel

@GemWuustwezel

@gemeentewuustwezel

JUNI 2020
SEPTEMBER
2019 || W-TJE
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V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

HET CORONAVIRUS
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Was je handen
regelmatig en grondig
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60
seconden per wasbeurt.

Hoest of nies
in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van
je elleboog.

Raak je gezicht zo
weinig mogelijk aan
met je handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi ze weg in
een afsluitbare
vuilbak.

Vermijd
handen
geven.

Blijf zo veel
mogelijk thuis.
Ziek? Blijf dan in
isolatie.

Vermijd
nauw contact.
Hou voldoende
afstand (1,5 m).

D RA AG Z O R G VO O R J E Z E L F E N Z O O O K VO O R A N D E R E N .

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

