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… een gebrek aan vertrouwen tussen mensen. In
tijden van crisis zijn we op onze hoede, beschermen
we wat van ons is en zijn we argwanend. Dat zien we
nu ook. We wijzen alle kanten op om schuldigen te
vinden. Ik hoop dat we elkaar terug wat meer gaan
vertrouwen en vooral kritisch blijven bij ons eigen
gedrag. Want het zal je eigen schuld maar eens zijn …
Crisis leidt tot …
… mogelijkheden. Er is me verteld dat in het Chinese
schrift het woord ‘crisis’ met twee tekens wordt
geschreven. Het ene teken staat voor gevaar, het
andere voor mogelijkheden. Ik hoop dat het waar
is. Dat het aanpassingsvermogen van ons allemaal
groot is, dat we creatief en positief blijven.
Crisis leidt tot …
… gedwongen flexibiliteit. Geen enkele dag is dezelfde.
Welke maatregel is nieuw, mogen de kinderen naar
school, mag ik het openbaar vervoer nog op, is mijn
favoriete café nog open? We zuchten, we vloeken, we
hopen en we passen ons aan.
En dit speelt zich bij u af maar ook bij ons als
gemeentelijke diensten.
Dit W-tje is er het beste bewijs van. Tot de laatste
minuut voor het in druk ging, zijn er aanpassingen
moeten gebeuren. Je lees er de meest recente Coronamaatregelen maar gelukkig ook andere zaken.
We proberen als bestuur het vertrouwen te
behouden, mogelijkheden te zien en flexibel te zijn.
En we hopen samen met u op betere tijden.
Crisis leidt tot … hoop.

VRIJE TIJD

Uw burgemeester

17 Cursus mindfulness
17 Eerste communie en vormsel

18 Wezel op de foto

PS de bevrijdings- en oorlogsherdenkingen verlopen
dit jaar erg kleinschalig en beknopt. Maar vergeten
doen we het niet. Sommige zaken zijn sterker dan een
hardnekkig virus.
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Weetjes
Hobbymiddag in LDC Wijkhuis

Vind je het leuk om te haken, naaien of te breien en heb je wel zin in een gezellige babbel?
Dan ben je iedere donderdagmiddag van 13u30 tot 16u welkom in het dienstencentrum
Wijkhuis. Hier komt een tof groepje dames samen om creatief bezig te zijn.
Kom gerust eens meedoen. Er zijn momenteel nog enkele plaatsjes vrij.
Deelname is gratis. De materialen die je wilt gebruiken, moet je zelf aankopen
en meebrengen. Vanwege de coronamaatregelen, moet je inschrijven via het
telefoonnummer 03 236 58 69 (tijdens de openingsuren van het Wijkhuis).

Dienstencentrum Wijkhuis - 03 236 58 69 - ldcwijkhuis@wuustwezel.be

Steun
de mensen
die voor
verandering
zorgen

De 11-campagne zet
dit jaar volop in op
verandering. Er wordt geld
ingezameld om verandering
mogelijk te maken in het leven
van vele mensen in het Zuiden.
Tijdens deze nationale campagne zet
de koepelorganisatie de Changemakers
op een voetstuk. Vanwege de corona
organiseert het plaatselijke 11-comité geen
quiz en de straatverkoop gaat ook niet door.
Je zal wel een folder van 11.11.11 in bus vinden
met de uitnodiging om een overschrijving te
doen. Alvast bedankt voor jouw bijdrage.

www.11.be/changemakers

Vernieuwde kleuterklassen
in VBS ’t Kantoor

De kleuterklasjes op VBS ’t Kantoor waren
aan vernieuwing toe. Begin juli begonnen
de werkmannen aan het renoveren en het
opknappen van de klassen. Begin oktober
werden fonkelnieuwe meubeltjes in de
nieuwe klassen gezet. De juffen en de
kleuters zijn dolblij. Een welgemeende
dankjewel aan iedereen die
geholpen heeft.

Basisschool ’t Kantoor
03 669 62 89
directie@vbskantoor.be
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Cadeaudagen Oxfam
Met pijn in het hart heeft de
Wereldwinkel beslist om dit jaar geen
cadeaudagen in de Ark (Godelievezaal) te
organiseren. De gezondheid van klanten en
medewerkers komt momenteel op de eerste
plaats. In de plaats hiervan voorzien wij vanaf half
december cadeaudagen in de wereldwinkel, met
uitgebreide openingsuren tijdens de week + koopweekends op zaterdagen en zondagen. Wij voorzien een
zeer uitgebreid aanbod aan cadeautjes plus interessantie wijn- en andere promoties. Wij herschikken tegen dan
onze winkel zodat u veilig en corona-proof uw aankopen kan
komen doen. Meer nieuws volgt in De Spiegel en via de ‘social
media’. Bedankt voor uw begrip en hou het gezond! Namens
de Wereldwinkelploeg van Wuustwezel

Oxfam Wereldwinkel Wuustwezel - 0489 41 44 93
wuustwezel@oww.be

Bredabaan
helemaal
in het nieuw

De afgelopen twee jaar
is er in opdracht van de
Vlaamse overheid hard
gewerkt aan de Bredabaan
in Gooreind. De riolering is
vernieuwd en er zijn vrijliggende
fietspaden aangelegd.
Aansluitend heeft de aannemer ook het
wegdek vernieuwd tussen Wuustwezel en
het kruispunt met de N117 in Maria-terHeide. Met zware machines is het versleten
asfalt over een afstand van bijna 8 kilometer
afgefreesd en opnieuw geasfalteerd.

www.wegenenverkeer.be/
wuustwezel

BESTUUR
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Interview met Sandra

verpleegster
intensive care
Stel jezelf even voor.
Mijn naam is Sandra, ik ben 49 jaar,
getrouwd met Rudy (zorgkundige
spoedafdeling ) en heb 3 kinderen.
Ik ben woonachtig te Wuustwezel en
werk al 28 jaar als verpleegkundige in
hetzelfde ziekenhuis.

en economisch gezien. Ondertussen
kennen we allemaal de beelden, de
verhalen van patiënten of families
die zwaar getroffen zijn. De meeste
beseffen wel dat we dit samen moeten
aanpakken en dat zich houden aan de
maatregelen hiervoor noodzakelijk is.

Hoe beleef jij deze Coronacrisis,
welke rol speel jij er in?
Hoewel de Coronacrisis slachtoffers
maakt op verschillende gebieden is
mijn belangrijkste rol toch die van
verpleegkundige op de dienst intensieve
zorgen waar we geconfronteerd worden
met de zwaarst getroffen zieken en hun
families. Ik maak deel uit van een team
gespecialiseerde verpleegkundigen,
die samen met gespecialiseerde artsen,
kinesisten, diëtisten, psychologen de
zorg garanderen van de meest kritiek
zieke patiënten en de opvang van
hun familie.

Is het nu anders dan in maart/april?
Er is een verschil ten opzichte van de
beginperiode, op medisch gebied heeft
men zeker lessen geleerd en expertise
opgedaan. In de beginperiode wisten
we niet wat ons te wachten stond, nu
zijn we meer voorbereid.

We kennen allemaal ondertussen
mensen die positief getest zijn. Hoe
zijn de mensen er bij jullie aan toe?
De mensen die op onze dienst terecht
komen zijn diegene die het ergste er
aan toe zijn, die intensief verzorgd
moeten worden, waar vitale functies
ondersteund dienen te worden met
medicatie en medische apparatuur
zoals, beademingstoestellen, dialyse …
Ik heb tijdens de eerste golf toestanden
meegemaakt die ik in 28 jaar dat ik
werk nog nooit had meegemaakt en
hoop ook deze nooit meer te moeten
mee maken.
Beseffen mensen voldoende wat deze
ziekte teweeg kan brengen?
Ik denk dat bij de meeste mensen wel
is doorgedrongen welke impact deze
ziekte op een mens kan hebben, en
niet alleen fysiek want vaak wacht
er toch een lange herstelperiode/
revalidatie, ook emotioneel, sociaal

Hoe gaat het met de mensen in
de zorg?
Wij zijn geen klagers, wij zorgen voor
elkaar er is altijd veel solidariteit in
de zorg. Dat was tijdens de zwaarste
momenten heel duidelijk. Het
medeleven dat we van de mensen
mochten ervaren door het applaus,
de witte lakens … dat heeft ons enorm
deugd gedaan. Doch zijn er onder de
zorgverleners zeker ook slachtoffers
gevallen en zullen er zeker nog
volgen als de toestand niet verbeterd.
Sommige geraken fysiek of mentaal
gewoon uitgeput.
Zien jullie het nog zitten want het
gaat nog een hele tijd duren.
Natuurlijk, we hebben ook geen andere
keus en wij weten van in het begin voor
welke job we gekozen hebben. Wat niet
wil zeggen dat het toch ook heel zwaar
is geweest. Vele zorgverleners zijn
uit hun comfortzone moeten komen,
zomaar bam van dag op dag, zoiets kan
alleen in onze sector en niemand heeft
daarover moeilijk gedaan. Ik denk ook
aan de woonzorgcentra die zeer zwaar
getroffen zijn geweest en die nu dagelijks nog moeten roeien met de riemen
die ze hebben, ik heb veel respect voor
mijn collega’s die daar werken.

In de beginperiode
wisten we niet wat ons
te wachten stond, nu
zijn we meer voorbereid.
Ook al zitten we er niet op te wachten,
we zullen bij een tweede golf weer
paraat staan en er voluit voor gaan.
Iets dat jij aan de mensen van
Wuustwezel zou willen zeggen
of vragen?
Het is van groot belang dat we met zijn
allen de opgelegde maatregelen goed
blijven volgen, draag een mondmasker,
ontsmet, was regelmatig je handen en
vooral hou 1.5 m afstand van elkaar.
Ik geloof dat we hier zeker kunnen
doorkomen, we moeten dat wel
samen doen.
Het is samen vechten tegen de
onzichtbare vijand …
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Niet-essentiële
contacten beperken
De Vlaamse regering heeft op 27 oktober bijkomende maatregelen
aangekondigd in een poging de coronapandemie in te dijken.
Alle nieuwe regels zijn erop gericht om de komende weken onze nietessentiële contacten in te perken. De nieuwe maatregelen moeten
ervoor zorgen dat artsen en ziekenhuizen hun werk kunnen blijven
doen. Daarnaast wil men bedrijven maximaal open houden en
kinderen naar school laten gaan. Dat is alleen mogelijk als er op andere
domeinen strengere regels komen. Daarbij ligt de focus op cultuur,
sport, jeugd en hoger onderwijs.

CULTUUR

• Alle cultuurhuizen (concertzalen, theaters, bioscopen en musea)
worden gesloten.
• Evenementen mogen niet meer doorgaan.

JEUGD

• Jeugdwerkactiviteiten voor jongeren van +12 jaar worden geannuleerd.
• Activiteiten voor kinderen jonger dan 12 mogen nog wel,
maar activiteiten met overnachtingen kunnen niet doorgaan.
• Buitensportinfrastructuur en buitenspeeltuinen blijven open
voor kinderen.

ONDERWIJS

• Voor de lagere, middelbare en
kleuterscholen wordt de herfstvakantie verlengd tot en met
woensdag 11 november.
• Hogescholen en universiteiten
schakelen over op afstandsonderwijs. Voor eerstejaarsstudenten en
praktijklessen zijn er uitzonderingen.

ECONOMIE

• Bedrijven moeten maximaal inzetten op telewerken.
• Winkelen blijft mogelijk met maximaal twee volwassen personen,
of één volwassene met minderjarige kinderen.
• Wekelijkse markten mogen blijven doorgaan maar rommelmarkten,
kerstmarkten en dergelijke worden verboden.
• Bedrijven die door de maatregelen moeten sluiten, krijgen net als de cafés
en de restaurants steun, zonder dat zij omzetverliezen moeten bewijzen.

HANDHAVING

• Algemeen verbod op samenscholingen (max 4 personen)
• Toezicht op het dragen van mondmaskers en naleven
avondklok.
• Controleurs van De Lijn mogen voortaan GAS-boetes geven
aan wie geen mondmasker draagt.

EREDIENSTEN, BEGRAFENISSEN EN HUWELIJKEN

• Bij erediensten, begrafenissen en huwelijken mogen maximaal
40 personen aanwezig zijn.

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

• Binnensporten en groepssporten worden
verboden voor wie ouder is dan 12 jaar.
• Zwembaden, fitnesscentra en
bowlingzalen worden gesloten.
• Twee uitzonderingen: kinderen die
jonger zijn dan 12 jaar en professionele
sporters mogen nog wel binnen en in
groep sporten.
• Professionele sportwedstrijden mogen
plaatsvinden zonder publiek.
• Buitensporten wordt aangemoedigd:
dit mag met maximaal 4 mensen.

ZORG

• In woonzorgcentra wordt het bezoek beperkt tot
één knuffelcontact. Daarnaast is er één
extra contact mogelijk, dat om de 14 dagen
kan wisselen.
• Mantelzorgers mogen in woonzorgcentra blijven
slapen als er plaats voor is.

Dit zijn de maatregelen vanaf 30 oktober,
maar mogelijk komen er nog aanpassingen.

BESTUUR
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Opnieuw boeken afhalen in de bibliotheek
Door de strengere regels om het coronavirus in te
dijken, sluiten de bibliotheken van Wuustwezel,
Gooreind en Loenhout vanaf donderdag 22 oktober
opnieuw hun deuren. De bibliotheken van
Wuustwezel en Gooreind schakelen terug over
op hun afhaalsysteem.
HOE WERKT DE AFHAALBIB?

Je kan zowel in Wuustwezel als in Gooreind één of meerdere boeken of dvd's aanvragen. Maar opgelet: je kan enkel
materialen reserveren waarvan de catalogus vermeldt dat
zij aanwezig zijn in het betreffende bibliotheekfiliaal. Dus
je kan in Gooreind geen boeken afhalen die in de bib van
Wuustwezel liggen of omgekeerd.

Meer info over de afhaalbibliotheken in Wuustwezel en
Gooreind kan je vinden op wuustwezel.bibliotheek.be
OOK DIENST TOERISME GESLOTEN

Ook de dienst Toerisme sluit haar deuren en zal vanaf
donderdag 22 oktober werken met een afhaalsysteem.
Cadeaubonnen van Wuustwezel, fiets- en wandelkaarten, geschenkenboxen Wezelse Weelde enzovoort
kunnen besteld worden via toerisme@wuustwezel.be.

• Stuur een mail naar de bib van Gooreind
(bibgooreind@wuustwezel.be) of bib Wuustwezel
(lieve.baeyens@wuustwezel.be).
• Vermeld bij je aanvraag je naam, adres en indien
mogelijk ook kaartnummer.
• Je krijgt een bericht wanneer je de boeken kan
komen ophalen.
• De uitleenvoorwaarden blijven dezelfde als normaal:
je kan maximaal 10 boeken en 5 dvd’s lenen voor 3 weken.
• In de inkomhal staan bakken waarin je de materialen
kan inleveren.
wuustwezel.bibliotheek.be

LOKALE DIENSTENCENTRA
BLIJVEN BEREIKBAAR
In tegenstelling tot de eerste lockdown, worden
de lokale dienstencentra niet gesloten.
Activiteiten waarbij voldoende veiligheid
gegarandeerd wordt gaan gewoon door en we
blijven bereikbaar voor één-op-één-contacten.
Voor een warme maaltijd of voor een drankje
in de cafetaria kan je voorlopig even niet meer
bij ons terecht.
Of het nu is voor een babbel, hulp met je tablet of smartphone, een afspraak met de wijkagent of andere vragen,
we helpen je graag verder! Je kunt ons ook steeds bellen
voor de levering van maaltijden aan huis.

Laat het ons ook zeker ook weten als je iemand kent die
blij zou zijn met een telefoontje of die we kunnen helpen
met andere zaken. Denk daarbij bijvoorbeeld het opzetten van een Facebook- of WhatsApp-account om zo
online sociaal contact te kunnen houden. Ook met het
zoeken van een vrijwilliger voor bijvoorbeeld het doen
van boodschappen helpen we met veel plezier.
Om iedereen zo goed mogelijk verder te kunnen helpen,
verdeelden we de inwoners van deelgemeenten over
beide dienstencentra. Je bent natuurlijk vrij om te kiezen
met wie je contact opneemt. Je kunt ons telefonisch
bereiken of via e-mail.

Wuustwezel en Sterbos - LDC Ter Wezel - 03 667 61 58 - ldcterwezel@wuustwezel.be
Gooreind, Loenhout en Braken - LDC Wijkhuis - 03 236 58 69 - ldcwijkhuis@wuustwezel.be
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Spaar mee met
de eindejaarsactie
Het is altijd een goed idee om je inkopen in eigen
gemeente te doen, maar tijdens de eindejaarsactie
wordt dit extra interessant. Bij iedere aankoop
maak je namelijk kans om in de prijzen te vallen.
Bij de deelnemende handelaars kan
je bij al je aankopen een spaarkaart
laten afstempelen. Je krijgt een
stempeltje voor elke begonnen
aankoopschijf van 10 euro.
Na 16 stempels is de kaart vol en
kan je deelnemen aan de trekking.
Er is een grote prijzenpot ter waarde
van 10000 euro. De hoofdprijs is een
waardebon van maar liefst 2500 euro.
Verder kan je waardebonnen van
1000 euro en 500 euro bemachtigen
en worden er 200 waardebonnen van
30 euro verloot. De winnaars kunnen
de waardebonnen in de loop van

2021 besteden bij de deelnemende
handelaars. Verspreid over de hele
gemeente, doen meer dan 100
handelszaken mee met deze actie
van Project2990. De handelaars
willen hun klanten op deze manier
belonen voor hun vertrouwen.
De deelnemende zaken zijn
herkenbaar aan een opvallende
sticker. Je vindt ze ook op
www.koopinwuustwezel.be.
De actie loopt van 16 november tot
en met 31 december 2020. Doe mee
en maak kans op mooie prijzen!
#koopinwuustwezel

Dienst lokale economie - 03 690 46 13 - economie@wuustwezel.be
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Afwijking
wekelijkse
rustdag voor
handelszaken
Normaal moeten handelszaken
minimaal een dag in de week
sluiten, maar dit najaar mogen
ze alle dagen open blijven.
Het schepencollege staat een
afwijking op de wekelijkse rustdag
toe in de periode van maandag
21 september tot en met zondag
3 januari 2021. Deze afwijking
geldt voor alle handelszaken op
het grondgebied van Wuustwezel.
#koopinwuustwezel.
Dienst lokale economie
03 690 46 13
economie@wuustwezel.be

BESTUUR
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Lokaal bestuur zoekt
nieuwe medewerkers
Het lokaal bestuur Wuustwezel zoekt regelmatig
nieuwe medewerkers. Ditmaal is er een vacature voor
een maatschappelijk werker bij de sociale dienst.

MAATSCHAPPELIJK WERKER

• We zoeken een gemotiveerde medewerker om
het OCMW te versterken.
• Je ondersteunt ons team met algemene sociale
dienstverlening bij onder meer toekenning van recht
op maatschappelijke integratie, financiële en andere
hulpverlening, budgetbeheer, woonbegeleiding, …
• Je hebt een diploma van bachelor in het sociaal-agogisch
werk met de titel van maatschappelijk assistent of sociale
gezondheidszorg of een daarmee gelijkgesteld diploma.
• Je hebt ook een rijbewijs B.
Wat bieden wij jou aan?
Wij bieden je een vervangingscontract voor één jaar voor
een halftijds 19/38 functie op B-niveau. Je kan onmiddellijk
in dienst treden en je werkt volgens een glijdend uurrooster.
Naast je loon ontvang je maaltijdcheques, fietsvergoeding en

een hospitalisatieverzekering (na 12 maanden).
De kandidaten worden uitgenodigd voor een verkennend
gesprek (verkorte procedure vanwege het tijdelijk
karakter van het contract).

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

Beheerplannen voor Schelde en Maas
De afgelopen zomers stonden beken zo droog dat boeren
geen water konden oppompen om hun akkers te bevloeien.
Op andere momenten regende het zo overvloedig dat huizen
en wegen onder water kwamen te staan. Om in de komende
jaren de risico’s op overstroming, waterschaarste en droogte
te verminderen en tegelijk de kwaliteit van de waterlopen te
verbeteren, wordt er momenteel gewerkt aan stroomgebiedbeheerplannen voor Schelde en Maas.

Deze plannen gaan over de periode 2022-2027 en bestaan
uit verschillende delen. Naast een beheerplan voor de
Vlaamse delen van de Schelde en Maas, is er een maatregelenprogramma en zijn er deelplannen voor de elf
bekkens en voor de zes grondwatersystemen. De niettechnische samenvatting geeft een mooi overzicht van de
grote lijnen van de stroomgebiedbeheerplannen.

Je kunt alle documenten nalezen op www.volvanwater.be.
Via geo-loketten krijg je een overzicht van de plandelen en
acties die voor onze gemeente relevant zijn en kom je te
weten welke acties er in de buurt gepland zijn. Je vindt er
ook bijkomende documentatie.
INSPRAAKPROCEDURE

Tot en met 14 maart 2021 kan je jouw mening en suggesties
geven via een inspraakformulier op www.volvanwater.be.
Je kan je opmerkingen ook schriftelijk indienen bij het
college van burgemeester en schepenen.
Alle opmerkingen en adviezen worden in overweging
genomen bij de voorbereiding van de definitieve plannen,
die eind 2021 aan de Vlaamse regering worden voorgelegd.

Dienst milieu - 03 690 46 23 - milieu@wuustwezel.be

NOVEMBER 2020 | W-TJE

10 BESTUUR

GEBOORTEN
1/09
2/09
3/09
5/09
6/09
7/09
8/09
9/09
10/09
10/09
11/09
11/09
11/09
14/09
15/09
16/09
17/09
19/09
19/09
22/09
24/09
27/09
28/09
28/09
29/09

Van de Wal Chanja
Smeulders Leon
Van Goubergen Maxime
Abdulstar Inaya
Bogaerts Kamiel
Nuyens Alexys
Van den Broeck Ward
Van Ceulen Jérome
Van Mechelen Lou
Smeyers Lexi
Janssens Emiel
Neefs Keirah
Smeulders Mylow
Van Dyck Seb
Knop Max
Zagers Marie
Van Zantvoort Helena
Vermeiren Xavi
Van Dijck Hannelore
Vandaele Yara
Van Hasselt Stan
Van den Bempt Owen
Vanderschoot Fien
Hendrickx Lee
Van Velthoven Jannes

HUWELIJKEN
4/09
5/09
12/09
12/09
12/09
26/09

Wouters Stijn &
Merlevede Jessica
Aerts Jef & Jacobs Sandra
Claeskens Marc & Franck Elly
Self Charles &
Roggeman Wencke
Verheyden Tom &
Vanhooydonck Caroline
Dirven Gary &
El Aissati Anissa

Verslag gemeenteraad
september
De gemeente- en OCMW-raad komt elke maand bijeen om
te vergaderen. Hieronder geven we de belangrijkste punten
mee uit de zitting van 28 september.
De bewoners van de Sint-Lenaartseweg hebben de afgelopen maanden
grondafstanden ondertekend voor de aanleg van een fietspad. Hierdoor
wijzigt het gemeentelijk rooilijnplan van de straat. De gemeenteraad
heft het oude rooilijnplan op en keurt het nieuwe goed. Dit brengt
ons opnieuw een stap dichter naar de aanleg van het fietspad aan de
Sint-Lenaartseweg.
De gemeenteraad gaat akkoord met de ondertekening van het
Burgemeestersconvenant 2030. Met de ondertekening hiervan wil
de gemeente verschillende engagementen aangaan op vlak van
milieu, zoals het terugdringen CO2-uitstoot en de opmaak van een
gemeentelijk klimaatplan. Dit alles wordt uitgevoerd in samenwerking
met het EnergieK huis van IGEAN.

De gemeenteraad besprak verder nog volgende voorstellen:
•

Het plaatsen van digitale informatieborden zal eerst verder
worden besproken op de verschillende adviesraden. Het voorstel
om snuffelpalen te plaatsen werd niet goedgekeurd. Een
snuffelpaal is een meetstation dat de hoeveelheid schadelijke
stoffen in de lucht kan registreren. Dit voorstel werd niet
goedgekeurd omdat er voldoende gegevens zijn dankzij de recente
studie naar de luchtkwaliteit door VITO.

•

Het plaatsen van een speeltuig voor rolstoelgebruikers op
een speelplein in onze gemeente werd nog niet ter stemming
voorgelegd. Het voorstel wordt mee opgenomen in het traject
voor ‘Kindvriendelijke gemeente’ dat de gemeente momenteel
doorloopt.

•

Het voorstel om een voorrangsregeling bij wegversmallingen
met bloembakken in te voeren, werd niet goedgekeurd.
De politiezone Grens bekijkt dit liever geval per geval in plaats
van hiervoor een algemeen politiereglement op te stellen.

OVERLIJDENS
1/09
4/09
6/09
6/09
6/09
10/09
13/09
15/09
18/09
21/09
21/09
27/09
27/09
29/09
30/09

De Bie Henri (°18/09/1962)
Pellis Maria (°3/09/1934)
Vandersanden André 		
(°29/08/1961)
Lenaerts Joanna 			
(°20/05/1935)
Aertsen Josephus 			
(°11/07/1935)
Hofkens Achiel (°18/06/1941)
Nicolaï Alfons (°23/01/1943)
Cieplak Helena 			
(°10/04/1925)
Van Oers Yolanda 			
(°20/06/1956)
Gabriels Maria 			
(°19/05/1934)
Staepels Berthilia 			
(°1/07/1928)
Van Dyck Frans (°5/12/1956)
Van Hoeck Maria 			
(°15/11/1933)
Roelands Frans 			
(°31/05/1927)
Van Tiggelen Madeleine 		
(°15/08/1941)

Door de coronacrisis zijn de prijzen van voeding sterk gestegen en
dit voelen de zwakste huishoudens in hun portemonnee. Om deze
mensen te ondersteunen, heeft de gemeente een subsidie van bijna
35 000 euro gekregen van de Vlaamse overheid. De OCMW-raad
keurde het reglement goed om dit budget te verdelen. Inwoners van
onze gemeente met een leefloon of die aanvullende steun ontvangen
van het OCMW, krijgen vanaf 1 januari consumptiecheques van
15 euro per persoon per maand. De consumptiebon is een
elektronische kaart die men kan gebruiken in alle voedingswinkels
binnen de gemeente en dit tot 31 december 2021.
De volledige agenda’s en verslagen van deze zittingen zijn terug te
vinden op de website
www. wuustwezel.onlinesmartcities.be/suite-consult/
Dienst secretariaat - 03 690 46 12 - secretariaat@wuustwezel.be
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Help je mee de buurt

analyseren?
Het lokaal bestuur wil een brug bouwen tussen de burgers en hun
buurt. Daarvoor willen we activiteiten en diensten aanbieden, die
de samenhang in de buurt stimuleren. Om dit te realiseren moeten
we natuurlijk weten hoe een buurt in elkaar zit: wie zijn de buurtbewoners en welke noden en interesses leven er?

DIALOOG MET BUURTBEWONERS

Een dialoog aangaan met buurtbewoners, lokale verenigingen,
buurtschappen en belangengroepen is onontbeerlijk om de buurt in
kaart te kunnen brengen. We richten ons hierbij tot de gehele buurt.
Welke invulling van het begrip ‘buurt’ het meest geschikt is voor
onze gemeente, zal uit deze bevraging moeten blijken. We starten
met een rondvraag in de hele gemeente, om achteraf een indeling
in specifieke buurten te maken.
HULP GEVRAAGD

• Ben je iemand die zich actief inzet voor de buurt of voel je het
kriebelen dit te doen?
• Vind je dat er bepaalde zaken ontbreken in het buurtleven?
• Heb je een goed idee om de buurt een stimulans te geven?
• Vind je het belangrijk dat het lokaal bestuur de buurt ondersteunt?
Neem voor meer informatie of om deel uit te maken van een
werkgroep voor de buurtanalyse contact op met één van onze
lokale dienstencentra. Je kan het strookje hiernaast ook in
de brievenbus van het gemeentehuis, sociaal huis of een van
de dienstencentra posten.

Ik wil meewerken aan de
buurtanalyse van de lokale
dienstencentra in de gemeente.
Ik ben .......................................................
Ik woon in ..............................................
Mijn buurt is .........................................
Je kan mij contacteren op het
telefoonnummer
.....................................................................
en/of het e-mailadres
.....................................................................

LDC Ter Wezel - Achter d’Hoven 65 - 03 667 61 58 - ldcterwezel@wuustwezel.be
LDC Wijkhuis - Brechtseweg 29 - 03 236 58 69 - ldcwijkhuis@wuustwezel.be
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HUUR JE EEN WONING
MET GEBREKEN?
Als huurder wil je in een goede, veilige en kwaliteitsvolle woning verblijven.
Als je vindt dat je woning gebreken vertoont, kan je een onderzoek
aanvragen bij de huisvestingsambtenaar. Tijdens een onderzoek ter
plaatse beoordeelt een woningcontroleur de woningkwaliteit.

De normen voor de woningkwaliteit zijn vastgelegd
in de Vlaamse wooncode. Daarbij wordt onder meer
gekeken naar de stabiliteit van de woning, de technische
installaties, eventuele vochtschade, het risico op
CO-vergiftiging, voldoende verluchtingsmogelijkheden
en veel meer. Afhankelijk van de gebreken en de ernst
daarvan kan een procedure van ongeschiktheid of
onbewoonbaarheid opgestart worden. Als een woning veel
gebreken vertoont, heeft dit mogelijk als gevolg dat je als
huurder uit je huis moet.
Woonloket - 03 690 46 13 - woonloket@wuustwezel.be
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Als huurder krijg je niet rechtstreeks voorrang op de
toewijzing van een sociale huurwoning indien je huidige
huurwoning ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt
verklaard. Dit kan enkel onder strikte voorwaarden.
Het woonloket kan je een doorverwijsbrief bezorgen voor
gratis juridisch advies bij de huurdersbond.
Voor verdere informatie over de procedure en het
aanvragen van een woningkwaliteitsonderzoek kan
je terecht bij de huisvestingsambtenaar.

WONEN
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Discriminatie op
de huurmarkt
Iedereen heeft recht op een behoorlijke huisvesting.
Om ervoor te zorgen dat iedereen menswaardig
kan wonen, wordt gestreefd naar een evenwichtige
woningmarkt, waarin kwaliteit, betaalbaarheid en
woonzekerheid centraal staan.
Een gelijke toegang voor iedereen vervult daarbij een
sleutelrol. Die toegang blijkt in de praktijk niet altijd evident
te zijn. Uit onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd
een hindernis vormt bij het zoeken van een woning op de
private huurmarkt.
Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het feit dat zij
discrimineren. Wanneer verschillende kandidaat-huurders
zich aanmelden, moet een verhuurder noodgedwongen
een keuze maken. Sommige verhuurders durven zich
daarbij baseren op associaties die ze maken tussen de
kwaliteiten van een goede huurder en andere kenmerken
van de kandidaat. Deze associaties kunnen gebaseerd
zijn op vooroordelen of op eerdere (negatieve) ervaringen
die zij veralgemenen naar andere huurders met dezelfde
kenmerken. Hoewel de verhuurder dus vrijwel altijd een
selectie zal moeten maken, mag hij zich daarbij niet laten
leiden door discriminerende motieven.

HEB JE EEN ONPRETTIGE SITUATIE MEEGEMAAKT?
HEB JIJ EEN VERMOEDEN VAN DISCRIMINATIE?

Discriminatie melden kan op verschillende manieren:
• Via het woonloket van je gemeente
• Telefonisch contact met Unia:
gratis nummer 0800 12 800
TIP:
• Digitaal via de website van Unia:
Hou
elk
mogelijk
www.melding.unia.be/nl/meld-het
bewijsstuk bij
(bv. e-mail, FacebookAFFICHERING TE HUUR
of
gsm-bericht, foto’s, …)
Wist je dat …
die de melding kan
• de huurprijs van het pand en
ondersteunen.
eventuele gemeenschappelijke kosten
openbaar geafficheerd moeten worden?
• de verhuurder het huurcontract moet
registreren? De registratie van het huurcontract
biedt voordelen voor de huurder en de verhuurder.
De huurder wordt beschermd bij verkoop van het
huurpand en de verhuurder is zeker dat de opzegtermijn
wordt gerespecteerd.

Woonloket - 03 690 46 13 - woonloket@wuustwezel.be

Gemeentelijke verordering
conformiteitsattesten
Het lokaal bestuur vindt het belangrijk dat
mensen in kwaliteitsvolle woningen kunnen
wonen. Daarom willen we de verhuurders
stimuleren om een conformiteitsattest aan te
vragen. In de gemeentelijke verordening staat
dat een verhuurder bij elke nieuwe verhuring
een conformiteitsattest moet aanvragen.
De huurwoningen worden gefaseerd aangepakt en daarbij komen woningen van
50 jaar en ouder het eerst aan bod.

Als je eigenaar bent van een huurwoning, moet je
ervoor zorgen dat deze voldoet aan de normen van de
Vlaamse wooncode. Dit zijn minimale vereisten op
gebied van veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit.
Na een plaatsbezoek ontvang je een attest dat
aangeeft dat het aan die normen voldoet. Het
conformiteitsattest vermeldt ook het maximaal aantal
personen dat in de woning mag wonen.
Je kan het conformiteitsattest aanvragen via het
gemeentelijk woonloket of via
dienstverlening.igean.be/conformiteitsattest

Woonloket - 03 690 46 13 - woonloket@wuustwezel.be
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AFVALINZAMELING
VANAF JANUARI
OP WOENSDAG
Vanaf januari wordt het afval in heel Wuustwezel op woensdag
opgehaald. De ene week kan je de containers met huisvuil en gft
aanbieden, de andere week mag de PMD-zak op straat.
De verschillende zones, waar de vuilkar op een andere dag
passeert, verdwijnen. Dat is de voornaamste wijziging op de
nieuwe ophaalkalender, die binnenkort weer in de brievenbus valt.
WAAROM IS EEN AANPASSING NODIG?

Deze aanpassing was nodig om ervoor te zorgen dat de
afvalinzameling vlot en kostenefficiënt verloopt. Net als in
omliggende gemeenten, zorgt de intercommunale IGEAN
voor de huis-aan-huisophaling van het huishoudelijk afval
en voor het recyclagepark.
De intercommunale heeft afgelopen jaren steeds meer
taken overgenomen, die eerder door onderaannemers
werden uitgevoerd.

VAKER PAPIER AANBIEDEN

Op de ophaalkalender zal je ook merken dat de inzameling
van papier en karton verandert. Dat komt omdat de vuilkar
overschakelt van een maandelijkse naar een 4-wekelijkse
ronde. Dus kan je voortaan geen 12 maar 13 keer per jaar
papier en karton aanbieden.
PMD

Later in het voorjaar, zal je ook meer soorten plastic kunnen
meegeven met de PMD-inzameling. De details van wat er
dan in de zak mag en wanneer deze ophaling van start gaat,
worden later bekendgemaakt.

Dienst Duurzaamheid - 03 690 46 37 - duurzaam@wuustwezel.be

Tien fietsen op een parkeerplaats
Op een parkeerplaats aan de Bredabaan is een
opmerkelijk fietsenrek verschenen. Daarmee wil het
lokaal bestuur het winkelend publiek aanmoedigen
om vaker de fiets te nemen. Het fietsrek is gemaakt
door enkele leerlingen van het VITO in Hoogstraten
en toont aan dat er tien fietsen kunnen staan op
één parkeerplaats.

Daarbij wil de gemeente het ook aangenamer maken
voor de winkelende fietser. Met Koop in Wuustwezel
stimuleren we onze inwoners om hun inkopen zoveel
mogelijk in eigen gemeente te doen. Dat kan perfect
met de fiets. Dan hoef je ook geen parkeerplaats te
zoeken.

Het lokaal bestuur zet al geruime tijd in op
verkeersveilige projecten. Met slimme ingrepen
probeert de gemeente alternatieven te bieden voor
de auto en de zwakke weggebruikers te beschermen.

Maar dan moet er wel plaats zijn om de fiets veilig te
‘parkeren’. Daarom vroeg het lokaal bestuur aan het
VITO in Hoogstraten om een mobiel fietsenrek te
maken. Twee Wuustwezelse leerlingen maakten samen
met hun leerkracht een opmerkelijke constructie, die
plaats biedt aan tien tweewielers.

WINKELENDE FIETSER

Het fietsenrek staat voorlopig aan de Wereldwinkel,
maar zal regelmatig van plaats veranderen.
Dienst mobiliteit - 03 690 46 56 - mobiliteit@wuustwezel.be
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Dag van de kinderbegeleider
Elke dag weer geven kinderbegeleiders in de kinderopvang en onthaalouders complimenten aan de kinderen.
Die complimenten doen kinderen groeien, in hun
ontwikkeling en in hun zelfvertrouwen.
Tijdens de Dag van de Kinderbegeleider op 12 oktober deed
het lokaal bestuur van Wuustwezel het even andersom en
gaf het een compliment aan de kinderbegeleiders. Zij zetten
zich immers dagelijks in om van de kinderopvang een fijne en
warme plek te maken waar elk kind zich goed voelt.
Bedankt!

“Wat leuk dat jij al zelf je veters knoopt”
“Hier, een knuffel en een kus omdat je
zo je best hebt gedaan met tekenen”
“Waw, hoe knap dat je Wouter hielp
met zijn druifjes.”

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

Tentoonstelling
Wonderweg
In de inkomhal van het gemeentehuis kan je nog tot
8 januari de tentoonstelling Wonderweg bekijken.
(W)onderweg is een vzw voor mensen met een
autismespectrumstoornis in combinatie met een
normale begaafdheid. Het gemeentepersoneel koos
de vereniging als goed doel tijdens de vorige editie
van de Warmste Week.
De klemtoon in de werking ligt op vorming en het
ontwikkelen van creatieve en artistieke talenten.
(W)onderweg beschikt over een beeldend atelier waarin
verschillende disciplines aan bod komen.
Vaste begeleiders met kennis van autisme en een artistieke
achtergrond geven les in grafiek, tekenen, schilderen,
keramiek, fotografie of gemengde technieken. Daarbij
komen er op vaste momenten lesgevers naar het beeldend
atelier, die professioneel een bepaalde discipline uitoefenen.
Bijvoorbeeld een schilder komt tijdens schildermomenten,
een beeldhouwster komt tijdens keramiek, een graficus
tijdens druktechnieken/grafiek… Verder worden er
regelmatig workshops georganiseerd met gastkunstenaars.
Het beeldend atelier komt elk jaar naar buiten met een
selectie van kunstwerken. De vereniging heeft ook een
kunstuitleendienst.
Hoog tijd om (W)onderweg met zijn kunstwerken te komen
ontdekken. Tot en met 8 januari kan je de creaties tijdens de
normale openingsuren komen bewonderen in de inkomhal
van het gemeentehuis.
www.wonderweg.be - info@wonderweg.be
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Is in jouw gezin
nog een plekje vrij?
Tijdens de week van de Pleegzorg, van 13 tot 22 november,
zet het lokaal bestuur Wuustwezel de pleegzorg extra
in de kijker. Op die manier willen we helpen om nieuwe
pleeggezinnen te vinden.

Als Pleegzorggemeente gaat Wuustwezel samen met
de provinciale afdeling op zoek naar pleeggezinnen
die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare
kinderen, jongeren of volwassenen die het nodig
hebben.
Om die zoektocht te ondersteunen krijgt het
gemeentehuis van 13 tot 22 november een kleine
make-over. Enkele leuke posters, stickers en
vlaggenlijnen van pleegzorg zullen het gemeentehuis
opvrolijken. Met de actie willen we inwoners op
een laagdrempelige manier laten nadenken over het
pleegouderschap.

Dienst welzijn - 03 690 46 14 - welzijn@wuustwezel.be
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ZELF PLEEGGEZIN OF GASTGEZIN WORDEN?

Of je nu holebi of hetero bent, getrouwd, single of een
nieuw samengesteld gezin, een fulltime of parttime
job. Iedereen met een hart voor kwetsbare kinderen
of volwassenen en respect voor ouders die het moeilijk
hebben, kan zich opgeven als kandidaat-pleeggezin of
gastgezin. Je volgt een voorbereidingstraject en gaat op
zoek naar de vorm van pleegzorg die het beste past bij
jouw gezin.
HEB JIJ ZIN GEKREGEN IN PLEEGZORG?

Heb jij ook nog een plekje vrij? Surf dan snel naar
www.pleegzorgprovincieantwerpen.be of volg een
digitale infoavond.

VRIJE TIJD
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Eerste communie en vormsel

Is uw engelbengeltje geboren in 2014 en heeft hij
of zij in september de eerste stappen gezet in het
1ste leerjaar? Dan kunnen jullie eventueel al
uitkijken naar de eerste communie in 2022.
Dat klinkt allicht nog heel ver weg, maar de
voorbereiding duurt ongeveer 2 jaar.

Daarnaast kunnen de meisjes en jongens, die zijn
geboren in 2009, volgend jaar het vormsel ontvangen.
Het kerkbestuur plant in november een info-avond over
beide kerkelijke rituelen.
Als je op de hoogte wil blijven over de communie en
het vormsel, neem dan een kijkje op de website
onzegrotedag.com of op facebook.com/onzegrotedag

Parochie Brecht - Wuustwezel - www.pe-elia.be

Cursus Mindfulness
We leven in onzekere tijden. Dat kan voor mentale
onrust zorgen. Als jij rust wilt creëren en beter wilt
leren omgaan met situaties die zich aandienen,
schrijf je dan in voor de cursus Mindfulness.

Tijdens de eerste les kan je voor 20 euro kennis-maken
met de reeks. Deze proefles vindt plaats op woensdag
18 november van 19.30 tot 21.30 uur in dienstencentrum
Wijkhuis.

Tijdens 8 bijeenkomsten laat Kristel Ogiers van vzw
Zinnebeeld je stilstaan bij jezelf. Door eenvoudige
oefeningen leer je bewustere keuzes te maken. Zo ga
je automatische denk- en reactiepatronen herkennen,
waardoor je sneller kan anticiperen.

De overige lessen gaan door van 25 november t/m
20 januari. Het deelnamebedrag voor de volledige
lessenreeks bedraagt 210 euro. Schrijf je voor
10 november in via vormingspunt@wuustwezel.be.

Dienstencentrum Wijkhuis - 03 236 58 69 - ldcwijkhuis@wuustwezel.be
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WEZEL OP DE FOTO

Wezel op de foto
De maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus
hebben ook gevolgen voor de viering van onze jubilarissen.
In deze rubriek geven we hun een passend eerbetoon.
We wensen hen nog veel geluk samen.
Ludo Wuytack & Francine Paquée

Alfons De Meyer & Maria Aernouts

Liliane Ramacle & Danny Van Walle

Lutgart De Ridder & Eugeen Van Loon

Frans Carsau & Francine Bertels

Gerard Aernouts & Maria Mertens

Jan Joris & Rita Van Doninck

Tina Van Deuren & Jan Sips

Wiske Van Gastel & Jef Cools

Kees Geysen & Jozefa Cox

Gerd Eelen & Louis Bogaerts

Frans Staepels & Martha Weygers

Narinj & Pavlusha Asatryan

Pierre De Bruyn & Rose-Marie De Winter

Rene Haesendonckx & Maria Garcia Piñuela
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Anna Vermeiren & Walter Van Wouwe

NUTTIGE
ADRESSEN
NUTTIGE
ADRESSEN
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GEMEENTE WUUSTWEZEL

MELDINGSKAART

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

Wo 9.00 – 12.00

GEMEENTE WUUSTWEZEL

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

13.30 – 16.30

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

Gegevens

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

Sus Vissers

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

0495 51 77 79

Naam:
Adres:

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

Datum:
Situering: waar doet het probleem zich voor?

sus.vissers@wuustwezel.be

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

Straat:

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

Nr:
Andere verduidelijking:

Onderwerp

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

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

dienstencentrumterwezel@ocmwwuustwezel.be

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

Lokaal Dienstencentrum (LDC) Wijkhuis

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

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

Zitdag pensioenen

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

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

Verklaring

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

Centraal bureel, Kapellensteenweg 32, Kalmthout

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

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

STORINGEN
EN HINDER
Tele-onthaal: 106

Tandarts: 0903 39 969

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

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

Info en klachten huisvuil: 03 350 08 14 of 0800 1 46 46
Milieuhinder: 03 690 46 77
Pidpa – Hidro Rio (water): 0800 903 00
Storingen en defecten elektriciteit en aardgas: 078 35 35 00
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