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De Marsipulami is een gele stripfiguur met een heel lange
staart. Een staart die als veer dienst doet en hem doet
rondspringen. Wel, die veerkracht van een marsipulami is wat
we nu nodig hebben. De veerkracht om het vol te houden, om
het risico om ziek te worden klein te houden, om onszelf zoveel
leuks te ontzeggen. Want dit vraagt toch heel wat van ons.
Letterlijk niemand onder ons heeft geen opoffering gebracht.
Ook in onze gemeente zijn al mensen overleden aan deze
ziekte, is het afscheid moeten verlopen in veel te kleine kring,
zijn huwelijken verzet of geannuleerd, wordt er niet gefeest…
En zonder enig vooruitzicht wordt ons gevraagd het vol te
houden. Tel daar de mondmaskers en de nachtklok nog
bovenop en dan voel je aan jezelf dat het stilaan genoeg is.
Maar we zijn er nog (lang?) niet. We moeten zo nog een tijd
verder, moeten het volhouden, hebben veerkracht nodig.
Niet enkel om braaf te zijn, maar ook om creatief te zijn.
Op de foto zie je een cafébaas, iemand die licht en geluid op
feesten verzorgt en een burgemeester om hen te steunen. Want
als dit eenmaal voorbij is, gaan wij er allemaal vanuit dat
er feestzalen, cafés, restaurants, festivals,… zullen zijn waar
we naartoe kunnen. Dat er artiesten voor ons zullen willen
optreden…
Maar als we niet creatief zijn, als we niet beginnen kijken hoe
het zelfs in tijden van corona moet om iets te organiseren dan
zijn al die mensen en hun zaken er misschien niet meer.
Wij bekijken het alvast, we weten dat onze vele verenigingen
aan het kijken zijn hoe het nu moet maar we hebben allemaal
jou nodig.
Want als we collectief onze laars aan de regels lappen dan
houdt het op. Dan gaat Wuustwezel in een rode zone en mag
er een hele tijd niets meer.

VRIJE TIJD
16 Cursus EHBO

Dus beeld je in dat zo’n marsipulami bent, dat je veerkracht
en volharding hebt. Dan komen we er… hou vol!!

16 Gebarentaal leren
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WEETJES

Weetjes
Laat je vaccineren tegen griep

Ben je ouder dan 65, ben je zwanger of heb je gezondheidsproblemen zoals
diabetes, een longziekte of problemen met je hart, lever of nieren? Dan kan griep
voor nare complicaties zorgen. Door de corona-epidemie is het dit jaar nog
belangrijker dan anders dat die mensen zich laten inenten tegen de griep.
Volgens virologen heeft dit jaar iedereen vanaf 50 jaar baat bij een griepprik.
Bescherm je tegen een infectie en laat je vanaf half oktober vaccineren.
Op die manier verminder je de kans dat je griep krijgt. Raak je toch besmet, dan ben je minder ziek en verkleint de kans op complicaties.
Wil je weten of je tot een risicogroep behoort en hoeveel je griepvaccin kost? Praat erover met je huisarts of apotheker.

www.griepvaccinatie.be

Plantjesverkoop voor
Kom op tegen kanker

De plantjesverkoop ten voordele
van Kom op tegen Kanker verloopt
dit jaar via plantjesweekend.be.
Via deze website kan je tot 20 september een plantje bestellen en betalen.
Met de opbrengst realiseert de organisatie
steun- en zorgprojecten voor mensen met
kanker en hun naasten. Bij de bestelling kan je
aangeven of je de plantjes thuis wil laten leveren
of deze gaat ophalen. In elke deelgemeente komt
er een afhaalpunt. In Wuustwezel kan je de plantjes
afhalen bij de bibliotheek op donderdag 24 september
van 18 tot 20 uur en op zaterdag 26 september van
10 tot 12 uur. Op dezelfde dagen en uren kan je ook terecht
in Loenhout, aan de Bloemenlaan 22. In Gooreind is het
afhaalpunt in het Schoolhuis aan de Theo Verellenlaan 88
geopend op vrijdag 25 september van 16 tot 20 uur en zaterdag eveneens van 10 tot 12 uur.

Steun de werking van
het Rode kruis

De stickerverkoop van het Rode Kruis kon
dit jaar niet doorgaan. Het was wel mogelijk
om online een sticker te kopen, maar de
opbrengst hiervan was maar een fractie
van andere jaren. Dit is een serieuze streep
door de rekening van de plaatselijke
afdeling, want de stickerverkoop is hun
grootste bron van inkomsten. En dat
terwijl in deze periode juist blijkt
hoe belangrijk deze organisatie
is. Daarom een warme oproep:
Steun het Rode Kruis en koop
een lidkaart voor maar
5 euro.

Rode Kruis Wuustwezel
info@wuustwezel.
rodekruis.be

Dienst welzijn - 03690 46 14 – welzijn@wuustwezel.be

Gooi mondmaskers niet op straat

Onze gemeente telt heel wat enthousiaste Mooimakers, die hard
hun best doen om de omgeving proper te houden. Sinds het
begin van de coronamaatregelen, merken ze een toename van
zwerfvuil en sluikstort op verschillende locaties.
Wat vooral opvalt, zijn de grote aantallen mondmaskers,
handschoenen en papieren zakdoekjes die het
straatbeeld ontsieren.
Mondmaskers en handschoenen draag je op straat,
maar horen daar na gebruik niet rond te slingeren.
Hou het aangenaam en veilig voor iedereen.
Gooi die spullen na gebruik in een openbare
vuilnisbak of neem je afval mee naar huis. De
gebruikte beschermingsmaterialen horen
thuis bij het restafval.

Duurzaamheidsambtenaar
03 690 46 37
duurzaam@wuustwezel.be
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Waar en hoe draag
je een mondmasker*
De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over
mondmaskers. Aan het begin van het jaar konden
we ons niet voorstellen dat we er ooit mee zouden
rondlopen, nu kunnen we niet meer zonder.
Zodra je de deur uit gaat, moet je in principe
een mondmasker dragen. Je kan kiezen voor een
wegwerpmasker of een herbruikbaar stoffen masker.
Een Buff, sjaal of bandana mag ook. Welk type je ook
kiest, het is belangrijk dat dit masker zowel de neus als
de mond bedekt en dat je het altijd bij je hebt. Probeer
erop te letten dat je het mondmasker en gezicht niet de
hele tijd aanraakt door het op en af te zetten.
WANNEER DRAAG IK EEN MONDMASKER?

Het uitgangspunt is dat iedereen van 12 jaar en ouder
op straat altijd een mondmasker draagt*. Je draagt
het ook op het openbaar vervoer, in de winkel, op
de markt, in het theater en op andere plaatsen waar
je geen anderhalve meter afstand kan houden, zoals
bijvoorbeeld op het werk. Je mag het mondmasker
even afzetten wanneer je eet of drinkt en ook thuis
hoef je het niet te dragen.
In onze gemeente willen we die verplichting met
gezond verstand hanteren. Als je alleen op straat of
op een andere plaats bent, is het risico op besmetting
zo goed als uitgesloten en hoef je het mondmasker niet
te dragen.
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GEBOORTEN
05/06
05/06
06/06
11/06
23/06
25/06
27/06
01/07
01/07

Van de Heijning
Rae
Ruscanu Erik
Rusu Ianis
Van Looveren
Dide
Sangwa Lumbu
Victor
Vissers Lode
Van Dijck Elise
Raes Ylano
Creminger
Cermáková Laura

06/06
06/06
06/06
08/06
13/06
19/06

20/06
20/06

20/06

26/06

Schoonbaert Tom
& Keita Joëlle
Cox Niel &
Horemans Phyllis
De Bie Joeri &
Naguibova Leyla
De Jonge Inias &
Cornelis Carolyn
Van Camp Dennis
& Vissers Sofie
Janssens Johan
& Adriaenssens
Robine
Dugernier Jeroen
& Jansen Ellen
van de Laar
Johannes &
de Clercq Emily
Van Looveren
Jan &
Van Dijck Miete
Kerstens Luc &
De Lombaert
Anja
Van Look Nathan
& Criel Sara

OVERLIJDENS

HANDHAVING

01/06

Let wel: op verschillende plaatsen moet je op basis
van het Ministerieel besluit altijd een mondmasker
dragen: in de winkel, op het openbaar vervoer,
op markten, in overheidsgebouwen, bibliotheken,
musea, …
Wil je graag meer weten? Heb je een bepaalde vraag?
Op de website www.cathyberx.be vind je een
antwoord op de meeste vragen.
*Wanneer om medische redenen het dragen van een
mondmasker niet mogelijk is, mag een gelaatsscherm
worden gebruikt.

Geerts Nora
Kuypers Rosalie
Van Tichelt Fons
Iliescu Naomi
El Behja Naiya
Renap Fons
van der Vorst
Raphaël
Cox Jules
Barremans Mil
Kunuanina Diyisila
Vida
Celis Maurice
Wijkhuijs Davina

16/07
21/07
28/07
29/07
31/07

HUWELIJKEN

Zodra je andere mensen passeert of als het toch
wat drukker wordt, wees dan hoffelijk en zet je
mondmasker op. Doe dat ook als de politie je aanspreekt omdat zij vinden dat je het op dat moment
beter wel draagt.
De handhaving gebeurt dus op basis van risicoinschatting. Je hebt het mondmasker altijd bij je,
maar je wordt niet beboet wanneer je geen
mondmasker draagt op een plaats of moment
waar(op) je mensen slechts kortstondig of zeer
occasioneel kruist of passeert.

02/07
03/07
03/07
08/07
14/07
15/07
16/07

27/06

11/06

11/06

12/06

15/06
17/06
24/06
27/06
01/07

Van Bergen
Amelia 		
(°11/07/1939)
Van Goubergen
Alfons 		
(°30/04/1932)
Van Den Heuvel
Frans 		
(°22/06/1927)
Kerstens
Ludovicus 		
(°4/09/1926)
Van Dessel Els
(°14/08/1975)
Segers Johan
(°22/04/1966)
Boeren Hugo
(°31/07/1949)
Joosen Jan
(°28/05/1953)
Roelen Ludo
(° 25/06/1951)

27/06

04/07

10/07

10/07
15/07
18/07

18/07

25/07
25/07
29/07

01/07

02/07
04/07
04/07

05/07
07/07
08/07
19/07
22/07
24/07
29/07

Smeulders Jan &
Parmentier
Dorien
Martens Peter &
Augustyns
Leentje
Van De Cappelle
Benny & Spruyt
Nathalie
Paenen Patrick &
Aerts Ilse
Dufour Nathan &
Bal Steffi
Van Dijck Wim &
Selderslahs
Sabine
Cismaru
Constantin & van
Meer Kenna
Leysen Tom &
Smets Katrien
Van Gastel Steve
& Onzen Melissa
Van Dyck Jozef &
Martens Maria

Aernouts
Ludovica 		
(°30/06/1943)
Symons Louis
(°20/03/1953)
Govaers Hilda
(°3/02/1928)
De Sloovere
Georgette 		
(°28/10/1922)
Beyers Peter
(°17/01/1967)
Van den Bergh
Leonie (°7/04/1935)
Van Cleef Luciana
(°15/12/1934)
van Doorn Robert
(°23/04/1947)
Mertens Joannes
(°4/11/1947)
Moerkens Suzanna
(°15/11/1938)
Thierens Lisette
(°21/12/1938)

Dienst noodplanning - 03 690 46 20
info@wuustwezel.be
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Toelichting
plannen
zonevreemde
bedrijven
Als een bedrijf niet op daarvoor bestemd terrein ligt, hebben de uitbaters
een speciale toelating nodig. Voor dergelijke ‘zonevreemde bedrijven’ moet
de overheid een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) opmaken. In Wuustwezel was
er al een dergelijk planproces bezig voor het bedrijf Clics Toys aan de Kampweg.
Nu begint ook een procedure over het landbouwbedrijf Wouters-Verbreuken aan
de rand van Sterbos. Om die ingewikkelde procedure uit te leggen, wordt er
op 8 september een infovergadering gehouden.
SPEELGOEDPRODUCENT

Clics Toys is een producent van plastic speelgoed op
het bedrijfsterrein tussen de Kampweg en Schaapsdijk,
waar van oudsher meerdere bedrijven gevestigd zijn.
De speelgoedproducent is afgelopen jaren sterk gegroeid.
Om het bedrijf bestaanszekerheid en toekomstperspectief
te bieden, is een gedeeltelijke herbestemming van het
gewestplan noodzakelijk. Deze procedure is al een poosje
bezig en nu is er een nota opgemaakt waarin staat welke
wijzigingen er voor dit bedrijfsterrein mogelijk zijn.
LANDSCHAP BEHOUDEN

van 18 tot 20 uur toegelicht tijdens een info-avond in zaal
‘Spiegel’ van het Gemeenschapscentrum Blommaert aan
het Gemeentepark. De nodige coronamaatregelen worden
voorzien om deze infosessie in alle veiligheid te laten
doorgaan.
PLANNEN INZIEN EN REAGEREN

In het RUP wordt voor beide bedrijven een bestemming op
maat uitgewerkt. Hierin worden bijvoorbeeld de toegelaten
bedrijfsactiviteiten omschreven en randvoorwaarden
opgelegd over de landschappelijke inpassing van gebouwen.

Het landbouwbedrijf Wouters-Verbreuken ligt in het
landelijke gebied ten noorden van Wuustwezel, aan de rand
van het domein Sterbos. Daardoor liggen de terreinen van
de boerderij gedeeltelijk in bosgebied.

Alle documenten over deze plannen liggen tot 24 september
ter inzage bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis.
Je kan het ook raadplegen op
www.wuustwezel.be/planprocessen.

Voor dit landbouwbedrijf moet er een RUP worden
opgemaakt om te bepalen welke activiteiten hier mogelijk
zijn. Als eerste stap is hiervoor een start- en procesnota
opgesteld. De hele procedure wordt op dinsdag 8 september

Tot 24 september kan je opmerkingen over beide plannen
doorgeven. Je moet altijd schriftelijk reageren en je brief
afgeven tegen ontvangstbewijs of aangetekend versturen
naar het gemeentebestuur.

Dienst Omgeving - 03 690 46 22 – ruimtelijkeordening@wuustwezel.be
W-TJE | SEPTEMBER 2020
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IS DE MILIEUVERGUNNING
NOG GELDIG?
Als je een hinderlijke activiteit voor mens
of milieu uitoefent, moet je beschikken over
een meldingsakte of een geldige omgevingsvergunning. Het gaat hierbij niet alleen over
hinderlijke activiteiten zoals een muziekfestival,
maar ook over inrichtingen als bijvoorbeeld
een propaangastank, een mazouttank,
een grondwaterwinning, een bronbemaling
of droogzuiging bij de bouw van een woning.
De omgevingsvergunning of meldingsakte vervangt
sinds 2017 de vroegere milieuvergunning. Ook de stedenbouwkundige vergunning, de verkavelingsvergunning,
de vergunning voor kleinhandelsactiviteiten én
de natuurvergunning voor het wijzigen van de vegetatie
zitten mee in de nieuwe omgevingsvergunning.
CHECK DE EINDTERMIJN

De omgevingsvergunning is in de meeste gevallen voor
onbepaalde duur verleend. De ‘oude’ milieuvergunningen
werden verleend voor een periode van 20 jaar. Hierop staat
dus nog wel een eindtermijn vermeld.
Als je een vergunning voor bepaalde duur hebt, moet je
maximaal 2 jaar en minimaal 1 jaar vóór het verstrijken
van de eindtermijn een nieuwe aanvragen. De aanvraag
verloopt volledig digitaal via het Vlaamse omgevingsloket.

Alleen als de activiteit wordt overgenomen door een
andere exploitant of als er een belangrijke verandering
van de vergunde inrichting is gepland, kan de vergunning
vroeger worden vernieuwd. In het laatste geval moet
de nieuwe aanvraag zowel betrekking hebben op de
verdere exploitatie van de inrichting als op de geplande
verandering.
OUDE VERGUNNINGEN NIET MEER GELDIG

Sommige exploitanten beschikken nog over oude ARABvergunningen, de voorganger van de milieuvergunning.
Deze ARAB-vergunningen werden afgeleverd voor
onbepaalde duur of voor 30 jaar. Deze ARAB-vergunningen
zijn echter sinds september 2016 niet meer geldig, ongeacht
de opgenomen vergunningstermijn. Een hernieuwing van
deze oude vergunningen is niet meer mogelijk. De uitbaters
moeten een nieuwe aanvraag indienen.
Tot slot is het aangeraden om de vergunning regelmatig te
actualiseren (bijvoorbeeld jaarlijks). Voor kleine wijzigingen
volstaat een melding; grote veranderingen moeten
aangevraagd worden.
Kijk voor meer informatie over de
(aanvraag van een) omgevingsvergunning op
www.omgevingsloketvlaanderen.be/
aanvraag-omgevingsvergunning.

Dienst omgeving - 03 690 46 23 – milieu@wuustwezel.be
SEPTEMBER 2020 | W-TJE
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VACATURES

NIEUWE MEDEWERKERS GEZOCHT
Het lokaal bestuur Wuustwezel zoekt regelmatig nieuwe medewerkers.
Ditmaal zijn er vacatures voor twee deskundigen op B-niveau
en twee technische medewerkers op D-niveau.
DESKUNDIGE RUIMTELIJKE PLANNING

Als deskundige bereid je het beleid voor en
geef je advies over de ruimtelijke ordening in
Wuustwezel. Je denkt mee over de toekomstige
ontwikkelingen en werkt mee aan de uitvoering
van de plannen.
Je kan solliciteren tot 15 september; de bekwaamheidsproeven zijn gepland op 16 oktober.

DESKUNDIGE SCHOONMAAK

In deze functie geef je leiding aan het
schoonmaakpersoneel en plan je het onderhoud
in de verschillende gemeentelijke gebouwen.
Je staat in voor de verdeling van de taken,
de opmaak van de planning en de aankoop van
alle schoonmaakmaterialen.
Je kan solliciteren tot 30 september; de bekwaamheidsproeven zijn gepland op 12 en 19 oktober.

TWEE TECHNISCHE MEDEWERKERS

Het lokaal bestuur heeft ook werk voor een
medewerker bouw/schilder, die instaat voor
een goede uitvoering van (schilder)werken in
eigen beheer. Je zorgt ook voor het onderhoud
en de herstellingen van de gebouwen en
wegeninfrastructuur van de gemeente.
Je kan solliciteren tot 8 september; de bekwaamheidsproeven zijn gepland op 21 en eventueel 28
september.
WAT BIEDEN WIJ JOU AAN?

Wij bieden je werk dicht bij huis en een hartelijke
werkomgeving met fijne collega’s. Naast je loon
ontvang je maaltijdcheques, fietsvergoeding,
hospitalisatieverzekering en een verzekering
tweede pensioenpijler. Overname van alle relevante
ervaring is mogelijk. Voor al deze functies wordt een
wervingsreserve aangelegd.

Personeelsdienst - 03 690 46 19 – personeel@wuustwezel.be
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Daarnaast zijn we op zoek naar een vakman
groenonderhoud, die samen met collega’s instaat
voor de goede uitvoering van groenaanleg en
onderhoud en voor het grafdelven. Hierdoor moet
je sporadisch werken op zaterdag.
Je kan solliciteren tot 17 september; de bekwaamheidsproeven zijn gepland op 3 oktober.

ONDERWIJS

9

Kunnen de kinderen
weer naar school?
Hoe de kinderen vanaf deze maand weer naar school gaan,
hangt af van de verdere evolutie van het corona-virus. Het ministerie van Onderwijs &
Vorming heeft een plan uitgewerkt met maatregelen, afhankelijk van de besmettingsgraad.
Met de verschillende scenario’s kunnen de plaatselijke scholen dit schooljaar aan de slag.

VIER BESMETTINGSNIVEAUS

Het uitgangspunt is om in elk mogelijk scenario het recht
van leren maximaal te garanderen, zonder daarbij de veiligheid van onderwijspersoneel en de leerlingen uit het oog te
verliezen. Dit plan is besproken met de GEES-werkgroep,
de sociale partners en de minister van onderwijs.
Het bestaat uit 4 mogelijke pandemieniveaus:
• Nul risico (niveau groen)
• Laag risico (niveau geel)
• Matig risico (niveau oranje)
• Hoog risico (niveau rood)

Voor elk niveau zijn er concrete maatregelen van toepassing. Dit gaat onder andere over het aantal leerlingen
dat tegelijk op school zit, het aantal dagen op school,
afstandsonderwijs, derden op school, groepsactiviteiten,
speelplaatsregels, extra-murosactiviteiten, mondmaskers,
social distancing, gebruik van infrastructuur, verluchting,
extra beschermingsmateriaal, inschrijvingen, enzovoort.
De veiligheidsraad bepaalt welk niveau op elk moment
van toepassing is.

Dienst Onderwijs - 03 690 46 64 – onderwijs@wuustwezel.be
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Veilig naar school is ook

jouw verantwoordelijkheid
Na de zomervakantie en de lockdown zou je bijna vergeten dat het
vanaf begin september weer drukker wordt op de weg. Als automobilist
vraagt dat om een mentale aanpassing: je moet weer beter op het
verkeer letten en doet wellicht langer over je verplaatsingen.
Bovendien zijn er ook een heleboel jonge weggebruikers op pad.
Zij kennen het verkeersreglement nog niet zo goed, zijn snel afgeleid
en hebben door hun kleine gestalte geen goed overzicht op het verkeer.
Hou daar rekening mee!
ENKELE TIPS OM VERKEERSSTRESS TE VOORKOMEN

Sta vroeg genoeg op zodat je je niet moet haasten.
Breng je kinderen zoveel mogelijk te voet of met de fiets naar school.
Misschien kan je kind meerijden met een fietspool. Informeer ernaar bij de school.
Zorg ervoor dat je kinderen goed zichtbaar zijn, bijvoorbeeld met een fluohesje.
Als je met de auto komt, parkeer dan op een veilige plaats zodat je kinderen rustig
kunnen uitstappen en hun boekentas kunnen pakken.
• Als je langs de straatkant parkeert, laat je kinderen dan uitstappen aan de kant
van het voetpad.
•
•
•
•
•

VOLG DE AANBEVELINGEN VAN POOLBEGELEIDERS
EN GEMACHTIGDE OPZICHTERS

Zoals steeds kunnen we een beroep doen op vrijwilligers, die de kinderen begeleiden
op hun weg van en naar school. Er zijn fietsgroepen, wandelgroepen en gemachtigde
opzichters. Je herkent ze aan hun seingeversbordje en armband in de Belgische
driekleur. Matig je snelheid zodra je hen ziet en volg hun aanwijzingen correct op.
Dienst welzijn - 03 690 46 14 – welzijn@wuustwezel.be

Starters middelbaar
krijgen gratis
busabonnement
Jongeren die de overstap maken naar het secundair
onderwijs, kunnen een gratis abonnement van
De Lijn aanvragen. Op die manier kunnen ze aan
het begin van het nieuwe schooljaar kennismaken
met de voordelen van openbaar vervoer.

in de voertuigen. Zo blijft het risico op besmetting
beperkt en kan iedereen met een gerust hart reizen
met het openbaar vervoer.

Een verplaatsing met bus of tram naar school is
efficiënt, duurzaam en veilig. Vanaf 12 jaar dragen
reizigers verplicht een mondmasker aan de haltes en

Ouders met kinderen die in 2008 geboren zijn,
ontvangen een brief met info hoe ze een gratis
proefabonnement kunnen aanvragen.

www.delijn.be/probeeractie
W-TJE | SEPTEMBER 2020
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Eenrichtingsverkeer in
Gemeentepark en Kerkplaats
De Kerkplaats in Gooreind en het Gemeentepark in
Wuustwezel worden omgevormd tot éénrichtingsstraten.
Het gaat om een proefproject van een half jaar.
Met deze maatregel wil het lokaal bestuur zorgen voor
meer verkeersveiligheid in de omgeving van scholen.
De veiligheid van schoolomgevingen is een belangrijk
aandachtspunt voor het lokaal bestuur. Daarom heeft
de gemeente overleg gevoerd met de schoolbesturen van
Mater Dei en Klim Op in Gooreind en met Triangel en
Stella Matutina in Wuustwezel.

PROEFPROJECT VOOR 6 MAANDEN

Door éénrichtingsverkeer in te voeren in de omgeving
van de schoolgebouwen wordt de verkeerssituatie
overzichtelijker voor de leerlingen. Het voorstel is eerst
voorgelegd aan de buurtbewoners. De gemeente kreeg hierop
veel respons. De reacties bleken overwegend positief.
Daarom heeft het college nu beslist om het éénrichtingsverkeer in te voeren voor een proefperiode van 6 maanden.
Nadien wordt de situatie opnieuw tegen het licht gehouden
en volgt er een definitieve beslissing.

In Gooreind worden de nodige
verkeersborden geplaatst in de
week van 17 augustus.
Aan Mater Dei en Klim Op
komen er ook octopuspalen om
de schoolomgeving te
accentueren. Verder wordt er in
de Oude Baan een wegversmalling
aangelegd met plantvakken.
De nieuwe situatie is van
kracht vanaf het moment dat de
signalisatie er staat.

SCHOOL

Rond het Gemeentepark wordt
de situatie aangepast in de week
van 24 augustus.
De nieuwe situatie is van
kracht vanaf het moment dat de
signalisatie er staat.

SCHOOL

Dienst openbare werken - 03 690 46 56 – christien.kenis@wuustwezel.be
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Wuustwezel telt vijf schoolstraten
Aan het begin van het nieuwe schooljaar worden
er 5 schoolstraten ingericht. Dit houdt in dat een
gedeelte van de straat tijdelijk wordt afgesloten voor
gemotoriseerd verkeer. Voor aanvang van de lessen
en na afloop van de schooldag mogen er alleen voetgangers en fietsers passeren.
Bij het begin en het einde van de lessen worden de
schoolstraten fysiek afgesloten met nadarhekken.
Op die manier kunnen de ouders hun kinderen
brengen en ophalen met respect voor de nodige
afstand. Wie de leerling met de wagen brengt,
moet dus wat verderop parkeren.
In noodgevallen kunnen de hulpdiensten erdoor.
Bewoners kunnen de straat steeds uitrijden, maar
niet inrijden.
Aan deze scholen wordt de straat aan het begin
en eind van de lessen afgesloten.

De nieuwe
situatie is van
kracht vanaf het
moment dat de
signalisatie er
staat.

SCHOOL

SCHOOLSTRAAT

Klim op - Gooreind

aan de Gasthuisstraat

‘t Blokje - Loenhout
			
			

in de Pastoriestraat en een
stukje van de Warandestraat
tot aan de Kerkweg

VBS - Sterbos		

aan de Molenheide

Triangel - Wuustwezel
			
			

in de Kloosterstraat vanaf
de Bredabaan tot aan
het Gemeentepark

De Wissel - Wuustwezel
			
			

aan het Hagelkruis vanaf
het Wisselplein tot aan de
doorgang naar de Dorpsstraat

Dienst openbare werken - 03 690 46 56 – christien.kenis@wuustwezel.be

Schrijf je in
bij de lokale
kunstacademie
Wil je dit schooljaar een
muziekinstrument leren spelen,
een toneelopleiding volgen of
leren dansen? Schrijf je dan in bij
de gemeentelijke academie voor
muziek, woord en dans. (GAMWD)
INSCHRIJVEN KAN OP
DRIE MANIEREN:

• online via mijnacademie.be
(hou het rijksregisternummer van de leerling bij de hand)
• download het inschrijvingsformulier op
www.academiewuustwezel.com, vul het in en stuur het naar het
secretariaat. Je ontvangt een overschrijvingsformulier via e-mail
• op afspraak als het niet lukt om online of op afstand in te schrijven.
Je moet je ieder jaar opnieuw inschrijven. Nieuwe leerlingen kunnen
enkel op afstand of op afspraak inschrijven.
BEELDENDE KUNSTEN

Samen met de omliggende gemeenten, biedt de academie ook
beeldatelier aan voor kinderen van het 1ste tot 6de leerjaar.
Deze ateliers gaan door in Gooreind en Wuustwezel.
Meer info hierover vind je op www.academie-noord.be
Secretariaat GAMWD - 03 690 46 48
www.academiewuustwezel.com

W-TJE | SEPTEMBER 2020
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Populieren maken plaats voor
herstel landschap rond Kleine Beek.
Aan de rand van Wuustwezel ligt de vallei
van Kleine Beek. De omgeving van de
Gasthuisdreef vormt een uniek landschap
met statige bomenrijen en weilanden.
Een landschap met een rijke geschiedenis.
De komende jaren wordt er gewerkt aan het behoud en
opwaarderen van dit gebied. Het lokaal bestuur werkt
hiervoor samen met het Regionaal Landschap
de Voorkempen, Natuurpunt en de eigenaren.
Half augustus is er een nieuwe fase gestart, waarbij een
deel van de populieren plaats moet maken voor nieuwe
aanplantingen.

WAAROM WORDEN DE POPULIEREN GEKAPT?

De populieren zijn oud en dringend aan vervanging toe.
De afgelopen jaren zijn al heel wat populieren omgewaaid.
Als er niets gebeurt, blijft er binnen afzienbare tijd een
kaal landschap over. Daarom is er enkele jaren geleden al
gewerkt langs de Gasthuisdreef. Afgelopen winter werd hier
een nieuwe houtkant aangeplant.
In de tweede helft van augustus gaat de volgende fase
van start. Daarbij worden 5 rijen populieren gerooid.
Op die plaatsen komen er in het najaar en de winter
nieuwe aanplantingen.
Niet alle populieren worden dus tegelijk gekapt. Er is een
plan opgemaakt, waarbij de werken over meerdere jaren
worden gespreid.

Regionaal Landschap de Voorkempen vzw - 03 312 87 15 – info@rldevoorkempen.be

BOSHERSTEL
voor inwoners
voormalige
weekendzone

Het lokaal bestuur organiseert samen met
de Antwerpse Bosgroepen een verkoop van
streekeigen bosplantsoen voor de inwoners van
de woonzone met bosrijk karakter (de voormalige
weekendzone).

De pakketten bestaan uit inheemse bomen en struiken, die
geschikt zijn om bosherstel uit te voeren bij de regularisatie
van een perceel. Een bundel bestaat uit 10 of 25 stuks van
één soort. Door verschillende soorten te combineren, kan je
de biodiversiteit van je perceel een duwtje in de rug geven.
Zo trekt brem bijvoorbeeld veel bijen en hommels aan,
terwijl hazelaar de favoriete struik is van de eekhoorn.
Als je rond je tuin een strook van 4 meter beplant met
struiken en lage bomen, heb je minder last van overhangende takken, schaduw en bladval op het huis.
Daarnaast schermen de planten je perceel af en breken de
struiken de kracht van de wind, waardoor er minder kans is
op stormschade.
Kijk voor meer info over de pakketten en bestellingen op
www.wuustwezel.be/gemeentelijke-acties (doorklikken
op Bosrandactie WBK). Je kan de pakketten dan
op zaterdagochtend 5 december afhalen in het
gemeentemagazijn aan de Slijkstraat 5.

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

SEPTEMBER 2020 | W-TJE
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Doe mee met de

GROEPSAANKOOP
VAN BOMEN

In Vlaanderen bestaat 9 procent van de ruimte uit tuinen.
Samen hebben ze een enorm potentieel in de strijd tegen
klimaatverandering en achteruitgang van de biodiversiteit. Jouw tuin, klein of groot, kan een verschil
maken voor natuur en klimaat. Daarom organiseert
het lokaal bestuur samen met Regionaal Landschap
de Voorkempen en IGEAN een groepsaankoop van bomen.
FRUITBOOM OF INHEEMSE BOOM

Je kan kiezen tussen hoogstam fruitbomen of inheemse
bomen. De inheemse bomen hebben op termijn veel plaats
nodig in je tuin. Als je niet zo’n grote tuin hebt, kies je dus
beter voor een fruitboom.

• Solitaire inheemse bomen: beuk, tamme kastanje,
winterlinde, zomereik, zwarte els.
• Fruitbomen: appel (James Grieve), Broechemse kers,
Broechemse perzik, peer (Clapp’s Favourite),
pruim (Bleu de Belgique)
Voor een fruitboom betaal je 25 euro; een inheemse boom
kost je 30 euro. Voor deze prijs krijg je streekeigen plantgoed
van de hoogste kwaliteit, inclusief steunpalen, boombanden
en een handleiding om de bomen te planten.
Je kan je pakket tot 30 september bestellen via
www.rldevoorkempen.be/1000bomen.
Vervolgens kan je de bomen op zaterdagochtend
28 november op verschillende

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

Behaag
het landschap
Dit najaar kan je je tuin of erf voor een klein prijsje
behagen met streekeigen plantgoed. Met de actie
‘Behaag Natuurlijk’ biedt Natuurpunt bomen en
struiken aan die hier van nature voorkomen.
DAT HEEFT VEEL VOORDELEN.

• Het plantgoed groeit sneller en je kan het groenafval
makkelijk verwerken
• De bomen en struiken zijn herkenbaar voor vogels en
insecten én beter bestand tegen allerlei ziekten of
de grillen van ons klimaat.
Dit jaar wordt er voor het eerst een ligusterhaag
aangeboden. Deze struiken bieden een goed alternatief
voor de geplaagde buxushaag.
Dienst groen - 03 690 46 24 – groen@wuustwezel.be
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De gekozen fruitboomsoorten dragen in het voorjaar
veel bloesem en vormen zo een waar eldorado voor
bijen en hommels.
Meer info over de pakketten, klimplanten en de bomen
vind je op www.wuustwezel.be/gemeentelijke-acties
(doorklikken op Behaag...Natuurlijk).
HOE BESTELLEN?

Je kan bestellen van 1 september tot 31 oktober.
Het bestelformulier vind je op de gemeentelijke website.
Lever het ingevulde formulier in op het gemeentehuis
en betaal ter plaatse. Vervolgens kan je het plantgoed
op zaterdagochtend 28 november afhalen in het
gemeentemagazijn aan de Slijkstraat 5.

LEVEN
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Hou honden
aan de lijn
Er is niets leuker dan wandelen met je trouwe viervoeter. Dit houdt jullie
beiden in goede conditie. De natuur is de ideale plek om de hond uit te laten.
Onderweg kan je dan genieten van de prachtige omgeving. Maar hou je hond
daarbij steeds aan de leiband. Enkel in de hondenlosloopzones mag je hond
vrij rondlopen en kan hij naar hartenlust ravotten.
WAAROM MOET JE HOND STEEDS AAN DE LEIBAND?

Ten eerste om de natuur te beschermen. De natuur is
kwetsbaar en veel dieren leven laag tegen de grond.
Rondsnuffelende honden kunnen het wild opschrikken.
Jonge dieren, zoals reekalfjes, vluchten dan weg.
Een ongeluk is dan snel gebeurd. Daarnaast kan het
geurspoor van de hond ervoor zorgen dat het ouderdier
niet meer terugkomt.

Het is ook geen goed idee om je hond te laten spelen in
plassen en poelen. Dat kan nefast zijn voor de watervogels
die hier rusten. Het wegvliegen van schrik kan hen
broodnodige energie kosten.
Verder is een aangelijnde hond ook een teken van respect
voor andere bezoekers. Mensen zonder hond willen ook

graag genieten van de natuur. En je hond kan nog zo
vriendelijk en lief zijn, maar sommige mensen zijn bang
van honden of hebben niet graag dat een hond met poten
vol modder tegen hen aan springt.
Tenslotte doe je het ook om je hond te beschermen.
Andere wandelaars met een hond vinden het niet altijd fijn
dat jouw hond komt snuffelen. Je kent je eigen hond, maar
die van een ander niet.
Wil je je hond stimuleren tijdens het wandelen, laat hem
eens snuffelen, loop op zijn of haar ritme en doe wat
oefeningen. Maar wil je je hond echt laten loslopen, ga dan
naar een hondenweide. In Wuustwezel heb je er in iedere
deelgemeente wel één.

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

Maandelijkse inzameling
VAN PAPIER EN KARTON
Papier en karton is een afvalfractie die we al jarenlang
apart inzamelen. Het gebruikte papier en karton wordt
opnieuw tot papier en karton gerecycleerd. Maak het je
zelf makkelijk en geef het papier en karton elke maand
mee bij de huis-aan-huis-inzameling. Dit bespaart je de
moeite om alles naar het recyclagepark te brengen om ze
daar in de juiste container te gooien.
ZO GEEF JE HET PAPIER EN KARTON MEE

Laat zien dat je het werk van de ophalers respecteert door
het papier en karton op volgende manier aan te bieden:
• Bied je papier en karton aan in een stevige kartonnen
doos of bind het samen met een touw. Zorg ervoor dat
het niet kan wegwaaien. Een pakket mag niet meer
wegen dan 15 kg.
• Heb je een grote lege doos? Vouw dan deze dicht en
plooi ze samen. Zo kan de ophaalwagen optimaal gevuld
worden.
• Zet het papier en karton na zonsondergang of ’s ochtends
voor 6 uur buiten, op een goed zichtbare plaats.

Wat hoort wel
bij papier en karton?

Wat hoort niet
bij papier en karton?

Kartonnen dozen en
papieren zakken

Vuil of vettig papier
en karton

Tijdschriften, kranten en
folders (geen plastic folie)

Behangpapier

Papieren en kartonnen
verpakkingen (zuiver)
Boeken
Schrijf- en printpapier
Eierdozen
WC-rolletjes

Drankkartons
Aluminiumfolie
en -zakjes
Cellofaanfolie
Chipszakken
Stickers en zelfklevers

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

Volg een gratis
cursus EHBO
Het Rode Kruis organiseert een cursus EHBO in
de hoop dat de corona-maatregelen vanaf deze
maand voldoende versoepeld zijn.
De cursus begint op 16 september en bestaat
uit 9 lessen, steeds op woensdagavond van
19 tot 22 uur in het Wijkhuis aan de
Brechtseweg 29 in Loenhout. Alle coronamaatregelen worden daarbij in acht genomen.
Deelnemen is volledig gratis, je moet
alleen even inschrijven via
vorming@wuustwezel.rodekruis.be
Rode Kruis Wuustwezel
info@wuustwezel.rodekruis.be

Buitenkans
OM GEBARENTAAL
TE LEREN

Tessa en Bert zijn de fiere ouders van Wout, een actieve
jongen van 6 die doof is geboren. Enkele vrienden en buren
vroegen aan Tessa om hen de gebarentaal te leren.
Omdat de meeste deelnemers uit Wuustwezel of omgeving
komen, gaan de lessen uitzonderlijk door in ons dorp.
Het is voor het eerst dat hier een dergelijke cursus wordt
georganiseerd, in samenwerking met Doof Vlaanderen.
Er zijn nog een aantal plaatsen vrij. Dus als je interesse
hebt in gebarentaal, is dit een buitenkans!
Schrijf je snel in via
www.doof.vlaanderen/cursus-vlaamse-gebarentaal.
PRAKTISCH

20 maandagavonden vanaf 5 oktober, telkens van
19 tot 21 uur in GC Kadans aan het Achter d’ Hovenplein.
Kostprijs: € 175. Mensen met een vrijetijdspas betalen eerst
het volledige bedrag en kunnen dan een terugbetaling van
€ 87 vragen via de dienst Welzijn.
Dienst welzijn - 03 690 46 14 – welzijn@wuustwezel.be
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Wezel
op de foto
De corona-uitbraak had ook een
impact op de viering van onze
jubilarissen. Volgende jubilarissen
zagen de viering van hun 50
of 60 jarig huwelijk enigszins
gedwarsboomd door het virus.
Via deze weg wensen we hen toch
nog een leuk feest toe.
Hendrik Schrauwen & Magda Boden

Raymond Vanspauwen & Helena Grooten

Jaak Janssens & Louisa Belmans

Margriet Beyers & Jaan Renders

Philomena Van Looveren & Jan Jacobs

Lut Gabriëls & Bert Janssens

Jos Anthonissen & Elza Van Dijck

SEPTEMBER 2020 | W-TJE
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Godelief Van Dijck & Jos Kenis

Maria Van Dijck & Joseph Kenis

Julia Michielsen & Emiel Speltincx

Magda Braspennincx & Leon Van Looveren

Rita Van Doninck & Jan Joris

Frans Van Looveren & Frida Godrie

Eduard Hendrickx & Maria Borgmans

Maria Cornelissens & René Goetstouwers

Joanna Denis & Paul Verschraegen

Andreas Vermeulen & Marina Geerts

Monique Van den Broeck & Alois Loos

Frieda Verboven & Willy Van Gool
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NUTTIGE
ADRESSEN
NUTTIGE
ADRESSEN

19
19

GEMEENTE WUUSTWEZEL

MELDINGSKAART

Gemeentehuis
Gemeentehuis
Gemeentepark
Wuustwezel
– 03
690
46 00
Gemeentepark1 1– –2990
2990
Wuustwezel
– 03
690
46 00
onthaal@wuustwezel.be
– www.wuustwezel.be
onthaal@wuustwezel.be
– www.wuustwezel.be
www.facebook.com/wuustwezel
– www.twitter.com/GemWuustwezel
Ma 9.00 – 12.00 13.30 – 16.30
18.00 – 19.30
Maandag		
13.30u – 16.30u
18.00u – 19.30u
Di 9.00 – 12.00 9.00u
13.30 –
– 12.00u
16.30
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
13
katrin.kempenaers@wuustwezel.be
Kapellen
en Stabroek, 0474
Schilde60
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 22
08 88 – mmc.handicar@ocmwwuustwezel.be
GC
Blommaert,
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

WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA
WUUSTWEZEL OP SOCIALE MEDIA
@Wuustwezel

@Wuustwezel

@GemWuustwezel

JANUARI 2020 | W-TJE

@gemeentewuustwezel

@GemWuustwezel

@gemeentewuustwezel

SEPTEMBER 2020
SEPTEMBER
2019 || W-TJE
W-TJE

SPORTEN

IN OPENLUCHT

Taijiquan vanaf 22 september
Linedance vanaf 16 september
Yoga vanaf 14 september
Meer info via www.wuustwezel.be/sport
Dienst Sport
03 690 46 29 - sportpromotie@wuustwezel.be

