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Ÿ tel. 0800-146 89: voor vragen over gezondheid en openbare orde
Ÿ tel. 0800-120 33: voor vragen over bedrijven

English, Français, Español, Arabic? Check www.integratie-inburgering.be/corona-meertalige-info

Ÿ Psychologische hulp Eerstelijnszone Middenkempen: bel 0800-35 2 46

Ÿ www.be-alert.be: abonneer u op BE-Alert voor updates van de federale overheid

Ÿ In contact met geweld: bel 1712

Meer informatie

Ÿ www.info-coronavirus.be en www.herentals.be/corona

Ÿ info-coronavirus@health.fgov.be

Ÿ Vragen over zelfdoding: bel 1813

Ÿ Contact voor kinderen en jongeren: www.awel.be

Volg de stedelijke website en sociale media voor updates.
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 Hou vol!    

Jullie hebben de voorbije weken het beste van jullie zelf 

laten zien, bijzonder dank daarvoor en ook nu geloof ik 

er in dat we er allemaal samen zullen in lukken. Ook de 

komende weken bewijzen we dat we voor elkaar 

zorgen. Wie het mentaal of praktisch moeilijk heeft, 

kan terecht bij Herentals Helpt voor hulp en via het 

gratis nummer 0800-35 2 46 biedt de Eerstelijnszone 

Middenkempen u psychologische hulp aan. We 

snakken allemaal naar een stevige knuffel, een 

gezellige familiebijeenkomst, samen eten en drinken… 

enkel door nu te blijven volhouden, komt die knuffel 

kortbij.

Een uitdrukking die in deze coronatijden steeds meer 

wordt gebruikt, het vooruitzien naar het nieuwe 

normaal, lijkt me beter dan te spreken van een ‘exit’-

strategie. We verlangen er met zijn allen naar om 

opnieuw normaal te kunnen leven, werken, samen-

komen, …maar het zal op een nieuwe manier zijn, met 

buffers tegen het coronavirus. De afgelopen weken, 

hoe moeilijk ook, hebben ons ook meer bewust 

gemaakt van het gezinsgeluk, van de warmte van de 

buurt, van al het lekkers van bij ons en van de schoon-

heid dichtbij. We kunnen niet terug, maar willen ook 

helemaal niet terug naar het oude normaal, we kijken 

samen uit naar een nieuw normaal.

We bevinden ons ondertussen in de eerste fase van de 

door de Nationale Veiligheidsraad aangekondigde 

‘exit’-strategie. We starten onze complexe samenle-

ving stapsgewijs opnieuw op. Maar vooralsnog zitten 

we allemaal nog met heel veel vragen. Met mondjes-

maat krijgen we nieuwe richtlijnen. Die onduidelijkheid 

is voor ons allen bijzonder vervelend maar het is 

eenmaal niet anders. Geduld en begrip zijn het enige 

antwoord in deze abnormale tijden. Via de website van 

de stad houden we u dagelijks op de hoogte. Eén ding is 

alvast zeker, het coronavirus is absoluut nog niet 

verslagen, op ieder moment kan het opnieuw pieken. 

Nauwgezet moeten we de ondertussen goed gekende 

hygiënemaatregelen dus blijven volhouden en afstand 

blijven bewaren. 

Dit is één van de grootste uitdagingen waar we als 

samenleving al voor gestaan hebben. Maar als we op 

deze manier verder doen, dan wordt het ook één van 

onze grootste overwinningen.
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Huidige maatregelen en afbouwstrategie

Vanaf 4 mei

Ÿ Bedrijven uit niet-essentiële sectoren mogen vanaf 

maandag 4 mei opstarten, zij het onder voorwaarden. 

Telewerk blijft de norm. Er mogen geen rechtstreekse 

contacten zijn met klanten en er wordt alleen business-to-

business gewerkt. Op de werkvloer moeten mondmaskers 

gebruikt worden als er geen anderhalve meter afstand kan 

worden gehouden. 

Ÿ Mondmaskers worden verplicht op het openbaar vervoer, 

omdat de regel om 1,5 meter afstand te houden niet 

gehandhaafd kan worden op trein, tram, bus en metro. 

Alternatieven, zoals een sjaal, die mond en neus kunnen 

bedekken, worden ook toegelaten. Dit is verplicht voor 

iedereen die ouder is dan 12 jaar en van zodra men een 

station betreedt. Er wordt aangeraden om zoveel mogelijk 

de piekuren te mijden. Wie eigen vervoersmiddelen heeft, 

moet die zoveel mogelijk gebruiken. 

Ÿ Stoffenwinkels mogen de deuren openen, omdat ze 

belangrijk zijn om mondmaskers te kunnen maken. Ze 

moeten hiervoor de veiligheidsregels respecteren.

Vanaf maandag 11 mei

Ÿ In deze fase mogen alle winkels weer de deuren openen, 

zonder uitzondering van sector of grootte. Maar net als bij 

het opstarten van bedrijven, worden hieraan strikte 

voorwaarden verbonden, om de drukte in de winkels te 

beperken. Die maatregelen worden verder uitgewerkt in 

overleg met de sectoren.

Ÿ Op 11 mei gaan ook de traceerders aan de slag om 

besmette mensen op te volgen en hun contacten op te 

sporen.

Ÿ Sporten: naast wandelen, lopen en fietsen worden andere 

sporten in de buitenlucht toegestaan met maximaal twee 

personen, bovenop de mensen die onder hetzelfde dak 

wonen, zolang 1,5 meter afstand wordt bewaard. De 

toegang tot overdekte infrastructuur, zoals douches en 

cafetaria's, blijft verboden.

Ÿ In de gezondheidszorg wordt de toegang tot de algemene 

en gespecialiseerde zorg geleidelijk uitgebreid.

Ÿ Mensen moeten nog altijd zoveel mogelijk thuis blijven, 

alleen essentiële verplaatsingen blijven toegestaan. Het 

samenscholingsverbod blijft van kracht.

Ÿ Er zal dan ook duidelijkheid worden gegeven over de 

toekomst van sportwedstrijden. 

Ÿ Er mogen tot veertien leerlingen in één klas zitten, op 

voorwaarde dat elke leerling 4 vierkante meter ruimte 

krijgt. Voor de leerkracht is dat 8 vierkante meter.

Vanaf maandag 18 mei

Ÿ Er wordt ook gekeken of musea de deuren weer kunnen 

openen in deze fase, onder voorwaarden.

Wanneer de derde fase zal ingaan, ligt nog niet vast. Het zal ten 

vroegste vanaf 8 juni zijn. Wat er in deze fase zal gebeuren, zal 

afhankelijk zijn van de evolutie van de corona-epidemie in 

België:

Ÿ Er wordt opvang voorzien voor ouders die gaan werken en 

geen opvang hebben. 

Ÿ De mogelijkheid voor privé-bijeenkomsten wordt bestu-

deerd. Huwelijken en begrafenissen kunnen in een groter 

gezelschap plaatsvinden na evaluatie.

Ÿ Een mondmasker wordt de hele schooldag verplicht voor  

leerlingen vanaf 12 jaar. Er moet water en zeep ter 

beschikking staan van de leerlingen en er moet op 

toegezien worden dat de leerlingen hun handen wassen.

Ÿ En de mogelijkheid om voor ééndaagse uitstapjes in België 

in deze fase kan nu worden overwogen. Hetzelfde geldt 

voor tweede verblijven.

Ÿ Verder wordt nog bestudeerd of meerdaagse reizen 

binnen en buiten België in deze fase kunnen doorgaan, of 

toeristische attracties kunnen opengaan en of kleinere 

openluchtevenementen kunnen doorgaan. Maar zoals 

eerder beslist werd, mogen massa-evenementen zoals 

festivals niet doorgaan tot en met 31 augustus.

Ÿ Tegen eind mei wordt beslist of zomerkampen van 

jeugdbewegingen kunnen doorgaan.

Ÿ De scholen gaan vanaf 15 mei gedeeltelijk open: in het 

lager onderwijs kan het eerste, het tweede en het zesde 

leerjaar starten en in het secundair onderwijs het zesde en 

zevende jaar. Een week later volgt er een evaluatie. Als die 

positief is, kunnen scholen beslissen om ook het tweede en 

vierde leerjaar secundair te laten starten op 29 mei. 

Ÿ Er wordt ook gekeken of buitenactiviteiten uitgebreid 

kunnen worden naar meer dan twee personen.

Ÿ Er wordt bekeken of en onder welke voorwaarden de 

zogenoemde contactberoepen, zoals kappers, weer aan de 

slag kunnen gaan. 

Ten vroegste vanaf maandag 8 juni

Ÿ Er wordt gekeken naar de voorwaarden om restaurants en 

later ook cafés geleidelijk te laten heropenen in deze fase.

Op vrijdag 24 april heeft de nationale veiligheidsraad de stapsgewijze afbouwstrategie van de coronamaatregelen 

bekendgemaakt. We hebben de voorbije weken met zijn allen hard gewerkt om het virus af te remmen, maar het is 

nog niet weg. We moeten voorzichtig blijven. De afbouwstrategie verloopt in verschillende fasen en kan aangepast 

worden als het aantal besmettingen terug oploopt.
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Ÿ Zwemlessen: de resterende lessen die niet konden 

gegeven worden, worden terugbetaald.

Ÿ Kinder- en jeugdactiviteiten: de betaalde inschrijvings-

gelden voor de Grabbelpasactiviteiten en de sportkampen 

in de paasvakantie worden terugbetaald.

Ÿ Voorstellingen cultuurcentrum

Ÿ  Voor verplaatste voorstellingen: de tickets blijven 

geldig. Als u de voorstelling op de nieuwe datum niet 

kunt bijwonen, wordt uw ticket terugbetaald.

Ÿ  Voor geannuleerde voorstellingen: de tickets worden 

terugbetaald.

Door de coronamaatregelen heeft bepaalde dienstverlening 
van de stad niet kunnen plaatsvinden, en er is nog geen zicht 
op de hervatting van de activiteiten. Het stadsbestuur heeft 
een overzicht gemaakt van de terugbetalingen die op korte 
termijn mogelijk zijn. Op deze lijst staan enkel zaken waarvoor 
het college van burgemeester en schepenen bevoegd is. 

Ÿ Abonnement Netepark: de stad vraagt aan het Autonoom 

Gemeentebedrijf (AGB) Sport en Recreatie om de eind-

datum van het abonnement te verlengen met de periode 

van de verplichte sluiting.

Stad betaalt geannuleerde sportkampen, voorstellingen en andere 
dienstverlening terug

Ÿ Handelshart Herentals cadeaucheques: de stad vraagt 
aan de raad van bestuur van Handelshart Herentals vzw 
om de vervaldatum van de cadeaucheques te verlengen.

Ÿ Vaste gebruikers infrastructuur cultuurcentrum: vaste 

gebruikers betalen enkel voor de werkelijk gebruikte tijd.

Vanuit de federale en de Vlaamse overheid worden ook 

diverse tegemoetkomingen uitgewerkt. Het stadsbestuur 

werkt ondertussen ook een strategie uit op de middellange 

termijn over alle diensten en sectoren heen. Als eerstelijns-

bestuur weten we immers hoe zwaar onze bevolking, onze 

verenigingen en onze bedrijven getroffen werden door deze 

crisis. Als de impact van de crisis volledig duidelijk is, zal 

hierover verdere besluitvorming plaatsvinden in overleg met 

de gemeenteraad.

Ÿ Markten en ambulante handel: de overmacht is vastge-

steld. Er worden geen facturen verstuurd wanneer er geen 

dienstverlening plaatsvond. 

Ÿ Paaskermis: de foorkramers krijgen hun standgeld terug-

betaald.

Impact van de afbouwstrategie op de stedelijke dienstverlening

Het recyclagepark werkt verder op afspraak. U kunt een 

afspraak maken via www.herentals.be/recyclagepark of 

via het stadsloket (tel. 014-28 50 50).

De stedelijke academies blijven voorlopig gesloten. Zodra 

de nationale veiligheidsraad toestaat dat zij open gaan, 

ontvangen de leerlingen hiervan een bericht.

De bibliotheek werkt verder als afhaalbib. Reserveer uw 

materiaal via herentals.bibliotheek.be of tel. 014-85 97 50.

De Kringwinkel gaat terug open op maandag 11 mei. Wilt u 

goederen brengen? Maak dan eerst een afspraak via 

www.dekringwinkel.be. De Kringwinkel zal ten vroegste 

vanaf juni goederen thuis ophalen. Verder blijft de 

Spiegelfabriek alleen toegankelijk voor het afhalen van 

voedselpakketten.

Ook het Netepark, De Vossenberg, het cultuurcentrum, 

het stadsarchief en de loket toerisme blijven gesloten. De 

wekelijkse markten kunnen nog niet plaatsvinden.

Het stadsloket, de thuiszorgdiensten in Convent2, de 

sociale dienst van het OCMW en de stedelijke werkplaats 

blijven open voor essentiële dienstverlening. Bel vooraf 

om zeker te zijn dat u mag langskomen.

Ÿ Magazijn en recyclagepark: tel. 014-28 50 50

Het Hummeltjeshof en woonzorgcentrum Sint-Anna 

blijven open. Het woonzorgcentrum mag echter geen 

bezoek ontvangen.

De dienstverlening van de stad blijft grotendeels hetzelfde 
als de afgelopen weken. 

Ÿ Dienstencentrum Convent2: tel. 014-28 20 00

U kunt ook het e-loket gebruiken op www.herentals.be/   

e-loket. Hier kunt u op elk moment terecht voor adres-

wijzigingen, signalisatievergunningen, aanvragen van 

geboorteakten, … en bent u zeker van een snelle en 

efficiënte afhandeling van uw aanvraag. 

Ÿ Stadsloket: tel. 014-28 50 50

Ÿ Sociale dienst OCMW: tel. 014-24 66 66
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Het callcenter van Neteland heeft de afgelopen weken meer 

dan 3.700 oproepen behandeld. Dit callcenter wordt al sinds 

het begin van de coronacrisis bemand door vrijwilligers uit de 

gemeenten van Neteland, en door medewerkers van de stad 

Herentals van Neteland Zorg en Welzijn.

Callcenter behandelde al meer dan 
3.700 oproepen 

Nu het aantal opnames in de Kempense ziekenhuizen stilaan 

daalt, heeft het callcenter ruimte om bijkomende taken op te 

nemen. Zo nemen de medewerkers sinds dinsdag 28 april ook 

oproepen aan voor de Eerstelijnszone Middenkempen voor 

psychosociaal welzijn.

Op weekdagen ondersteunen ze de huisdokters bij het maken 

van afspraken. In het weekend ontvangen ze telefoons van 

burgers. De oproepen zijn afkomstig uit de huisartsenregio 

Zuiderkempen. Dus naast Herentals, Herenthout, Olen 

Grobbendonk en Vorselaar gaat het ook om telefoons uit 

Balen, Geel, Kasterlee, Laakdal, Lille, Meerhout, Mol, 

Pulderbos, Pulle en Westerlo. Het callcenter bevindt zich in de 

kelder van het administratief centrum en de technische kant 

wordt volledig gerealiseerd door de informaticadienst van de 

stad Herentals. 

Hebt u het moeilijk in deze 
coronatijden? Bel ons!

Hebt u slaap- of eetproblemen door stress? Bent u 

zorgverlener en wordt het allemaal even te veel? Ziet u 

soms het einde van de tunnel niet meer? Het is 

belangrijk om te beseffen dat dit normale gevoelens 

zijn in abnormale omstandigheden. De coronacrisis 

stelt ons voor uitzonderlijke uitdagingen, die voor de 

meeste mensen mentaal belastend zijn. Houd ook voor 

ogen dat dit een tijdelijke situatie is, die weer voorbij-

gaat. Blijft u toch met lastige gedachten of gevoelens 

zitten, dan is het zinvol om hierover te spreken met een 

professionele hulpverlener. 

De psychologen van Eerstelijnszone Middenkempen 

staan voor u klaar. Zolang de coronamaatregelen 

duren, kunt u elke werkdag tussen 9 en 17 uur gratis 

bellen naar het nummer 0800-35 2 46.

Een medewerker van het callcenter registreert uw 

hulpvraag en geeft uw contactgegevens door aan een 

psycholoog van de Eerstelijnszone Middenkempen. De 

psycholoog neemt met u contact op via telefoon of 

videobellen. Hij of zij luistert naar uw verhaal en geeft u 

persoonlijke tips die u kunnen helpen om de situatie 

beter aan te kunnen en om positief om te gaan met uw 

gedachten en gevoelens. Het eerste gesprek is gratis. 

Als u een langdurig traject nodig hebt, zoekt de 

psycholoog mee naar een geschikt aanbod. In bepaalde 

gevallen hebt u hierbij recht op een terugbetaling van 

het ziekenfonds. Vraag bij uw ziekenfonds na of u in 

aanmerking komt.

Lokale politie beboet overtreders 
coronarichtlijnen onmiddellijk

De politie kan rechtstreeks een boete opleggen aan mensen 

die de coronamaatregelen overtreden. De boete bedraagt 250 

euro en moet onmiddellijk betaald worden via een betaalter-

minal of QR-code, of overschrijving (binnen de 15 dagen). Voor 

wie de overtreding betwist of niet wil betalen, wordt een 

proces-verbaal opgesteld waarover het Parket van de 

procureur des Konings beslist. Deze overtreders riskeren een 

dagvaarding voor de rechtbank.

De politie zet ook de komende weken de controles verder. De 

opgelegde coronamaatregelen gelden niet zomaar, ze zijn heel 

hard nodig. Wij vragen u dan ook om alle richtlijnen strikt na te 

leven, dit in het belang van ieders gezondheid. Enkel zo kunnen 

we de verspreiding van het virus verder afremmen.

Breng gekwetste dieren naar VOC 
Neteland

Komt u tijdens een wandeling of fietstocht een gekwetst dier 

tegen, zoals een vogel, een eekhoorntje of een konijntje? 

Neem het dier dan niet mee naar huis om het zelf te verzorgen 

(ook niet voederen of laten drinken) maar breng het naar VOC 

Neteland. Een wild dier heeft immers gespecialiseerde 

verzorging nodig. Vooraan het VOC staat een opvanghuisje 

waar u het dier kunt achterlaten. Een dier in nood brengen, is 

wettelijk erkend als een essentiële verplaatsing.

Meer informatie: VOC Neteland, Langstraat 29/1, Herenthout 

tel. 014-51 40 41, www.vocneteland.be
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De online-opleidingen worden visueel aangevuld met grote 

banners in de winkelstraten, in de centra van Herentals, 

Noorderwijk en Morkhoven met de verwijzing naar de website 

van Handelshart. We hopen dat u trouw blijft aan onze 

handelszaken.

Bent u ziek? Ga dan niet zelf winkelen. Er staan veel vrijwilli-

gers klaar om u te helpen. Aarzel niet om hulp te vragen via 

www.herentals.be/herentalshelpt of tel. 014-28 50 50.

Op 11 mei mogen alle Herentalse winkels terug open. De 

handelaars zijn druk bezig om alles in gereedheid te brengen 

om het winkelen aangenaam, veilig en beschermd te laten 

verlopen. Heel belangrijk hierbij is dat u zelf de veiligheids-

maatregelen in acht blijft nemen: winkel bij voorkeur alleen, 

hou 1,5 meter afstand en betaal elektronisch of contactloos. 

Herentalse handelszaken terug open 
op maandag 11 mei  

Ondertussen blijft de Herentalse middenstand niet bij de 

pakken zitten. Onlangs boden Handelshart, Unizo Neteland en 

de stad Herentals een reeks van online-opleidingen (ook wel 

webinars genoemd) aan om een eigen webshop op te starten. 

Meer dan 400 ondernemers namen hier al aan deel. Dit 

vertaalde zich meteen in een heel aantal nieuwkomers op de 

Herentalse onlinemarkt, zowel wat food als non-food betreft. 

U vindt het volledige overzicht op handelshart.be/shoponline.

Ÿ Kom enkel wanneer het dringend is, stel uw bezoek zo lang 

mogelijk uit.

U kunt een afspraak maken via www.herentals.be/recyclage-

park of via het stadsloket (tel. 014-28 50 50). De duurtijd van 

een afspraak is 10 minuten, maar als u meer tijd nodig hebt om 

uw afval uit te laden, mag u ook langer blijven. Het is dus niet 

nodig om meerdere afspraken na elkaar te boeken. U mag wel 

meerdere keren per dag komen, maar dan moet u telkens een 

nieuwe afspraak maken.

Ÿ Asbest, eterniet, klein gevaarlijk afval (KGA), afgedankte 

elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) en 

materiaal voor de kringloopwinkel kunt u niet binnen-

brengen.

Ÿ Kom alleen.

Het recyclagepark is open op weekdagen van 8 tot 12 uur en 

van 12.40 uur tot 16 uur. Er gelden strikte richtlijnen en 

veiligheidsvoorschriften:
 

Ÿ Kom enkel op de dag en het tijdstip van uw afspraak.

Opening recyclagepark verloopt 
vlekkeloos en zonder wachtrijen

Sinds 7 april kunt u opnieuw terecht op het recyclagepark. U 

moet hiervoor wel eerst een afspraak maken. Door de mensen 

op afspraak te laten komen, beheerst de stad de toeloop op 

het park. Zo kunnen we de sociale afstand voor bezoekers en 

medewerkers garanderen, wat in deze coronatijden zeer 

belangrijk is.
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Inschrijvingen zomerkampen en 
Sjallekes uitgesteld tot 2 juni

De stad organiseert elke zomer sport- en themakampen en 

speelpleinwerkingen voor kinderen tussen 4 en 14 jaar. 

Omdat we de volgende richtlijnen van de Nationale 

Veiligheidsraad afwachten, wordt de inschrijvingsdatum 

uitgesteld. Voor de sport- en themakampen kunt u online 

inschrijven vanaf dinsdag 2 juni om 18 uur, voor speelplein-

werking De Sjallekes vanaf dinsdag 2 juni om 18.30 uur.

Als de Veiligheidsraad beslist dan er geen sportkampen en 

speelpleinwerkingen mogen plaatsvinden, zijn wij genood-

zaakt dit zomeraanbod te annuleren. Afhankelijk van de 

richtlijnen zorgen we voor alternatieve (nood)opvang tijdens 

de zomervakantie. Hou zeker www.herentals.be/vakantie in 

het oog om op de hoogte te blijven van de laatste stand van 

zaken. 

Meer informatie: www.herentals.be/vakantie
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Ik bescherm jou, jij beschermt mij
Sinds 4 mei is het verplicht om op het openbaar vervoer uw mond en neus te bedekken. Dat geldt voor alle reizigers 

vanaf 12 jaar. U kunt dit doen met een zelfgemaakt mondmasker, maar een sjaal of bandana zijn ook toegelaten. 

Ook op de werkvloer zijn maskers verplicht wanneer de fysieke afstand niet kan gerespecteerd worden. Op andere 

plaatsen is het dragen van een masker niet verplicht, maar wordt het wel aanbevolen. Dit geldt vooral in situaties 

waar de fysieke afstand niet kan worden gerespecteerd en in ruimtes met weinig luchtcirculatie.

Lever de mondmaskers vervolgens opnieuw af bij het stadsloket. De maskers worden 

na inlevering vijf dagen in afzondering geplaatst en pas verspreid wanneer ze voor 

100 procent veilig zijn.

Help mondmaskers maken

Stadsloket, Augustijnenlaan 30, tel. 014-28 50 50

Wilt u thuis mondmaskers maken? Maak dan telefonisch een afspraak bij het stadsloket en 

haal een pakketje met materiaal en een patroon op. Op www.maakjemondmasker.be 

vindt u een handleiding. Was tijdens het naaien uw handen zo vaak mogelijk en stop 

de mondmaskers in een afsluitbare zak (bv. diepvrieszakje). 

Neteland zorgt voor mondmaskers voor inwoners
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Hebt u extra mondmaskers nodig? Ook verschillende stoffen-

ateliers in onze regio bieden mondmaskers aan (weliswaar 

tegen betaling). U vindt de lijst op www.handelshart.be.

U kunt uw mondmasker aanvragen via www.herentals.be/ 

mondmasker of tel. 014-28 50 50. We vragen u wel om enkel 

een mondmasker aan te vragen, als u er effectief een nodig 

hebt. De bedeling gebeurt huis aan huis. Vanaf wanneer we de 

maskers kunnen verdelen, is op het moment dat deze 

Stadskrant in druk gaat, nog niet duidelijk.

De regio Neteland volgt de federale richtlijnen. Dat betekent 

dat er mondmaskers worden verdeeld aan iedereen vanaf 12 

jaar. 

De vraag naar mondmaskers is sinds de bekendmaking van de 

afbouwstrategie door de Nationale Veiligheidsraad groot. De 

gemeenten van het Neteland (Herentals, Herenthout, Olen, 

Grobbendonk en Vorselaar) bereiden daarom op dit moment 

een bedeling voor onze inwoners voor. Zo willen we ervoor 

zorgen dat iedereen die een mondmasker nodig heeft, er ook 

een zal hebben. 

Vraag uw mondmasker aan

Ÿ tel. 014-28 50 50

Ÿ www.herentals.be/mondmasker

Ÿ De regio Neteland is ook ingestapt op de samenaankoop 

van mondmaskers door IOK. Hier werd een bestelling 

geplaatst van 20.000 stuks. 

Ÿ De regio Neteland koopt ook mondmaskers aan bij 

maatwerkfabriek Kaliber uit Herentals, waar mensen met 

een handicap werken. Daar werd een bestelling geplaatst 

van 50.000 mondmaskers. Op deze manier steunen we ook 

de sociale economie, die het momenteel bijzonder 

moeilijk heeft.

Maximaal lokaal en maximaal sociaal

De gemeenten van het Neteland zijn volop bezig om de 

voorraad mondmaskers verder uit te breiden. Dat doen we 

maximaal lokaal en maximaal sociaal:

Ÿ De vrijwilligers, die ondertussen al 11.000 mondmaskers 

hebben gemaakt, zijn bezig om op korte termijn 15.000 

nieuwe mondmaskers te maken. Hiervoor starten we 

naaiateliers op, waar mensen kunnen werken onder 

hygiënische en veilige omstandigheden. We zijn nog altijd 

op zoek naar extra vrijwilligers. Dat mogen ook mensen zijn 

die niet kunnen naaien. Er zijn immers taken genoeg, zoals 

stoffen knippen en mondmaskers inpakken. 

Op deze manier komen we aan een totaal van 96.000 mond-

maskers. In onze regio wonen 70.000 mensen.

Ÿ Vrijwilligers kunnen ook nog altijd thuis mondmaskers 

maken. Hiervoor zijn zelfmaakpakketjes beschikbaar. 
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Wat moet u weten over het dragen van mondmaskers?

Bron: maakjemondmasker.be

Steriliseer uw mondmasker sowieso dagelijks, of na 4 uur 

intensief gebruik (bv. veel praten).

Ÿ Was het 30 minuten op 60°C, of kook het kortstondig in 

een kookpot die u uitsluitend hiervoor gebruikt.

Wassen en bewaren

Ÿ Wast u het op minder dan 60°C? Strijk het mondmasker 

dan op hoge temperatuur. 

Ÿ Stop het masker niet in de koelkast of diepvries: dit 

doodt het virus niet, maar kan andere voedingsmidde-

len besmetten.

Ÿ Bewaar het proper en droog in een ziplock zakje.
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Ÿ Hou afstand van elkaar

Ÿ Blijf thuis, zeker als u ziek bent

Ÿ Was regelmatig uw handen

Ÿ Beperk uw sociale contacten

Let op! Ook met een mondmasker blijft 

het zeer belangrijk om de basisregels te 

respecteren:

Ÿ in de supermarkt

Draag een mondmasker om eventueel besmette vochtpar-

tikels bij u te houden en zo anderen te beschermen. Ook 

voorwerpen in de omgeving raken zo minder besmet. 

Aantrekken en afzetten

Ÿ Was uw handen grondig met water en zeep, voor u het 

masker aanraakt.

Ÿ Zorg dat het masker zo goed mogelijk aansluit op uw 

gezicht. Bedek uw neus en mond.

Ÿ bij nauw contact met anderen

Wie en wanneer

Draag het mondmasker:

Ÿ op het openbaar vervoer

Ÿ bij bezoek aan kwetsbare personen of als u zelf 

risicopatiënt bent

Doe het mondmasker zo weinig mogelijk aan en uit. Zet het 

bij voorkeur op als u thuis vertrekt.

Mondmaskers worden niet aangeraden voor kinderen 

jonger dan 12 jaar of personen met een handicap die 

zonder hulp het masker niet correct kunnen dragen.

Ÿ Gebruik de uiteinden van de linten of elastieken om het 

masker aan te brengen of af te zetten.

Ÿ Raak uw gezicht en de binnenkant van het masker niet 

aan.

Ÿ Gooi het mondmasker meteen in de was als u thuis-

komt.

foto: freepik.com
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BLIJF IN UW KOT

Elke dag om 10.30 uur en om 15 uur kunt u vanuit uw woon-

kamer – met uw tv op – eenvoudig deelnemen aan een 

bewegingssessie. Een les duurt zo'n 15 à 20 minuten. RTV ging 

voor dit initiatief in zee met de gemeente Mol maar zendt het 

programma voor iedereen uit. Waarvoor dank!

Beweeg mee met de regionale tv

#samenbewegen

Bewegen is en blijft belangrijk, ook in tijden van Corona. Maar 

hoe doet u dat nu vanuit uw kot? Zeker voor de oudere 

generaties – risicogroep voor het nieuwe coronavirus – is dit 

niet zo'n eenvoudige klus. Om alle senioren voldoende in 

beweging en gezond te houden, zendt de regionale televisie-

zender RTV een bewegingsprogramma uit. 

Lawijt in mijn wijk!

Bent u muzikaal actief? Wilt u een positieve noot naar buiten 

brengen in Herentals, Noorderwijk of Morkhoven? Doe dan 

mee met Lawijt in mijn wijk!

Op twee vaste dagen in de week willen we zoveel mogelijk 

mensen laten samen spelen, vanop een veilige afstand. Liefst 

hetzelfde lied, en dat is We zullen doorgaan van Ramses 

Shaffy. Sinds 19 april proberen we elke woensdag om 19.30 

uur en zondag om 14.30 uur zoveel mogelijk muziek te maken.

#samentegencorona #lawijtinmijnwijk

Post uw foto of filmpje op de Facebookagina van Toerisme 

Herentals. Vermeld uw naam, instrument en straatnaam of 

wijk. U mag ons ook steeds foto's of filmpjes mailen via 

toerisme@herentals.be.

Neteland daagt uit!

Neteland daagt haar inwoners sportief uit. Iedere dinsdag, 

donderdag en zaterdag verschijnt er een nieuwe uitdaging op 

de Neteland-facebookpagina. Er zijn uitdagingen voor 

verschillende leeftijden. Wie aan minstens vier verschillende 

uitdagingen deelneemt, ontvangt een leuke prijs! 

#netelanddaagtuit

Nog meer bewegen?

Naast uw dagelijkse sportles voor de tv kunt u uiteraard nog 

steeds blijven wandelen en fietsen in openlucht, ideaal tijdens 

deze mooie lentedagen. Hebt u nog meer inspiratie nodig en 

bent u een beetje handig met een computer? Op internet 

vindt u vast nog extra tips om te blijven bewegen.

Neem zeker eens een kijkje bij de wandelingen en fietstochten 

op www.herentals.be/toerisme. 
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Concerten aan Sancta Maria en de 
woonzorgcentra

Verschillende muzikanten speelden de afgelopen weken 

concerten voor de bewoners van de woonzorgcentra en de 

flatjes van De Woonbrug op de site Sancta Maria. De bewoners 

konden via de open ramen genieten van zomerse muziek. Op 

de foto ziet u Jef Theys die leuke deuntjes op zijn accordeon 

speelt aan de flatjes van De Woonbrug.

Maak uw eigen Toeristentoren

Geraakt u niet tot bij de Toeristentoren? Knutsel hem dan thuis 

na! Maak er een foto van en stuur deze door naar toerisme@ 

herentals.be. De medewerkers hangen alle foto's aan het raam 

op de Grote Markt.

Uw verzoeknummer vanuit de 

Stadsbeiaardier Koen Van Assche zorgt elke woensdag en 

zaterdag van 15 tot 16 uur voor een vrolijke noot vanuit de 

toren van de Lakenhal.

beiaardtoren?

Hebt u een verzoeknummer? Geef het door aan cultuur-

centrum 't Schaliken (cultuurcentrum@herentals.be, tel. 014-

21 90 88) Koen zal het de volgende weken op zijn speellijst 

proberen te zetten.

Bent u nog geen lid van de bib? Bel dan even naar 014-85 97 50 

of stuur een mail naar bibliotheek@herentals.be.

Lees gratis de krant via uw 
bibliotheekprofiel

Met uw bibliotheekprofiel hebt u toegang tot het Gopress-

krantenarchief. U vindt hier een breed aanbod aan artikels uit 

verschillende Belgische kranten en tijdschriften. 

U vindt alle informatie op herentals.bibliotheek.be.

Kent u de afhaalbib al?

Hebt u al gebruik gemaakt van de afhaalbib in Herentals en 

Noorderwijk? U reserveert uw boeken via een formulier op de 

website van de bib. Kijk zeker de onlinecatalogus na of de door 

u gewenste materialen aanwezig zijn. Als u niet online kunt, 

dan mag u op weekdagen tussen 14 en 19.45 uur telefonisch 

reserveren op 014-85 97 50. 

Mag u tijdens uw wandeling zwerf-
vuil opruimen?

Ja, dat mag, maar niet in een groep. Het mag enkel wanneer u 

met een gezinslid of een vriend(in) wandelt. U mag het afval 

niet laten ophalen met een auto, maar moet het zelf kunnen 

dragen. Om u te beschermen, draagt u best handschoenen en 

gebruikt u een grijper. We danken u voor uw inspanningen.
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HERENTALS HELPT

Aarzel niet om hulp te vragen

Kunt u in deze moeilijke tijden wat extra hulp gebrui-

ken? Geen nood! Er zijn veel stadsgenoten die deze 

hulp willen bieden. Om vraag en aanbod op elkaar af te 

stemmen, lanceerde de stad het platform Herentals 

Helpt. Hier kunt u laten weten waar u hulp bij nodig 

hebt of hoe u andere mensen wilt helpen. De stad 

bekijkt alle vragen en gaat op zoek naar de geschikte 

vrijwilliger. 

Wilt u boodschappen doen voor een oudere buur, de 

hond uitlaten, naar de apotheek gaan, koken, telefone-

ren met iemand die zich eenzaam voelt, … Hebt u nood 

aan iemand die voor u naar de winkel of de post gaat, 

even met u praat, ...? 

Laat het ons weten! Bel naar tel. 014-28 50 50 of surf 

naar www.herentals.be/herentals-helpt.

Oproep aan genezen corona-
patiënten om plasma te geven

Het Rode Kruis doet een oproep aan genezen mannelijke 

coronapatiënten om plasma te geven. De inzameling startte 

op 15 april. Het plasma wordt ter beschikking gesteld voor 

wetenschappelijk onderzoek naar antistoffen in dat plasma. 

Indien de resultaten positief zijn en de therapie op grotere 

schaal gebruikt kan worden, zou dat de druk op de zorgsector 

kunnen verlagen. Vrouwen kunnen niet deelnemen aan de 

studie omwille van het risico op ongewenste immuunreacties 

door antistoffen die voorkomen bij vrouwen die ooit zwanger 

waren.

U kunt zich registreren op covid19plasma.rodekruis.be.

De stad Herentals wil ervoor zorgen dat iedereen over de 

nodige materialen kan beschikken. En daarvoor willen we een 

beroep doen op uw hulp. Hebt u nog functionerende laptops 

of desktopcomputers die u wilt schenken? Doneer ze en draag 

zo mee bij aan gelijke onderwijskansen voor iedereen! Het 

materiaal dat wij inzamelen, komt rechtstreeks bij de leerling-

en van Herentalse scholen terecht. De school zorgt ervoor dat 

de computers terechtkomen bij leerlingen die ze het hardst 

nodig hebben. Alle toestellen worden opgeschoond en 

gebruiksklaar gemaakt voordat ze gratis worden uitgedeeld. 

De minimale vereisten voor de hardware zijn Core i3, Core i5 of 

Core i7, met oplader. U vindt deze info op de buitenkant van 

uw laptop.

Wilt u materiaal schenken? Neem dan contact op met 

gelijke.kansen@herentals.be of tel. 014-24 66 43.

Laptops gezocht voor leerlingen 
zonder thuiscomputer

Door de inzet van thuisonderwijs hebben gezinnen uiteraard 

een computer nodig. Toch hebben niet alle jongeren toegang 

tot een computer of heeft niet iedereen de middelen om een 

eigen pc aan te kopen. Deze leerlingen kunnen de lessen niet 

volgen. Nu de scholen nieuwe leerstof aanbieden, riskeren zij 

een leerachterstand op te lopen. 

Foornijveraars schenken tablets aan 
woonzorgcentra

Op dinsdag 21 april schonken de Verenigde Foorkramers van 

de Herentalse kermis elk woonzorgcentrum in Herentals vier 

tablets. De bewoners kunnen deze gebruiken om met de 

buitenwereld in contact te blijven.
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WAT DOET HET STADSPERSONEEL?

Hieronder vindt u een kijkje achter de schermen. Het is een mooie fotografische weergave van wat een crisis met een organisa-

tie doet: het beste naar boven halen met solidariteit, collegialiteit en onbaatzuchtige inzet.

Vanaf de eerste richtlijnen hebben we onze dienstverlening aangepast aan de nodige veiligheids- en hygiënevereisten. We 

hebben ervoor gezorgd dat, waar het mogelijk was, personeel van thuis uit kon werken. Collega's van locaties die gesloten 

werden (bv. zwembad Netepark, sporthal De Vossenberg en cultuurcentrum) kregen alternatieve taken. Zij zorgen voor 

ondersteuning op andere diensten en werken mee aan (tijdelijke) projecten. Verder heeft de stad ondersteuning geboden aan 

het AZ Herentals en de huisdokters met de opstart van een callcenter en een ambulancedienst. Zo slagen we erin om onze 

dienstverlening optimaal te houden én moeten we onze werknemers niet in tijdelijke werkloosheid plaatsen.

Van bij de start van de coronacrisis hebben het stadsbestuur en het management gekozen om het stads- en OCMW-personeel 

maximaal in te zetten op de dienstbaarheid naar onze burgers. Als eerstelijnsbestuur rekent de burger in goede en slechte 

tijden op ons. Terecht heeft de federale regering dan ook zeer vroeg beslist dat onze dienstverlening essentieel is. Zo bleven 

alle medewerkers vanaf de eerste dag aan het werk. 

Thomas is noodplanningscoördinator voor Herentals en 

Grobbendonk. Samen met collega Els De Groof van Olen 

bereidt hij de vergaderingen van de crisiscel van Neteland voor 

en zorgen voor de samenwerking tussen bestuur, politie, 

medische diensten, communicatie, Rode Kruis, Civiele 

Bescherming, Defensie,…

Diensthoofd communicatie Jef is een belangrijke partner aan 

tafel in de crisiscel. Communicatie is één van de vijf disciplines 

in noodplanning en Jef zorgt samen met de collega's van de 

Netelandgemeentes voor correcte en tijdige informatie aan de 

bevolking.

Door de sluiting van de sporthal hebben de collega's van de 

dienst sport en jeugd ruimte, tijd en beschikbare handen om 

het archief van de dienst voor te bereiden op de verhuis van 

het stadsarchief in 2022. Dit immense werk betekent dat ze 

elke doos moeten opendoen en kijken wat er in zit. Zo vinden 

de collega's nu bijvoorbeeld de geschiedenis terug van 

sportclubs en de aanleg van sportterreinen. Een quiz over de 

sportgeschiedenis van Herentals is al in de maak!

Op 14 april startten collega's van verschillende stadsdiensten 

met parkeertellen. Doordat iedereen 'in zijn kot' moet blijven 

en de meeste handelszaken gesloten zijn, zijn de wagens die 

momenteel op het openbaar domein geparkeerd staan, 

wagens van feitelijke bewoners en geen toeristen of shoppers. 

Door deze wagens nu te tellen, krijgen wij een goed beeld van 

het werkelijke gebruik van parkeerplaatsen door bewoners. 

Dit zijn heel waardevolle cijfers die wij anders nooit kunnen 

verkrijgen zonder intensieve enquête-onderzoeken te doen. 

De cijfers zullen van groot belang zijn voor het parkeer- en 

circulatieplan en het mobiliteitsplan dat zal opgemaakt 

worden.
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De collega's van de dienst personeel en organisatie kunnen 

dankzij de indeling van hun kantoorruimte gemakkelijk 1,5 

meter afstand houden. De geplande wervings- en selectiepro-

cedures blijven doorgaan voor niet-technische beroepen en 

kleine groepen kandidaten. Dat gebeurt met thuisopdrachten 

die online moet worden ingeleverd, online mondelinge 

proeven of selectie-interviews één op één.

De collega's van de stedelijke werkplaats zorgen er ook nu voor 

dat de openbare ruimte proper blijft en het groen overal mooi 

in orde wordt gebracht. Ook het straatmeubilair wordt 

gereinigd, verkeersborden worden afgewassen, speelpleintjes 

worden gecontroleerd en gerepareerd. Maar het zijn ook deze 

collega's die de ambulancedienst voor hun rekening nemen en 

ervoor zorgen dat deze Stadskrant tot bij jullie komt.

Marc en Wim van de stedelijke werkplaats hebben gezorgd 

voor plastic schermen voor de balies van het administratief 

centrum en de maatschappelijk werkers van de sociale dienst. 

Dit geeft zowel aan de onthaalbedienden als de bezoekers een 

veilig gevoel. Op de foto ziet u Martine en Lief van het stadslo-

ket.

Cultuurcentrum 't Schaliken is gesloten, daarom zochten de 

collega's van de dienst cultuur en toerisme een manier om aan 

de Herentalse burgers 'Boke Hertals in uw kot' aan te bieden 

via YouTube. Op de foto ziet u het pianoduo Symbiosis en 

opnameapparatuur in een lege theaterzaal. De volgende 

optredens worden aangekondigd via Facebook.

In kinderopvang Hummeltjeshof en woonzorgcentrum Sint- 

Anna worden de dagelijkse coronavoorschriften bijzonder 

strikt opgevolgd. Dit zorgt er momenteel voor dat er nog geen 

corona-uitbraak is in onze zorginstellingen. 

Ten slotte zorgt de schoonmaakploeg ervoor dat het stadsper-

soneel veilig kan blijven werken door lichtschakelaars, klinken, 

leuningen, werkoppervlakken, telefoontoestellen en compu-

terklavieren zeer regelmatig te ontsmetten.
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schepen Peter Bellens

schepen Stefan Verraedt

schepen Pascal Van Nueten

schepen Yoleen Van Camp

burgemeester Mien Van Olmen

Voorzitter bijzonder comité sociale dienstverlening | Welzijn, zorg en gezondheid, sociale 
dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en woonbeleid, senioren, kinderopvang, 
gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap, AZH

[i] schepen.peter.bellens@herentals.be
0479-30 91 41

Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

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

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

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

schepen Patrik De Cat

0495-51 02 49

Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT

[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be

Financiën, kerkfabrieken, personeel

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

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

Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u hen telefonisch of per mail bereiken.

De spreekuren zijn door de corona-maatregelen tijdelijk opgeschort.

SCHEPENCOLLEGE
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