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Wandelen en fietsenSamen werken aan een beter klimaat

om alles bij het zeer oude te laten.

Je moet niet alleen, om de plek te bereiken,

Wat een bizarre zomer was dit? Geen klassieke 

Herentals Fietst Feest, geen Ronde Van Noorderwijk, 

geen dorpsfeesten, geen jogging in Morkhoven, … Wat 

hebben we dit allemaal enorm gemist, die gezelligheid 

en warmte van de vele ontmoetingen in onze mooie 

stad. Met de geldende beperkingen hoog in het 

vaandel, gaf en geeft onze horeca echt het beste van 

zichzelf. Het is heerlijk en tevens veilig vertoeven op de 

vele terrassen, in de cafés, de restaurants en in ons 

Netepark. Hopelijk kunnen we er ook in september nog 

van genieten bij zomerse temperaturen.

Het is in deze bizarre tijd de kunst om te genieten van 

de kleine dingen, van ons gezin, van de schoonheid van 

Herentals en de Kempen ... Ik kwam bij toeval dit mooie 

en zeer toepasselijke gedicht van Herman de Coninck 

uit Schoolslag (1994) tegen:

thuis opstappen, maar ook uit manieren van kijken.

Er is niets te zien, en dat moet je zien

Het stadsbestuur tracht u zo goed mogelijk door deze 

bizarre tijd te loodsen. Waar mogelijk staan we handel 

en horeca bij, ondersteunen we de verenigingen en 

helpen we gezinnen die hulp nodig hebben. Ik wil een 

uitdrukkelijke dank uitspreken aan alle politieke 

fracties. De afgelopen maanden werd er intensief 

samengewerkt om adequaat en duurzaam te besturen 

in Herentals. Geen steekvlampolitiek, maar hechte en 

oprechte samenwerking voor u.

Voor sterfelijkheid.

Daar moet je vandaag voor zorgen.

om overmorgen iets te hebben achtergelaten.

Er is hier. Er is tijd

We doen in deze Stadskrant en in de eerste Uit-

brochure een voorzichtige worp naar de heropstart van 

het sportieve en culturele leven in onze stad. Verder 

besteden we zeer uitgebreid aandacht aan de uitda-

ging om samen te werken aan een duurzaam Herentals 

en een beter klimaat. De uitzonderlijk warme en droge 

dagen van de afgelopen weken zinderen nog na. We 

hoeven u nu waarschijnlijk iets minder te overtuigen 

van de meerwaarde van de schaduw van een boom en 

de koelte van het water. 

Samen tegen corona & samen voor een duurzaam 

Herentals.

Uw burgemeester, Mien

Beste Herentalsenaren



WETENSWAARD

4 september 2020

Meer informatie: www.infrabel.be

afgesloten van 18 tot 21 september
Spoorwegovergang Poederleeseweg 

Van vrijdag 18 september om 23 uur tot maandag 21 septem-

ber om 5 uur voert Infrabel werkzaamheden uit aan de 

spoorwegovergang op de Poederleeseweg. De spoorwegover-

gang is tijdens deze periode afgesloten voor het verkeer. Er 

loopt een omleiding via de Nederrij, Fraikinstraat, Belgiëlaan 

en Olympiadelaan.

De stad wil nogmaals iedereen bedanken die zich tijdens de 

coronacrisis belangeloos inzet om anderen te helpen. Meer 

dan 550 mensen meldden zich intussen aan via het vrijwilli-

gersplatform www.herentals.be/herentalshelpt. Dat kan nog 

steeds. De stad heeft beslist om in de toekomst alle vrijwilli-

gersoproepen te bundelen op deze website.

Naast hulpvragen over corona vindt u hier voortaan ook een 

heleboel andere oproepen. Zo is de bibliotheek op zoek naar 

begeleiders voor de kinder- en jeugdjury en voor de samen-

leesgroep voor anderstaligen, en zoekt lokaal dienstencen-

trum Convent2 vrijwilligers die willen helpen bij een enquête 

over het leven van senioren in Morkhoven. Verder zijn er 

onder meer oproepen van wzc Sint-Anna, Samana en Awel. 

Meer informatie: www.herentals.be/herentalshelpt

Bedankt, vrijwilligers!

 

Op www.herentals.be/begijnhof17 vindt u meer informatie 

over de woning en de voorwaarden van de erfpacht. U kunt de 

woning bezichtigen op weekdagen tussen 9 en 16 uur. 

Daarvoor maakt u een afspraak met de dienst patrimonium 

(tel. 014-28 50 50, patrimonium@herentals.be).

De erfpacht wordt tijdens een openbare zitting toegewezen 

aan de hoogste bieder. De zitting vindt plaats op maandag 16 

november 2020 om 18 uur in de raadzaal van het administra-

tief centrum (Augustijnenlaan 30). 

Meer informatie: www.herentals.be/begijnhof17

Een café, een winkel of een kunst-
atelier in het vroegere Convent op 
het Begijnhof?

De stad geeft opnieuw een woning op het Begijnhof in 

erfpacht. Het gaat om de woning met huisnummer 17, waar 

vroeger dienstencentrum ’t Convent gevestigd was. Dit pand 

kan als woning dienen, maar er zijn ook andere functies 

mogelijk. Zo kunt u er bijvoorbeeld een horecazaak inrichten 

of een kleine winkel, een tentoonstellingsruimte, een 

kunstatelier, een fotostudio, … 

Om het goedkoopste energiecontract te vinden, kunt u de V-

test® doen op www.vtest.be. Hebt u hierbij graag wat hulp, 

dan kunt u terecht bij De Fakkel in ontmoetingscentrum De 

Dorpel (Boerenkrijglaan 16). Bel naar 0487-99 06 23 en maak 

een afspraak voor een van de infomomenten op:

Ÿ dinsdag 29 september van 13 tot 16 uur

Ÿ maandag 5 oktober van 10 tot 15 uur

Op zoek naar de goedkoopste 

Ÿ donderdag 24 september van 9 tot 12 uur

leverancier voor gas en elektriciteit?

Energieleveranciers passen voortdurend hun tarieven aan. U 

kunt dus fors besparen op uw energiefactuur door de prijzen 

regelmatig te vergelijken en eventueel te veranderen van 

leverancier. Overstappen is gratis en heel eenvoudig. 

Breng uw laatste rekening en eventueel uw vorige eindfactuur 

mee.

Meer informatie: De Fakkel, Boerenkrijglaan 16, 

gsm 0487-99 06 23,vzwdefakkel@gmail.com
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Wanneer er bij een wegversmalling een rijstrook wegvalt, bent 

u verplicht om te ritsen. Door beurtelings in te voegen raakt u 

immers eens zo snel door de flessenhals. Maar ritsen werkt 

alleen als iedereen de regels respecteert. Daarom zetten we 

de stappen nog eens op een rijtje:

1 Rijd zo lang mogelijk door op de rijstrook die gaat wegval-

len.

2 Pas uw rijsnelheid zo aan dat u even snel rijdt als de 

voertuigen op de aanliggende strook.

3 Bestuurders op de aanliggende strook maken vrijwillig 

ruimte om een invoegend voertuig tussen te laten.

4 Vlak voor de versmalling zet u uw richtingaanwijzer aan en 

voegt u, zonder af te remmen, in.

Meer informatie: www.ritsendoejezo.be

Ritsen doe je met twee

Voor wie koopt u een azalea?

Meer informatie: www.plantjesweekend.be

Op 18, 19 en 20 september vindt het Plantjesweekend voor 

Kom Op Tegen Kanker plaats. In Herentals is er dit jaar geen 

traditionele plantjesverkoop op de wekelijkse markten en aan 

de supermarkten. Maar niet getreurd, vanaf begin september 

kunt u uw plantje online bestellen. Na de aankoop haalt u het 

plantje op bij een afhaalpunt in uw buurt of laat u het aan huis 

leveren. De opbrengst van het Plantjesweekend gaat naar 

steun- en zorgprojecten voor mensen met kanker en hun 

naasten. U haalt dus een mooi plantje in huis en steunt tegelijk 

het goede doel.

Ti jdens de Week van de 

Mobiliteit organiseren het 

stadsbestuur, de Lokale Politie 

Neteland en het Fietspunt een 

grote actie rond de preventie 

van fietsdiefstal. 

Grote actie tegen fietsdiefstal

Op woensdag 16 september kunt u uw fiets tussen 7 en 18 uur 

gratis laten merken aan het station. De gemeenschapswach-

ten graveren uw rijksregisternummer op een zichtbare plaats 

in het frame van uw fiets. U kunt ook kiezen voor een niet-

verwijderbare sticker met uw rijksregisternummer.

U krijgt een lekker stuk fruit (zolang de voorraad strekt) en 

maakt kans om een beugelslot of een Handelshart Herentals 

cadeaucheque te winnen. Bovendien controleren de mede-

werkers van het Fietspunt of uw fiets technisch in orde is, 

terwijl de politie de veiligheid nakijkt. U krijgt hiervan een 

rapport, waarmee u naar een fietsenhandelaar kunt om de 

nodige herstellingen te laten uitvoeren.

Infomoment veiligheidskap 

Uit een rapport van een boomchirurg blijkt dat 32 van 37 

beukenbomen in de Bornstraat ziek zijn en dat hun gezond-

heid snel achteruit gaat. Dit kan een gevaar betekenen voor 

wandelaars, fietsers en omwonenden. De stad laat deze 

bomen daarom kappen.

beukenrij Bornstraat

Om deze veiligheidskap toe te lichten, nodigen we u uit op een 

infomoment. Iedereen is welkom op dinsdag 8 september om 

19 uur op de kruising van de Bosdreef en de Bornstraat. 

Meer informatie: www.herentals.be/veiligheidskap-

bornstraat, tel. 014-28 50 50
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WEEK VAN DE DUURZAME GEMEENTE

Samen werken aan een beter klimaat
Op 25 september vieren we de vijfde verjaardag van de ondertekening van de Duurzame Ontwikkelings-

doelstellingen van de VN. Deze doelstellingen, beter bekend als de SDG’s (Sustainable Development Goals) vormen 

een actieplan om tegen 2030 de mensheid te bevrijden van armoede en de planeet weer op koers richting duur-

zaamheid te brengen. Het stadsbestuur heeft deze SDG’s opgenomen in het bestuursakkoord en engageert zich om 

Herentals economisch, sociaal en ecologisch zo duurzaam mogelijk te maken. In deze Stadskrant vertellen we u 

meer over de ecologische doelstellingen. Met een ambitieus klimaatbeleid wil de stad de nodige bijdrage leveren 

om de CO₂-uitstoot tegen 2030 met 40 procent te doen dalen.

Het stadsbestuur investeert zelf in groene energie en wil haar 

inwoners hier zo veel mogelijk bij betrekken. Ons eerste 

project op dat gebied, is het zonnedak dat dit jaar op woon-

zorgcentrum Sint-Anna wordt geïnstalleerd. 10 procent van de 

gewonnen energie vloeit terug naar het Herentalse net. Dit 

komt ongeveer neer op het jaarlijkse verbruik van tien 

gezinnen. De stad verwacht ook van energieoperatoren dat ze 

aan burgerparticipatie doen: 20 procent van de omgevings-

energie die in Herentals geoogst wordt, moet terugvloeien 

naar onze stad.

De stad zet ook sterk in op duurzame warmte. Aan de hand van 

een warmteplan onderzoeken we vraag en aanbod, en het 

productiepotentieel van koolstofvrije warmtevoorzieningen. 

Zo bekijken we momenteel of een collectief warmtenet en 

diepe geothermie haalbaar zijn. IOK, Fluvius en Kelvin 

Solutions begeleiden ons hierbij, binnen het project 

Warmtemakelaar Kempen van het Europees Fonds voor 

Regionale Ontwikkeling. 

Warmteplan

Groene energie Zonneregio Kempen

Begin april ging Zonneregio Kempen van start. Met dit project 

mikt burgercoöperatie Campina Energie resoluut op meer 

zonnepanelen in de Kempen. Huiseigenaars, huurders en 

bedrijven kunnen bij Zonneregio Kempen terecht voor 

onafhankelijk en deskundig advies op maat. Overtuigd? Dan 

kunt u volgens het principe van een groepsaankoop panelen 

van kwaliteit aankopen voor een gunstige prijs. Voor meer 

informatie kunt u terecht op www.zonneregiokempen.be of 

tel. 014-94 40 41.

Betaalbare en duurzame energie 
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Aandacht voor water en natuur

Samen met meer dan zestig andere Vlaamse steden en 

gemeenten neemt Herentals van 18 tot 25 september 

deel aan de Week van de Duurzame Gemeente. 

Week van de Duurzame 
Gemeente

We hangen de SDG-vlag uit aan de Lakenhal en zetten 

onze eigen lokale Duurzame Helden in de kijker. Ontdek 

hun foto’s in de winkelvitrines in de Zandstraat.

Vergroenen is essentieel voor een compacte centrumstad als 

Herentals. We delen de bebossingsambitie van de Vlaamse 

regering en zullen met enkele Kempense gemeenten 169 

hectare extra bos aanplanten tegen 2024. Op het grondgebied 

van Herentals brachten we alvast 60 hectare in kaart die 

daarvoor geschikt zijn. Bebossing draagt bij tot een gezonde 

waterbalans, biodiversiteit en luchtkwaliteit. Wilt u zelf uw 

steentje bijdragen? Dat kan bijvoorbeeld via de acties 1.001 

Bomen en Behaag Onze Kempen.

Ÿ In het Spaanshofpark onderzoeken we het herstel van een 

oude meander, die als bijkomend spelelement kan dienen. 

Ÿ We onderzoeken de mogelijkheid om van de historische 

vesten een hedendaagse groene gordel rond het stadscen-

trum te maken.

Ÿ Het meest ambitieuze plan is de omvorming van de 

binnenring tot een groene stadsboulevard. Vroeger liep er 

op de as Augustijnenlaan-Belgiëlaan-Olympiadelaan een 

kanaal door de stad, maar vandaag is dit louter een 

verkeersader met parkeergelegenheid. Deze binnenring 

maakt een verbinding tussen de Kempense Heuvelrug in 

het noorden en de bossen van Grees in het westen. Door 

deze as te laten aansluiten op de historische vesten en de 

vallei van de Kleine Nete ontstaan er mooie kansen.

De afgelopen jaren kregen het Begijnhofpark, het Spaans-

hofpark en het Stadspark al een duurzame opwaardering, 

maar de stad heeft nog heel wat plannen om de groenblauwe 

dooradering in het centrum echt waar te maken:

Ÿ Het park van Le Paige willen we omvormen tot een 

herbronningspark, waar erfgoed, water, natuur en 

gezondheid hand in hand gaan.

Samen met dertien Kempense gemeenten stapte Herentals 

mee in het strategisch project Kleine Nete I. Met dit project 

bundelen we onze krachten om de effecten van klimaatveran-

dering in de vallei op te vangen. We bereiden ons ook voor op 

het vervolgproject Kleine Nete II. Daarin trekken we de 

ambities nog verder op met vier klimaatprogramma’s voor de 

vallei. 

Ruimte voor water vormt een belangrijk aspect binnen het 

klimaatplan. Daarom investeert de stad in het veerkrachtig 

maken van de vallei van de Kleine Nete en Aa. Door meer dan 

50 hectare eigen woon-, woonuitbreidings- en recreatiege-

bied een groenbestemming te geven, vrijwaren we deze grond 

ook in de toekomst van bebouwing.

Verder streven we naar een gezonde waterbalans via tal van 

maatregelen rond ontharding, bodeminfiltraties en buffer-

bekkens. We focussen ook op het hergebruik van hemelwater. 

Zo nemen we het plaatsen van een installatie voor regenwa-

terrecuperatie standaard op als een verplichting in bouwver-

gunningen. Wie vrijwillig een hemelwaterput en een infiltra-

tievoorziening plaatst, kan rekenen op een subsidie van de 

stad. U kunt de subsidie aanvragen via www.herentals.be/ 

subsidie-hergebruik-hemelwater.
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WEEK VAN DE DUURZAME GEMEENTE

De stad doet verschillende investeringen om voetgangers en 

fietsers een belangrijkere plaats te geven in het verkeer. In het 

centrum en op de toegangswegen komen er betere en bredere 

fiets- en voetpaden. Verder investeren we in comfortstroken 

op de kasseien en ondersteunen we de provincie bij de aanleg 

van de fietsostrades naar het centrum en een extra fietstunnel 

aan de Ekelstraat. 

Met de schoolstraten maken we het veiliger voor de jongere 

fietsers en voetgangers. En ten slotte moedigt het stadsbe-

stuur ook het eigen personeel aan om meer te fietsen. Naast 

de reeds bestaande fietsvergoeding, krijgen de medewerkers 

de kans om een fiets aan te kopen met een mooie korting.

In het kernwinkelgebied komt er een overdekte fietsenstalling 

en zullen er enkele parkeerplaatsen plaatsmaken voor 

mobiele fietsbeugels. Ook het station krijgt een extra overdek-

te fietsenstalling en het systeem van de Blue-bikes wordt 

uitgebreid. 

De stad plant enkele grote, duurzame bouwprojecten, zoals de 

bouw van de nieuwe Kunstencampus, een nieuwe sporthal 

voor Noorderwijk en Morkhoven, een nieuw administratief 

centrum en een nieuwe feestzaal. Bij deze investeringen staan 

de normen ‘fossielvrij’ en ‘klimaatneutraal’ centraal. De 

gebouwen worden optimaal geïsoleerd, zonder fossiele 

brandstoffen verwarmd en er wordt maximaal ingezet op de 

installatie van zonnepanelen.

Verder moeten ook de bestaande gebouwen tegen 2050 

energieneutraal zijn. We bekijken hoe we de nodige renova-

ties zo duurzaam mogelijk kunnen laten uitvoeren. 

Ontdek alle 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen

Eigen gebouwen Vlot, veilig en duurzaam onderweg



HAAGPLANTACTIE

Op www.iok.be/bok vindt u heel wat nuttige informatie en 

kunt u eenvoudig te weten komen welke haag ideaal is voor uw 

tuin. Al eens gedacht aan een gemengde haag? Gemengde 

hagen bestaan uit meer dan één soort. Deze hagen zijn beter 

bestand tegen ziekten en plagen en hebben een mooi blad-, 

bloesem- en besseneffect.

Het aanbod bestaat uit inheemse en streekeigen haagplanten, 

(hoogstam)fruitbomen, kleinfruit, vruchtbomen, enkele 

klimplanten, enkele heesters, steunpalen voor fruitbomen en 

compost. Inheemse en streekeigen haagplanten gedijen van 

nature goed op onze arme Kempense zandgronden. Ze 

trekken meer diersoorten aan en vergroten de natuurwaarde 

van uw tuin. Speciaal voor de bijen zitten er ook bloembollen 

en bloemenzaad voor bloemenweiden in het aanbod. 

Behaag onze Kempen

Wilt u meer planten dan één boom? Dan kunt u via de actie 

Behaag Onze Kempen nog meer plantgoed aankopen. Deze 

grootschalige actie van IOK, Natuurpunt, Velt, JNM en 26 

Kempense lokale besturen is intussen aan haar 26ste editie 

toe. 

Meer informatie
Ÿ www.iok.be/bok

Ÿ www.iok.be/1001bomen

Ÿ stadsloket (tel. 014-28 50 50, info@herentals.be)
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1.001 bomen om onze stad groener te maken
Herentals neemt dit najaar deel aan de actie 1.001 Bomen, in samenwerking met IOK. Om onze stad groener te 

maken, kan elk gezin een gratis boom bestellen. U kunt kiezen tussen loofbomen, fruitbomen en zelfs enkele 

struiken. Er zit zeker iets tussen dat in uw tuin past. Hebt u geen tuin of hebt u te weinig ruimte om een extra boom 

te planten? Dan kunt u een bosplant bestellen die de stad vervolgens gebruikt om een bos aan te planten.

Wetenschappelijk onderzoek is unaniem: we zijn gezonder en 

we voelen ons gelukkiger en minder gestresseerd als we in een 

groene omgeving vertoeven. Ook voor het klimaat en de 

luchtkwaliteit zijn bomen meer dan welkom. Een boom neemt 

jaarlijks gemiddeld 20 kilogram CO₂ uit de lucht op en produ-

ceert zelf evenveel zuurstof als tien mensen op een heel jaar 

inademen. 

Dat al die bomen er zijn, maar ook dat ze er blijven, beschou-

wen we soms als vanzelfsprekend. Door deel te nemen aan de 

actie 1.001 Bomen wil de stad iedereen aanzetten om meer te 

genieten van bomen en om zelf mee te bouwen aan een 

groene toekomst. Want de boom van morgen, die planten we 

natuurlijk vandaag.

in het Begijnhof
Joeri Cortens geeft tuinadvies 

Op zaterdag 19 september kunt u van 14 tot 16 uur 

deelnemen aan een inspiratiewandeling in het 

Begijnhof. Joeri Cortens vertelt u alles over het 

assortiment bomen en struiken van Behaag Onze 

Kempen. U komt meer te weten over de diverse 

fruitrassen in het Begijnhof en u ontdekt welke soorten 

groot- en kleinfruit u in uw tuin kunt kweken.

Hebt u na de rondleiding nog specifieke vragen over de 

inrichting van uw tuin? Dan kunt u terecht bij Joeri en 

de andere vrijwilligers van Natuurpunt, JNM en Velt. 

De inspiratiewandeling is gratis, maar u moet zich wel 

vooraf inschrijven via www.iok.be/tuinbezoek.

Bestellen en afhalen

Wilt u plantgoed en een gratis boom bestellen? Dat kan van     

1 september tot 20 oktober via www.iok.be/bok en www. 

iok.be/1001bomen. Op zaterdag 21 november kunt u uw 

bestelling tussen 9.30 uur en 11.30 uur afhalen in de Stedelijke 

Werkplaats.
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DROOGTE IN DE KEMPEN

september 2020

Welke veranderingen in het weer kunnen we verwachten 

op langere termijn?

Lander: “Weersystemen bewegen zich langzamer en zijn meer 

uitgerekt. Op die manier krijgen we langer hetzelfde weer, 

maar het zal niet altijd de droge variant zijn. Ook langere 

nattere periodes zullen tijdens de herfst en winter vaker 

voorkomen. Minder variatie dus en meer van hetzelfde.”

Inge: “De klimaatverandering maakt een einde aan ons 

wisselvallige, typisch Belgische weer. Afhankelijk van de 

modellen krijgen we op jaarbasis gemiddeld iets meer of iets 

minder regen dan zonder de klimaatverandering, maar die 

regen valt wel op korte tijd en niet gespreid over het hele jaar. 

We moeten ons ook voorbereiden op meer hittegolven.”

Lander: “En tijdens de winter worden vrieskou en sneeuw 

steeds zeldzamer. Een witte kerst wordt erg zeldzaam en er 

zullen tijdens de winter meer stormen voorkomen. Een mooi 

De laatste zomers waren uitzonderlijk droog. Het ziet ernaar uit dat we meer van dergelijke droogteperiodes zullen 
krijgen door de klimaatverandering. Maar krijgen we alleen maar drogere periodes? Of kunnen we nog andere 
gevolgen verwachten? En hoe passen we ons daaraan aan? We vroegen het aan de Kempense weerman Lander van 
Tricht en Inge Vermeulen en Kathleen Van Dorslaer van de provincie Antwerpen. 

voorbeeld waren de eerste maanden van 2020, toen verschil-

lende stormen met naam over België trokken. Tot slot zijn 

natuurbranden zoals afgelopen lente in De Liereman een 

voorbeeld van wat ons de volgende decennia te wachten 

staat. Door het langer uitblijven van neerslag verdroogt de 

natuur en is er minder nodig om een vuur te veroorzaken. Ook 

de landbouwgebieden zullen door het uitblijven van neerslag 

te kampen krijgen met een lagere opbrengst.”

Weersystemen bewegen zich 
langzamer en zijn meer uitgerekt. 
Op die manier krijgen we langer 

hetzelfde weer.

Moeten we ons aanpassen aan veranderende 
weersomstandigheden? 
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overlast te beperken. Denk maar aan alle beken waarvan de 

oevers opgehoogd zijn, of kleine rivieren die in tunnels geleid 

werden. Het water dat vroeger in de bodem kon indringen 

tijdens natte periodes en een buffer vormde voor de droge 

periodes hebben we nu niet meer.” 

Kathleen: “Het waterbeleid is sinds 2003 wel sterk van koers 

veranderd. Waterlopen werden sindsdien weer opengelegd, 

overstromingsgebieden werden aangelegd, nieuwe meande-

ringen uitgevoerd … Dat gebeurde evenwel vooral in functie 

van het verminderen van het risico op wateroverlast stroomaf-

waarts. Het is de bedoeling om vanaf nu bij het uitvoeren van 

maatregelen ook droogte steeds meer in rekening te breng-

en.”

Het heeft na een lange periode van droogte een aantal keren 

stevig ge(stort)regend in de Kempen. Is de droogte nu 

voorbij?

Lander: “De mensen denken vaak dat na een paar dagen met 

felle buien de droogte is opgelost, maar dat is zeker niet het 

geval. De buien zijn vaak kort en intens, waardoor het grootste 

deel van het water niet in de bodem kan indringen maar wordt 

afgevoerd naar beken, rivieren en kanalen. Om de droogte 

echt op te lossen moet het rustig, gezapig regenen, en dat is 

waarschijnlijk pas voor de herfst. De droogte is dus zeker nog 

niet voorbij.”

In het weerbericht is het in de Kempen altijd een paar graden 

warmer dan de rest van Vlaanderen. Hoe komt dat?

Lander: “De Kempen bestaan uit zandgronden. Een zandgrond 

wordt gekenmerkt door een lage warmtecapaciteit, waardoor 

die grond snel opwarmt en afkoelt. Daarom halen we in de 

Kempen tijdens de zomer de hoogste temperaturen en tijdens 

de winter de laagste temperaturen. De extremen zijn hier het 

grootst. Bovendien houdt onze zandgrond het water veel 

minder goed vast. Water in de bodem zorgt voor kleinere 

temperatuurvariaties. Zo kwam het ook dat het vorig jaar 40 

graden Celsius kon worden. Het was toen erg droog, waardoor 

er amper of geen water aanwezig was voor het milderende 

effect. Als het toen net geregend had, was het waarschijnlijk 

niet meer dan 38 graden geworden.” 

Inge: “In zandbodems kan het regenwater wel goed infiltre-

ren. De Kempen zijn de waterschuur van Vlaanderen. Maar nu 

wordt er nog veel te veel water in de winter afgeleid naar 

rivieren en zo naar de zee. We hebben dat water nodig als 

buffer voor de droge periodes.”

Lander: “Maar ook het waterbeleid van de vorige eeuw heeft 

onze regio gevoeliger gemaakt voor droogte. We hebben 

jarenlang een beleid gevoerd om water zo snel mogelijk weg te 

krijgen en daarmee het risico op overstromingen en water-

Betekent dit ook dat de Kempen extra gevoelig zijn voor 

droogte?

Lander: “Hogere temperaturen zorgen voor meer verdam-

ping, waardoor er in de Kempen op een warme zomerdag 

meer water zal verdampen en het tekort sneller groter zal 

worden.” 

Kathleen: “In de Kempen wordt heel wat van het water dat 

infiltreert naar het grondwater opnieuw onttrokken voor 

drinkwater, maar ook voor de industrie ... Afhankelijk van de 

zone wordt er 15 tot 30 procent van het water dat infiltreert 

naar het grondwater opnieuw onttrokken. Hoe zuiniger we 

omgaan met drinkwater en hoe meer we extra water laten 

infiltreren, hoe beter we lange periodes van droogte zullen 

kunnen overbruggen.”

Info en tickets

cultuurcentrum@herentals.be, www.schaliken.be
Cc ’t Schaliken, Grote Markt 35, tel. 014-21 90 88,

Meer informatie
www.kempen2030.be

Hoe kunnen we zelf als burgers ons steentje bijdragen?

Inge: “Zorg er ook voor dat het overtollige regenwater, 

bijvoorbeeld na een hevige regenbui, kan infiltreren. Dat kan 

eenvoudig, door de hemelwaterput niet te laten overlopen in 

de riolering maar het water af te leiden naar je tuin, waar het 

rustig in de grond kan trekken. Op die manier vul je het 

grondwater aan en ben je aan het watersparen voor droge 

periodes. Het is ook belangrijk dat we anders naar bomen 

beginnen te kijken. Niet alleen focussen op de bladval in de 

herfst, maar ze naar waarde schatten voor hun schaduw in de 

zomer. Een boom heeft een dubbel verkoelend effect, door de 

schaduw maar ook door het verdampen van water. Eén boom 

werkt zo als tien airco’s. Nu gericht bomen planten is enorm 

belangrijk. Kies daarbij voor bomen die een mooie kruin 

mogen krijgen. Stel je alvast voor hoe je onder je boom 

verkoeling zal vinden in een hangmat …”

Kathleen: “Ga na waar je drinkwater kan vervangen door 

regenwater. Bijvoorbeeld voor het doorspoelen van het toilet 

of het gebruik in de tuin. Maar ook door in het algemeen 

spaarzaam om te gaan met water, zowel drink-, regen- als 

grondwater, draag je als burger je steentje bij. Hoe minder we 

verbruiken, hoe meer water beschikbaar blijft voor landbouw, 

beken, rivieren, waterbehoevende sectoren, …”

Nu gericht bomen planten is 
enorm belangrijk. Eén boom werkt 

als tien airco’s.



4412

STEDELIJKE ACADEMIES

september 2020

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Open dag

Op zondag 13 september staan de deuren van de Stedelijke 

Academie voor Muziek, Woord en Dans open. Van 11 tot 16 

uur zijn er doorlopend korte optredens door de leerlingen. U 

krijgt de mogelijkheid om meer dan twintig muziekinstrumen-

ten te horen en te zien. 

Het kan allemaal in de Stedelijke Academie voor Muziek, 

Woord en Dans!

Smelt u bij mooie woorden, ontroerende zinnen of pittige 

teksten? Wilt u spreken, spelen, vertellen en uw stem 

ontdekken? Is uw zoon of dochter een spring-in-’t-veld die wil 

lopen, springen, wervelen en dansen op muziek? Voelt u het 

kriebelen om een instrument te bespelen? Of zingt u graag? 

Hebt u kinderen van 6 of 7 jaar die op een speelse manier 

willen proeven van muziek maken, spelen en vertellen? 

Ook voor dans en voor woordkunst staan de leerkrachten klaar 

met meer informatie. Kinderen van 6 en 7 jaar kunnen 

kennismaken met initiatie muziek en woord tijdens een leuke 

doe-mee-les. Verder is er een gezellige bar, waar u met een 

lekker drankje kunt napraten over al het moois dat u hoorde en 

zag.

Vanwege de coronacrisis is het mogelijk dat het programma 

verandert! Raadpleeg de website www.samwdherentals.be 

voor de actuele stand van zaken.

Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans 

tel. 014-21 33 05

Inschrijven

Meer informatie

Denkt u dat muziek, woord of dans iets voor u is? Neem een 

kijkje op de website en schrijf u online in. U kunt ook een 

afspraak maken met het secretariaat. 

Het secretariaat is van 24 tot 28 augustus en op 30 augustus 

open van 14 tot 19 uur. Vanaf 1 september kunt u er terecht op 

maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 15 tot 20 uur, op 

woensdag van 12 tot 20 uur en op zaterdag van 9 tot 13 uur.

Hikstraat 28

www.samwdherentals.be
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Nieuw in de bib: e-boeken lenen 
op uw eigen toestel!

Binnenkort kunt u als lid van de bibliotheek e-boeken 

lenen op uw eigen apparaat. Een e-boek lenen of 

reserveren doet u via het onlineplatform cloudLibrary. 

U kunt zich hierop aanmelden via uw Mijn Bibliotheek-

account. CloudLibrary is erg gebruiksvriendelijk, zodat 

jong en oud, digitaal vaardig en digibeet er vlot mee 

aan de slag kunnen. Met één muisklik zet u e-boeken op 

uw apparaat en begint u te lezen.

U kunt twee e-boeken tegelijk lenen voor een periode 

van zes weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwij-

nen de e-boeken vanzelf van uw toestel. Over boetes 

hoeft u zich dus geen zorgen te maken. Het is ook 

mogelijk om tot twee e-boeken te reserveren.

Het aanbod bestaat voornamelijk uit Nederlandstalige 

boeken en een beperkt aantal Engelstalige werken. De 

collectie richt zich tot volwassen leners en bevat vlot 

leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook 

toegankelijke non-fictie. De meerderheid van Vlaamse 

uitgevers zet haar schouders onder het platform. U 

vindt er boeken van onder meer Arnon Grunberg, Luc 

Deflo, Pieter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci French, Rudi 

Vranckx, Bart Aerts en Pascale Naessens. Hou vanaf 

half september de website van de bib in de gaten voor 

meer informatie over deze nieuwe dienstverlening!

De dienst wordt aangeboden in samenwerking met 

Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca 

(cloudLibrary). 

Meer informatie

Bibliotheek Herentals , Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50, 

www.herentals.bibiotheek.be

Uitleenpost Noorderwijk, Ring 26

BIBLIOTHEEK

Stedelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst 

Markgravenstraat 89

tel. 014-28 51 55

Kom kennismaken! 

www.herentals.be/kunstacademie

Academie voor 
Beeldende en 
Audiovisuele Kunst

De Stedelijke Academie voor Beeldende en Audiovisuele 

Kunst is er voor iedereen vanaf 6 jaar. Kinderen kunnen hun 

creativiteit botvieren in de kinderateliers. Jongeren vanaf 

twaalf jaar starten in de jeugdateliers. Volwassenen kunnen 

zowel overdag als ’s avonds een cursus volgen in tekenkunst, 

beeldhouwkunst, keramiek, schilderkunst, vrije grafiek en 

video en animatie. U hebt geen voorkennis nodig. 

Op zaterdag 29 en zondag 30 augustus bent u tussen 10 en 17 

uur welkom in de academie. De docenten en studenten van de 

verschillende opleidingen staan klaar om al uw vragen te 

beantwoorden. U kunt demonstraties bijwonen en deelne-

men aan een rondleiding. Dat alles gebeurt uiteraard op een 

veilige en aangepaste manier. Aarzel dus niet, kom ontdekken, 

kennismaken en de sfeer opsnuiven. Neem alvast een 

voorproefje op www.herentals.be/kunstacademie.

Inschrijven

Het secretariaat is vanaf 1 september open op maandag, 

dinsdag en woensdag van 13 tot 21 uur en op zaterdag van 9 

tot 13.30 uur.

U kunt zich tot woensdag 30 september inschrijven via 

www.herentals.be/kunstacademie of op het secretariaat van 

de academie.

Meer informatie



HEROPSTART HERENTALSE SPORTCLUBS

14 september 2020

Omwille van de huidige situatie en maatregelen rond COVID-19 besliste Sport Vlaanderen om de Maand van de 

Sportclub te annuleren. De Herentalse verenigingen die zich hadden ingeschreven, kunnen echter blijven rekenen 

op ondersteuning van de stad bij de promotie van de coronaveilige heropstart van hun activiteiten. Wilt u graag 

deelnemen aan een activiteit? Neem dan eerst contact op met de club om zeker te zijn dat deze doorgaat.

Trek sportieve kleren en loopschoenen aan. 

Atletiekpiste Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60 

Vraag naar Peter of Marc

Elke dinsdag en donderdag | 19.00-20.30

Atletiekclub Herentals 

Ÿ Benjamins (°2011-2012)

Deelnemers komen, eventueel met begeleider, naar de piste 

en vragen daar naar de betrokken trainer.

Vraag naar Babs of Andy 

 Elke maandag en donderdag | 19.00-20.30

Ÿ Miniemen (°2007-2008) en cadetten (°2005-2006) 

Ÿ Pupillen (°2009-2010) 

Elke dinsdag en vrijdag | 19.00-20.00

Vraag naar Joeri

Scholieren (°2004 of vroeger) sturen eerst een mail naar 

achl@atletiek.be om aan te geven in welke discipline zij 

geïnteresseerd zijn (afstand, spurt, springen, werpen, …). Ook 

G-sporters sturen een mail om concreet af te spreken.

Meer informatie: achl@atletiek.be, www.achl.be 

Trek uw wandelschoenen aan en breng nordicwalkingsticks 

mee. U kunt ook sticks van de club gebruiken. Laat vooraf 

weten of u aanwezig zal zijn.

Ÿ Dinsdag 15 september | 10.00 | Initiatie nordic walking

Meer informatie: leo.goris51@telenet.be, www.nwtals.be

Nordic Walking Herentals
Parkeerterrein Netepark, Vorselaarsebaan 56

Meer informatie: schaatsklas@hyc.be, www.hyc.be 

Herentalse IJshockeyclub

 Zondag 4 en 11 oktober | 08.00-09.30

Ÿ Kinderen (tot en met 10 jaar) zonder schaatservaring en 

kinderen (tot en met 12 jaar) met schaatservaring

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60 

Breng een helm (fietshelm, skatehelm, ...) en handschoenen 

mee en indien mogelijk ook schaatsen en knie- en elleboogbe-

schermers. De club zorgt voor sticks en heeft ook enkele paren 

schaatsen en beschermers ter beschikking.

Ÿ  Vanaf 12 jaar | Elke woensdag | 19.30-20.30

Trek sportieve kleren en loopschoenen aan. 

Jogclub Herentals 

www.jogclubherentals.be, jogclubherentals@hotmail.com

Atletiekpiste Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60 

Meer informatie: gsm 0495-59 17 32, 

Trek uw fietskleren aan, zet uw fietshelm op en spring op uw 

racefiets. Breng ook reparatiemateriaal en eventueel een 

reserveband mee.  

Ÿ Elke zondag | 09.00 | Fietstocht

De Ritsers 
De Hut, Spaanshoflaan/Spaanshofpark 

Meer informatie: www.deritsers.wordpress.com 



 Elke dinsdag | 18.00-19.00 | Sport Vlaanderen

Herentalse Basketbalclub (HBBC) 
kOsh Campus De Vesten, Augustijnenlaan 32 

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60 

Ÿ Jongens en meisjes °2013 of later

Ÿ Jongens en meisjes °2011-2012

 Elke woensdag | 16.30-18.00 | Campus De Vesten

 Elke maandag | 18.00-19.30 | Campus De Vesten 

kOsh Campus Ieperstraat, Ieperstraat 5

 Elke woensdag | 15.00-16.30 | Campus De Vesten 

Ÿ Jongens en meisjes °2009-2010

 Elke dinsdag en donderdag | 18.00-19.30 | Campus De 

Vesten 

Ÿ Meisjes °2005-2008

 Elke donderdag | 18.00-19.30 | Campus Ieperstraat

De Herentalse Basketbalclub zet de hele maand zijn deuren 

open. Alle geïnteresseerden zijn welkom om drie keer gratis 

mee te trainen. 

Meer informatie: www.hbbc.be/informatie/trainingen, 

jef.dankers@outlook.be

Trek gemakkelijke sportkleren en basketschoenen aan. 

www.karateherentals.be 

Meer informatie: fransvandevel@hotmail.com, 

Okinawa Karate

Ÿ Vanaf 13 jaar

 Elke dinsdag | 19.30-21.00 | De Vossenberg

 Elke donderdag | 19.30-21.00 | Sport Vlaanderen

Ÿ Van 7 tot 12 jaar

Trek sportieve kleren aan. Trainen gebeurt op blote voeten.

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

 Elke dinsdag | 18.30-19.30 | De Vossenberg

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107

 Elke donderdag | 18.30-19.30 | Sport Vlaanderen 

 Dinsdag 1 september | 19.00-20.30

Ÿ °2008-2009

Voetbalclub Kon. Noordstar VV

 Maandag 7 en 28 september | 17.45-19.15

 Dinsdag 1 september | 16.00-18.45

 Woensdag 2 en 30 september | 18.15-19.30

Ÿ  °2010

Tarwestraat 11/1

 Dinsdag 29 september | 17.15-18.45

 Woensdag 2 en 30 september | 18.00-19.30

Ÿ °2011-2012 en °2014-2015

Ÿ °2006-2007

 Maandag 7 en 28 september | 19.00-20.30

Ÿ °2013

Ÿ °2004-2005

 Woensdag 30 september | 19.30-21.00

Trek sportieve kleren, schoenen en eventueel scheenbe-

schermers aan. Schrijf vooraf in via e-mail.

Meer informatie: sven.sterckx@telenet.be, www.noordstar.be 

Herenthoutseweg 118

Zin om te voetballen bij VC Herentals? Kom dan in september 

een keer gratis meedoen. Op www.vcherentals.be ziet u 

wanneer de leeftijdsgenoten trainen. Trek sportieve kleren, 

voetbalschoenen (multistuds) en scheenbeschermers aan. 

Zorg eventueel zelf voor een oefenbal. 

Meer informatie: jeugd@vcherentals.be, 

www.vcherentals.be, gsm 0477-34 49 80

Voetbalclub VC Herentals

Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

Ÿ Van 7 tot 14 jaar | Wakamono do (ju jutsu voor jeugd)

 Elke maandag | 20.00-21.30

Makoto Jutsu Do

 Elke zaterdag | 09.00-10.00

Ÿ Vanaf 14 jaar | Budo (ju jutsu)

Ÿ Vanaf 16 jaar | Katana do (zwaardtrainingen) 

 Elke maandag | 19.00-20.00

Trek sportieve kleren aan (een gesloten T-shirt, polo of 

sweater). Laat vooraf weten wanneer u mee komt trainen. 

Meer informatie: julius.verachtert@telenet.be, 

gsm 0474-03 61 50, www.makotojutsudo.com   

 Elke zaterdag | 10.30-11.30

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107

U kunt in september twee gratis trainingen volgen. Trek 

gemakkelijke sportkleren aan en breng binnensportschoenen 

mee. Op blote voeten trainen kan ook.

Ÿ Vanaf 14 jaar | Elke woensdag | 19.30-22.00

Meer informatie: wingfightherentals@herentals.be, 

www.thewingrevolution.be, gsm 0477-95 67 62

Wing Fight Herentals
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Versmissen Jef
Rechthoek



Duikschool Campinia
Sporthotel Sport Vlaanderen, Vorselaarsebaan 60

Ÿ Woensdag 23 september | 19.00-20.00 | Infosessie over 

duikinitiatie

Meer informatie: vragen@campinia.be, www.campinia.be

Herentalse Badmintonclub (HBC)
Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107 

Ÿ Elke woensdag | 18.00-20.00 | Vrij spelen

Ÿ Elke vrijdag | 21.00-23.30 | Vrij spelen 

Trek sportieve kleren aan en breng binnensportschoenen 

mee. De club stelt rackets ter beschikking. 

Ÿ Elke maandag en donderdag | 21.00-23.30 | Gratis initiatie 

Meer informatie: www.herentalsebc.be

In september starten heel wat Herentalse verenigingen 

met hun nieuwe werkjaar. Bent u nog op zoek naar een 

leuke vrijetijdsbesteding voor uw kinderen? Laat hen 

dan gerust een keertje meespelen. Bij een jeugd- of 

sportvereniging kunnen de kinderen zich eens goed 

uitleven na een lange schoolweek. Ze maken er nieuwe 

vrienden, zijn actief, sportief en creatief bezig en leren 

hoe ze met een hele groep kunnen samenwerken. 

Ook volwassenen kunnen terecht bij tal van sport- en 

socioculturele verenigingen. Op www.herentals.be/ 

verenigingen vindt u een overzicht van alle Herentalse 

verenigingen en hun contactgegevens. Neem er zeker 

een kijkje, er is voor elk wat wils.

Wist u trouwens dat het stadsbestuur de erkende 

Herentalse verenigingen ondersteunt om een kwali-

teitsvolle G-sportwerking te organiseren? Kinderen, 

jongeren en volwassenen met een handicap krijgen bij 

G-sportclubs de kans om op hun eigen niveau te 

sporten. Meestal sporten G-sporters in een apart team 

binnen de club, maar soms sporten ze gewoon samen 

met leden zonder beperking. U vindt alle informatie op 

www.herentals.be/g-sport.

Welkom bij de Herentalse 
verenigingen

Foto: De Milieuboot

tel. 014-21 21 86, info@herentals.be, 

Meer informatie

www.facebook.com/sportenjeugd.herentals 

Sport en jeugd, Markgravenstraat 107, 

Trek gemakkelijke kleren en platte schoenen aan. Bevestig uw 

komst vooraf via e-mail.

Witbos z/n

Ÿ Zondag 13 september | 10.00-12.00 | Golfinitiatie

Meer informatie: www.golfclubwitbos.be, 

info@golfclubwitbos.be

Golfclub Witbos

Ÿ Elke donderdag | 19.00-21.00

Sportcomplex De Vossenberg, Markgravenstraat 107

Ÿ Elke dinsdag | 13.00-15.00

gsm 0474-05 62 93 

Trek schoenen met vlakke zolen aan.

Meer informatie: payneleysen@hotmail.com, 

Short Mat Bowls Club Herentals

Verenigingen met vragen over de heropstart in tijden 

van corona kunnen terecht bij de vrijetijdsdiensten van 

de stad. De stad kreeg ook middelen van de Vlaamse 

overheid om de verenigingen financieel te ondersteu-

nen. Een eerste actie op korte termijn is de eenmalige 

verdubbeling van de werkingssubsidies. Daarnaast 

kunnen verenigingen een financiële ondersteuning 

krijgen voor de materialen die ze moeten kopen en 

maatregelen die ze moeten nemen om hun activiteiten 

coronaveilig te maken. verenigingen kunnen deze 

ondersteuning aanvragen via www.herentals.be/ 

coronaveilig.

Hulp bij een coronaveilige start

Hebt u een (hoofd)animatorcursus gevolgd en uw 

attest behaald? Dan kunt u het inschrijvingsgeld van 

deze cursus terugkrijgen via een subsidie (met een 

maximum van 150 euro). Vraag uw subsidie uiterlijk op 

30 september aan via www.herentals.be/subsidie-

vorming.

Terugbetaling animatorcursus

16 september 2020

HEROPSTART HERENTALSE SPORTCLUBS



 1 De speelpleinen en sportkampen zorgden weer voor veel pret tijdens de zomermaanden. De kinderen van speelplein@ 

morkhoven bouwden alvast een indrukwekkende piramide.

 2  De vele terrassen en de zomerbars maakten het deze zomer extra gezellig in het stadscentrum. Op de foto ziet u de Ernest 

zomerbar op de Grote Markt.

 3  In juli en augustus kon u elke zondag gratis deelnemen aan een . Een ervaren gids nam de deelnemers mee zomerwandeling

langs de mooiste plekjes van het Neteland. Op zondag 2 augustus vertrok een groepje wandelaars aan Golfclub Witbos voor een 

verkwikkende tocht door het groen. 

 1  2 

 3  4 

IN BEELD
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 4  De sporthal van De Vossenberg kreeg de afgelopen maanden een opfrissingsbeurt. De belijning werd vernieuwd en er staan ook 

nieuwe . basketbalpalen
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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

Ÿ alleen na afspraak (schepen.peter.bellens@herentals.be)

Ÿ na afspraak (schepen.pascal.van.nueten@herentals.be)

Ÿ maandag 7, 14 en 21 september van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
Ÿ maandag 28 september van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven

Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

Ÿ iedere maandag van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
Ÿ na afspraak (schepen.yoleen.van.camp@herentals.be)

Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport

schepen Jan Michielsen

Ÿ schepen.jan.michielsen@herentals.be)alleen na afspraak (

Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale 
samenwerking, jumelages

schepen Patrik De Cat

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

Ÿ maandag 7, 14 en 28 septembervan 18 tot 19 uur in het administratief centrum
Ÿ maandag 21 september van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ÿ na afspraak (schepen.stefan.verraedt@herentals.be)

Ÿ maandag 28 september van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
Ÿ na afspraak (schepen.patrik.de.cat@herentals.be)

Financiën, kerkfabrieken, personeel

Ÿ iedere donderdag van 9 tot 10 uur in het administratief centrum

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

Ÿ na afspraak (burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be)
Ÿ maandag 21 september van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk

Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u zonder afspraak bij hen terecht tijdens de spreekuren. 

Die vinden plaats in het administratief centrum (Augustijnenlaan 30), in het Dorpshuis van Noorderwijk (Ring 26) 

en het Dorpshuis van Morkhoven (Dorp 12). U kunt hen ook mailen om een afspraak te maken buiten deze uren.

SPREEKUREN

18 september 2020
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CONTACT

DRINGENDE HULP

Politie, ziekenwagen en brandweer

Antigifcentrum  070-245 245

Gasgeur  0800-65 065

WACHTDIENSTEN

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

Tandartsen  0903-39 969 (1,50 euro/min) 
Op zaterdagen, zondagen en feestdagen van 9 tot 18 uur

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99  014-22 22 00

Van vrijdag om 19 uur tot maandag om 8 uur en op feestdagen

STADSLOKET - Augustijnenlaan 30  014-28 50 50

Academie voor Beeldende Kunst

Markgravenstraat 89 

014-28 51 55

Academie voor Muziek, Woord en Dans

Hikstraat 28 

014-21 33 05

Belastingen 02-575 82 60

Bibliotheek - Gildelaan 13 014-85 97 50

CardStop  070-344 344

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35  014-21 90 88

Defecten aan de openbare verlichting 0800-6 35 35 

Diftar-informatielijn  0800-97 687

DocStop  00800-2123 2123

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22  014-23 17 18

Netepark - Vorselaarsebaan 56  014-85 97 10

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

Recyclagepark - Hemeldonk 10  014-85 92 40

Sport, jeugd en evenementen

De Vossenberg, Markgravenstraat 107

014-21 21 86

Stadsarchief - Augustijnenlaan 1  014-21 28 00

Stedelijke Werkplaats - Hemeldonk 8  014-28 50 50

Toerisme Herentals - Grote Markt 35  014-21 90 88

319

Dagopvang CADO Orchidee - Vorselaarsebaan 1 0474-55 09 24

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1 014-28 20 00

Infopunt senioren - Infopunt dementie

Kringkruidenier - Lierseweg 132  014-24 66 84

Ontmoetingsruimte De Cirkel - Lierseweg 132 014-24 66 93

’t Peeseeke - Lierseweg 132  014-24 66 97

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

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

Ziekenhuis - Nederrij 133 014-24 61 11

Ziekenvervoer (niet dringend)  105

112

STADSDIENSTEN

ANDERE DIENSTEN

ZITDAGEN

september 2020

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
 
Ÿ tweede dinsdag van de maand 

Ÿ Enkel na afspraak: evi.breugelmans@min.soc.fed.be, 
 van 10 tot 12 uur

 tel. 02-528 60 09 (tussen 13.30 en 15.30 uur).

Convent2
Augustijnenlaan 26/1 (Oud Moederhuis)

Ÿ iedere vrijdag van 8 tot 13 uur 

Mobiele Lijnwinkel

Ÿ Augustijnenlaan, toegangsweg Delhaize

Juridisch advies nodig? 

Ÿ U kunt ook een afspraak maken met de dienst rechtshulp 

van de stad (tel. 014-24 66 66).

Ÿ U kunt elke werkdag tussen 14 en 16 uur terecht bij de 

Advocatenlijn Turnhout op het nummer 0476-36 31 92.  

De andere zitdagen in het administratief centrum en 

Convent2 gaan voorlopig niet door. 

Een vraag over uw pensioen?

Ÿ Maak een afspraak met de medewerkers van diensten-

centrum Convent2 (www.herentals.be/afspraak of tel. 

014-28 20 00 ).

Ÿ U kunt het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 

bereiken via  tel. 03-238 60 34.

Een vraag voor het Vlaams Woningfonds?

Fietsgraveren

Ÿ afspraak: www.herentals.be/fietsgraveren

Ÿ verkeerspark Vorselaarsebaan

Ÿ zaterdag 19 september van 13 tot 16 uur

Gemeenteraad

De volgende zitting van de gemeenteraad vindt plaats op 

dinsdag 1 september om 20 uur. Wegens de coronamaatrege-

len verloopt de vergadering digitaal. U kunt alles live volgen via 

de webcast. Surf naar www.herentals.be/gemeenteraad en 

klik op de knop. 



 

ADMINISTRATIEF 
CENTRUM

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

RECYCLAGEPARK

HUMMELTJESHOF

SPORT, JEUGD EN EVENEMENTEN

STADSARCHIEF

STEDELIJKE WERKPLAATS

MA DI WO DO VR ZA ZO

SOCIALE DIENST

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk

DIENST RECHTSHULP

DIENSTENCENTRUM 
CONVENT2

KRINGKRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE 
DE CIRKEL

COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00 09.00-12.00

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

09.00-12.00
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

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

09.00-18.00 09.00-16.30 09.00-16.30 09.00-12.00 08.30-14.30

18.00-20.00 14.00-16.00 10.00-12.00

14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 14.00-20.00 10.00-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

13.00-16.00 13.00-16.00 13.00-16.00 10.00-12.00

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

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

09.00-11.45
18.00-19.00

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

NETEPARK

NA AFSPRAAK

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN

20

09.00-12.0013.00-16.00 09.00-12.00
13.00-16.00

Ÿ Tot en met 31 augustus is het recreatiedomein elke dag open vanaf 9 uur. Het eerste uur kunt u enkel gebruik maken van de speeltuin. 

De zwembaden en het sport- en spelaanbod zijn open van 10 tot 20 uur. 

Ÿ Vanaf dinsdag 1 september gelden de gewone openingsuren. Het buitenbad en het sport- en spelaanbod zijn gesloten.

NA AFSPRAAK

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

september 2020

WEDSTRIJDBAD

RECREATIEBAD EN
DOELGROEPENBAD

17.30-21.00 14.00-21.00 17.30-21.00 17.30-21.00 09.00-17.00 09.00-17.00

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

 AFSPRAAK 

10.00-17.00 10.00-17.0010.00-17.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00 AFSPRAAK 


