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Beste inwoners van Herentals, Noorderwijk en 
Morkhoven

Onze stad kwam de afgelopen weken helaas niet 
al te fraai in beeld. Zo arresteerde de lokale politie 
Neteland twee minderjarige meisjes voor slagen aan 
een ander minderjarige meisje nabij ons stadspark. 
Bij een andere actie arresteerde de politie een dealer, 
een persoon met vals geld op zak en een persoon die 
geseind stond voor strafbare feiten. Verder stelde zij 
PV’s op voor verboden wapendracht en drugbezit. 
Gelukkig kunnen we rekenen op een adequaat 
optreden van onze politie. Zowel fysieke als verbale 
agressie zijn immers ontoelaatbaar en moeten kordaat 
aangepakt worden. 

Onze politiezone wordt momenteel hervormd met een 
sterke focus op nabijheid en gemeenschapsgerichte 
politiezorg. We investeren sterk in meer operationeel 
personeel. Recent wierven we ook twee 
maatschappelijk assistenten aan voor de opvolging 
van fenomenen zoals intrafamiliaal geweld en 
onrustwekkende opvoedingssituaties.

De strijd tegen onveiligheid stopt echter niet met 
een goede werking van de politie. We moeten 
veiligheid immers integraal aanpakken. Ook een 
goede preventie en opvolging zijn essentieel. 
Agressie, overlastfenomenen of criminaliteit 
hebben vaak een diepere oorzaak. We kunnen 
deze samenlevingsproblemen alleen via 
verregaande samenwerking het hoofd bieden. Een 
gemeenschapsgericht opvolgingsbeleid begeleidt de 
slachtoffers, maar ook daders om recidive tegen te 
gaan. Via preventie willen we vroegtijdig anticiperen. 
Beter voorkomen dan genezen! 

We zetten in op preventie via een goede samenwerking 
met de politie, het CAW, het CGG, de scholen, inzet 
van eigen gemeenschapswachten … Ook jeugdhuis 
Den Tiener heeft sinds vorig jaar een jongerenwerker 
in dienst die zeer aanspreekbaar is en jongeren met 
specifieke vragen of problemen kan doorverwijzen 
naar gepaste diensten of hulpverleningsinstanties.

Samen met de politie, het parket, de hulpverlening 
en de vijf gemeenten van Neteland bouwen we deze 
samenwerkingen nog verder uit. Als burgemeester 
draag ik immers een grote verantwoordelijkheid 
inzake uw veiligheid. Ik blijf deze voluit dragen als een 
zorgzame burgermoeder.
    
    
     Uw burgemeester
                                  Mien
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Gratis tuinhandschoenen bij 
aankoop van compost of potgrond
Koopt u in april op het recyclagepark Vlaco-compost 
of -potgrond? Dan krijgt u een prachtig paar 
tuinwerkhandschoenen cadeau. U ontvangt een paar 
handschoenen per aankoop zolang de voorraad strekt.

Vlaco-compost is een duurzame bodemverbeteraar en wordt 
zorgvuldig gerecycleerd uit organisch materiaal. Vlaco-
potgrond is dan weer duurzame potgrond met minder turf 
die op basis van Vlaco-compost wordt gemaakt. Met deze 
producten sluit u de biologische kringloop en kiest u voor een 
lokaal product. 

Niet alleen uw bodem en alles wat daarop groeit, heeft er 
profijt van, ook het klimaat viert mee. Door duurzame Vlaco-
compost te gebruiken wordt uw voetafdruk kleiner. En u 
geniet mee van een mooier gazon, prachtige bloemen en 
planten en een heerlijke eigen oogst. 

Ook heeft compostgebruik heel wat in petto om uw 
tuinbodem natuurlijk te wapenen tegen langere droogte- en 
hitteperiodes in de zomer.  

Buurtanalyse 65-plussers in 
Morkhoven
Vorig jaar voerden de medewerkers van Convent2 en de stad 
een buurtanalyse uit bij 65-plussers in Morkhoven. Zo polsten 
we naar hoe ze zich voelen, hoe ze nadenken over hun buurt 
en Morkhoven, hun toekomstvisie en noden. 

De uitgevoerde analyse mag een succes genoemd worden. 
Maar liefst 191 vragenlijsten kwamen ingevuld bij de 
medewerkers van Convent2 toe. Zij hebben alle gegevens uit 
de vragenlijsten verwerkt. De verzameling van de gegevens is 
opgemaakt in een rapport waarin heel concrete voorstellen 
geformuleerd staan.

Het is nu de bedoeling om de waardevolle voorstellen van de 
senioren te concretiseren en uit te werken. En dat doen we 
niet alleen. De praktische uitwerking van deze buurtanalyse 
wordt ondersteund door Thomas More, de KU Leuven en 
provincie Antwerpen. 

We willen bovendien alle vrijwilligers bedanken die op pad 
gingen en hielpen bij de verwerking van de gegevens. Zonder 
hun inzet zou de buurtanalyse niet mogelijk geweest zijn.

Gratis kennismakingsgesprek 
tijdens Week van de Valpreventie
Van 19 tot 25 april is het de Week van de Valpreventie. De 
beste remedie om valpartijen te voorkomen, is regelmatig 
aan lichaamsbeweging doen. Regelmatig bewegen 
heeft nog tal van andere voordelen: versterking van het 
immuunsysteem en het behouden of verkrijgen van een 
gezond lichaamsgewicht. Ook krijgt u een verminderd risico 
op diabetes, hoge bloeddruk, stress en hartproblemen. 

Wilt u meer bewegen, maar weet u niet hoe? Laat u dan 
begeleiden door onze beweegcoach Kristien Wouters. Zij 
stelt samen met u een beweegplan op, aangepast aan uw 
gezondheid. De coach beweegt niet mee, maar helpt u wel 
op weg en motiveert u.
 
Wie contact opneemt met coach Kristien tijdens de Week van 
de valpreventie, krijgt een gratis kennismakingsgesprek. In 
dat gesprek legt zij u uit hoe zo’n coaching in zijn werk gaat. 
Om te kunnen deelnemen, hebt u wel een verwijsbrief nodig 
van uw huisarts. Die kunt u zelf opvragen of rechtstreeks aan 
uw coach laten bezorgen.

Meer informatie vindt u op www.bewegenopverwijzing.be 
Een afspraak met coach Kristien Wouters kunt u maken via 
herentals@bewegenopverwijzing.be of 0493-99 43 94. 

Ondergrondse leidingstraat van 
Antwerpse haven tot Ruhrgebied
Het grondgebied van Herentals maakt deel uit van het plan om 
een reservatiestrook vast te leggen voor een ondergrondse 
leidingstraat. Dat is een zone waarin men pijpleidingen 
gebundeld kan aanleggen. De leidingstraat loopt van de 
haven van Antwerpen tot aan de grens met Nederland en 
verder tot in het Duitse Ruhrgebied.

Het plan draagt de naam GRUP Leidingstraat Antwerpen-
Ruhr. De Vlaamse regering keurde op 18 december 2020 
de startnota goed. Naast Herentals maken 45 gemeenten in 
Antwerpen, Limburg en Vlaams-Brabant deel uit van het plan. 

Infomoment

Van 2 maart tot 30 april 2021 loopt de publieke raadpleging 
over de startnota, met een digitaal infomoment op 25 en 30 
maart en op 6 april telkens van 19 tot 21 uur.

Inschrijven is verplicht en kan via 02-553 38 00 of www.
omgeving.vlaanderen.be/grups/leidingstraat-Antwerpen-
Ruhr.

Restauratie bijgebouw pastorie 
Noorderwijk
Het bijgebouw van de pastorie in Noorderwijk – ook wel 
de schuur genoemd – krijgt een grondige restauratie. Het 
gaat onder meer over dakwerk, gevelrestauratie en binnen- 
en buitenschrijnwerk. Ook vindt er schilderwerk plaats en 
wordt er gewerkt aan het sanitair en de elektriciteit. De 
werkzaamheden beginnen na Pasen.

Vraag coronasteun aan
Heeft corona u of uw gezin in financiële moeilijkheden 
gebracht? Bent u uw job kwijt of tijdelijk werkloos? Hebt u 
daardoor uw spaargeld moeten inzetten als buffer, maar raakt 
dat stilaan op? Stapelen facturen zich op door inkomensverlies 
en ziet u geen mogelijkheid om ze te betalen? 

Hebt u dringende ondersteuning nodig? Wacht dan niet 
met hulp te vragen. Neem contact op met de sociale dienst 
van onze stad.  Dankzij de middelen van de Vlaamse en 
federale overheid kunnen wij nu extra steun bieden. Stel 
zeker uw vraag! We bekijken samen met u uw situatie. We 
onderzoeken hoe wij u kunnen helpen en gaan op zoek naar 
de meest gepaste oplossing. 

Bel naar 014-24 66 66 voor een afspraak of stuur een mail 
naar sociale.dienst@herentals.be

Infosessies ‘t Peeseeke
U kunt twee gratis infosessies volgen over cybercriminaliteit 
en internetbankieren gegeven door studenten van Thomas 
More Hogeschool.

• Cybercriminaliteit: 22 april van 12.30 tot 14.30 uur en 29 
april van 15 tot 17 uur.

• Internetbankieren: 22 april van 15 tot 17 uur en 29 april 
van 12.30 tot 14.30 uur.

Waar? Computerlokaal ’t Peeseeke in Campus Spiegelfabriek, 
Lierseweg 132. Als de maatregelen het niet toelaten, gebeurt 
de infosessie online. Dat geven we door bij uw inschrijving.

Inschrijven verplicht voor 9 april via charlotte.luyten@
herentals.be of via 0497-24 19 78.



PREMIES

april 20216 april 2021 7

Kies voor een groen dak

Onze stad geeft een subsidie aan particulieren voor de aanleg 
van een groen dak. Groene daken hebben heel wat voordelen: 
ze hebben esthetische waarde, ze beperken het verlies van 
hemelwater, ze zorgen voor een langere levensduur van de 
dakbedekking, ze bieden isolatie, ze zuiveren de lucht, ...

De subsidie voor de aanleg van een groen dak bedraagt 31 
euro per vierkante meter, met een maximum van 80 procent 
van de werkelijke kostprijs. U kunt een subsidie voor een 
groen dak aanvragen via www.herentals.be/aanvraag-
subsidie-groendaken. 

Hergebruik hemelwater

U kunt een subsidie aanvragen voor het hergebruiken van 
hemelwater. Door hemelwater te hergebruiken, belast u de 
riolering minder. Zo kan die volledig dienen voor het afvoeren 
van afvalwater. Hemelwater kunt u perfect gebruiken voor het 
spoelen van het toilet, het wassen van kleren, het sproeien 
van de tuin, ...

Ook voor een infiltratievoorziening kunt u subsidies krijgen 
van de stad. Een infiltratievoorziening is een plaats waar 
hemelwater in de grond kan dringen. Zo komt er minder 
hemelwater in de riolering terecht, waardoor die beter kan 
dienen om afvalwater weg te voeren. Bovendien helpt u mee 
om het grondwater op peil te houden. Voorbeelden van een 
infiltratievoorziening zijn een gracht, een vijver, ...

De subsidie is enkel bedoeld voor mensen die vrijwillig 
en op eigen initiatief, zonder verplichting in het kader van 
een bouwvergunning, werkzaamheden uitvoeren om het 
hemelwater af te koppelen. De subsidie die maximaal 625 
euro bedraagt, kunt u aanvragen via www.herentals.be/
aanvraag-subsidie-waterhuishouding.

Scheid afval- en hemelwater

Als de stad nieuwe riolering in uw straat legt, dan moet u op 
privédomein het hemelwater scheiden van afvalwater. Het 
afvalwater komt via het gescheiden stelsel in het riool en zo 
in de waterzuiveringsinstallatie terecht .

Ook als de stad op uw eigendom een IBA (Individuele 
Behandeling van Afvalwater) aanlegt, moet u afvalwater en 
hemelwater scheiden. Een IBA wordt meestal aangelegd in 
buitengebieden waar een gewone riool te duur is. 

Hemelwater kunt u in beide situaties zelf afvoeren en 
hergebruiken via een regenput, -ton of vijver. De stad geeft 
een subsidie voor het afkoppelen van het hemelwater van 
het afvalwater. De subsidie bedraagt 100  procent van uw 
bewezen kosten met een maximum van 1.250 euro. Aanvraag 
via www.herentals.be/aanvraag-subsidie-waterhuishouding.

Verbouw uw eengezinswoning

De stad geeft een subsidie aan particuliere eigenaars 
die hun eengezinswoning renoveren of energiezuinige 
werkzaamheden of klimaatbestendige werkzaamheden 
uitvoeren.  

De aanvrager moet de eengezinswoning in volle eigendom 
hebben of het volledig vruchtgebruik ervan hebben. Ook 
moet de woning dienen voor privégebruik. De aanvrager moet 
op de aanvraagdatum van de premie de eengezinswoning 
bovendien zelf bewonen als hoofdverblijfplaats. Ook moet 
voor de renovatie een omgevingsvergunning worden 
afgeleverd.

De subsidie voor een renovatie waarbij een 
omgevingsvergunning wordt afgeleverd, bedraagt maximaal 
100 euro per adres. De subsidie voor een energetische 
investering waarvoor u geen omgevingsvergunning nodig 
hebt, bedraagt maximaal 50 euro per adres. 

Belangrijk: de subsidie kan slechts eenmaal uitgekeerd worden 
per eengezinswoning. U kunt hier de subsidie aanvragen: 
www.herentals.be/subsidie-verbouwing-eensgezinswoning

Renoveer uw handelspand

Nog tot eind 2021 kunt u op extra financiële ondersteuning 
van de stad rekenen bij de renovatie van uw handelspand. 
Het stadsbestuur investeert in samenwerking met het 
Agentschap Innoveren & Ondernemen 150.000 euro in het 
opwaarderen van het kernwinkelgebied van onze stad. Het 
kernwinkelgebied bestaat uit de Grote Markt, het Hofkwartier, 
de Zandstraat tot aan de Zandpoort en de Bovenrij tot aan de 
Bovenpoort.

U kunt de subsidie gebruiken voor:

• de renovatie van de voorgevel van een leegstaand pand
• de renovatie van een etalage van een leegstaand pand
• maatregelen die wonen boven een winkel mogelijk 

maken

Een leegstaand handelspand is een handelspand waarvan 
meer dan de helft van de vloeroppervlakte minstens 12 
opeenvolgende maanden niet als handelspand wordt 
gebruikt. De kosten van de renovatie moeten gemaakt zijn 
voor 31 december 2021. Meer info: www.herentals.be/
premiestelsels-kernwinkelgebied.

Op www.premiezoeker.be vindt u snel een 
overzicht van de premies die u kunt aanvragen.

i

Premies 2021: 
hoe zit
dat nu precies?
Bent u van plan uw woning of 
handelspand te (ver)bouwen? 
Dan kunt u mogelijk rekenen 
op financiële steun van onze 
stad in de vorm van premies 
of subsidies. Wij sommen 
alvast de voornaamste 
ruggensteuntjes op.

Tod-B Tailoring Herentals, Bovenrij 
79, maakte gebruik van het 
premiestelsel kernwinkelgebied 
om de gevel van het handelspand 
te renoveren. 

<VOOR>
<NA>
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speelstraat zien toenemen. De traditie van de jaarlijkse 
barbecue is er zelfs door ontstaan. 

Valerie Van Dessel en Kim De Nil: “We zijn blij dat onze 
kinderen zonder het gevaar van auto’s vrijuit kunnen fietsen, 
rolschaatsen en krijttekenen. Maar ook voor de grote mensen 
is het vaak een fijn samenzijn. Zo organiseren we sinds de 
invoering van de speelstraat jaarlijks een barbecue. Ook de 
buren zonder kinderen doen gezellig mee.”

“Het concept van de speelstraat mag voor ons nog lang blijven 
bestaan. En zelfs uitgebreid worden. We denken bijvoorbeeld 
aan een aanvullend concept voor wanneer de kinderen groter 
zijn. Een contactstraat of zo.”

Kindvriendelijke openbare ruimte

De stad zorgt de komende weken voor allerlei aanpassingen 
aan verschillende speelterreintjes. Het gaat dan voornamelijk 
over oude toestellen opruimen of vervangen, een omheining 
aanbrengen, gras inzaaien en banken herstellen. Bij 
de betrokken speelpleinen plaatsen we borden om de 
werkzaamheden aan te kondigen. 

Deze werkzaamheden maken deel uit van het Speelruimteplan. 
Daarmee willen we de openbare ruimte kindgericht maken 
en voldoende speelkansen bieden. Dat is een opstap naar 
een aangename, kwaliteitsvolle en levendige woonomgeving. 
In sommige wijken starten we daarom in de loop van dit 
jaar een participatietraject op om dat samen met de buurt 
waar te maken. Meer info vindt u op www.herentals.be/
speelterreinen.

SPEELSTRATEN
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Onze stad streeft ernaar om openbare ruimten zo 
kindvriendelijk en veilig mogelijk te maken. Daarom 
is het tijdens de zomervakantie en vanaf september 
ook tijdens korte schoolvakanties mogelijk om van uw 
straat een speelstraat te maken. In een speelstraat zijn 
de kinderen tussen 12 en 21 uur de baas. Wij spraken 
met de peters en meters van speelstraten Ekelstraat, 
Stadsveld en Vinkenslag. 

“De straat wordt weer een buurt”

Sinds 2014 organiseren de 32 gezinnen van de Ekelstraat 
een speelstraat. Bert, Marieke, Ben en Nele zijn de peters 
en meters van het project. Ze kunnen op steun rekenen van 
meer dan 75 procent van hun buren. 

Bert Bonroy: “Wij zijn enorm blij dat het in onze straat 
mogelijk is om een speelstraat te organiseren. Het was zelfs 
een van onze redenen om hier te komen wonen. Het is een 
echt sociaal gebeuren waarbij de straat weer een buurt 
wordt. De mensen nemen de tijd om een praatje met elkaar 
te slaan. De deuren en garagepoorten gaan helemaal open.”

De speelstraat gaat ook steeds gepaard met heel wat 
activiteiten. Zelfs woonzorgcentrum (WZC) Vogelzang wordt 
erbij betrokken.

Ben Van Echelpoel: “We zetten veel activiteiten op poten. Te 
veel om op te noemen. Denk maar aan een krijttekenwedstrijd, 
zeepbellen blazen, zoektochten, knutselactiviteiten … Ook 
valt de speelstraat jaarlijks samen met ons straatfeest. Dan 

Waar kinderen
de baas zijn!

komen er een springkasteel en ijskar bij kijken. En ja, we 
werken vaak ook samen met WZC Vogelzang. Zij nodigen de 
kinderen uit op hun activiteiten en wij hen op de onze. Het is 
dus een gebeuren voor jong én oud!”

“De speelstraat mag altijd blijven!”

Ook Stadsveld wordt al vijf jaar ’s zomers een speelstraat. En 
als het van meter Els Hamers afhangt, zou het concept het 
hele jaar door mogen blijven. 

Els Hamers: “In onze straat wonen veel kinderen die zowat 
dagelijks op straat spelen, fietsen, skaten, voetballen en 
tekenen. Het lijkt hier soms een echt speelplein. De veiligheid 
die een speelstraat tijdens de zomermaanden biedt, vindt 
iedereen dan ook geweldig. Het concept haalt zowel kinderen 
als ouders uit hun kot en het zorgt voor animo in de straat. De 
speelstraat mag echt het hele jaar door blijven!”

“Ook de speelbus komt ieder jaar langs in onze speelstraat. 
De gemotiveerde animatoren die met onze kinderen komen 
meespelen: het is fantastisch. Wij zijn alvast vragende partij 
om nog meer ruimte en budget te besteden aan speelstraten, 
-bussen of -pleintjes voor de kinderen!”

“Zelfs voor buren zonder kinderen is 
het gezellig!”

Meters Valerie Van Dessel en Kim De Nil hebben het sociaal 
contact in hun straat Vinkenslag door het invoeren van een 

Tijdens de zomervakantie en vanaf september 
ook tijdens de korte schoolvakanties kunt u uw 
straat omtoveren tot speelstraat.

Speelstraten geven kinderen en jongeren – maar 
ook de volwassen bewoners – meer ruimte.  De 
straat wordt een plaats waar kinderen naar 
hartenlust kunnen spelen. Voor de volwassenen 
is het dan weer een ontmoetingsplaats. 
Speelstraten zijn gewoon erg gezellig, leuk en 
veilig voor iedereen.

Een speelstraat wordt volledig afgesloten voor 
alle doorgaand verkeer tussen 12 en 21 uur. 
Enkel de bewoners, eigenaars van een garage, 
de prioritaire voertuigen en vergunninghouders 
mogen stapvoets met de wagen in de straat. 
Ook fietsers zijn toegelaten. Het begin en einde 
van de speelstraat duiden we duidelijk aan met 
dranghekken.

Op www.herentals.be/speelstraat vindt u alle 
info en voorwaarden. 

i

Buitenspeeldag

De Buitenspeeldag vindt plaats op woensdag 21 april.  
De activiteiten in Herentals, Noorderwijk en Morkhoven 
vinden dit jaar plaats op kleinere speelterreintjes en in de 
onmiddellijke woonomgeving van kinderen en jongeren. 

Het programma en de activiteiten kunt u volgen op www.
herentals.be/buitenspeeldag. 
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Zwerfkatten leiden doorgaans een leven vol ellende. 
Ze krijgen vaak te maken met honger, koude, ziektes 
en de vijandigheid van mensen. Om dierenleed te 
voorkomen, werkt onze stad samen met vrijwilligers 
een uitgebreid zwerfkattenplan uit.

Het Herentalse vrijwilligersteam behandelde in 2020 zo’n 
171 zwerfkatten en ook dit jaar zetten we weer in op de 
sterilisatie. Een niet-gesteriliseerde kattin kan op 1,5 jaar 
immers voor 36 kittens zorgen. En na vijf jaar zelfs voor 
vijfduizend nakomelingen! Uw melding helpt mee om de 
zwerfkattenpopulatie in Herentals onder controle te brengen. 

Nadat een zwerfkat gemeld is, komt er een vrijwilliger ter 
plaatse. Indien de zwerfkatten nog gesteriliseerd moeten 
worden, voeren vrijwilligers een vangactie uit. Vindt er bij 
u een vangactie plaats, dan krijgt u een flyer in de bus. Uw 
huiskat zal bovendien niet gevangen of behandeld worden. 
Vrijwilligers controleren immers of de kat tam is of niet. 

De gevangen zwerfkatten worden binnen 24 uur onvruchtbaar 
gemaakt door de dierenarts. Een behandelde zwerfkat krijgt 
ook een kleine zichtbare oorknip in het linkeroor. Zo is het 

duidelijk dat deze zwerfkat al behandeld is. Zodra de zwerfkat 
goed ontwaakt is, wordt ze weer uitgezet op de vanglocatie. 
Zo kunnen ze leven in hun territorium, maar zich niet meer 
voortplanten.

Word nu poezenmoeder!

De vrijwilligers van het zwerfkattenproject kennen we in 
Herentals als de poezenmoeders. Het vrijwilligersteam is de 
laatste jaren stevig gegroeid, maar extra helpende handen 
blijven welkom. 

Draagt u graag als vrijwilliger uw steentje bij? En wilt u zich 
mee over zwerfkatten ontfermen door ze te vangen, te 
voederen en flyers in de bussen te stoppen bij vangacties? 
Word dan nu een poezenmoeder (of -vader)!

Zwerfkat 
gezien?
Meld het!
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U kunt een zwerfkat melden via www.
herentals.be/zwerfkatten. Ook kunt u zich als 
poezenmoeder aanmelden en een voederpas 
aanvragen.

i

Katmobiel van GAIA op 
vrijdagmarkt 
 
Op 9 april komt de katmobiel op bezoek in 
Herentals. De katmobiel is een imposante 
bestelwagen die omgebouwd werd tot een 
gesteriliseerde kat. Het bezoek heeft te maken 
met de sensibiliseringscampagne van GAIA 
rond de verplichte sterilisatie van huiskatten. De 
katmobiel staat bij het standje van de vrijwilligers 
die in Herentals het project rond de zwerfkatten 
ter harte nemen.

Wist u dat ...
… het verplicht is om uw huiskat te laten registreren en 
steriliseren? Al sinds 1 april 2018 geldt er in Vlaanderen een 
castratie- en sterilisatieplicht voor kittens voor ze vijf maanden 
oud zijn. Ook voor katten die gratis weggegeven worden telt 
die plicht. U riskeert een boete als dat niet in orde is. 
  
Dankzij de verplichting worden er op termijn heel wat 
ongewenste katten minder op straat gedumpt. Bovendien 
is sterilisatie en castratie voordelig voor zowel de kat, haar 
baasje als de omgeving. Zo’n kat wordt immers rustiger, 
aanhankelijker én leeft langer. 

Gesteriliseerde katten lopen ook minder risico op kattenaids 
of -kanker. Doordat ze niet meer rondzwerven op zoek naar 
een partner, veroorzaken ze bovendien geen buurtoverlast 
meer.

?? ?
… u enkel een kat mag voederen als u een voederpas aanvraagt 
bij het stadsbestuur? Zwerfkatten voederen zonder pas kan 
u een GAS-boete opleveren. Vraag dus zo snel mogelijk uw 
voederpas aan!



GEWOONTEBREKER
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Wat is geWOONtebreker?

Hoe ziet de ideale gemeente eruit? Meer speelruimte en 
meer groen? Meer plaats om te wandelen en te fietsen? 
Openbaar vervoer dat u overal naartoe brengt? Gebouwen 
die makkelijk toegankelijk zijn voor oudere personen? Of 
denkt u aan nog iets helemaal anders?

GeWOONtebreker daagt u uit om een antwoord te geven op 
deze vragen. Want de manier waarop we met de beschikbare 
ruimte omgaan, heeft een impact op hoe we wonen en leven. 
En moet dus veranderen.  

GeWOONtebreker wil ook uw mening kennen. De provincie 
Antwerpen, lokale besturen en hun inwoners bouwen 
samen aan oplossingen voor de uitdagingen van morgen. 
Duurzame verandering én verbetering komen er pas als we 
allemaal durven te breken met onze gewoontes. Zo bouwen 
we samen aan fijner wonen voor onszelf, onze kinderen en 
kleinkinderen. 

GeWOONtebreker in Neteland

De vijf gemeenten van Neteland – Grobbendonk, Herentals, 
Herenthout, Olen en Vorselaar –  slaan met de provincie 
Antwerpen de handen in elkaar. Het doel: wonen en leven in 
Neteland aangenamer maken. 

We nodigen u daarom uit om mee te denken én te doen. Dit 
voorjaar verneemt u daar meer over. We denken na over de 
band tussen de inwoners en bezoekers van Neteland. Over de 
band met de boeiende plekken en de fijne activiteiten waar 
ons Neteland rijk aan is. Met aandacht voor het groen en 
water dat onze omgeving zo typeert. 

GeWOONtebreker
komt naar
Neteland!

Smaakt dit naar meer? Denkt u graag mee na? 
Surf snel naar www.provincieantwerpen.be  > 
GeWOONtebreker 

i

GeWOONtebreker Neteland 

De natuur van Neteland verbindt mensen en plekken met 
elkaar

1. Onze woonkernen brengen mensen samen

Een fijne woon- en leefomgeving geeft u meer zin om anderen 
te ontmoeten en samen dingen te doen. Via geWOONtebreker 
deelt u binnenkort ook uw ideeën voor onze woonkernen.

2. Onze woonkernen bundelen alles wat het leven leuker 
maakt

Woonkernen zijn boeiende plekken vol beleving. Ze zijn rijk 
aan cultuurplekken, scholen, buurtwinkels, ambachten, 
speelpleinen, groene zones en trage wegen. Net daarom gaan 
we voor woonkernen waarin u vlot en veilig beweegt.

3. Onze woonkernen ademen groen en blauw

We brengen nog meer natuur naar onze woonkernen. Want 
groen in onze omgeving is belangrijk. En blauw natuurlijk, 
want water maakt deel uit van het DNA van Neteland.



Subsidie voor maatschappelijk 
kwetsbare kinderen en jongeren

De stad heeft ook een subsidie voor maatschappelijk 
kwetsbare kinderen en jongeren tot 25 jaar. U kunt de 
subsidie aanvragen als steun bij uw deelname aan allerlei 
groepsinitiatieven die speciaal gericht zijn op kansarme 
jongeren. Of voor initiatieven van organisaties die onder 
een van de volgende categorieën vallen: jeugdwerk, (socio)
culturele organisaties, onderwijs, sportactiviteiten en 
-verenigingen.

Deelnemers kunnen tot 80 procent korting krijgen op:

• de deelnameprijs van een vrijetijdsactiviteit (bijvoorbeeld 
het ledengeld)

• de aankoop van uniformen voor het jeugdwerk 
• de aankoop van sportkledij (eigen aan de 

vrijetijdsactiviteit)

Voor de stedelijke initiatieven kunt u deze steun niet 
aanvragen. Bij de stedelijke initiatieven wordt namelijk 
rechtstreeks korting gegeven op vertoon van de Vrijetijdspas. 
De subsidie bedraagt maximaal 175 euro per jongere per jaar 
en kan tot zes maanden na de deelname nog aangevraagd 
worden.

Alle jongeren die ondersteund worden door de sociale dienst 
van het OCMW komen in aanmerking voor deze subsidie. 
Zowel de ouders als de meerderjarige jongeren zelf kunnen 
de subsidie aanvragen.
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VRIJETIJDSPASVERENIGINGEN
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Herentals heeft een van de oudste koren van onze 
streek: het Koninklijk Sint-Franciscuskoor. Het is een 
erg veelzijdig, gemengd koor. Wij spraken met de 
enthousiaste bestuursleden Pola De Peuter en Mieke 
Wouters. Smeer alvast uw stembanden, want ze zijn 
op zoek naar nieuwe leden!

Wat doet jullie vereniging? 

Mieke Wouters (secretaris): “Hoewel ons koor de feestelijke 
hoogdagen in de Paterskerk opluistert, beperken wij ons niet 
tot geestelijke muziek. Integendeel, er worden concerten 
georganiseerd met klassieke en populaire muziek, geput uit 
de rijke Europese muziekcultuur. 

Wij denken dat de drempel om bij ons koor te komen soms 
hoger ligt omdat wij in een kerk repeteren. Zo wordt er een 
‘katholieke’ stempel gedrukt op de vereniging, maar gelovig 
zijn is zéker geen voorwaarde om bij onze vereniging te 
komen. Wij staan open voor iedereen!

Onze dirigent, Kristiaan De Becker, geboren en getogen 
Herentalsenaar, is behalve dirigent ook een zeer begaafd 
componist. Daardoor genoten we het voorrecht om meerdere 
premières uit te voeren. Denk maar aan de uitvoering in 2018 
van In Die Iudicii in de Sint-Waldetrudiskerk tijdens het project 
Een Streepje Franken. En we geven niet alleen concerten in 
Herentals. Voor het project Oorlog en Vrede trokken we zelfs 
naar Rocroi (Frankrijk), Antwerpen en Chimay.” 

Hoe en wanneer is jullie vereniging ontstaan?

Pola De Peuter (voorzitster): “Een vrouwenkoor werd al 
in 1903 door pater Philibert gesticht, gevolgd door het 
mannenkoor in 1905. Grappig is wel dat in die tijd de mannen 
en de vrouwen niet samen mochten zingen. De mannen 

zongen de hoogmissen en de vrouwen werden veroordeeld 
tot het zingen van het lof. Door de samensmelting van het 
mannen- en het vrouwenkoor werd 1905 als stichtingsdatum 
van het vierstemmige koor behouden. 

Het koor bestond in 2020 dus reeds 115 jaar. En dat maakt van 
ons het op één na oudste koor in Vlaanderen. Het Ceciliakoor 
van Lille vierde in 2020 namelijk haar 155ste verjaardag.”

Waarom zou ik bij jullie vereniging lid worden?

Mieke Wouters: “Wel, van zingen bij de Franciscaantjes, daar 
worden we echt gelukkig van. We kijken er steeds naar uit 
om op dinsdag samen te komen en nieuwe partituren te 
bestuderen en te verfijnen. Samen zingen, daar gaat het om. 
Zingen werkt ook therapeutisch: door je te concentreren op 
de muziek, kan je al je zorgen vergeten. 

Zodra het normale leven terugkeert, bezorgen de wekelijkse 
repetities op dinsdag ons een avond vol ontspanning en 
inspanning. Samen het vooropgestelde doel verwezenlijken. 
Als uit één mond de muziek tot leven brengen. En we zijn 
overgelukkig dat wij met onze zang ook onze toehoorders 
gelukkig kunnen maken. 

We zijn bovendien op zoek naar nieuwe leden. En dan vooral 
naar extra mannelijke zangers. Ons koor bestaat nu uit 
zangers van 40 jaar tot 83 jaar. Jongere zangers zijn ook zeker 
welkom! Wij hebben geschoolde en ongeschoolde leden. 
Partituren kunnen lezen is dus geen voorwaarde.” 

“Vroeger 
mochten 

mannen en 
vrouwen 

niet samen 
zingen!”

Meer info:
Mieke Wouters: 0475-59 45 13
Pola De Peuter: 0479-29 29 33
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Elke burger moet gelijke kansen krijgen om zich te 
ontwikkelen, te ontplooien en deel te nemen aan het 
algemeen maatschappelijk leven. Daarom creëren 
we voor kansarme groepen extra mogelijkheden om 
deel te nemen aan het sociale, culturele of sportieve 
vrijetijdsaanbod.

De Vrijetijdspas geeft sinds 2008 honderden gebruikers de 
kans om goedkoper deel te nemen aan allerlei activiteiten. Het 
aantal Herentalse Vrijetijdspassen stijgt elk jaar. Momenteel 
zijn er meer dan 1.400 Vrijetijdspassen in omloop. 

Toch zijn er meer dan twaalfduizend mensen in Herentals 
die automatisch recht hebben op een verhoogde 
tegemoetkoming. Al die mensen kunnen gebruikmaken van 
de kortingen van de Vrijetijdspas. Het stadsbestuur probeert 
hen te bereiken. En mede daarom nam het vorig jaar een 
outreacher in dienst. 

Een outreacher is een hulpverlener die kwetsbare mensen 
opzoekt in hun eigen omgeving. Dat is nodig omdat veel 
mensen de stap naar hulpverlening niet (durven) zetten. 
Er zijn momenteel ook gesprekken aan de gang over de 
mogelijkheden om de UiT-pas in Herentals uit te rollen.

Ondertussen is er alvast goed nieuws voor de 
Vrijetijdspasgebruiker. Herentalse verenigingen die aanspraak 
willen maken op werkingssubsidies zijn nu verplicht om een 
Vrijetijdspaskorting te geven op ledengeld en toegangsprijzen. 
Daardoor wordt het aanbod voor de Vrijetijdspashouder 
natuurlijk heel wat groter. U kunt korting krijgen voor onder 
meer: 

• het inschrijvingsgeld van de Stedelijke Academie voor 
Beeldende Kunst en de Stedelijke Academie voor Muziek, 
Woord en Dans

• het ledengeld van de bibliotheek en de Fietsbieb
• deelname aan Hobbyclub Trachique in De Cirkel
• tickets voor optredens in cc ’t Schaliken in Herentals en 

cc De Werft in Geel
• voorstellingen van Theaterspektakel en optredens van 

muziekband The Legends (die zij zelf organiseren)
• de Grabbelpas en de bijbehorende activiteiten van de 

jeugddienst van Herentals
• het inschrijvingsgeld voor de stedelijke speelpleinwerking 

en de sportkampen van de sportdienst 
• het middagmaal in De Dorpel en in de Dorpelshop

Houdt u van sporten? Leest u graag? Of kan u weleens van een 
optreden genieten? Ga dan langs bij een van onze loketten en 
vraag uw pasje aan. De stad betaalt een deel van de kosten 
en evalueert het project regelmatig mee. De aanvraag kan 
digitaal of fysiek gebeuren. Op de stedelijke website vindt u 
het reglement (met de voorwaarden) en een formulier. De 
Vrijetijdspas is gratis en is één kalenderjaar geldig.

• Aanvragen: www.herentals.be/
vrijetijdspas of bij de dienst sport, jeugd en 
evenementen (Markgravenstraat 107), het 
stadsloket op afspraak (Augustijnenlaan 
30), De Dorpel (Boerenkrijglaan 
16), dienstencentrum Convent2 
(Augustijnenlaan 26/1) of de sociale dienst 
(Nederrij 133/B). 

• Meer info: dienst gelijke kansen en 
preventie: welzijn@herentals.be

• Aanvragen: www.herentals.be/subsidie-
maatschappelijk-kwetsbare-jongeren, het 
stadsloket op afspraak (Augustijnenlaan 30) 
of bij de sociale dienst, Nederrij 133/B, 014-
24 66 66.

• Meer info: dienst gelijke kansen en 
preventie: welzijn@herentals.be

i

i
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Online bib:
de handleiding
De bib heeft niet alleen boeken in de rekken 
staan. Ook online heeft ze een groot aanbod. 
We zetten de mogelijkheden even voor u op 
een rij.

U
itb

re
iding aanbod G-sport

• Fun Days. Een tweejaarlijkse sportdag met 
medewerking van Herentalse sportverenigingen 
voor mensen met een fysieke beperking.  
Wanneer? Zaterdag 8 mei. Waar? Sportcomplex 
De Vossenberg. 

• I like to move it. Een jaarlijkse internationale 
sportweek voor mensen met een psychische 
kwetsbaarheid. Wanneer? Van 29 augustus t.e.m. 
3 september. Waar? In en rond het centrum van 
Sport Vlaanderen.

Meer info: www.herentals.be/g-sport. Vragen? 
sportdienst@herentals.be of 014 21 21 86.

Voor de uitbreiding van het aanbod voor G-sporters 
werkt onze stad nauw samen met Parantee-Psylos. 
Dat is een echte expertisepartner die als Vlaamse 
G-sportfederatie van A tot Z het sportaanbod voor 
personen met een beperking organiseert. Zo zetten 
we samen deze sportieve evenementen op poten: 

Het spel van de Roetaert (maar dan 
anders) 

Ook al vallen de pluchen konijntjes dit jaar niet uit de 
Lakenhaltoren, toch kunnen de kinderen zich in de 
maand april amuseren in eigen stad.

1. In Noorderwijk ontdekt u aan de hand van 
zeven borden met QR-codes het verhaal van de 
paashaas. De dienst cultuur en toerisme stippelde 
een leuk traject uit en KWB Herentals bedacht 
het verhaal. Er zijn verhalen voor kinderen 
jonger en ouder dan 8 jaar. Startplaats: Kerk van 
Noorderwijk, aantal km: ca 3.5 km.

2. Het konijn van de Roetaert, kortweg Roe, is op 
zoek naar zijn kindjes. Doorzoek samen met uw 
kinderen de winkelstraten van Herentals. Het 
wedstrijdblad kunt u ophalen aan de balie van 
toerisme, Grote Markt 35 of downloaden op www.
herentals.be/toerisme. Stuur uw antwoorden in 
voor 2 mei middernacht en maak kans op een 
mooie prijs, waaronder een prachtige fiets.

3. In Morkhoven volgt u een traject aan de hand van 
borden met een raadsel op. Loop van paasei tot 
paasei en u vindt zeker de oplossing! Startplaats: 
Kerk van Morkhoven, afstand: 1,5 km.

4. Op 10 en 11 april tussen 13 en 17.20 uur kunt 
u de Lakenhaltoren beklimmen. Uw kinderen 
mogen nu eens zelf hun pluchen konijntje naar 
beneden gooien en een leuk extraatje winnen. 
De Academie voor Beeldende Kunsten zorgt 
bovendien voor mooie versieringen rondom de 
Lakenhal. Reserveren kan vanaf 29 maart 9 uur 
via 014-21 90 88, toerisme@herentals.be of het 
inschrijvingsformulier op www.herentals.be/
toerisme. Wees snel, de plaatsen zijn beperkt!

Mijn Bibliotheek

Met een Mijn Bibliotheek-profiel kunt u:

• uw uitleningen bekijken en verlengen
• materialen uit de collectie reserveren
• gegevens koppelen en samen beheren, bijvoorbeeld van 

leden van uw gezin of uw lidmaatschap van een andere 
bib

• gebruikmaken van verschillende andere online diensten: 
Fundels lenen, het Gopress archief doorzoeken, van thuis 
uit e-boeken lenen of een online cursus volgen 

Surf naar herentals.bibliotheek.be en klik op de knop 
‘Aanmelden bij Mijn Bibliotheek’. Klik op ‘Nog niet 
geregistreerd? Maak een profiel aan’. Vul de gevraagde 
gegevens in.

NIEUW: Online cursussen

Een mens is nooit te oud of te slim om iets bij te leren. 
Hebt u altijd al een woordje Spaans willen spreken? Bent u 
nieuwsgierig naar de mogelijkheden van digitale fotografie? 
Volg een online cursus van thuis uit en leer in uw eigen tempo!

1. Surf naar www.academieportal.nl/onlinelerenmetdebib.
2. Meld u aan met uw Mijn Bibliotheek-profiel.
3. Maak uw keuze uit het aanbod cursussen en webinars.

Fundels

Lezen saai? Niet met Fundels: bundels vol fun! De interactieve 
kinderboeken met animatiefilmpjes en educatieve spelletjes 
van de Fundels-collectie bevatten prentenboeken voor 
kinderen vanaf 3 jaar en AVI-leesboekjes voor kinderen van 
6 tot 10 jaar.

1. Download de Fundels-app via de App Store of Google 
Play Store.

2. Klik op het ‘de Bib’-logo.
3. Meld u aan met uw Mijn Bibliotheek-profiel
4. Kies het boek dat u wilt lenen.
5. Het boek wordt gedownload op uw toestel.

U kunt zeven Fundels-boeken per jaar lenen. Elke titel mag u 
vier weken bijhouden. Zodra ze gedownload zijn, kunt u de 
Fundels-boeken ook offline gebruiken.

Gopress

Het Gopress-archief is een digitale databank met artikels uit 
diverse kranten en tijdschriften. Artikels worden twee dagen 
na publicatiedatum opgenomen. 

1. Surf naar www.herentals.bibliotheek.be.
2. Meld u aan met uw Mijn Bibliotheek-profiel.
3. Zoek via de zoekbalk in ‘Krantenarchief’.

E-boeken

Kies voor lichter en lees een e-boek. Zo neemt u al die dikke 
boeken moeiteloos overal mee naartoe! E-boeken lenen in de 
bib kan op twee manieren:

Op uw eigen smartphone, tablet, e-reader of pc

1. Download de app cloudLibrary via de App Store of 
Google Play Store.

2. Kies in het keuzemenu voor ‘België – E-boeken 
Vlaanderen en Brussel’ – ‘De Bib’.

3. Meld u aan via uw Mijn Bibliotheek-profiel.
4. Maak uw keuze en begin te lezen!
5. U krijgt het boek zes weken te leen. Daarna verdwijnt het 

vanzelf van uw toestel.

Leen een e-reader in de bib

1. Reserveer een e-reader via www.herentals.bibliotheek.
be of via een formulier in de bib.

2. Vermeld ook welke boeken u wil lezen.
3. U mag de e-reader zes weken houden. 

Bieblo/Boekenzoeker

Hulp nodig bij het zoeken van een leuk boek? Gebruik Bieblo 
of Boekenzoeker. Bieblo is een intuïtief spel dat kinderen 
tussen 6 en 11 jaar helpt om een boek te vinden dat bij hen 
past. 

1. Surf naar www.bieblo.be/#/herentals/herentals of www.
bieblo.be/#/herentals/noorderwijk.

2. Geef aan de hand van de afbeeldingen aan welke thema’s 
u leuk vindt.

3. U krijgt acht leestips.
4. Is er niets voor u bij? Klik verder voor meer tips.

Boekenzoeker.be is een inspirerende website vol leestips 
voor kinderen en jongeren tussen 0 en 18 jaar.
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ZITDAGEN CONTACT

STADSDIENSTEN

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen

• iedere dinsdag van 9 tot 12 uur
• administratief centrum, Augustijnenlaan 30
• enkel na afspraak: tel. 03-238 60 34

Commissie voor Juridische bijstand

• iedere maandag van 14 tot 15.30 uur
• CAW De Kempen, Hofkwartier 23
• enkel na afspraak: tel. 014-21 08 08 

• U kunt ook elke werkdag tussen 14 en 15 uur 
terecht bij Advocatenlijn Turnhout:  
gsm 0476-36 31 92

Mobiele Lijnwinkel

• iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
• Augustijnenlaan, toegangsweg Delhaize

Fietsbieb

De Fietsbieb is elke tweede zaterdag van de maand 
tussen 9.30 en 11.30 uur open. Deze maand is dat op 
zaterdag 10 april. 
Meer info: www.facebook.com/fietsbiebherentals

Een vraag over uw pensioen?

Inwoners van Herentals kunnen terecht bij de 
medewerkers van dienstencentrum Convent2 
(Augustijnenlaan 26/1). Zij helpen u bij het 
uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een voorlopige 
pensioenberekening of de aanvraag van uw pensioen.

Maak vooraf een afspraak via 
www.herentals.be/afspraak of tel. 014-28 20 00.

STADSLOKET - Augustijnenlaan 30 014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst
Markgravenstraat 89

014-28 51 55

014-21 33 05

Bibliotheek - Gildelaan 13

Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Hikstraat 28

014-85 97 50

CC ’t Schaliken - Grote Markt 15 014-21 90 88

Dagopvang CADO - Vorselaarsebaan 1 0474-55 09 24

Dienstcentrum Convent2 
Infopunt Senioren - Infopunt Dementie
Augustijnenlaan 26/1

014-28 20 00

014-23 17 18Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-80 09 59Sociale Kruidenier - Lierseweg 132 

014-85 97 10Netepark - Vorselaarsebaan 56 

Ontmoetingsruimte De Cirkel
Lierseweg 132

014-24 66 93

014-24 66 97’t Peeseeke - Lierseweg 132 

014-24 66 66Rechtshulp (OCMW) - Nederrij 133/A 

014-85 92 40Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-24 66 66Sociale dienst (OCMW) - Nederrij 133/A

Sport, jeugd en evenementen
De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

014-21 28 00Stadsarchief - Augustijnenlaan 1 

014-28 50 50Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 8 

014-21 90 88Toerisme Herentals - Grote Markt 35 

ANDERE DIENSTEN
02-575 82 60Belastingen  

070-344 344CardStop 

0800-6 35 35Defecten aan de openbare verlichting 

0800-97 687Diftar-informatielijn 

00800-2123 2123DocStop 

014-24 42 00Politiezone Neteland
De Beukelaer-Pareinlaan 3

014-24 61 11Ziekenhuis - Nederrij 133

105Ziekenvervoer (niet dringend)
WACHTDIENSTEN

0903-99 000 (1,50 euro/min)
www.apotheek.be

Apothekers  

0903-39 969 (1,50 euro/min)
www.tandarts.be

Tandartsen 

014-22 22 00
www.wachtpostzuiderkempen.be

Huisartsenwachtpost
Nederrij 99 
DRINGENDE HULP

112Politie, ziekenwagen en brandweer 
070-245 245Antigifcentrum
0800-65 065Gasgeur

Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(uitkeringen aan mensen met handicap)

• vierde donderdag van de maand, 10 tot 12 uur
• Convent2, Augustijnenlaan 26/1 (Oud 

Moederhuis)
• enkel na afspraak:  

emilie.coppens@min.soc.fed.be 
tel. 02-528 60 28

SPREEKUREN

april 202118

Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken? Dan kunt u hen telefonisch of per mail bereiken.
De spreekuren zijn door de coronamaatregelen tijdelijk opgeschort.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en 
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling

[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be
0497-41 26 99

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport

[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be
0497-08 00 71

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale 
samenwerking, jumelages

[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
0468-18 00 33

schepen Pascal Van Nueten
Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be
0477-37 92 04

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel

[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT

[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be
0495-51 02 49

schepen Bart Michiels
Welzijn, zorg en gezondheid, sociale dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, 
senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH, 
voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening

[i] schepen.bart.michiels@herentals.be 
0496-62 65 17

Gelijke kansen en preventie - Nederrij 115 014-24 66 43
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
ADMINISTRATIEF  
CENTRUM

MA DI WO DO VR ZA ZO
09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30 

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00AFSPRAAK

CC ‘T SCHALIKEN EN  
TOERISME NA AFSPRAAK 

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK 18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT, JEUGD EN 
EVENEMENTEN

STADSARCHIEF

STEDELIJKE 
WERKPLAATS

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

SOCIALE DIENST

DIENST 
RECHTSHULP

DIENSTENCENTR.  
CONVENT2 

SOCIALE KRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE 
DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL 
‘T PEESEKE

WEDSTRIJDBAD

AFSPRAAK

AFSPRAAK

AFSPRAAK

09.00-15.0008.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10 12.30-16.10

07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00 07.00-18.00

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30 

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

13.00-16.00 09.00-12.00 09.00-12.00
13.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

08.00-12.00
12.30-16.00

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45 09.00-11.45

09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00 09.00-17.00

10.00-18.00 09.00-17.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00

07.30-08.30
12.00-16.30

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00 

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

07.30-08.30
12.00-16.30
17.30-21.00 

09.00-17.00 09.00-17.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

NETEPARK

Gesloten

• Het zwembad is op Pasen gesloten en op paasmaandag 5 april open van 9 tot 17 uur.
• Het wedstrijdbad is open voor baantjeszwemmen. De douches blijven gesloten en een mondmasker is verplicht in de droge zone.
• Het doelgroepenbad en het recreatiebad blijven gesloten tot recreatief zwemmen weer toegestaan is. 
• De speeltuin is elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.

WEDSTRIJDBAD TIJDENS 
PAASVAKANTIE (5/4 - 18/4)

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00 

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00 

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00 

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00 

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00 

09.00-17.00 09.00-17.00


