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 Laat de winter u niet in zijn greep krijgen 
Beste Herentalsenaren 

Dit weekend vieren we Allerheiligen en Allerzielen, een 

ingetogen moment om stil te staan bij wie niet meer 

onder ons is en een uitgelezen moment om warme 

herinneringen boven te halen. Verdriet voor het verlies 

en vreugde om de mooie gedachten gaan op deze 

momenten samen. Het zal dit jaar zonder een stevige 

steungevende handdruk of een deugddoende knuffel 

zijn. De komende maand dreigt door de opflakkering 

van het coronavirus misschien wel een bijzonder 

donkere periode te worden. Laten we er samen voor 

zorgen dat die hartverwarmende ontmoeting met kerst 

wel weer zal kunnen. Hou nu echt afstand, hoe moeilijk 

ook, en neem geen risico’s.

Met onze coronastudie (www.herentals.be/impact 

corona) willen we peilen hoe we u nog beter kunnen 

ondersteunen in deze bizarre tijden en via Herentals 

Helpt (www.herentals.be/herentalshelpt) koppelen 

we graag uw vraag naar hulp aan gepaste steun, of uw 

zin om mee in te springen aan geschikt vrijwilligers-

werk. Maak alsjeblief gebruik van deze mogelijkheden, 

Herentals is er graag voor u.

En Herentals is er ook graag voor die andere, in en uit 

alle uithoeken van de wereld. In deze Stadskrant zetten 

we met veel plezier deN babbelhoek in de kijker. Een 

warm initiatief, gestoeld op zeer geëngageerde 

vrijwilligers, waar anderstaligen welkom zijn om in een 

aangename sfeer onze spreektaal te oefenen en de 

angst om Nederlands te spreken te overwinnen. Knoop 

jij aan de schoolpoort of in de winkel ook eens een 

vriendelijk gesprek aan met onze anderstalige 

Herentalsenaren? Voorlopig nog even vanop afstand 

uiteraard … 

Uw burgemeester,

Op 11 november herdenken we wapenstilstand en 

vieren we Vrede. Op 15 november vieren we traditio-

neel Koningsdag, een ietwat vergeten dag voor velen 

onder ons. Vorige week kwam onze koning onverwacht 

en groots uit de hoek, een toonbeeld voor respect voor 

familie en menselijke warmte. Misschien moeten we 

opnieuw onze nationale driekleur buitenhangen. 

Mien
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Stad verkoopt afgedankt materiaal 
via onlineveiling

Het stadsbestuur organiseert een verkoop van oude machines 

en ander materiaal dat uit dienst werd genomen. De verkoop 

gebeurt via een onlineveiling in samenwerking met veilingbu-

reau I&O Auctions.

Om deel te kunnen nemen moet u zich registreren op www.io-

auctions.com. Van maandag 26 oktober om 16 uur tot 

maandag 16 november om 18 uur kunt u via deze website een 

bod indienen. Houd er rekening mee dat u boven op dit bod 

nog 17 procent veilingkosten en 21 procent btw betaalt.

Wilt u de goederen eerst bekijken? Dat kan op donderdag 12 

november tussen 10 en 12 uur in het stedelijke magazijn in 

Addernesten. Op donderdag 26 november kunt u de aan u 

toegewezen goederen daar ophalen.

Publieksraadpleging over het nieuwe 
Nood-en-Interventieplan van SUEZ

Als inwoner van Herentals kunt u de ontwerpteksten raad-

plegen. Dat kan in de kantoren van de Federale Dienst Nood-

planning in Antwerpen (Italiëlei 4). Maak vooraf een afspraak 

via noodplanning@fdgantwerpen.be. Als u opmerkingen of 

vragen hebt bij de ontwerptekst, kunt u die doorgeven via een 

invulformulier dat u ter plaatse ontvangt.

Meer informatie: noodplanning@fdgantwerpen.be, 

www.seveso.be

Van 16 november tot 15 december organiseert de gouverneur 

van Antwerpen een publieksraadpleging over het nieuwe 

Bijzondere Nood-en-Interventieplan (BNIP) van SUEZ Water 

Technologies & Solutions (Toekomstlaan 54). Dit bedrijf is een 

sevesobedrijf. Dat betekent dat de onderneming gevaarlijke 

stoffen produceert, behandelt, opslaat of vervoert. Deze 

stoffen kunnen ontvlambaar, giftig of ontplofbaar zijn. Met het 

BNIP wil de overheid zich voorbereiden op bepaalde nood-

situaties. Het plan beschrijft onder meer de mogelijke risico’s, 

de alarmeringsprocedures en de beschermingsmaatregelen 

voor de bevolking.

Hou de straatkolken proper

Toch vinden we tijdens de reinigingsrondes regelmatig afval 

dat helemaal niet in de kolken thuishoort. Bouwafval, cement, 

gestold frituurvet, … dit soort afval doet de afvoerbuis van de 

kolk dichtslibben, met wateroverlast op straat als gevolg. 

Ook uw afvalwater van de schoonmaak kunt u maar beter niet 

in het rioolputje gieten. De producten verontreinigen het 

hemelwater dat in de waterlopen terechtkomt. Bovendien 

zetten de producten zich af tegen de wanden van de infiltratie-

riolen, waardoor die verstopt raken. Het water kan niet in de 

bodem opgenomen worden en wordt in grote hoeveelheden 

naar de achterliggende rioleren afgevoerd, die zo overbelast 

raken.

U hebt misschien gemerkt dat de kolken in uw straat de 

afgelopen maand werden geruimd. De straatkolken zorgen 

voor de afvoer van regenwater naar het riool. Hoe minder 

bladeren en afval er in de opvangbakken zit, hoe beter het 

water wordt afgevoerd. Het is dus belangrijk om de kolken vrij 

te houden.

Autisme Chat: gratis en anoniem

www.ligaautismevlaanderen.be/autismechat

Kreeg u zelf de diagnose van autisme en zit u met vragen of 

botst u op moeilijkheden? Hebt u opvoedingsvragen over uw 

kind met autisme? Wilt u graag kwijt wat u moeilijk vindt in de 

relatie met uw kind, partner, broer of zus met autisme? Neem 

dan contact op met de Autisme Chat van Liga Autisme 

Vlaanderen. Professionele medewerkers van de vier Vlaamse 

thuisbegeleidingsdiensten luisteren naar u en denken met u 

mee. De Autisme Chat is bereikbaar via www.ligaautisme-

vlaanderen.be/autismechat op maandag, dinsdag en 

donderdag van 18 tot 22 uur en op woensdag van 14 tot 22 uur.

Meer informatie: 



Bent u geïnteresseerd? Dan kunt u uw officiële kandidatuur in 

een gesloten enveloppe afgeven in het administratief centrum 

(Augustijnenlaan 30), uiterlijk op vrijdag 13 november om 10 

uur. Gedetailleerde info zoals een brochure, plattegronden, 

een ontwerpovereenkomst en een biedingsformulier vindt u 

op www.herentals.be/oude-zalm.

Stad verhuurt handelspand op Grote 
Markt

Het stadsbestuur verleent een nieuwe handelshuur voor het 

handelspand De Oude Zalm (Grote Markt 27). Dit historisch 

waardevolle pand is erkend als monument, heeft een 

strategische ligging op de hoek van de Grote Markt en de 

Zandstraat en komt in aanmerking voor detailhandel, horeca 

of een combinatie van beiden.

Meer informatie: www.herentals.be/oude-zalm
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Op de website vindt u een overzicht van alle kinderop-

vangmogelijkheden in Vlaanderen, zowel onthaal-

gezinnen als groepsopvang. Een gebruiksvriendelijke 

wegwijzer toont u stap voor stap hoe u een aanvraag 

kunt indienen en opvolgen. U kunt de aanvraag volledig 

zelfstandig doen, maar u kunt ook hulp vragen bij de 

sociale dienst van de stad of het Huis van het Kind. Dat 

is handig voor wie niet zo goed Nederlands spreekt of 

hulp nodig heeft bij de aanvraag van bijvoorbeeld een 

toelage.

Opvang nodig voor uw kind?

Opvang.Vlaanderen wordt lokaal mee opgevolgd door 

het Huis van het Kind Middenkempen. Coördinator An 

Van Mechelen is zeer tevreden, want het zoeken naar 

een opvangplaats is nu veel gemakkelijker dan vroeger. 

Dankzij dit nieuwe digitale loket kan zij gezinnen beter 

begeleiden bij hun zoektocht en heeft zij een beter 

zicht op de mogelijkheden voor kinderen met een 

bijzondere zorgbehoefte of voorrangsgroepen. 

Meer informatie: Huis van het Kind Middenkempen, 

Lierseweg 132, huis.van.het.kind@regioneteland.be, 

Doe een aanvraag via Opvang.Vlaanderen 

Een tip van An: “start uw zoektocht naar kinderopvang 

al tijdens uw zwangerschap.“

tel. 014-24 66 47

Als ouder wilt u het beste voor uw kind. En dat betekent 

ook dat u kinderopvang wil die aansluit bij uw manier 

van opvoeden, in uw wijk of onderweg naar uw werk. 

Dankzij de website Opvang.Vlaanderen wordt het 

vinden van een opvangplaats kinderspel.

en volg uw eigen dossier op.

Inspiratiecafé voor wie een 
(klein)kind verloor

Op donderdag 26 november organiseren Convent2 en het 

seniorenoverleg een inspiratiecafé voor (groot)ouders die een 

(klein)kind verloren hebben. Rouwcoaches Kathleen Weuts 

van Lou’k up en Kim Peeters van Be-Lief maken rouw en verlies 

op een laagdrempelige en positieve manier bespreekbaar. U 

kunt er lotgenoten ontmoeten en u krijgt tips over hoe u met 

uw verlies kunt omgaan. Het inspiratiecafé start om 19 uur en 

vindt plaats in dienstencentrum Convent2. Deelnemen is 

gratis, maar u moet zich wel vooraf inschrijven.

Meer informatie en inschrijvingen: dienstencentrum 

Convent2, Augustijnenlaan 26/1, tel. 014-28 20 00, 

dienstencentrum@herentals.be
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Participatie. Dat pakken we samen aan!
In het bestuursakkoord van de stad lezen we dat inwoners die willen participeren in het bestuur, recht hebben op 

toegankelijke en correcte informatie. Van bij de start van grote projecten organiseren we daarom participatie- en 

inspraakmomenten. Zo krijgen inwoners en experten tijd om hun mening te geven en werken we van bij het begin 

aan een draagvlak. Bij projecten die een grote impact hebben op de omgeving verplichten we projectontwikkelaars 

om vooraf buurtbewoners te betrekken en inspraak te geven. Dat klinkt mooi. Maar hoe wil het stadsbestuur dit 

aanpakken? We vragen het aan participatieambtenaar Jo Spiessens, die sinds kort bij de stad werkt.

Een participatieambtenaar, wat is dat nu eigenlijk?

Mijn werk kan het beste worden omschreven met een 

vergelijking uit de basketbalwereld. Een collega van de 

gemeente Balen had het over een pivoterende ambtenaar. In 

het basketbal is een pivoterende speler iemand die met de bal 

in de hand, één voet zoveel mag verplaatsen als hij wil, zolang 

hij de andere voet maar op de grond houdt. Zo kan hij de bal in 

alle richtingen spelen en een blik houden op het hele veld. Dat 

is exact wat we met participatie kunnen doen: de ambtenaar 

laten pivoteren. Met één voet staat hij binnen de administra-

tie, dicht bij het bestuur. Om het bestuur achtergrond te geven 

over wat er leeft in de samenleving. En om met de stadsdien-

sten te onderhandelen, om dingen gedaan te krijgen die 

inwoners nodig hebben. Met de andere voet staat hij tussen 

de inwoners, met de vele contacten die hij daar heeft. Als 

brugfiguur tussen burger en stadsbestuur. Op die manier 

mobiliseert hij het sociaal kapitaal dat in een stad aanwezig is.

Als participatieambtenaar 

sta ik met één voet binnen de 

administratie, dicht bij het 

bestuur. En met de andere voet 

vrij bewegend in de stad en de 

dorpen, op zoek naar wat er 

leeft bij de mensen.
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De coronacrisis veroorzaakt natuurlijk heel wat problemen. 

We starten het inspraaktraject daarom met een online-

informatiemoment, dat voor iedereen toegankelijk is. Daarna 

gaan we aan de slag met een kleinere groep, die ‘in het echt’ 

samenkomt en dieper ingaat op de inhoud. Ook hier zijn 

geïnteresseerde buurtbewoners welkom. In deze groep 

respecteren we natuurlijk ook de hygiënische maatregelen en 

de veiligheidsafstand. Als de meetresultaten van het studie-

bureau bekend zijn, herhalen we deze werkwijze. Op die 

manier heeft iedereen de kans om zijn mening te geven.

Hoe gaat het stadsbestuur de buurt dan betrekken?

In willen we samen met de buurtbewo-Wuytsbergen-Ekelen 

ners een oplossing vinden om de verkeersveiligheid in de 

omgeving te verhogen. Daarbij willen we vooral ook het 

sluipverkeer aanpakken. Al bij de structuurschets in 2017 was 

duidelijk dat een oplossing nodig was in de buurt. Het 

stadsbestuur vindt het belangrijk om samen met de bewoners 

te werken aan een aangename omgeving, met aandacht voor 

nieuwe ontwikkelingen, groen, water, mobiliteit en de 

identiteit van de buurt.

Hoe gaat u deze theorie in praktijk brengen? Bijvoor-

beeld in de wijk Wuytsbergen-Ekelen, waar nu een 

belangrijk project voor de buurt gepland staat?

Hoe wil de stad dit concreet aanpakken?

Er komt een proefopstell ing op het kruispunt van 

Wuytsbergen en Vogelzang. Vanaf de herfstvakantie tot de 

zomer van volgend jaar komen daar drie boombakken. 

Fietsers kunnen tussen de boombakken heen rijden, auto’s 

niet. Later zal de stad deze proefopstelling evalueren. Dat 

doen we samen met een studiebureau en een communicatie-

bureau. Het studiebureau voert verkeerstellingen uit en 

verzamelt allerlei technische gegevens. Het communicatie-

bureau gaat in gesprek met de buurtbewoners en wil weten 

wat zij denken over de proefopstelling.
Zijn er nog projecten waarbij de stad op korte termijn 

bewoners wil betrekken?

Waar kunnen geïnteresseerden meer informatie terug-

vinden?

Het  is bezig met de strategisch atelier stadsontwikkeling

herbestemming van de zuidkant van de Grote Markt, waar 

onlangs nog de zomerbar Ernest stond. Het stadsbestuur wil 

hier een parkeervrije ruimte maken, waar het verkeer nog wel 

kan passeren. Maar hoe kunnen we die ruimte concreet 

gebruiken, welke accenten moeten er gelegd worden? Dat zijn 

de vragen die we aan onze bewoners gaan stellen.

Over welke projecten gaat het dan?

Zeer zeker. Vorig jaar zijn de adviesraden van Herentals 

omgevormd tot strategische ateliers. Er is er een voor 

stadsontwikkeling, een voor welzijn en zorg en een laatste 

voor vrije tijd. Elk van die ateliers bereidt op dit moment een 

adviesvraag voor die ze aan de bewoners van Herentals, 

Noorderwijk en Morkhoven zullen voorleggen. Aan de hand 

van de reacties en ideeën van experten, partners en inwoners 

stellen de strategische ateliers dan een advies op voor het 

bestuur. Dat gaat om zeer belangrijke projecten voor de stad.

Het  werkt aan een onderzoek over strategisch atelier vrije tijd

wat volgens inwoners nodig is op de huidige locatie van zaal ’t 

Hof. De stad kocht dit gebouw en het parkeerterrein vorig jaar 

op en wil hier een nieuwe stadsfeestzaal bouwen. Welke 

uitrusting en welke ruimtes mogen er in het nieuwe gebouw 

niet ontbreken? Hoe kan de omgeving beter worden uitge-

rust? Zijn er ingrepen nodig in het openbaar domein of op het 

vlak van parkeren of mobiliteit?

Alle informatie over het project kunt u terugvinden op 

www.herentals.be/wuytsbergen-ekelen. Verder is onze 

inspraakwebsite www.pakherentalsaan.be een belangrijke 

informatiebron. Daar zetten we al onze participatietrajecten 

op. Het brede online-infomoment zal toegankelijk zijn voor 

iedereen. Voor de groep van beperkte omvang selecteert het 

communicatiebureau vertegenwoordigers van de voornaam-

ste belanghebbenden, dus ook bij de buurtbewoners.

Onze inspraakwebsite 

www.pakherentalsaan.be 

is een belangrijke informatiebron. 

Daar zetten we al onze 

participatietrajecten op en 

luisteren we naar uw mening.



Het  gaat aan de slag met buurtzorg. Het atelier welzijn en zorg

stadsbestuur heeft ondertussen al drie buurtzorgnetwerken 

erkend. Dat zijn de buurthuiskamer in het Begijnhof, de 

buurtwerking op de Molekens en Zewopa op Sint-Janneke. 

Maar hoe kan de stad deze netwerken nog beter ondersteu-

nen? Wat zijn hun behoeften en hoe kunnen we het beste de 

doelgroep bereiken? Kan die doelgroep nog verruimd 

worden? We willen de bestaande inspanningen en de vraag 

van inwoners zo meer op elkaar afstemmen en de buurtzorg 

met Herentals Zorgstad nog meer op de kaart zetten.

Misschien wel het belangrijkste project van het stadsbestuur is 

de heraanleg van de as Augustijnenlaan, Belgiëlaan en 

Olympiadelaan (ABO). De heraanleg moet een laboratorium 

worden voor stadsvernieuwing, dus kortweg L-ABO. Een leuk 

woordspel dus. De ABO-as was vroeger een kanaal, maar is 

vandaag een brede weg die een belangrijke mobiliteitsas is 

voor onze stad.

Maar wat kan deze zeer grote publieke plek midden in de stad 

morgen zijn? Dat is het onderwerp van een studie die de stad 

samen met de Vlaamse overheid toevertrouwt aan een 

In de wandelgangen vernamen we nog iets over een 

participatielabo. Wat mogen we ons daarbij voorstel-

len?

8 november 2020

ontwerpteam. Dit team onderzoekt hoe deze plek meer kan 

zijn dan een verbindingsweg. Hoe kan de ABO-as aangepast 

worden aan de nieuwe eisen voor een moderne stad? Hoe kan 

de as bijdragen aan de identiteit en beleving van Herentals? 

Wat kan ze betekenen voor bijvoorbeeld klimaataanpassing of 

hernieuwbare energie?

Zoiets wil de stad niet enkel laten onderzoeken door een 

bureau dat data en kaarten analyseert. We willen ook luisteren 

naar verenigingen en organisaties, scholen, handelaars en alle 

Herentalsenaren met een goed idee of ambitie. Daarom 

lanceert de stad binnenkort samen met het ontwerpteam een 

PARTICIPATIE

De stad wil dit project niet 

enkel laten onderzoeken door 

een bureau dat data en kaarten 

analyseert. We willen ook 

luisteren naar verenigingen en 

organisaties, scholen, handelaars 

en alle Herentalsenaren met 

een goed idee of ambitie.

Op  wil de stad de inwoners van www.pakherentalsaan.be

Herentals, Noorderwijk en Morkhoven nauwer in contact 

brengen met het beleid. Via deze website deelt de stad 

informatie over projecten en luisteren we naar verschillen-

de meningen die er zijn. U kunt op de website heel 

eenvoudig zelf reageren, uw ideeën doorsturen, en 

samenwerken met de stad.

Wilt u Herentals mee aanpakken of geïnformeerd blijven 

over de verschillende participatietrajecten van de stad, 

registreer u dan op de website. We zien u graag op het 

platform.

Pak Herentals mee aan! Registreer u op de website.

Meer informatie

tel. 014-28 50 50, participatie@herentals.be

Dienst communicatie en participatie, 
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De stad wil nu een duidelijk beeld krijgen van hoe u het 

leven in coronatijden ervaart, en wat onze prioriteiten 

moeten zijn om u te ondersteunen in deze bijzondere 

tijden. Laat het ons weten.

De impact van corona op ons leven is niet te onderschat-

ten. Uw kinderen konden niet meer naar school, of u zag 

uw kleinkinderen nog amper. Het sociale en culturele leven 

in onze anders zo levendige stad viel op slag stil, sporten 

werd een individuele aangelegenheid en onze onderne-

mers moesten zich in sneltreinvaart aanpassen. Het zijn 

maar enkele voorbeelden.

Hoe kunnen wij u ondersteunen in deze bijzondere tijden? 

Doe mee met onze coronastudie

Doe mee aan ons onderzoek via www.herentals.be/ 

impactcorona. Deelnemen kan nog tot en met 10 novem-

ber, uiteraard volledig anoniem.

We verwerken de antwoorden en gebruiken het resultaat 

om ons beleid af te stemmen op wat er in Herentals nodig 

is, morgen én op langere termijn. Zo kunnen onze verschil-

lende diensten zo specifiek mogelijk en oplossingsgericht 

aan de slag om u te ondersteunen. Het delen van uw 

ervaring is dus van grote waarde voor ons, voor uzelf en 

alle inwoners.

Investeer mee in zonnepanelen
De stad laat een nieuwe installatie van zonnepanelen op het woonzorgcentrum Sint-Anna plaatsen. Daarvoor 

werken we samen met de Kempense burgercoöperatie Campina Energie. Die biedt inwoners uit de regio de kans 

om te participeren in dit project. Als inwoner van Herentals krijgt u voorrang op de aankoop van aandelen.

Aarzel niet. Intekenen kan vanaf nu via de website van 

Campina Energie: https://aandelen.campinaenergie.be/

Wilt u intekenen op dit participatieproject? 

kapitaalronde_herentals.

Op 26 oktober vond er een online-informatieavond plaats. 

Hebt u deze infoavond gemist? Geen probleem. U vindt de 

verschillende presentaties terug op

www.herentals.be/info-energie. 

Raadpleeg zeker ook de uitgebreide informatienota over de 

aanbieding van aandelen door Campina Energie op  

www.campinaenergie.be/informatienota.

Infoavond gemist? Geen probleem.
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Renovatie Kunstencampus van start
Met de Kunstencampus investeert het stadsbestuur fors in zijn academies. De huidige gebouwen van de twee 

academies voldoen niet of zijn te klein. Daarom kocht de stad begin 2015 samen met de lokale politie het gebouw 

van Proximus in de Molenvest, na een jaar intensief onderhandelen. Op 3 november start de verbouwing, die 

ongeveer twee jaar zal duren. Na afloop beschikken we in het centrum van Herentals over een prachtig nieuw 

gebouw, dat een centrale plaats inneemt in het culturele en artistieke leven van onze stad. De totale investering 

bedraagt ongeveer 25 miljoen euro, waar de stad bijna 19 miljoen euro van bijdraagt.

Hoe het begon

De Kunstencampus moet in het najaar van 2022 openen. De 

vereiste werkzaamheden hebben heel wat verkeershinder in 

de omgeving tot gevolg. Toch kan doorgaand verkeer zo veel 

mogelijk blijven passeren. Tegelijk werkt de stad volop aan een 

mobiliteitsplan. Deze opdracht start nog dit jaar, of bij het 

begin van volgend jaar. In dit mobiliteitsplan bekijken we ook 

de verkeers- en parkeersituatie in de Molenvest.

Het gebouw was oorspronkelijk van Proximus, dat er grote 

technische ruimtes met telefooncentrales in onderbracht. 

Dankzij de moderne technologie past de huidige technische 

installatie in één aparte, afgesloten ruimte van de Kunsten-

campus. De rest van de ruimte komt dus vrij. Met de aankoop 

van het gebouw van 11.600 vierkante meter was een bedrag 

gemoeid van 5.800.000 euro, waarvan de politie 1.270.000 

euro betaalde.

Verkeershinder Waar gaan we naartoe?

De huidige huisvesting van de academies voldoet al een tijdje 

niet meer. De gebouwen van de ABAK in de Markgravenstraat 

zijn versleten en dringend aan vernieuwing toe. Die van de 

AMWD in de Hikstraat zijn verouderd en te klein, waardoor de 

stad extra klaslokalen moet huren. Een zeer grondige renova-

tie of een verhuizing drong zich op. Deze problemen vinden 

een oplossing in het nieuwe gebouw, waar plaats genoeg is 

voor de studenten van beide academies. Want plaats is er 

nodig. De stad Herentals biedt een breed scala aan kunst-

onderwijs aan. Zo volgen in de ABAK 450 leerlingen les. In de 

AMWD zijn dat er zelfs 1.500.

Het gebouw zal na een grondige verbouwing onderdak bieden 

aan de Academie voor Beeldende en Audiovisuele Kunst 

(ABAK), de Academie voor Muziek, Woord en Dans (AMWD), 

het stadsarchief en de Lokale Politie Neteland. De stad wil 

vooral haar twee academies onder één dak brengen. Zo komt 

de nieuwe Kunstencampus ook aan zijn naam.
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De gevel van het huidige gebouw wordt volledig gestript en 

krijgt een artistiek aanzicht. Op de benedenverdieping komt 

de foyer, die dienst doet als expositieruimte, bar en ontvangst-

ruimte. Een binnentuin trekt daglicht naar binnen. Vanuit de 

foyer kunt u naar de grote en kleine zaal voor concerten of een 

theatervoorstelling. U vindt er ateliers en een buitenatelier 

voor beeldhouwers. 

In de vroegere lokalen van de VDAB neemt het stadsarchief de 

volledige eerste en tweede verdieping in. De depots zullen tot 

4 kilometer archief en cultureel erfgoed huisvesten. Verder is  

er nog ruimte voor lokale verenigingen. 

Een korte rondleiding

Wanneer de twee academies op één locatie onderdak vinden, 

komen de gebouwen van de academies in de Markgraven-

straat en de Hikstraat vrij. Die zal de stad op de markt brengen, 

zodat projectontwikkelaars erin kunnen investeren. Op die 

manier kan de stad ook een deel van haar investering compen-

seren.

Aan de andere zijde van de passage bevindt zich de toegang 

tot het politiekantoor. Op de eerste verdieping komen lokalen 

voor dans, voordracht en woordkunst. Op de tweede verdie-

ping komen naast kantoren ook muzieklokalen. De achter-

bouw van de beide verdiepingen is voor de politie. De derde 

verdieping is bestemd voor verschillende kunstateliers en voor 

een muziekstudio. De Kunstencampus is een belangrijk renovatieproject, en een 

schoolvoorbeeld van duurzaam bouwen en duurzaam gebruik 

van onze omgeving. De Kunstencampus wordt Bijna- 

EnergieNeutraal (BEN) gebouwd. Er komt een goede isolatie in 

de lokalen, en er komen zonnepanelen op het dak. De stad 

vroeg daarom de Vlaamse overheid om de Kunstencampus als 

lokaal klimaatproject te erkennen. Dat gebeurde, en zodoen-

de krijgt de stad een subsidie van 187.500 euro.

Praktisch

Open kunstencentrum in het 
centrum van de stad

Het studiebureau voor de opdracht is FVWW uit Antwerpen. 

Dit bureau kwam als winnaar uit een ontwerpwedstrijd, 

uitgeschreven door de Vlaamse Bouwmeester. Ontwerpers uit 

heel Europa mochten zich kandidaat stellen. De aannemer is 

TM Stadscampus, ook uit Antwerpen. De aannemer voert de 

renovatie uit voor een totaal bedrag van 18.811.223 euro, 

waarvan 14.344.523 door de stad wordt betaald. Het overige 

deel is voor de politie.

De Kunstencampus is een open kunstencentrum en een 

ontmoetingsplek waar kunstenaars uit verschillende discipli-

nes elkaar ontmoeten en beïnvloeden. Met de Kunsten-

campus verwezenlijken we dezelfde visie als met het cultuur-

centrum: een blikvanger in het centrum die voor bedrijvigheid 

en levendigheid zorgt. We versterken op deze manier onze 

stadskern met belangrijke stedelijke functies.

Lokaal klimaatproject
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11.11.11

Changemakers maken het verschil
Ook in 2020 zet 11.11.11 changemakers op een voetstuk. Changemakers zijn sterke mensen en straffe organisaties 

die actie ondernemen. In alle uithoeken van de wereld strijden ze voor mensenrechten, voor democratie, voor een 

planeet die blijft draaien. Broodnodig werk dus. 

Ÿ is klimaatactivist in Bolivia. Hij brengt verschillende Martin 

organisaties samen om het debat te versterken.

Ÿ  vecht voor seksuele rechten in Peru opdat iedereen Jorge

in waardigheid over seksualiteit kan beslissen.

Ÿ  komt op voor betere arbeidsomstandigheden en Athit

leefbare lonen in de Cambodjaanse kledingindustrie.

Zij en vele anderen werken aan een duurzame, leefbare 

toekomst waarin iedereen een plaats krijgt. Maar het wordt 

hun moeilijk gemaakt. De vrijheid van meningsuiting staat op 

veel plaatsen onder druk en de coronacrisis legt de ongelijk-

heid in de wereld pijnlijk bloot. Onvoldoende of ontoegankelij-

ke medische zorg, ontbrekende sociale bescherming en 

gemeenschappen verscheurd door conflict. Net daarom zijn 

deze changemakers belangrijker dan ooit en voert 11.11.11 

campagne om deze krachtige bewegingen en de mensen die 

hen sterk maken in de schijnwerpers te zetten.

Ÿ  strijdt voor de medische hulp voor Maman Migrant

vluchtelingen in Niger.

Ÿ geeft hoop aan Syrische vluchtelingen in Libanon. Rouba 

Ze vecht voor menselijke omstandigheden.

Ÿ  is activiste bij een Congolese burgerbeweging die Judith

ijvert voor vrouwenrechten.

Ÿ Op 29 november kunt u genieten van de multiculturele 

brunch. Die verloopt dit jaar anders dan u gewend 

bent. U kunt niet ter plaatse komen eten, maar u kunt 

uw bestelling tussen 10 en 13.30 uur afhalen in zaal ’t 

Hof (Grote Markt 41). De heerlijke gerechten worden 

bereid door koks van deN babbelhoek. U kunt kiezen uit 

drie menu’s: Thais, Mexicaans of Argentijns. Ter plaatse 

is er ook nog een heerlijk assortiment fairtradewijnen,  

-bieren en -sappen.

Wilt u 11.11.11 steunen?

Geef uw bestelling door tussen vrijdag 30 oktober en 

donderdag 19 november via www.herentals.be/ 

brunch of tel. 014-24 66 84. Volwassenen betalen 18 

euro en voor een kinderportie betaalt u 9 euro. 

Ÿ U kunt 11.11.11 ook steunen via een overschrijving op 

BE30 0000 0000 1111 of via www.11.be/steunen.

Ÿ Er vinden dit jaar geen acties aan de supermarkten 

plaats, maar u kunt nog steeds prachtige wenskaarten, 

fluostiften of heerlijke chocolade bestellen. Op 

acties.11.be kunt u de onlineverkoop van Herentals 

Mondiaal steunen. Uw bestelling wordt aan huis  

geleverd.
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www.facebook.com/deNBabbelHoek

Zeer zeker, de verbondenheid tussen de mensen en de 

gezelligheid doen mensen openbloeien. Er ontstaan veel 

vriendschappen over verschillende cultuurgrenzen heen.

Tel. 014-24 66 84, bieh28@hotmail.com,

Meer informatie

Merken jullie resultaat als mensen een tijdje komen?

Welke activiteiten houden jullie?

Normaal komen we elke week samen op dinsdag van 12.30 

uur tot 15 uur, maar wegens de coronamaatregelen is dat 

momenteel niet mogelijk. We koken sinds 2005 elk jaar 

een heerlijk multicultureel buffet voor de brunch van 

11.11.11. Om de twee jaar nemen we deel aan Wereldtals 

met een eigen activiteit. We bezoeken ook tentoonstelling-

en nemen deel aan andere activiteiten. Verder feesten we 

elk jaar in september samen op het ontmoetingsfeest. 

Sommige van onze bezoekers geven ook wel eens een 

kinderworkshop origami of koken tijdens de Grabbelpas. 

Maak kennis met deN babbelhoek

DeN babbelhoek is zonder twijfel een van de Herentalse changemakers. Anderstaligen zijn er welkom om gewoon 

samen, met Nederlandstalige vrijwilligers, gezellig rond de tafel te zitten en in het Nederlands met elkaar te praten. 

Deelnemen is gratis en inschrijven is niet nodig. DeN babbelhoek, met de hoofdletter N voor Nederlands, is dan ook 

wijd en zijd bekend in onze regio bij onze nieuwkomers. We laten Brigitte, een van de oprichtsters, graag aan het woord 

voor een woordje uitleg over de werking.

Hoe is deN babbelhoek ontstaan?

In 2005 zijn we gestart met de ondersteuning van het 

Lokaal Opvanginitiatief en Vormingplus Kempen. Er was 

een grote behoefte aan een ontmoetingsplaats en er was 

nood aan mogelijkheden om de Nederlandse spreektaal te 

kunnen oefenen. Men wou kunnen oefenen in een veilige 

omgeving, waar je fouten mag maken. Dat het allemaal 

gratis kon, en met een kopje koffie of thee erbij, maakte 

het tot een succesformule.

Wie kan naar deN babbelhoek komen?

DeN babbelhoek is er voor anderstaligen die hun 

Nederlands willen oefenen. Iedereen is welkom. We 

komen samen in de Nederrij 115. We werken met een 

tiental Nederlandstalige vrijwilligers en ontvangen elke 

week tien tot twintig anderstalige bezoekers.

We zijn trouwens altijd op zoek naar gemotiveerde 

vrijwilligers. Wie geïnteresseerd is, kan contact opnemen 

met de dienst gelijke kansen van de stad (tel. 014-24 66 43, 

gelijke.kansen@herentals.be).

Brigitte

archieffoto
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Ÿ Laat uw verwarmingstoestellen en schoorsteen regelma-

tig onderhouden door een vakman. Onderhoudsregels, 

wettelijke verplichtingen en een lijst van erkende vaklui 

vindt u op www.veiligverwarmen.be.

CO ontstaat bij verwarmingstoestellen die werken met een 

vlam, zoals toestellen op gas, kolen, mazout of petroleum. 

Hebt u zo'n toestel in huis, neem dan de nodige maatregelen 

om CO te voorkomen.

Mogelijk hebt u te maken met een CO-vergiftiging. Wacht niet 

tot het te laat is! Open ramen en deuren, schakel het verwar-

mingstoestel indien mogelijk uit en ga naar buiten. Heeft 

iemand in huis het bewustzijn verloren? Evacueer het 

slachtoffer en bel het noodnummer 112.

Bron: Vlaamse Logo's en Instituut Gezond Leven

Ÿ Kijk regelmatig de vlammen van uw gastoestellen na. 

Blauwe vlammen wijzen op een goede verbranding. Gele 

of oranje vlammen wijzen op een slechte verbranding en 

dus op CO-gevaar.

Geef CO geen kans

Ÿ Zorg voor voldoende verluchting in kamers met een  

verwarmingstoestel.

Elke herfst en winter horen we in het nieuws dat mensen in het 

ziekenhuis belanden of zelfs sterven door CO-vergiftiging. CO 

of koolstofmonoxide is een giftig en heel gevaarlijk gas. Het is 

kleurloos, geurloos en smaakloos. U merkt dus niet dat het in 

uw woning voorkomt. 

Ÿ Uw huisdieren gedragen zich vreemd. Ze zijn onrustig of 

vallen zelfs flauw.

Ÿ Als u thuis bent, hebt u vaak last van hoofdpijn en voelt u 

zich duizelig en misselijk.

Bij een grote concentratie CO in huis treden deze gezondheids-

klachten snel op. Bent u misselijk en hebt u hoofdpijn? Bent u 

moe en duizelig en hebt u het gevoel dat u gaat flauwvallen? 

Ÿ De gezondheidsklachten nemen af als u verlucht of naar 

buiten gaat.

Ÿ U ziet condenswater op de ramen en er is veel vocht en  

damp in de woning.

De volgende signalen kunnen erop wijzen dat er CO in uw 

woning is:

Ÿ U en uw huisgenoten of bezoekers ervaren op hetzelfde 

moment gezondheidsklachten.

Ÿ U ervaart deze gezondheidsklachten telkens bij dezelfde 

activiteit, zoals tijdens het afwassen, het douchen of 

baden.

Opgepast voor CO-gevaar

VEILIG DE WINTER DOOR
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U hebt misschien de gewoonte om de deuren in huis open 

te laten. Dat kunt u beter niet doen! Alle binnendeuren 

dichtdoen, vooral ’s nachts, is van levensbelang. Want als 

er brand uitbreekt, houdt zelfs een gewone, niet-

brandwerende deur de verstikkende rook tot twintig 

minuten tegen. Zo is er meer tijd om uzelf en uw gezin in 

veiligheid te brengen als een rookmelder alarm slaat.

Rookmelders zijn trouwens helemaal niet duur en 

makkelijk zelf te plaatsen. Om wettelijk in orde te zijn, 

moet u in uw woning op elke verdieping minstens één 

rookmelder hebben. In kamerwoningen moet er zelfs in 

elke kamer een rookmelder zijn.

Wilt u nóg beter voorbereid zijn? Oefen dan samen met uw 

huisgenoten een  in, zodat u de woning snel vluchtplan

kunt verlaten bij brand.

Meer informatie: doededeurdicht.be

Doe de deur dicht 
en red levens bij brand

Omdat Herentals ettelijke kilometers wegen telt en de 

strooidiensten niet overal tegelijk kunnen zijn, gaan de 

strooiploegen in fasen te werk.

De strooiploeg staat klaar

Tot eind maart staan de uitvoeringsdiensten vierentwintig uur 

per dag en zeven dagen per week paraat om gladde wegen te 

bestrijden. De strooidiensten van de stad zorgen voor de 

gemeentelijke wegen en fietspaden, de strooidiensten van het 

Vlaamse gewest voor de gewestwegen (Poederleeseweg, 

Lierseweg, Lichtaartseweg, Aarschotseweg, Geelseweg, 

ringlaan, ...).

Houd er rekening mee dat het gestrooide zout tijd nodig heeft 

om zijn werk te doen. Het zout heeft enkel effect als er 

intensief over gereden, gefietst of gestapt wordt.

Ÿ In de eerste fase pakken de strooiploegen de drukste 

wegen en fietspaden aan. Ze besteden in het bijzonder 

aandacht aan de bereikbaarheid van het ziekenhuis, het 

station en de industriezone.

Ÿ Pas daarna strooien de diensten op aanvraag.

Ÿ In een volgende fase trekken de strooidiensten naar de 

belangrijkste wegen binnen woonwijken.

Ÿ Daarna rijden ze langs de belangrijkste invalswegen en 

hellingen. Ze zorgen er ook voor dat scholen en andere 

openbare gebouwen veilig bereikbaar zijn. Op school-

dagen volgen de strooiploegen dan ook andere rondes dan 

tijdens het weekend of vakanties.

Oudere en zorgbehoevende mensen kunnen met de raam-

affiche van Convent2 hulp vragen aan buurtbewoners. U kunt 

de affiche downloaden op www.herentals.be/sneeuwvrij of 

aanvragen bij het dienstencentrum (tel. 014-28 20 00).

Hou de stoep sneeuw- en ijsvrij

Als u ergens kapotte straatverlichting opmerkt, kunt u dat 

melden bij Fluvius. Noteer eerst het nummer van de paal of 

het dichtstbijzijnde huisnummer en geef uw melding door via 

www.straatlampen.be. Fluvius herstelt de defecte straatlamp 

normaal gezien binnen veertien dagen.

Bij sneeuwval of ijzel bent u verplicht om de stoep voor uw 

woning sneeuw- en ijsvrij te maken. U kunt gebruikmaken van 

strooizout, maar een sneeuwschop en een veegborstel 

werken ook altijd. Veeg de sneeuw samen op de stoeprand en 

niet in de goot. Zo kan het smeltwater sneller wegstromen.

Voor appartementsgebouwen is het sneeuw- en ijsruimen de 

verantwoordelijkheid van de huisbewaarder of syndicus. Is er 

geen verantwoordelijke aangesteld, dan zijn de bewoners van 

de gelijkvloerse verdieping verplicht om de stoep te onder-

houden. Is de gelijkvloerse verdieping onbewoond, dan gaat 

de verplichting over op de bewoners van de eerste verdieping, 

enzovoort.

Defecte straatlampen
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Volg ook de zes gouden regels

Ÿ Respecteer de hygiëneregels

Ÿ Doe uw activiteiten liefst buiten

Ÿ Denk aan kwetsbare mensen

Ÿ Volg de regels voor bijeenkomsten

Boodschappen (laten) doen

Ÿ Beperk uw nauwe contacten

Ÿ Hou afstand (1,5 meter)

Kent u oudere of hulpbehoevende mensen die het moeilijk 

hebben? Ga er eens langs om te horen of ze boodschappen of 

medicijnen nodig hebben. 

Vindt u het moeilijk om elke dag zelf te koken? Laat uw 

maaltijden aan huis leveren door een cateringbedrijf of door 

dienstencentrum Convent2. 

Elke dag een warme maaltijd

Zorg voor wie het moeilijk heeft

Verschillende organisaties bieden thuiszorgdiensten aan. U 

kunt hen onder meer vragen om uw boodschappen te doen. 

Als u dat wilt, kunt u ook zelf mee naar de winkel gaan. Een 

boodschappendienst is niet gratis. Sommige organisaties 

vragen een vaste prijs, andere berekenen hun prijs op basis 

van uw inkomen. Voor meer informatie kunt u terecht bij 

dienstencentrum Convent2.

Sociale dienst

dienstencentrum@herentals.be 

Nederrij 133/A, tel. 014-24 66 66

Meer informatie

infoocmw@herentals.be 

Augustijnenlaan 26/1, tel. 014-28 20 00

Dienstencentrum Convent2

In oktober nam het aantal nieuwe coronabesmettingen fors toe, in alle provincies en in alle leeftijdscategorieën. 

Het overlegcomité kondigde daarom strengere maatregelen aan. Deze maatregelen gingen in op maandag 19 

oktober en blijven al zeker tot en met maandag 16 november van kracht. Voor veel mensen is dit een zware perio-

de. Aarzel niet om hulp te vragen aan de sociale dienst van de stad en dienstencentrum Convent2. De medewerkers 

helpen u graag verder.

Samen tegen corona

www.info-coronavirus.be

Knuffelcontact:

0-1

Bezoek thuis

en samenscholing:

max: 4 pers.

Telewerk is de 

regel

Restaurants en

cafés gesloten,

afhaal tot 22 uur

Avondklok tussen

24 en 5 uur

Verbod

alcoholverkoop

vanaf 20 uur

Sport - Professioneel:

max 200 pers.

Amateur: enkel

huishouden,

kantine gesloten

Rommelmarkten, 

brocantes en

kerstmarkten zijn

verboden 



De Herentalse hockeyclub Artemis heeft een water-based  gebouwd in cofinanciering met de stad. Dit hockeyveld hockeyveld

voldoet aan de normen voor nationale en internationale wedstrijden en is daarmee uniek in de Kempen. Bent u geïnteresseerd in 

hockey? Neem dan eens een kijkje op www.hcartemis.be.

Deze opwaardering van de Zandstraat maakt deel uit van het 

project Straat in het Vizier, met financiële ondersteuning van 

het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling en de 

provincie Antwerpen.

Het werd opgefleurd met 53 Herentalse winkelcentrum 

stijlvolle boombakken met winterharde kurkeikenbomen. Op 

de hoek van de Grote Markt en de Zandstraat vormen twee 

extra grote kurkeiken de toegangspoort naar de winkelstraat. 

Verder vindt u in de Zandstraat twee selfiespots in het thema 

van Handelshart Herentals. U kunt er de perfecte selfie nemen 

en Herentals in de kijker zetten.

IN BEELD
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De stad zorgde er samen met de kermiskramers voor dat de 

kermissen in onze drie deelgemeenten op een coronaveilige 

manier konden doorgaan. Zo vond de kermis van Morkhoven 

wat later plaats omdat dit eerder niet toegestaan was door de 

lockdown. De kermis van Herentals moest dan weer verhuizen 

naar de Herenthoutseweg, omdat we daar gemakkelijk het 

aantal bezoekers konden tellen. En dat bleek nodig, want die 

kermis klokte af op 10.193 bezoekers. En ook in Noorderwijk 

was de kermis een succes. Daar stonden de kermiskramen op 

de vertrouwde data en op de vertrouwde locatie opgesteld.



schepen Peter Bellens

schepen Stefan Verraedt

schepen Pascal Van Nueten

schepen Yoleen Van Camp

burgemeester Mien Van Olmen

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

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

Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen

Ÿ maandag 9, 16 en 30 november van 18 tot 19 uur in het administratief centrum

Ÿ na afspraak (schepen.pascal.van.nueten@herentals.be)
Ÿ maandag 23 november van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk

Ÿ maandag 30 november om 18 uur in het Dorpshuis van Morkhoven
Ÿ maandag 9, 16 en 23 november om 18 uur in het administratief centrum

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

Ÿ na afspraak (schepen.yoleen.van.camp@herentals.be)

schepen Jan Michielsen

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

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 9, 16, 23 en 30 november van 18 tot 19 uur in het administratief centrum
Ÿ na afspraak (schepen.stefan.verraedt@herentals.be)

Ÿ na afspraak (schepen.patrik.de.cat@herentals.be)

Financiën, kerkfabrieken, personeel

Ÿ maandag 30 november van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Morkhoven

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 23 november van 18 tot 19 uur in het Dorpshuis van Noorderwijk
Ÿ iedere donderdag van 9 tot 10 uur in het administratief centrum

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 november 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 75 

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

Ÿ enkel na afspraak: evi.breugelmans@min.soc.fed.be, 

Ÿ tweede dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur

Ÿ Convent2, Augustijnenlaan 26/1 (Oud Moederhuis)

Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid 

 
(uitkeringen aan mensen met een handicap)

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

Ÿ iedere vrijdag van 8 tot 13 uur 

Ÿ Augustijnenlaan, toegangsweg Delhaize

Mobiele Lijnwinkel

Ÿ zaterdag 21 november van 13 tot 16 uur

Ÿ verkeerspark, Vorselaarsebaan 50

Fietsgraveren

Ÿ afspraak: www.herentals.be/fietsgraveren

Ÿ De vergadering verloopt digitaal. U kunt alles live volgen 

via de webcast of YouTube (www.herentals.be/gemeente-

raad).

Ÿ dinsdag 10 november om 20 uur

Gemeenteraad

november 2020

Ÿ maandag 23 en 30 november van 16 tot 20.30 uur

Bloedinzameling Rode Kruis

Ÿ Zaal ’t Hof, Grote Markt 41

Ÿ afspraak: donorportaal.rodekruis.be

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen 

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

Ÿ zaterdag 14 november van 9.30 tot 11.30 uur

Ÿ Francesco-paviljoen, Bovenrij 30 (ingang via  Nonnenstraat)

Fietsbieb

Ÿ enkel na afspraak: tel. 014-21 08 08

Ÿ iedere maandag van 14 tot 16 uur

Commissie voor Juridische bijstand

Ÿ CAW De Kempen, Hofkwartier 23

Ÿ U kunt ook elke werkdag tussen 14 en 16 uur terecht bij 
de Advocatenlijn Turnhout: gsm 0476-36 31 92



 

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 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

OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN

20

09.00-12.0013.00-16.00 09.00-12.00
13.00-16.00

NA AFSPRAAK

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

 AFSPRAAK 

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

11.00-17.00 13.00-17.0013.00-17.00

13.00-17.00 13.00-17.00 13.00-17.00

13.00-16.00

november 2020

Gesloten op 2 en 11 november

Gesloten op woensdag 11 november

Gesloten op maandag 2 en woensdag 
11 november

Gesloten op maandag 2 en woensdag 
11 november

Gesloten op dinsdag 10 en woensdag 
11 november

Gesloten op maandag 2, dinsdag 3 en 
woensdag 11 november

Gesloten op maandag 2 en woensdag 
11 november

Gesloten op woensdag 11 november

Gesloten op maandag 2 en woensdag 
11 november

Gesloten op maandag 2 en woensdag 
11 november

Gesloten op maandag 2 en woensdag 
11 november

Gesloten op 2 en 11 november

Gesloten op woensdag 11 november

Opent ten vroegste op 16 november

Gesloten op maandag 2 en woensdag 
11 november

Openingstijden herfstvakantie  (31/10-8/11)
Ÿ Op werkdagen zijn alle zwembaden open van 14 tot 21 uur. 

Baantjeszwemmers kunnen in het wedstrijdbad terecht van 7.30 tot 8.30 en van 12 tot 13 uur. 
Ÿ Tijdens het weekend zijn de zwembaden open van 9 tot 17 uur.


