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Deze uitgave werd 
gedrukt op milieu
vriendelijk papier  
(FSCgecertificeerd)

Brief aan een ontdekker

Je bent niet anoniem. Ik herken je. 

Ik herken je aan die verwonderende blik in je ogen, in die 
opgestoken duim en in je woorden ‘schoon he?’ Je valt door 
de mand, beste ontdekkingsreiziger in eigen gemeente. 

Maar ik zie je graag. Ik vind het geweldig hoe je besloten 
hebt om de fietsknooppunten te doen, te stoppen aan een 
groen vergezicht of hoe je wat vloekt als een zelfgekozen 
pad niet de beste keuze blijkt. 

Vooral ben ik blij hoe je van die verdomde Corona-tijd het 
beste probeert te maken. 

Iedereen is zoekende. Want ondanks het gegeven dat 
de dreiging voor iedereen dezelfde is, gaan we er op een 
andere manier mee om. Er zijn er die het echt ervaren 
als vakantie maar er zijn er ook die tandenknarsend 
afwachten tot ze weer mogen werken, mogen feesten, 
mogen knuffelen. 

Er zijn er die zich onoverwinnelijk voelen voor het virus 
en er zijn er die bang afwachten en zich verschuilen in de 
hoop dat het hen niet treffen zal. 

We proberen zo hard om als gemeentebestuur met jullie 
allemaal rekening te houden. Zo hebben we (zonder 
feestelijke ceremonie) de nieuwe verbinding tussen domein 
Franciscanessen en de bossen richting  Beersgat in gebruik 
gesteld zodat jullie fietsen kunnen. 

Maar ook bellen we bijna tweeduizend mensen thuis op 
omdat we willen weten hoe het met hen gaat, bieden we 
jullie en jullie kinderen uitdagingen aan om de tijd leuk 
te verdrijven, staan we middenstanders en ondernemers 
bij met raad en daad om hun heropening goed te laten 
verlopen,…

En ik hoop, in welke situatie je ook zit, dat je de kans ziet 
om even te genieten van die fiets- en wandelpaden die we 
hebben. 

(Her) Ontdek ze maar die gemeente van je. 

Op mijn opgestoken duim kan je rekenen.

Uw burgemeester

WEETJE VAN DE BURGEMEESTER  3

MEI 2020 | W-TJE

FSC® C008551

COLOFON W-tje is het maandelijkse infomagazine van het Gemeentebestuur van Wuustwezel - Verschijnt 11 x per jaar, niet in augustus 
Oplage 8700 ex. - Redactieadres Dienst communicatie, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel, 03 690 46 20, info@wuustwezel.be  
Verantwoordelijke uitgever Dieter Wouters, Gemeentepark 1, 2990 Wuustwezel, namens het college van burgemeester en schepenen 
Vormgeving viaVictor - Coverfoto W-Stables- Foto’s Wezelopdefoto - Eindredactie Dienst Communicatie

ÉÉN KEER PER 
WEEK NAAR HET 
RECYCLAGEPARK

Meer info op p. 66

03 Weetje burgemeester

04 Weetjes

CORONA NIEUWS

05 Exitstrategie in Wuustwezel

06 Recyclagepark

06 Steunmaatregelen ondernemingen

07 Mondmaskers  

08 Sociale kruidenier 

09 Wuustwezel winkelt 

BESTUUR

10 Rook- en vuurverbod 

10 Vraag uw waarborg terug 

11 Voorkom ratten  

11 Bushalte Martendijk 

LEVEN

12 Maand van de opvoeding 

13 Hoe maak je een restaurant voor bijen

14 Gratis bloemenzaad 

14 Subsidie voor zwaluwnesten 

15 Straatvinken 

15 Stoken in de lucht 

VRIJE TIJD

16  Tentoonstelling kruiswegkermis 

17 Daag Wuustwezel uit 

17  UIT in Wuustwezel

18  Wezel op de foto

19  Nuttige info

Over de cover

Op 17 april 
werden de 
coronamaatregelen 
voor het paardrijden 
versoepeld. Zo 
kunnen ruiters 
onder bepaalde 
voorwaarden met 
hun dier opnieuw 
op pad.

INHOUD

10

15

13

16

8

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

Voor het vervoer van zelfgemaakte mondmaskers naar de 
omliggende ziekenhuizen zocht Wuustwezel Helpt dringend 
600 grote papieren enveloppen. Binnen het uur was de zoek-
tocht afgelopen. Bedankt Wuustwezel! Bedankt gulle gevers! 
#trotsopwezel.

600

Nieuwe kraanwagen voor dienst 
openbare werken

De dienst openbare werken beschikt over een 
nieuwe kraanwagen. De vrachtwagen wordt ingezet 

voor het transport van containers en voor het 
bevoorraden van de gemeentelijke bouwploegen. 

Daarnaast kan de camion worden gebruikt bij 
evenementen en voor het kamptransport van 

jeugdverenigingen.

De vrachtwagen is van het merk Man en kan 
twaalf ton vervoeren. Er zit een kraanarm op om 

materialen in en uit te laden. Er zit een ‘schone’ 
motor in met emissienorm 6D.

 Dienst openbare werken – 03 690 46 31  
magazijn.ow@wuustwezel.be Hou je eiken-

boom in het oog!
Als je eikenbomen 

in de tuin hebt staan, 
controleer je best of er 

eikenprocessierupsen in 
zitten. De afgelopen jaren zijn 

de rupsen massaal aanwezig 
in de Kempen. Tussen half mei 

en begin juni krijgen deze insecten 
brandhaartjes, die huidirritaties 

veroorzaken bij de mens! 
 

Waarschuw de gemeente als je 
processierupsen opmerkt. We zullen samen 

bekijken wat we hieraan kunnen doen. 
Kijk voor meer info op de gemeentelijke website 

www.wuustwezel.be en zoek naar “Lastige 
dieren en planten”.

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

Betaaltermijn van 4 maanden 
voor provinciebelasting

Jaarlijks rond deze periode stuurt de provincie 
Antwerpen een aanslagbiljet uit naar haar 

inwoners. Op deze brief staat een termijn 
van twee maanden om 39 euro over te 

schrijven. Omwille van de coronacrisis 
besliste het provinciebestuur deze be-

talingstermijn van twee maanden te 
verlengen naar vier maanden voor 

inwoners die hierdoor financieel in 
de problemen dreigen te komen

 Dienst fiscaliteit – 03 240 53 46  
belastingen@ 

provincieantwerpen.be

Help de boeren 
met de oogst
Door de coronacrisis kunnen de meeste 
seizoenarbeiders niet naar ons land 
komen. Daardoor komen de boeren handen 
tekort bij het planten, oogsten en sorteren. 
Op de website helpdeoogst.be kunnen boeren 
aangeven wanneer en hoeveel helpende handen 
ze nodig hebben. Tegelijk kunnen werkzoekenden, 
jobstudenten en gepensioneerden aanbieden 
wanneer ze kunnen inspringen. Zo komt de 
voedselvoorziening niet in het gedrang, doe je 
extra ervaring op en verdien je een centje bij.

 www.helpdeoogst.be

HOE PAKKEN WE 
IN WUUSTWEZEL DE 

EXITSTRATEGIE 
AAN? 
Vrijdag 24 april besliste de Nationale 
Veiligheidsraad over de exitstrategie in de 
strijd tegen het coronavirus. De Nationale 
Veiligheidsraad maakte een tijdschema bekend 
voor de komende weken. 

HOE VERLOOPT DE VERSOEPELING?  
Hieronder geven we al een eerste overzicht van de 
aangepaste coronamaatregelen volgens de belangrijkste 
data. Al deze data gelden onder voorbehoud, 
afhankelijk van de evolutie van de coronabesmettingen 
en ziekenhuisopnames. Wanneer de hygiëne- en 
afstandsmaatregelen onvoldoende worden opgevolgd, dreigt 
het risico op een nieuwe piek die onze gezondheidszorg 
terug in gevaar brengt. De verdere versoepeling kan op basis 
van nauwkeurige monitoring elk moment worden vertraagd 
of zelfs teruggedraaid.  

VANAF MAANDAG 4 MEI
Alle bedrijven mogen opnieuw opstarten met respect 
voor hygiëne- en afstandsvoorwaarden. Elk bedrijf moet 
zijn werkorganisatie zo ‘coronaproof’ mogelijk aanpassen, 
gebaseerd op de sectorale afspraken. Telewerken blijft de 
norm. Het dragen van een mondmasker is verplicht op het 
openbaar vervoer, zowel in de voertuigen als in de stations 
en op het perron. Door het dragen van een mondmasker 
bescherm je medereizigers tegen besmetting. Vermijd zoveel 
mogelijk de piekuren. Buitensporten (golf, tennis, vissen, 
paardrijden,…) zonder fysiek contact worden met maximum 
2 personen opnieuw mogelijk. Fysieke ontspanning in 
de buitenlucht (wandelen, fietsen) mogen met twee extra 
personen, aanvullend op de eigen gezinsleden. Aanvullend 
op de bestaande winkels die open zijn, mogen ook stoffen- 
en garenwinkels de deuren openen. Dit helpt iedereen bij 
het maken van herbruikbare stoffen mondmaskers.
De werking van de gezondheidszorg wordt stapsgewijs 
genormaliseerd. In plaats van de bestaande noodopvang 
vangen scholen de kinderen op van alle werkende ouders.

VANAF MAANDAG 11 MEI
Alle winkels – klein of groot, ongeacht de winkelsoort - 
mogen opnieuw de deuren openen. Ook zij moeten 

zorgen voor de toepassing van hygiënemaatregelen en 
voldoende afstand tussen zowel de klanten onderling 
als de winkelmedewerkers met de klanten. De specifieke 
voorwaarden voor de heropening van de winkels worden 
nog bepaald, zowel op vlak van winkelorganisatie, 
klantenontvangst als toegangsbeperking. Contactberoepen – 
zoals kappers – mogen op dit moment nog niet openen.

VANAF MAANDAG 18 MEI
De lagere en middelbare scholen organiseren op vrijdag 15 
mei optioneel een ‘proefdag’, waarna op maandag 18 mei 
onder strikte voorwaarden de echte heropstart plaatsvindt 
voor een aantal leer- en studiejaren. Voor de lagere school 
gaat het om het eerste, tweede en het laatste studiejaar. 
Ook praktijkgerichte opleidingen krijgen prioriteit bij 
de heropstart. Er wordt lesgegeven in kleinere klassen 
met maximum tien leerlingen. Ook op de scholen geldt 
zowel voor de leerkrachten als de leerlingen (vanaf 12 
jaar) de verplichting tot het dragen van een mondmasker. 
Thuiswerk wordt gecombineerd met klassikale lessen. 
De kleuterscholen blijven zeker gesloten tot eind mei.
De mogelijkheden voor privébijeenkomsten thuis worden 
in deze fase onderzocht. Een beslissing is hierover nog niet 
genomen. Datzelfde geldt ook voor de opening van musea, 
het gebruik van tweede verblijven en daguitstappen naar 
de Kust of de Ardennen. Mogelijk wordt het ook mogelijk 
om met meer dan twee andere personen te sporten, 
aanvullend op de eigen gezinsleden.

EIND MEI & NA 8 JUNI
Ten vroegste eind mei wordt een beslissing genomen 
over zomerkampen van jeugdbewegingen. Ook in 
deze periode valt mogelijk de beslissing over de 
toelating van kleinschalige openluchtevenementen. 
Festivals en massa-evenementen blijven in elk geval 
verboden tot 31 augustus. Ook de bestaande regels 
voor huwelijken en begrafenissen worden pas in deze 
fase ten vroegste bijgestuurd. Tot dan blijven de actuele 
beperkingen gelden. Cafés, restaurants, pretparken, 
bioscopen,… mogen al zeker niet vroeger dan 8 juni open. 
Voor reizen en evenementen verandert er niets voor 8 juni. 
Pas dan behoort een versoepeling tot de mogelijkheden.

  www.info-coronavirus.be/nl  - 0800 14 689 (bereikbaar van 8 tot 20 uur). 
Dienst noodplanning – 03 690 46 20 - info@wuustwezel.be
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Eén keer per week naar 
het recyclagepark
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STEUNMAATREGELEN VOOR ONDERNEMERS
Door de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus, hebben veel ondernemers hun 
zaak tijdelijk moeten sluiten. De gevolgen hiervan zijn enorm. 

De federale en Vlaamse overheid hebben een aantal steunmaatregelen getroffen. Hieronder vind je een overzicht.

• Kijk voor de federale steunmaatregelen op  
https://financien.belgium.be/nl/coronavirus 

• De maatregelen voor de sociale zekerheid van zelfstandige ondernemers staan op  
https://www.rsvz.be/nl/news/moeilijkheden-door-het-coronavirus 

• De Vlaamse maatregelen vind je terug op  
https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/subsidiedatabank/vlaamse-steunmaatregelen-voor-onder-
nemers-ingevolge 

• Als je Vlaamse corona hinderpremie wil aanvragen kan dat tot 19 mei via  
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/corona-hinderpremie-staat-online-aanvragen-kan-vanaf-nu 

• Als je een Vlaamse compensatiepremie wil aanvragen, kan dat via  
https://www.vlaio.be/nl/nieuws/compensatiepremie-voor-ondernemers-die-zwaar- 
omzetverlies-hebben 

Kijk voor een algemeen overzicht via UNIZO op https://www.unizo.be/coronasteunmaatregelen. 
Voor een algemeen overzicht via VOKA verwijzen we naar 
https://www.voka.be/coronavirus-steunmaatregelen. 
 

Hoewel het recyclagepark aan de Polderstraat 
sinds 7 april weer open is, blijft het er behoorlijk 
druk. Daarom mag je voorlopig maar één keer per 
week je gesorteerde afval binnen brengen. Het is 
niet mogelijk om cash te betalen.

GEEN ASBEST, TEXTIEL OF HERBRUIKBARE 
GOEDEREN
De recyclageparken van de intercommunale Igean hanteren 
de normale openingsuren. Je kan de meeste afvalfracties 
aanbieden, behalve asbest, textiel en herbruikbare goederen 
voor de Kringwinkel.

AFSTAND HOUDEN
Ondertussen blijft de 
algemene stelregel dat je alleen 
noodzakelijke verplaatsingen mag 
maken. Ga dus alleen naar het recyclagepark 
als het echt niet anders kan.

Net zoals elders, moeten de bezoekers 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.

TIJDELIJK ÉÉNRICHTINGSVERKEER IN 
POLDERSTRAAT

Om verkeersproblemen in de smalle Polderstraat te 
voorkomen, wordt er plaatselijk eenrichtingsver-

keer ingevoerd van de Huisheuvelstraat naar 
Veldvoort. 
 

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

666 
boekenpakketjes 

verdeeld via 
de afhaalbib op 

1 maand tijd.

140 
vrijwilligers hebben 
zich opgegeven via 

het platform 
Wuustwezel Helpt.
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Alle inwoners ontvangen 
een mondmasker
Na anderhalve maand van 
coronamaatregelen, hopen we 
allemaal dat we ons normale 
leven binnenkort weer kunnen 
hervatten. Maar als de regels 
straks versoepeld worden, is het 
gevaar van het virus nog niet 
voorbij. De deskundigen laten er 
geen twijfel over bestaan: als we 
een nieuwe piek van besmettin-
gen willen voorkomen, moeten 
we ons op een andere manier 
gaan gedragen.

22 000 HERBRUIKBARE MASKERS
Wanneer we straks weer vaker buiten 
komen, kunnen we in sommige om-
standigheden niet voldoende afstand 
te houden van andere mensen. 

Als we bijvoorbeeld de bus of de trein 
nemen, spelen mondmaskers een 
belangrijke rol om onszelf en anderen 
te beschermen. De maskers zorgen 
ervoor dat het virus zich niet kan ver-
spreiden als je moet hoesten of niezen.

Daarom bestelt het lokaal bestuur 
van Wuustwezel 22.000 herbruikbare 
mondmaskers. We verwachten dat de 
mondmaskers half mei worden gele-
verd. Daarna bezorgen we een exem-
plaar aan alle inwoners. Op die manier 
geven we het signaal dat we samen 
door deze crisis kunnen komen.

SAMENWERKING MET THINK PINK
Wuustwezel bestelt de mondmaskers 
bij de borstkankerorganisatie Think 
Pink. De maskers zijn gemaakt volgens 

de normen, die zijn opgesteld door 
specialisten. De katoenen maskers 
bestaan uit drie lagen en kan je tot 50 
keer wassen op 60 graden. Op deze 
manier bieden we niet alleen extra 
bescherming aan onze burgers, maar 
beperken we ook de afvalberg en steu-
nen we tegelijk de werking van Think 
Pink. 80 procent van de opbrengst gaat 
naar concrete projecten voor patiënten 
en lokale ziekenhuizen.

 Dienst noodplanning – tel 03 690 46 20 – info@wuustwezel.be
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Sociale dienst belt senioren
Het Sociaal Huis heeft het initiatief genomen om 
alle tachtigplussers in onze gemeente op te bellen. 
Ook de alleenstaanden die ouder zijn dan 65 kun-
nen een telefoontje verwachten. In totaal gaat het 
om bijna 2.000 senioren.

Met de belactie polsen de medewerkers van de diensten-
centra en de dienst welzijn hoe de mensen zich voelen 
tijdens de coronaquarantaine. Tegelijk willen we nagaan of 
de ouderen in onze gemeente behoefte hebben aan hulp of 
ondersteuning met bijvoorbeeld de boodschappen, medicij-
nen of huisdieren. 

De hulpvragen spelen we via het platform Wuustwezel 
Helpt door aan vrijwilligers in de buurt. Zo zorgen we er-
voor dat niemand in de kou blijft staan.

Heeft u hulp nodig of wilt u anderen helpen? 
Laat het weten via www.wuustwezelhelpt.be, 
stuur een mail naar 
burenhulp@wuustwezel.be of bel naar 
03 236 58 69 (elke werkdag van 9 tot 
12 en van 13 tot 15u30).

 Sociaal Huis – 03 633 52 10 - info@ocmwwuustwezel.be

 Wuustwezel Helpt – 03 236 58 69 - burenhulp@wuustwezel.be  Dienst economie – 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be

Sociale Kruidenier
Betaalbare voeding voor mensen die het moeilijk hebben

De Sociale Kruidenier en Lokaal Bestuur van 
Wuustwezel slaan de handen in elkaar om  
betaalbare voeding te leveren aan mensen die  
het financieel moeilijk hebben.

Klanten van het OCMW kunnen elke week voor een 
scherpe prijs een pakket bestellen met droge voeding, 
onderhouds- en hygiëneproducten.

LEVERING AAN HUIS
Tijdens de coronacrisis wordt het pakket bij de mensen 
thuis afgeleverd. Een vrijwilliger van de Sociale Kruidenier 
belt aan bij de mensen en zet de doos voor de deur.  
Zo vermijden ze direct contact en blijft het veilig.

Verder blijft de werking van de Sociale Kruidenier hetzelfde 
als voorheen. De klanten moeten hun bestelling voor 
zondagavond doorgeven. Op donderdagnamiddag worden 
de pakketjes geleverd. Alle bestaande klanten hebben een 
brief ontvangen met meer uitleg en enkele bestelbonnen.

GEEN VERSE VOEDING
Normaal levert de sociale kruidenier ook verse voeding, 
maar dat is momenteel niet mogelijk. De medewerkers 
kunnen namelijk niet garanderen dat de verse voeding op 
de juiste temperatuur blijft.

Heb je nog vragen of wil je gebruik maken van de Sociale 
Kruidenier, dan kan je contact opnemen met de sociale 
dienst in het Sociaal Huis.

Steun onze lokale 
handelaars
Heel wat inwoners vragen ons welke handelszaken nog open zijn. Daarom maakten we een overzicht 
van de horecazaken met een aanbod van afhaalgerechten, de geopende handelszaken en de Wuustwe-
zelse webshops. Maar als alles in de goede richting evolueert, openen alle winkels opnieuw op 11 mei.
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OVERZICHT HORECAZAKEN MET 
AFHAALGERECHTEN:

’t Heuveltje 
’t Schaliënhuis 
Brimmies 
Broodbar 
Den Overkant 
Euro 2 
Favoreat 
Fritsnack 
Frituur De Flunch 
Frituur De Pitstop 
Frituur Wezel 
Het Boerenijsje

Il Divino di Milano
Kotee  
Onder den Toren 
Olympia 
Pata Negra 
Pyramide 
San Carlos 
Schrok & Roll 
Sa Laa Thai 
Sjalotte 
Toscana
Zus & Zo 

WUUSTWEZELSE WEBSHOPS:

’t Klavertje Vier 
Babbis & Kits 
Cakexclusive
De Boeck 
De Tuin van Eden 
Dubbel:punt 
Electro Jochems
Fietsen Mariën 
Fietsen Oostvogels 
Fietsen Rombouts 
Fietsen Saman 
Frutzels 
Hubo Wuustwezel
Huis Elite
Ik blijf thuis

Karmozijn
Kolibrie Creaties
M&M Wijnen 
Optiek De Leersnijder 
Oxfam Wereldwinkel
P&10tje stoffen en four-
nituren 
Patisserie Meeussen 
PCS Computers 
Prik en Tik Wuustwezel 
Retromantiek
SNF Fashion 
Telperion
Van Dijck Schoenen 

GEOPENDE 
HANDELZAKEN:

’t Snoepwinkeltje 
AD Delhaize Wuustwezel
Aerts Hagas
Aldi Wuustwezel
Bakkerij Augustijns-Leenaerts 
Bakkerij Brisée
Bakkerij Peeraer
Bakkerij Van Looveren-Kenis
Bakkerij Wouters – Wuustwezel & Gooreind
Carrefour Gooreind
Coninx Orthopedie 
Cool4pets 
Dagbladhandel ’t Pleintje 
Dagbladhandel Holemans 
Dagbladhandel Papierus 
Delcroix-Jansen Groenten en Fruit 
De Groene Boerderij 
De Loenhoutse Bierhalle 
De Meulen 
F-wash
Garage Verheyden Tankstation
Hermano Junior 
Hubo
Huis Kerstens
Kramikske 
Leys doe het zelf
Lidl Wuustwezel
Luc Vanhooydonck
Natuurwinkeltje Margriet 
Okay Wuustwezel
Patisserie Meeussen 
Prik en Tik Wuustwezel 
Proxy Gooreind
Rijmenants
Slagerij Luc 
Slagerij Marc Aertsen 
Slagerij Wim Tack 
Slagerij Quirijnen-Pemen 
Spar Loenhout
Verheyden Tuin & Dier 
Vorgo 
Wilaardenhof 

Kijk op 
https://www.wuustwezel.be/wuustwezel-winkelt 
voor het meest recente overzicht.

Ben je zelf handelaar of winkelier en kunnen 
onze inwoners nog steeds bij jou terecht? Laat het 
ons dan zeker weten!
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1.990
oudere mensen 

werden opgebeld om 
te horen hoe het met 

hen gaat.

101
speelpakketten 
voor kwetsbare 

kinderen werden 
uitgedeeld.

316 
voorrangsbadges 

werden uitgedeeld aan 
onze zorgverleners. 
Laat jij mensen met 

een badge voor in de 
winkel a.u.b.?
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Rook- en vuurverbod 
in de provincie Antwerpen
In bos en heide werd enkele 
dagen geleden fase oranje 
en later zelfs fase rood 
afgekondigd.

Onzorgvuldig gedrag van 
mensen in natuur- en 
heidegebieden of in bossen kan 
brand veroorzaken. Daarom heeft 
gouverneur Cathy Bercx voor de 
provincie Antwerpen volgende 
maatregelen genomen:

• Het is verboden om op 
het grondgebied van de 
provincie Antwerpen 
kampvuren te maken;

• Er geldt een absoluut 
rookverbod in natuur- en 
heidegebieden en in de 
bossen,

• Er geldt een verbod tot het 
maken van vuur in open 
lucht

Overtredingen van dit besluit 
worden bestraft met een 
gevangenisstraf van acht tot 
veertien dagen en met een 
geldboete van 26 tot 200 euro, of 
met één van de straffen alleen.

Dit besluit wordt onmiddellijk 
van kracht en geldt tot opheffing 
bij politiebesluit van de 
gouverneur van Antwerpen.

Bushalte Martendijk  
verschuift richting Amandina

In opdracht van het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) 
is aannemer Willemen nv ter hoogte van Amandina 
bezig met de aanleg van een middeneiland. Zo zullen 
voetgangers ter plaatse de Bredabaan in twee tijden 
kunnen oversteken wat veel veiliger is dan nu. Bovendien 
worden ook de bestaande bushavens heraangelegd 
volgens de huidige normen op vlak van veiligheid, 
toegankelijkheid en comfort. 

De maximaal toegelaten snelheid wordt vanaf Bredabaan nr 
726 tot centrum Gooreind teruggebracht naar 50 km/uur. 

Het lokaal bestuur heeft aan AWV de vraag gesteld om een 
oversteekplaats te maken aan bushalte Martendijk. 

Omdat AWV instaat voor een vlotte doorstroming over 
gewestwegen wil AWV geen zebrapad voorzien aan de 
bushalte Martendijk. 

Dit gemis aan een zebrapad kan voor onveilige situaties 
zorgen. Daarom zal het lokaal bestuur de bushalte aan 
Amandina verder uitbouwen en er voldoende fietsstalling 
voorzien. Via fietspaadjes en de rustige wijk van 
Pijlkruidstraat – Zeggestraat kunnen de jongeren uit de 
omgeving gemakkelijk en veilig tot aan Amandina geraken. 
Op termijn hoopt het lokaal bestuur de bushalte aan 
Martendijk definitief te schrappen. 

Wij hopen op begrip voor deze maatregel. 

Voorkom ratten in je omgeving
Ratten wil je liever niet tegenkomen. De dieren volgen 
de mens omdat ze weten dat ze gemakkelijk eten vinden. 
Ondertussen kunnen ze ziekten verspreiden en overlast 
bezorgen. 

De belangrijkste tip om ratten uit de buurt te houden is: 
zorg er voor dat ze geen eten of ander afval vinden in de 
omgeving. 
• Gooi geen etensresten op de composthoop maar doe 

dit in de GFT-container. 
• Als je bijvoorbeeld kippen of andere dieren rond het 

huis hebt, bewaar je het voer best in een gesloten bak 
en let erop dat er niet teveel eten in het hok ligt.

• Verwijder de mest van de dieren.
• Gooi geen brood of zaad voor vogeltjes, eekhoorns of 

egeltjes op de grond.
• Doe je huisafval in een afgesloten container.

Als er toch ratten zijn, kan je ze bestrijden door een kat in 
huis te nemen. Katten hebben een jachtinstinct en zullen 
de knaagdieren rondom je huis verjagen of zelfs doden. 

Je kan ze ook bestrijden door vallen te zetten of rattengif te 
plaatsen. Je bent in ieder geval verplicht om ratten te be-
strijden. Kijk voor meer tips op www.zonderisgezonder.be.

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

VRAAG JE 
WAARBORG TERUG!
Bij een omgevingsvergunning voor het (ver)bouwen van een 
woning of het kappen van bomen vraagt de gemeente een 
waarborg. Deze waarborg dient om de aanvrager te stimuleren 
om de vergunning netjes uit te voeren zoals beschreven staat. 
Wanneer alles uitgevoerd is, kan de aanvrager deze waarborg 
terugvragen via het formulier dat samen met de vergunning 
werd meegegeven. Na een controle ter plekke en als alles in 
orde is, wordt de waarborg teruggestort op de bankrekening. 

VRAAG JE WAARBORG TERUG!
Toch merken we dat niet alle waarborgen worden 
teruggevraagd. Dit kan vele redenen hebben, maar “oei, 
helemaal vergeten!” is ongetwijfeld één van de voornaamste 
redenen. Daarom brengen we graag in herinnering dat je, zeker 
bij dossiers van 5 jaar of ouder, nog steeds het vrijgaveformulier 
kan indienen. Wij sturen dan een controleur op pad en als 
aan alle voorwaarden voldaan werd, storten wij graag de 
borgsom terug! Je kan dit vrijgaveformulier opsturen naar het 
gemeentehuis of er gewoon in de brievenbus komen deponeren.

 Dienst financiën – 03 690 46 18 - boekhouding@wuustwezel.be

GEBOORTEN

01/03 Aioanei Natalia
02/03 De Meyer Bailey
02/03 Stanila Adam
03/03 Avramoiu Natalia
04/03 Van Looveren Stan
08/03 De Boeck Stella
12/03 Vermeer Flamez 
 Valentina
14/03 Van Ginkel Axelle
16/03 Vusljanin Azra
17/03 Van Velthoven Lies
18/03 Rombouts Fenna
19/03 Rypens Milou
19/03 Antonissen Tijl
19/03 Joosen Teun
21/03 Gosselin Lester
25/03 Jacobs Roos
28/03 Demiri Ali
29/03 Palinckx Lot
18/02 Sejdi Nuraya
28/02 Delauré Rosette

HUWELIJKEN

07/03  De bruyn Raf & 

 Terreur Liesbet 

OVERLIJDENS
04/03 Bevers Carolina   
 (°25/07/1931)
07/03 Mertens Joanna   
 (°15/07/1925)
11/03 Van Gils Georgette  
 (°20/12/1938)
17/03 Brangers Adriana   
 (°03/10/1920)
19/03 Daniëls Eddy   
 (°25/02/1938)
20/03 Van Looveren Carolus  
 (°10/01/1931)
21/03 Francken Maria   
 (°16/01/1943)
24/03 van Boxel Lydia   
 (°20/03/1956)
25/03 Kuypers Adriaan   
 (°29/03/1926)
25/03 Aernouts Frans   
 (°03/02/1935)
26/03 Cornelis Marie   
 (°02/03/1932)
30/03 Cools Frans   
 (°14/10/1941)
30/03 Van Halewyck Wim  
 (°05/09/1987)

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

 Conducteur Wuustwezel – 03 690 46 32 - conducteur.ow@wuustwezel.be
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 Dienst welzijn – 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be 

Maand 
van de 
opvoeding
Op het moment dat we de teksten van dit W’tje 
schrijven, is het nog niet duidelijk of we in de 
maand mei al onze sociale activiteiten kunnen 
hervatten. Daarom hebben we beslist om alle  
activiteiten in het kader van de maand van de 
opvoeding te annuleren. 

Dat wil niet zeggen dat je er als ouder alleen voor 
staat. Hieronder geven we een overzicht van de 
instanties waar je telefonisch of online contact 
mee kan opnemen. 

VRAGEN OVER OPVOEDING
• Met vragen over de opvoeding van je kind(eren) kan 

je terecht bij het Huis van het Kind. Je kan hen elke 
werkdag bellen op het nummer 0490 564 775 of mailen 
naar opvoeding@wuustwezel.be. 

• Je kan ook bellen naar de Opvoedingslijn op het 
nummer 078 150 010 (bereikbaar op maandag, dinsdag 
en vrijdag van 10 tot 13 uur en van 14 tot 17 uur; 
donderdag ook van 19 tot 21 uur; niet op woensdag) of 
mailen naar opvoedingslijn@groeimee.be. 

ZWANGER OF JONGE KINDEREN?
• De consultatiebureaus zijn sinds 1 april terug open.  

De focus ligt in eerste instantie op vaccinaties en 
het onderzoek van pasgeboren baby’s. Er wordt op 
afspraak gewerkt om kinderen en ouders op een veilige 
manier te ontvangen. Kijk voor meer info op  
www.kindengezin.be 

VOOR KINDEREN OF JONGEREN 
• Is er iets wat je verdrietig, boos of bang maakt? Weet 

dan dat je kan mailen of chatten met Awel. Surf naar 
https://awel.be of bel hen gratis en anoniem op het 
nummer 102.

• Als je jong bent zit je met 1001 vragen op spannende 
of moeilijke momenten. www.watwat.be is er voor 
iedereen die het even niet meer weet.

• Als je met je emoties in de knoop zit of hulp nodig 
hebt, staan de therapeuten voor jongeren voor je klaar. 
www.tejo.be/tejo-kalmthout.

• Bij het jongeren advies centrum kan je terecht met de 
meest uiteenlopende vragen of gewoon om je verhaal 
eens te vertellen. www.caw.be/jac/

 

SPANNINGEN IN HUIS
Gezinnen moeten jongleren met (thuis)werk, huiswerk, 
opvoeding van de kinderen en de partnerrelatie. Tegelijk 
maken we ons zorgen over onze gezondheid en die van 
onze dierbaren die we niet mogen bezoeken. Het is heel 
normaal dat hierdoor spanningen ontstaan. 
• Praat erover met elkaar en bel of chat indien nodig met 

hulplijn 1712.
• Als je er alleen niet uitkomt of met sombere gedachten 

blijft zitten, kan je hulp zoeken bij www.vagga.be.

Op de pagina rechts vind je een leuke kleurplaat. Deze 
kan je laten inkleuren door de kinderen en aan het 
gemeentehuis in de brievenbus steken. Vermeld zeker je 
naam, leeftijd en adres, zo maak je kans op een leuke prijs!

Hoe maak je een  
restaurant voor bijen?
Een bloemenmengsel inzaaien is een lekker voorgerechtje of dessert voor bijen. Wil je dat bijen echt 
kunnen genieten van je tuin? Zorg dan voor een samenspel van bloeiende kruiden, struiken en bomen. 
Zo bied je ze een volwaardig menu aan.

KIES VOOR BIJVRIENDELIJKE BOMEN EN STRUIKEN
Bomen, struiken en vaste planten voorzien de bijen van 
voldoende nectar en stuifmeel. Zo wordt een vierkante 
meter bloemen een paar kubieke meter planten mét 
bloemen. Kies voor bomen en heesters die goed zijn voor 
bijen, want die leveren jaren lang voedsel.

VAN VOORGERECHT TOT DESSERT
• Zorg voor bomen én struiken. Bomen zorgen jarenlang 

voor stuifmeel en nectar voor bijen. Goede voorbeelden 
zijn kers, pruim, appel, peer, kastanje, wilg, en linde. 
Daarnaast zijn bijen dol op alle struiken en heesters 
die bessen vormen, zoals sleedoorn, meidoorn, aalbes, 
kruisbes, hulst, sneeuwbes, liguster, …

• Groendaken zorgen voor extra natuur op weinig 
benutte plaatsen. Heel wat vetplantjes komen er tot 
bloei en lokken bijen.

• Een lege muur? Zet er een klimplant tegen. 
Klimplanten zoals vuurdoorn, botanische klimrozen, 
kamperfoelie en klimop zijn goed voor bijen.

• Laat het gras maar bloeien. Bijen houden van een 
bloeiend gazon met paardenbloemen, klaver en 
madeliefjes.

• Vaste planten en bolgewassen komen elk jaar terug. 
Veel ervan zijn goed voor bijen, zoals anemonen, 
asters, geraniums, krokussen en sneeuwklokjes.

• Bloemenmengsels zijn een lekker voorgerecht 
of dessert. Ze zijn er in alle mogelijke variaties. 
Opvallende planten zijn zonnebloemen, bernagie, 
papaver en koolzaad.

• Ook met bloemen in potten kan je bijen helpen: 
bloeiende kruiden zoals lavendel, bieslook, rozemarijn 
en tijm gedijen goed in bloembakken.

GA VOOR EEN BED AND BREAKFAST
Met een bijenhotel in je tuin zitten de solitaire bijen vlakbij 
het restaurant en kan je ze goed observeren.



BON VOOR 
EEN GRATIS ZAKJE 

BLOEMENZAAD
een actie van de ‘bijenwerkgroep’ i.s.m. 

de gemeente wuustwezel

Op te halen bij de dienst Groen 
(2de verdieping op het gemeentehuis) 

of in de BIB, Dorpsstraat 36. Deze actie loopt tot einde mei en 
start pas wanneer de normale dienstverlening hersteld is.
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NODIG EENS 
EEN BIJ UIT 
OP VISITE
De bijen hebben het moeilijk in om te 
overleven in onze omgeving. Jij kan de 
bijen helpen door een bloemenwei aan te 
leggen. Daarom biedt de Bijenwerkgroep 
in samenwerking met het lokaal bestuur 
gratis zakjes bloemenzaad aan.

Door het coronavirus konden we de zakjes 
met bloemenzaad nog niet verdelen. 
We hopen dat het in mei wel lukt. Je kan 
het zakje bloemenzaad nog tot eind mei 
ophalen. 

Er zijn twee verdeelpunten:
• de dienst Groen op de tweede  

verdieping van het gemeentehuis
• de bib Gasthuishoeve aan de  

Dorpsstraat 35

Voor het beste resultaat is het belangrijk 
dat de zaden zo snel mogelijk in de grond 
gaan. De samenstelling van het mengsel 
zorgt er voor dat de bloemen zeker tot eind 
oktober bloeien. 

Ga je mee Straatvinken op 14 mei? 
Straatvinken is een jaarlijks telmoment dat 
nagaat hoe gezond het verkeer is in onze straten. 
Iedereen mag meetellen. Je telt gedurende één uur 
hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen door je 
straat passeren. 

De resultaten worden vervolgens door wetenschappers 
onderzocht. We meten hoe bewoners dagelijks het verkeer 
in hun straat ervaren. We doen dat voor zoveel mogelijk 
straten, zodat we een idee krijgen van de verschillen tussen 
straten en buurten.

Voor de Antwerpse regio is het belangrijk dat het auto-
verkeer afneemt en het aandeel voetgangers, fietsers en 
reizigers met het openbaar vervoer stijgt. Dit wordt door 
deskundigen aangeduid met de term ‘modal split’, waarbij 
het de bedoeling is dat we nog maar voor de helft van de 
verplaatsingen de auto nemen.

Met dit onderzoek volgen we jaar na jaar op of we dat doel 
halen. Zie jij het zitten om op 14 mei tussen 17u en 18u 
gedurende één uur mee te tellen? Schrijf je dan snel in op 
www.straatvinken.be.

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

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

Subsidie voor 
zwaluwnesten
Zwaluwen zijn sinds mensenheugenis een 
deel van onze natuur en cultuur. Iedere lente 
komen de zwaluwen vanuit Afrika naar onze 
streken terug om te broeden. De laatste jaren 
gaat het aantal zwaluwen echter sterk ach-
teruit omdat er steeds meer zwaluwnesten 
verdwijnen.

De huis-, boeren- en gierzwaluwen zijn voor hun 
nestplaatsen aangewezen zijn op de mens. Met enkele 
eenvoudige ingrepen kunnen we veel doen voor deze 
bijzondere gasten. Daarom geeft de gemeente een 
subsidie voor het in stand houden en beschermen van 
nestgelegenheden van deze zwaluwsoorten.

De subsidie bedraagt voor het beschermen en in stand 
houden van:
• één nestgelegenheid: 10 euro per jaar;
• een kleine kolonie (2 tot 3 zwaluwnesten):  

25 euro per jaar;
• een middelmatige kolonie (4 tot 5 zwaluwnesten): 

38 euro per jaar;
• een grote kolonie (vanaf 6 zwaluwnesten of 

meer): 50 euro per jaar.

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

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

Wie zelf zijn afval verbrandt, is de sigaar
De afgelopen periode heb je hard gewerkt in de tuin en 
misschien heb je nog heel wat snoeihout liggen. Ook al is 
het recyclagepark open en mag je gratis 300 kilo groenafval 
binnen brengen, toch jeuken je handen om het snoeihout 
(en eventueel ander afval) te verbranden. 

DOE DIT NIET!
Het is verboden om afval te verbranden. Alleen in 
uitzonderlijke gevallen mag je nog “afval” verbanden. Je 
mag bijvoorbeeld droog, onbehandeld hout verbranden voor 
een kampvuur of resten van planten die zijn aangetast door 
een ziekte. Meer info hierover vind je op www.stookslim.be.

Als je de afvalberg wil verminderen, kan je bijvoorbeeld 
je groenafval composteren of een takkenwal maken van 
het snoeihout. Dat laatste is ook nog eens goed voor de 
insecten.

 Dienst duurzaamheid – tel 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be Dienst groen – 03 690 46 24 - groen@wuustwezel.be
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Stel je werken tentoon 
tijdens Kruiswegkermis
Heb jij de coronatijd benut om jouw creativiteit te kunnen botvieren? 
En heb je zin om hiermee uit je kot te komen? Laat dan jouw kunstpres-
taties zien tijdens het weekend van Kruiswegkermis.

ALLE KUNSTVORMEN TOEGELATEN
Deze groepstentoonstelling staat open voor alle kunstenaars van 
Wuustwezel en voor cursisten uit andere gemeenten die minstens 
15 jaar zijn. Daarbij zijn alle kunstvormen toegelaten, dus zowel schil-
derwerk, fotografie, beeldhouwwerk en installaties. Alle deelnemers 
mogen één werk tonen. 

PRIJS VAN DE GEMEENTE
Weet jij het hart van onze bezoekers te bekoren? De drie kunstenaars 
die de meeste stemmen krijgen van het publiek, ontvangen een ‘Prijs 
van de Gemeente’ ter waarde van 185€. 

SCHRIJF JE IN VÓÓR 1 JULI
Meedoen is dus de boodschap! Vraag naar het wedstrijdreglement bij de 
gemeentelijke cultuurdienst en schrijf je in voor 1 juli. De tentoonstel-
ling vindt plaats in het weekend van 23 en 24 augustus. Tot dan?

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

WAT MET DE 
ZOMER- 
VAKANTIE?
Bij het ter perse gaan van dit W-tje 
was er nog geen duidelijkheid over de 
zomervakantie. Om geen verwarring te 
zaaien, hebben wij dus nog geen JOE-
PIE Zomervakantie gepubliceerd. Ook 
de inschrijvingen voor de gemeentelijke 
activiteiten en Speelplein Wuustwezel 
zijn nog niet gestart. 

Zodra er een beslissing is vanuit de 
Nationale Veiligheidsraad over wat kan in 
de zomervakantie, zullen wij dat natuurlijk 
bekend maken. Hou daarvoor de gemeentelijke 
website en de Facebookpagina van de 
jeugddienst in de gaten. Als de geplande 
activiteiten doorgaan, zullen we ook meteen de 
datum voor de inschrijvingen prikken. Dat zal 
uiteraard een paar dagen na het verspreiden 
van de JOEPIE zijn, zodat iedereen even tijd 
heeft om een planning te maken.

 Dienst Jeugd – 03 690 46 27  
jeugd@wuustwezel.be

Sinds het begin van de Paasvakantie lanceert de 
jeugddienst allerlei uitdagingen via Facebook en 
Instagram om de verveling tegen te gaan. Hierbij 
kan je zelf de opdracht vervullen of iemand an-
ders uitdagen om in actie te komen via de hashtag 
#daagwuustwezeluit. We kregen al een heleboel 
leuke reacties.

UITDAGINGEN
Hieronder zie je een paar inspirerende voorbeelden van wat 
we zoal hebben gedaan. Verder kan je een rebus oplossen, je 
keukentafel ombouwen tot pingpongveld of een vogelnestje 
timmeren om zo mee de processierups te bestrijden. Ben je 
benieuwd naar meer? 

‘LIKE’, ‘VOLG’, ‘TAG’, ‘POST’ EN #
Als je elkaar niet in het echt mag zien, dan doen we het 
digitaal hé!
• Ga naar Facebook en like de pagina’s van de sport-

dienst, jeugddienst, gemeente Wuustwezel, en de 
dienstencentra.

• Er verschijnen regelmatig nieuwe uitdagingen en kan 
de vorige terugvinden bij de berichten of als je zoekt op 
#daagwuustwezeluit?

• Niets voor jou maar wel voor je buur, zus, vriend of 
collega? Tag hem of haar en daag ze uit!

• Zelf dapper genoeg? Post als reactie je eigen uitwer-
king van de uitdaging of post het zelf als bericht op 
Facebook of Instagram met de hashtag #daagwuust-
wezeluit.  

Niet zo’n fan van al dat liken, taggen en #? Geen probleem! 
Gebruik gewoon deze uitdagingen als inspiratie en doe je 
eigen ding.

Wuustwezel daagt je uit

Het venster van 
Wuustwezel
Hoe mooi is Wuust-
wezel vanuit uw 
kot? Maak een foto 
vanuit het raam 
en post die met  
#hetvenstervan-
wuustwezel. Hier 
de inzending van 
Senne.

Gedicht gedacht
Schrijf een gedicht over je straatnaam. Nicole 
maakte dit gedicht over de Grotstraat.

Dat verdient een 
bloemetje
Maak een boeket-
je uit eigen tuin of 
van de bloemen 
die je vindt tijdens 
een wandeling. 
Tof boeketje Elke!

Camping Kot
Bouw een kamp en slaap er in. Marylin ging de 
uitdaging aan. Kindjes goed geslapen, mama iets 
minder...

 Dienst Jeugd – 03 690 46 27 - jeugd@wuustwezel.be
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GEMEENTE WUUSTWEZEL
Gemeentehuis
Gemeentepark 1 – 2990 Wuustwezel – 03 690 46 00
onthaal@wuustwezel.be – www.wuustwezel.be
www.facebook.com/wuustwezel – www.twitter.com/GemWuustwezel 
Maandag  9.00u – 12.00u 13.30u – 16.30u 18.00u – 19.30u 
Di, wo, do & vr  9.00u – 12.00u 13.30u – 16.30u 

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

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

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

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

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

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

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

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

Zitdag pensioenen
GC Blommaert, Gemeentepark 22
Elke eerste dinsdag van de maand, van 13.00u tot 15.00u.
Elke vierde donderdag van de maand, van 9.00u tot 12.00u 
en van 13.00u tot 15.30u.

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

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

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

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

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

NUTTIGE ADRESSEN  19

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

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

  
@Wuustwezel  @GemWuustwezel @gemeentewuustwezel
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NUTTIGE ADRESSEN  19

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Politie Zone Grens
Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout
Ma tot vrij 9 - 19 uur, za 9 - 17 uur – 03 620 29 29 – info@pzgrens.be
Lokaal bureel, Bredabaan 382, Wuustwezel
Ma, di, do, vrij 9 - 12 uur, wo 9 - 19 uur - 03 202 87 50

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

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

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

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA

  @Wuustwezel  @GemWuustwezel

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

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

@gemeentewuustwezel

MELDINGSKAART 
GEMEENTE WUUSTWEZEL

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

Gegevens

Naam:  

Adres:   

Datum:  

Situering: waar doet het probleem zich voor?

Straat:   

Nr:   

Andere verduidelijking: 

Onderwerp 

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

Verklaring

    

    

    

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

In onze gemeente hebben heel wat mensen de 
gewoonte om regelmatig bloed te geven aan het 
Rode Kruis. De afgelopen weken waren dat er zelfs 
nog meer dan anders. De plaatselijke afdeling 
verwelkomde maar liefst 371 donoren. Daarbij 
waren ook 38 nieuwe mensen. Bedankt voor deze 
enorme solidariteit, want geven doet leven.

  Ook De Oever viert carnaval

Samen met de kinderen van Klim Op en Mater Dei trokken ook 
de bewoners van De Oever in carnavalskledij door de straten 
van Gooreind. Na afloop poseerden ze nog even fier voor de 
fotografen van Wezel op de Foto.

   XPO Wezelopdefoto
 
De website 
Wezelopdefoto bevat 
meer dan 100.000 
foto’s van in én buiten 
Wuustwezel. Op 
zaterdag 29 februari en 
zondag 1 maart werd 
een selectie van de 
beste foto’s gebracht 
in GC Kadans. Oude en 
recentere foto’s werden 
er getoond op groot 
formaat of digitaal 
geprojecteerd op doek, 
begeleid met livemuziek 
van Jan Geysen. 

 Carnaval op school

Vrijdag 21 februari trokken verschillende scholen 
in carnavalstoet en onder politiebegeleiding 
door de straten van Wuustwezel. Zo trokken de 
leerlingen van 

De Wissel, Triangel en Daltonschool De vinkjes 
door de straten van Wuustwezel-centrum, de 
kinderen van Sterbos door de wijk Nieuwendijk en 
de leerlingen van Klim Op en Mater Dei door de 
straten van Gooreind.

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.

Wezel 
op de foto



Kleur me in en  
hang me aan het raam

Samen sterk.indd   1 21/04/2020   15:19:06


