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VOORWOORD

BUDGET

w coronahelden in de bloemetjes met originele
kaarten

Lieve inwoners van Herentals, Noorderwijk en
Morkhoven
2020 heeft ons stevig door elkaar geschud. Een
dergelijk hels jaar zet ons met de beide voeten op de
grond, brengt ons tot wat echt belangrijk is en leert ons
terug onder de indruk te zijn van kleine dingen. Het
toont meer dan ooit het belang van het netwerk van
een warme familie, hechte vrienden, zorgzame buren
en enthousiaste verenigingen. Koester die duurzame
relaties. Ook het stadsbestuur verankert die zorgzaamheid in haar beleid, in deze Stadskrant leest u alvast
heel wat moois.
Een dergelijk hels jaar weegt ook ontzettend zwaar en
hulp vragen is niet altijd even evident. Heb je het
mentaal moeilijk, lig je met je gevoelens in de knoop,
knaagt het gebrek aan fysieke contacten en weet je niet
direct waarnaartoe? Weet dan dat je steeds terecht
kan bij Tele-onthaal via tele-onthaal.be of het gratis
telefoonnummer 106. Jongeren kunnen terecht bij
awel.be (via het gratis telefoonnummer 102), watwat.be, caw.be/jac of tejo.be. Praten helpt echt.
Laten we ons vooral inspireren door al het mooie dat in
deze crisisperiode de kop opsteekt: de grote solidariteit
en het immense engagement om hulp te bieden aan
elkaar.
Niet het geluk maakt ons dankbaar,
maar dankbaarheid maakt ons gelukkig.
Wie is of was bijzonder voor u tijdens de coronacrisis?
Het stadsbestuur biedt u graag gratis wenskaartjes aan
om uw coronahelden te bedanken. Een onverwachte
merci doet deugd en geeft energie. Herentals is een
warme stad waar we allemaal trots op mogen zijn.
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Herentals nam ook afscheid van een bijzondere
coronaheld. Op woensdagavond 30 december vulde
onze beiaardier Herentals met hemelse klanken en
bracht onze stad hulde aan schepen Peter Bellens.
Peter was naast de voortrekker van Herentals als
warme zorgstad ook de bezieler van de covid-coaching
in de regio. Herentals verliest een gedreven bestuurder.
We zullen met de grootste zorg onze stad verder
besturen.
Uw burgemeester,
Mien
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AFSCHEID VAN PETER BELLENS

Een familieman met het hart op de juiste plaats
In de nacht van 20 op 21 december overleed Peter Bellens, schepen bij het stadsbestuur van Herentals en provincieraadslid. Peter Bellens (geboren in Herentals op 19 oktober 1964) was een man met het hart op de juiste plaats. We
wensen onze oprechte deelneming uit te spreken aan de vrouw van Peter, aan zijn kinderen, familie en vrienden.
Peter was een echte familieman en we beseffen dat hij heel erg gemist zal worden.
Zijn inzet voor de zwakkere medemens was ongekend. Peter
streefde ernaar om van Herentals een warme zorgstad te
maken en van de Kempen een warme regio. Hij was bezorgd
om de belangen van onze stad en streek. Voor Peter waren ook
kleinere steden en gemeenten belangrijk, niet alleen de
metropool.
Peter begon zijn politieke carrière als nationaal secretaris van
de CVP-jongeren en werd provinciaal CVP-voorzitter. Sinds
2006 was hij gemeenteraadslid in Herentals. Hij zat ook in de
OCMW-raad. Tussen 2007 en 2011 combineerde hij zijn werk
als leerkracht economie aan het Annuntia-Instituut in
Wijnegem met een halftijdse beleidsfunctie op het kabinet
van toenmalig minister Inge Vervotte. In 2011 werd hij
aangesteld als gedeputeerde bij de provincie Antwerpen,
bevoegd voor cultuur, erediensten, landbouw en plattelandsbeleid, technologie en innovatie en Europese samenwerking.
Na de verkiezingen van 2012 was Peter als bestendig afgevaardigde verantwoordelijk voor welzijn en gezondheid, wonen,
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sociale economie, plattelandsbeleid en Europese samenwerking. Hij was toen ook bevoegd voor Kamp C en voorzitter van
cultuurhuis De Warande, Het Gielsbos, het Gouverneur
Kinsbergen Centrum, RURANT, en hij was covoorzitter van vzw
Kempens Landschap. Peter was in zijn carrière ook pleitbezorger en later voorzitter van vzw Wijkgezondheidscentra
Kempen en het Sociaal Verhuurkantoor vzw ISOM. Peter lag
als het ware ingebed in de samenleving. Hij was lid van de raad
van bestuur van PIDPA, Algemeen Ziekenhuis Herentals, vzw
Den Brand, vzw kOsh, vzw Op Weg, vzw Tejo Kempen en vzw
Ter Loke. Ook de fietsbiebs en andere initiatieven konden op
hem rekenen.

Zijn inzet voor de zwakkere
medemens was ongekend.

Zorgzamer samenleven
Op 25 januari 2019 werd Peter schepen bij de stad Herentals.
Hij was bevoegd voor welzijn, zorg en gezondheid, sociale
dienstverlening, sociale economie, sociale huisvesting en
woonbeleid, senioren, kinderopvang, gezondheid en preventie, gelijke kansen, personen met een handicap en het
Algemeen Ziekenhuis Herentals. Hij was ook voorzitter van het
bijzonder comité sociale dienstverlening. Onder zijn stimulans
werd het sociale beleid van onze Keizerstad nog een pak
warmer. Hij zette zijn jarenlange ervaring nu concreet in voor
een zorgzamer samenleven.

Onder zijn stimulans werd
het sociale beleid van onze
Keizerstad nog een pak warmer.
Hij zette zijn jarenlange
ervaring nu concreet in voor
een zorgzamer samenleven.
Zo wou Peter de drempel naar hulpverlening verlagen en een
ruimere doelgroep bereiken dan het traditionele OCMWcliënteel. Vele burgers blijven immers verstoken van financiële
of andere hulp, omdat ze niet weten waar ze precies recht op
hebben. Met de start van een outreacher op de sociale dienst
wou Peter de brug naar hulp voor zulke mensen verkleinen.
Peter streefde er steeds naar om alle betrokken partners mee
te krijgen in één globale visie en met elkaar te laten samenwerken. Een mooi voorbeeld daarvan was het nieuwe decreet
voor de kinderopvang, waarbij het lokaal bestuur de kinderopvang onder zijn vleugels nam. Ook wou hij een mogelijke
verhuizing van het Hummeltjeshof en het Huis van het Kind
naar de Vorselaarsebaan onderzoeken, wat aangeeft dat Peter
grote ambities durfde aan te gaan.

Ook wou Peter de komende jaren heel sterk inzetten op de
uitbouw van buurtzorgnetwerken in Herentals. Er waren al
enkele pilootprojecten lopende, maar Peter had de ambitie
om over de hele stad buurtzorgnetwerken uit te rollen.
Woonzorgcentrum Sint-Anna lag Peter na aan het hart.
Behalve voor het zorgaspect had hij ook oog voor de ontwikkeling van gans de site. Daarom keek hij uit naar de samenwerking met vzw Den Brand waarbij de oude rustoordvleugel
verbouwd zal worden om er personen met een handicap op te
vangen. Verder bouwt sociale huisvestingsmaatschappij De
Woonbrug nog vijftig bejaardenflats aan Sint-Anna en komt er
een sociaal restaurant op de site. Peter vond het immers
belangrijk dat de bewoners voldoende mogelijkheden hadden
om elkaar te ontmoeten en zich verbonden te voelen.

Bestrijding van eenzaamheid en isolement
Peter geloofde sterk in de opdracht van de dienst gelijke
kansen en preventie. Hij wou de focus voor de komende jaren
nog meer leggen op actuele problematiek, zoals eenzaamheid, burn-out en psychisch onbehagen. Met initiatieven zoals
de Kringkruidenier – waarbij minderbedeelde klanten een
aangepaste prijs krijgen – probeerde Peter onze burgers uit
hun sociale isolement te halen. Hij hechtte enorm veel belang
aan ‘ontmoeting’ ter bestrijding van eenzaamheid en de
bevordering van het sociale weefsel.
Peter was als voorzitter van Neteland Welzijn en Zorg een
vurige verdediger van samenwerking met de omliggende
gemeenten. Hij vond immers dat sommige diensten beter
georganiseerd kunnen worden op een grotere schaal dan die
van de stad. Denk maar aan het sociaal verhuurkantoor en
Huis van het Kind, de lokale informatie-en-ontmoetingsplaats
die onderdak biedt aan alle kindgerelateerde diensten. Peter
was bijvoorbeeld ook de stuwende kracht achter de
Eerstelijnszone Middenkempen, die een cruciale rol speelt in
de aanpak van de coronacrisis.

Verder was het voor Peter belangrijk om mensen zo goed en zo
lang mogelijk in hun vertrouwde thuisomgeving te laten
wonen. Daarom deed hij er alles aan om het dienstencentrum,
de thuisdiensten en het dagverzorgingscentrum CADO zo
goed mogelijk te ondersteunen en uit te bouwen.

Het was de grootste droom van Peter om van Herentals de
komende jaren een warme zorgstad te maken. Er bestaat nu al
een divers en groot aanbod van hulpverlening, maar het was
zijn ambitie dat al deze welzijnsorganisaties, diensten en
burgers elkaar beter zouden leren kennen. Zo zouden ze
immers nóg beter met elkaar kunnen samenwerken, waardoor Herentals in de ruime regio gezien zou worden als de
zorgstad bij uitstek.

Uiteraard besefte Peter dat de vergrijzingsgolf en de toenemende vraag naar zorg niet alleen door professionele hulp
konden worden opgevangen. Daarom wou hij mantelzorgers
beter ondersteunen. Dat deed hij enerzijds door de uitbreiding van de doelgroep van rechthebbenden op de mantelzorgpremie, anderzijds door de organisatie van onder meer
mantelzorgcafés.

Peter zal bekend blijven als een man met een toekomstgerichte visie én voor de warme toets die hij gaf aan het sociaal
beleid voor ouderen, gezinnen met kinderen, kansarmen,
nieuwkomers, personen met dementie, … Hij streefde naar
een goede zorg die voor iedereen betaalbaar en vlot toegankelijk is, in een stad waar iedereen het voor elkaar opneemt.
Dat was Peter ten voeten uit. Herentals zal Peter missen.
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WETENSWAARD
Wat is een fietsstraat?

Tournée Minérale!

U hebt misschien al gemerkt dat de stad
op de Lierseweg en de Molenvest
tijdelijke fietsstraten heeft ingevoerd.
Dat is nodig voor de veiligheid van de
fietsers tijdens de renovatie van de
Kunstencampus. In de loop van dit jaar
richten we bij de heraanleg van de SintJobsstraat een permanente fietsstraat
in tussen de Augustijnenlaan en de
Hellekensstraat. Verder bekijken we via
het mobiliteitsplan waar er nog (netwerken van) fietsstraten
kunnen komen in onze stad.

Tournée Minérale is terug! Iedereen kan meedoen, gewoon
door in februari geen alcohol te drinken. Zo ervaart u wat een
maand zonder alcohol met u doet. Alcohol is immers niet
onschuldig. Het beïnvloedt uw gezondheid, zowel fysiek als
mentaal. Door een maand geen alcohol te drinken krijgt uw
lichaam de tijd om te recupereren. U slaapt beter, u voelt zich
fitter, u werkt aan een gezonder gewicht, … Kortom, u voelt
zich gewoon beter in uw vel.

Maar wat houdt een fietsstraat nu juist in?
In een fietsstraat mogen auto’s rijden, maar nooit sneller
dan 30 kilometer per uur.
Ÿ U mag met de auto (maar ook met andere motorvoertuigen zoals een motorfiets) geen fietsers inhalen.
Ÿ In een eenrichtingsstraat mogen fietsers de hele breedte
van de rijbaan gebruiken, in een tweerichtingsstraat
mogen ze op de rechterhelft van de rijbaan fietsen.
Ÿ Elektrische fietsen, steps en speedpedelecs worden hier
gelijkgesteld met gewone fietsen. Maar ook met deze
tweewielers moet u zich aan de maximumsnelheid
houden.

Bent u bezorgd over uw alcoholgebruik of dat van iemand
rondom u? Bij De DrugLijn (www.druglijn.be, tel. 078-15 10
20) kunt u terecht voor een eerste advies op maat. Anoniem,
zonder taboe en zonder oordeel. Of neem een kijkje op
www.alcoholhulp.be voor onlinezelfhulp en -begeleiding.

Ÿ

Meldpunt discriminatie op de
huurmarkt

U herkent de fietsstraten aan de verkeersborden aan het begin
en het einde van een fietsstraat. In sommige gemeenten staat
er aan het begin ook een logo op het wegdek geschilderd of
wordt de straat over de hele lengte rood gekleurd.

’t Peeseeke helpt u van op afstand
Vanwege de coronacrisis is openbaar computerlokaal
’t Peeseeke al een tijdje gesloten. Onze vrijwilligers helpen u
echter graag van op afstand. Sinds maandag 4 januari kunt u
telefonisch bij hen terecht via het nummer 014-24 66 97.
’t Peeseeke is bereikbaar op maandag, dinsdag, woensdag en
donderdag, telkens van 13 tot 17 uur.
Als het nodig is, kunnen de vrijwilligers uw computer van op
afstand overnemen om samen met u te bekijken wat er aan de
hand is. Dit gebeurt via het programma Teamviewer en is
volledig veilig. U geeft toestemming aan de vrijwilliger om
tijdelijk uw computer over te nemen. Daarna kan de vrijwilliger niets meer doen tot u opnieuw toestemming zou geven.
Hebt u dit programma nog niet op uw computer of laptop
staan? Geen probleem. De vrijwilliger legt u telefonisch uit hoe
u het installeert. U kunt zelf ook al eens een kijkje nemen op
www.teamviewer.com.
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Wanneer verschillende kandidaat-huurders zich aanmelden,
moet een verhuurder noodgedwongen keuzes maken. In
Vlaanderen is het wettelijk verboden om u bij deze keuze te
laten leiden door de achtergrond, het geloof of de geaardheid
van de kandidaat-huurders. Als verhuurder beseft u niet altijd
dat u mogelijk discrimineert. En als huurder weet u misschien
niet goed welke informatie uw toekomstige verhuurder al dan
niet van u mag vragen.
Wilt u meer duidelijkheid over wat er wordt verstaan onder
discriminatie op de woonmarkt? Neem dan eens een kijkje op
de website van Unia (www.unia.be/nl/actiedomeinen/
huisvesting). Unia is een onafhankelijke Belgische openbare
instelling die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert. Meent u het slachtoffer te zijn van discriminatie? Dan
kunt u dit melden via www.melding.unia.be. Beschikt u niet
over toegang tot het internet of hebt u hulp nodig bij het
invullen van de melding? Maak dan een afspraak met de
sociale dienst van de stad.
Meer informatie: sociale dienst, Nederrij 133/A,
tel. 014-24 66 66, sociale.dienst@herentals.be

Sport mee op RTV met
#deKempenbeweegt!

RTV zendt nieuwe afleveringen uit van het populaire bewegingsprogramma #samenbewegen, maar dan onder de
nieuwe naam #deKempenbeweegt. Het concept blijft
hetzelfde: twee keer per dag, om 10.30 en 15 uur, op een
laagdrempelige manier een kwartier bewegen in uw eigen
woonkamer. Hebt u op een ander moment zin om te sporten?
Kijk dan op www.tvplus.be/programmas/samenbewegen.
Hier vindt u alle afleveringen terug.
Het vernieuwde programma kwam tot stand dankzij de
ondersteuning van Welzijnszorg Kempen en alle 27 Gezonde
Gemeenten die hierbij aangesloten zijn, waaronder Herentals.

Herentals wil 5.000 extra bomen
Eind vorig jaar ondertekende het stadsbestuur het
Bomencharter Vlaanderen. Dit houdt in dat we ons engageren
om samen met onze inwoners, verenigingen, organisaties en
bedrijven het grondgebied van Herentals te vergroenen door
zo veel mogelijk bomen aan te planten. Het streefdoel is:
minstens 5.000 bijkomende bomen tegen het einde van 2024.
Elke boomt telt! Hebt u sinds 2019 een boom geplant of plant u
de komende jaren een boom? Laat het ons dan weten via
info@herentals.be of tel. 014-28 50 50. De voorwaarden zijn
dat het om een echte boom gaat (geen struik) en dat het om
een bijkomende aanplant gaat (geen vervanging). Wie vorig
jaar deelnam aan de campagnes 1.001 Bomen en Behaag Onze
Kempen hoeft dat niet meer te laten weten. Die cijfers hebben
we al. We geven de cijfers jaarlijks
door aan de initiatiefnemer,
die ze op www.bomencharter.be plaatst. Hier
kunt u ook de streefdoelen van alle 164
deelnemende
ge m e e nte n
bekijken.
Meer informatie:
www.bomencharter.be

Steun nodig door corona?
Vraag uw Handelshart Herentals Cadeaucheques aan!
Heeft uw gezin het door de coronacrisis extra moeilijk?
Dan kunt u cadeaucheques van Handelshart Herentals
aanvragen bij de stad.
Dankzij het noodfonds van de Vlaamse overheid kan de
stad gezinnen die door corona in financiële problemen
dreigen te komen, een steuntje in de rug geven. We
hebben ervoor gekozen om het budget te verdelen in de
vorm van Handelshart Herentals cadeaucheques. Zo
ondersteunen we tegelijkertijd onze kwetsbare gezinnen
én onze lokale handelaars.

U kunt de cheques tot 28 februari 2021 aanvragen via
www.herentals.be/coronacheques of tel. 014-28 50 50.
De voorwaarde is dat u op 1 maart 2021 officieel in
Herentals, Noorderwijk of Morkhoven woont.
We beperken deze hulpactie overigens niet tot het
verdelen van de cadeaucheques. Hebt u de cheques
aangevraagd? Dan neemt de outreacher van de stad
contact met u op om samen met u te bekijken of u nog
andere hulp kunt gebruiken.
Meer informatie: www.herentals.be/coronacheques

Het totale steunbedrag wordt gedeeld door het aantal
aanvragen. Bij de verdeling van de cheques rekenen we
dan ook op uw burgerzin en solidariteit. Vraag de cheques
enkel aan als u de steun écht nodig hebt. Kent u kwetsbare
gezinnen in uw omgeving? Moedig hen dan zeker aan om
ook een aanvraag in te dienen.
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MEERJARENPLAN

Een ambitieus en alomvattend
meerjarenplan in coronatijden
Vorig jaar stelde het stadsbestuur haar nieuwe bestuursakkoord voor. Dat bestuursakkoord is de basis voor een
ambitieus meerjarenplan waarin de kosten, projecten en investeringen voor de bestuursperiode 2020-2025 staan.
De coronacrisis heeft echter een grote invloed gehad op de werking van de stad en het meerjarenplan. Sommige
diensten moesten volledig sluiten en hun medewerkers moesten ingezet worden op andere diensten. Toch kan het
stadsbestuur een aangepast meerjarenplan opmaken, met nieuwe initiatieven, en in financieel evenwicht.

Herentals Zorgstad
De uitbouw van een warme zorgstad is een belangrijk nieuw
project. Daarvoor is in 2021 en 2022 geld beschikbaar.
Bijkomende acties
Er zijn een aantal nieuwe projecten ingeschreven, zoals
‘HerenTAALs’, ‘Iedereen mobiel in de Middenkempen’ en
de start van een outreacher op de sociale dienst.
Ÿ Het woonzorgcentrum blijft de nodige aandacht besteden
aan beschermingsmaatregelen voor de bewoners en het
personeel.

Ÿ

In 2021 werkt het woonzorgcentrum een nieuw systeem
van leasing voor televisietoestellen uit. Alle kamers
worden met dezelfde toestellen ingericht, zodat er een
betere beheersbaarheid komt naar gebruik en onderhoud .
Ÿ Voor de Collectief Autonome Dagopvang (CADO) van het
woonzorgcentrum is een belevingstuin en airconditioning
opgenomen.
Ÿ Er zijn kredieten voor groeisessies rouw en verlies en voor
de Fietsbieb.
Ÿ In de Spiegelfabriek wordt de luchtgroep aangepast en
worden de koelkasten van de Kringkruidenier vervangen.
Ÿ

De foto’s werden genomen voor de huidige coronamaatregelen van kracht waren.
48
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Stadsvernieuwing, kernversterking
en economie
De stad werkt ook verder aan de structurele aanpak van
ruimtelijke planning, mobiliteit, groen en patrimonium- en
gebouwenbeheer. Zo blijft de stad haar aantrekkingskracht
verhogen en haar positie in de regio versterken. Ook doet de
stad er alles aan om de impact van de coronacrisis op het
handelsgebeuren te beperken.
Bijkomende acties
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ

Ÿ

We werken samen met de vzw Handelshart Herentals aan
ondersteuning voor de door corona getroffen sectoren.
‘De 6 van de Kempen’ en ‘De 6 plus’ in het kader van het
Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)
volgen het project ‘Straat in het Vizier’ op.
Het premiestelsel voor gevelrenovaties in het kernwinkelgebied is verlengd tot eind 2021.
In 2021 is er krediet voor het masterplan van Morkhoven
en voor fase 2 van het project ‘Trage wegen’.
Na cameraonderzoek bleek de riolering in de Molenstraat
en de Wiekevorstseweg in slechte staat. Voor de vervanging van de riolering zal een subsidiedossier ingediend
worden bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).
Mogelijk moet ook de Voortkapelseweg worden aangepakt. De nodige kredieten zijn daarvoor voorzien in het
aanpaste meerjarenplan.
Voor de werking rond zwerfkatten en de duivenproblematiek zijn extra middelen ingeschreven, net zoals voor de
bestrijding van de processierupsen.
Extra camera’s worden ingezet - naast de ANPR-camera’s
en de bewakingscamera’s - om sluikstorten aan te pakken.

Ontvangsten
Financiële ontvangsten
2,6%
Werkingssubsidies
18%

Prestaties
23,4%

Recuperatie
individuele
tussenkomst
0,5%

Andere
operationele
ontvangsten
2,2%

Gemeentefonds
16,3%
Belastingen
37%

Uitgaven

Goederen
en diensten
22,1%

Financiële uitgaven
2,4%
Werkingssubsidies
10,3%
Individuele
hulpverlening
4,6%

Andere
operationele
uitgaven
0,2%

Vrije tijd
Om de zwaar getroffen vrijetijdssector te ondersteunen,
schrijft de stad via het Vlaamse noodfonds kredieten in voor
cultuur, jeugd en media. Vanaf 2020 is Herentals bovendien
een veldritwedstrijd rijker. Herentals Crosst is daarom ook de
volgende jaren opgenomen in het meerjarenplan.

Personeel
60,4%

Bijkomende acties
De bouw van de kunstencampus is gestart begin november
2020. De kredieten voor de uitvoering van de theatertechnieken van de kunstencampus zijn vastgelegd voor 2022.
Ÿ In de bibliotheek zijn extra werken nodig voor verlaagde
plafonds met verlichting en de vernieuwing van de
verlichting in de garage.
Ÿ Voor het Netepark komt er een haalbaarheidsstudie voor
een intergemeentelijk samenwerkingsverband voor
renovatie en exploitatie.
Ÿ

Meer informatie
Meer informatie over de meerjarenplanning vindt u op
www.herentals.be/meerjarenplanning. Ook vindt u op
die pagina een link naar het uitgebreide artikel over de
meerjarenplanning in de Stadskrant van vorig jaar.
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HELDEN VAN CORONA

We zetten onze coronahelden i
Het afgelopen jaar werden we geconfronteerd met een hardnekkig virus dat ons leven op zijn kop zette. Maar tegelijkertijd werden we verrast door de mateloze inzet en volharding van de vele zorgverleners, schoonmakers, winkelmedewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers en alle mensen die op welke manier ook het verschil maakten voor een ander.
Via onze sociale media vroegen we aan de Herentalsenaren wie hun coronaheld is. Hieronder vindt u een bloemlezing
uit de hartverwarmende reacties.
“Ik vind dat de mensen in de zorg een bloemetje verdienen. Zij
hebben altijd klaargestaan, bijvoorbeeld in het ziekenhuis of de
rusthuizen. Zet daar een bloemetje en dan kan iedereen daar
genieten.” - Wendy -

“Iedereen die in de vuurlinie van corona stond: huisartsen, de
spoeddiensten, de patiëntenopvang in het ziekenhuis, … De
eerstelijnszorg dus.” - Karin -

“Alle gezondheidswerkers. Ook gewoon iedereen die zich aan
de regels hield.” - Lieve -

“De vuilnismannen en de stadsarbeiders.” - Steven -

“Iedereen die zich op welke manier dan ook ingezet heeft. Klein
of groot, als je er maar iets om geeft.” - Mich -

“Elly is een topverpleegkundige, die alles doet voor haar
patiënten. Dat heeft ze nogmaals bewezen toen ik in het
ziekenhuis lag. Ze heeft er alles aan gedaan om het mij
makkelijker te maken. Ze heeft ook een hart voor haar patiënten. De momenten dat ik het niet meer zag zitten of de pijn te
hoog was, stond ze er voor mij. Ze is en blijft een topper.” -Shari-

“Dorien is mijn held. Ze heeft mijn kinderen, haar pluskinderen,
tijdens elke lockdown bijgestaan met hun schoolwerk, terwijl ik
ben blijven werken. Een dikke duim verdient ze. Ze heeft ook
mijn ex-vrouw geholpen met opvang als zij of haar vriend moest
werken. Ze stond dus eigenlijk 24 uur per dag klaar voor mijn
dochters, terwijl ze zelf pas bevallen was in oktober vorig jaar.
Een topvrouwtje heb ik!” - Robby -

“Vanessa is een held. Ze is schoonmaakster in het AZ
Herentals.” - Bertrand -

“De noodplanners en communicatiemedewerkers van regio
Neteland hebben zich de voorbije maanden uit de naad
gewerkt om snel correcte informatie te geven over de lokale
situatie. Dat was niet vanzelfsprekend, want de nieuwsberichten en regelgeving veranderden sneller dan het virus zich kon
voortplanten. Chapeau, collega’s, voor de talloze uren die jullie
hebben geklopt, voor jullie inventiviteit, geduld en volharding!” - Mia -

“Onze coronaheld is Stef, alias de facteur. Toen ik mijn pols brak
en we onderweg waren naar de spoed, viel mijn man flauw aan
het stuur. Met één hand heb ik de auto net tot stilstand
gekregen alvorens op de postauto te knallen. Onze postbode
schoot ons meteen te hulp, corona of niet! Hij hielp eerst mijn
man weer bij bewustzijn te brengen en wist de kalmte te
bewaren. Onze buurman heeft mij naar spoed gebracht terwijl
Stef mijn man en zijn auto veilig en wel thuisbracht. Hij moest
dan zelf nog te voet terug naar zijn postauto.” - Yigit -
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in de bloemetjes
“Al mijn collega's van het kinderdagverblijf. Gedurende de hele
pandemie stonden zij paraat voor de kindjes. Eerst enkel voor
de essentiële beroepen, later voor iedereen die het nodig had,
zoals de schoolgaande kinderen tijdens de (verlengde)
vakanties. Ze regelden de buitenschoolse kinderopvang
wanneer de scholen sloten, stonden klaar voor de ouders en
zorgden ervoor dat de kinderen veilig konden worden opgevangen.” - Wendy -

“De brandweer van Herentals. Een groep mensen die stuk voor
stuk met unieke eigenschappen en op hun eigen manier
klaarstaan voor anderen. Allemaal helden voor de onbekende
medemensen, maar eens zo'n grote helden voor hun naaste
omgeving!” - Silke -

“Klaas is effenaf een topkerel. Hij staat altijd voor alles en
iedereen klaar.” - Toon -

“Petra is mijn held. Toen ik corona kreeg, zat ons gezin zestien
dagen in quarantaine. Mijn buurvrouw Petra ging voor ons naar
de winkel of de bakker. Ze stuurde elke dag een berichtje.
Zonder haar zou deze periode veel zwaarder geweest zijn.
Bedankt, lieve buurvrouw!” - Tigla -

Gratis kaartjes voor uw
coronahelden
Wilt u uw coronaheld(en) bedanken met een origineel
wenskaartje? Vraag dan een gratis pakketje van vier
kaartjes aan via www.herentals.be/coronahelden of
haal het op bij
Ÿ het stadsloket (Augustijnenlaan 30)
Ÿ de dienst toerisme (Grote Markt 35)
Ÿ de KringKruidenier (Lierseweg 132)
Ÿ de bibliotheek in Herentals (Gildelaan 13)
Ÿ de bibliotheek in Noorderwijk (Ring 26)
De kaartjes werden ontworpen door leerlingen van de
Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst en enkele
medewerkers van de stad.

“Ons ma staat altijd voor ons klaar, we kunnen altijd rekenen op
haar. Ook de zorgen van haar moeder neemt ze erbij. Ja ja, ’t is
een top-ma, die van mij!” - Tanhee -

“Belinda en Sandra zijn mijn helden. Al vanaf de eerste dag van
corona bleven ze werken in de supermarkt. Ze zijn mijn helden,
maar zo zijn er nog veel meer.” - Sonja -

“Alexander heeft al de tijd op mijn kinderen gelet terwijl wij
moesten blijven werken.” - Kathleen illustratie: freepik.com
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VRIJETIJDSAANBOD TIJDENS DE VAKANTIE

Bezorg uw kinderen een leuke vakantie!
Bent u op zoek naar een leuke vrijetijdsbesteding of opvang voor uw kinderen tijdens de korte schoolvakanties of
de zomervakantie? Dan bieden de kampen en de speelpleinwerkingen de perfecte oplossing. De verschillende
werkingen bezorgen de kinderen een creatieve, speelse of sportieve vakantie. Ze spelen, sporten en ravotten er
met leeftijdsgenoten, onder het toezicht van enthousiaste begeleiders.
Krokus

Kampen
°2009-2016 - zomer: °2005-2015
Sjallekes
°2006-2017
Speelpleinwerking NoMo
°2007-2016
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Gesloten
5/4
Gesloten
21/7

foto: Hans Otten
Gesloten
21/7

23-27 augustus

16-20 augustus

9-13 augustus

2-6 augustus

26-30 juli

19-23 juli

12-16 juli

5-9 juli

12-16 april

6-9 april

15-19 februari
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Paasvakantie

Inschrijven
Aan de kampen kan telkens maar een beperkt aantal kinderen
deelnemen. Snel inschrijven is dus de boodschap. Voor de
kampen in de krokusvakantie kunt u nu al inschrijven via
www.herentals.be/kampen. Inschrijven voor de paasvakantie kan vanaf 8 maart en voor de zomervakantie vanaf 3 mei.

Stad Herentals breidt de werking
van de Speelbus uit

De inschrijvingen voor het turbozwemmen in de paasvakantie
starten op 29 maart. Voor het turbozwemmen in juli en
augustus kunt u respectievelijk vanaf 21 juni en 26 juli
inschrijven. Hebt u een Vrijetijdspas? Dan krijgt u 50 procent
korting op de prijs van de activiteiten.

Begeleiders gezocht
De stad maakt voor de begeleiding en ondersteuning van zijn
vakantieaanbod gebruik van vrijwilligers, (hoofd)animatoren
en experten. We zijn altijd op zoek naar enthousiaste jongeren
om deze functies in te vullen. Hebt u interesse? Vul het
aanwervingsformulier in op www.herentals.be/informatiebegeleiders-vrije-tijd.
Solliciteren voor de speelpleinwerkingen en kampen van de
zomervakantie kan tot 7 februari. Hebt u een animatorcursus
gevolgd en bent u op zoek naar een stageplaats? Ook dan kunt
u terecht bij een van de speelpleinwerkingen.

De Speelbus is een mobiele speelpleinwerking die
tijdens de zomervakantie langs verschillende pleintjes
en speelstraten trekt. Alle kinderen uit de buurt zijn
welkom om gratis mee te komen spelen en knutselen.
Doordat de Speelbus heel toegankelijk en laagdrempelig is, komen er vaak kinderen uit kwetsbare doelgroepen langs die de stad met het klassieke aanbod niet
bereikt. Daarom wil het stadsbestuur meer inzetten op
deze vorm van speelpleinwerking. De Speelbus breidt
tijdens de zomervakantie uit van vier naar zes weken en
zal ook doorheen het jaar in het straatbeeld verschijnen.
Om maximaal in te zetten op de Speelbus en alle
middelen aan te wenden om zo veel mogelijk kinderen
te bereiken, vervangt de stad de speelpleinwerking op
Diependaal door bezoekjes van de Speelbus. Benieuwd
naar de planning van de Speelbus voor de komende
zomer? Neem binnenkort een kijkje op www.herentals.be/speelbus.
Kinderen uit kwetsbare doelgroepen zijn uiteraard ook
meer dan welkom op de gewone speelpleinwerkingen.
Bij De Sjallekes komt er een extra animator in dienst om
kwetsbare kinderen te begeleiden en de drempel te
verlagen.

Meer informatie
Sport en jeugd
De Vossenberg, Markgravenstraat 107
tel. 014-21 21 86, info@herentals.be
www.facebook.com/sportenjeugd.herentals
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VERENIGINGEN

De meisjes zijn met iets minder, maar hebben het
wel voor het zeggen!
De coronacrisis verstoort ook de werking van Scouts & Gidsen 5de-12de Kempen. De gemengde scoutsgroep
van Herentals kan voorlopig niet samenkomen, maar organiseert wel leuke activiteiten online. De
Stadskrant sprak met leidster Loes: “We kijken ernaar uit om weer eens een vleeshoop te doen!”
Hoe beleven jullie als vereniging de coronaperiode?
Leidster Loes: “De coronacrisis is natuurlijk echt niet leuk
voor onze scouts, want we hebben alles stop moeten
zetten. We missen elkaar dan ook enorm. Voorlopig
organiseren we daarom activiteiten online. Het is tof om te
zien hoe alle leden zich daarvoor inzetten. Toch hopen we
binnenkort weer een goede vleeshoop te kunnen doen!”
Wanneer en hoe is jullie vereniging eigenlijk ontstaan?
“In 2023 zal het vijftig jaar geleden zijn dat de jongensscouts 5de Kempen en de meisjesscouts 12de Kempen
samengegaan zijn en Reynaert-Adinda Scouts & Gidsen
hebben opgericht. Zo werden we een gemengde scoutsgroep. Momenteel tellen we zo’n 218 leden van 6 tot 18
jaar, opgedeeld in vijf groepen: kapoenen, wouters,
jonggivers, givers en jins. De meisjes zijn met iets minder,
maar hebben het zeker wel voor het zeggen!”
Welke activiteiten organiseren jullie onder normale
omstandigheden?
“Wekelijks organiseert de leiding een leuke activiteit
waarin de leden al hun energie kwijt kunnen. Ook gaan we
iedere zomer per tak op kamp. Daar slapen onze leden
voor het eerst in tenten en ontdekken ze ‘de hudo’, ons
toilet van balken boven een put. Ook gaan we om de twee
jaar op groepsweekend. Verder proberen we activiteiten
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We missen elkaar enorm.
Voorlopig organiseren we
daarom activiteiten online.
te organiseren om onze kas te spijzen. Denk maar aan
fuiven, een wijnverkoop, spaghettidag, wafelverkoop en
ons Expo Weekend met optredens.”
Waarom is Herentals de ideale plaats voor jullie activiteiten?
“Onze lokalen aan de Wijngaard liggen vlakbij speelbossen
en zandvlakten. We hebben al bergen gegraven van maar
liefst drie kapoenen hoog! Onze leden spelen ook graag in
het Netepark en jaarlijks starten we onze vlottentocht aan
de Hut. Er staat bovendien een supermadam achter de
toog van de lokale scoutswinkel Den Trapper!”
Wat is de voornaamste reden om lid te worden van jullie
scouts?
“Iedereen hoort erbij. Dat is echt onze troef. Maar vooral:
bij ons vind je vrienden voor het leven. Zo kan je twaalf jaar
samen lid zijn, het laatste jaar afsluiten met een buitenlandse reis en daarna samen leiding worden. Kan het nog
beter?”

Beloofd is beloofd: Herentals verhoogt
financiële ondersteuning aan verenigingen
Vorig jaar kondigde het stadsbestuur aan dat het de structurele, gecumuleerde subsidies aan verenigingen met zo’n
14 procent (of 32.000 euro) zou verhogen. We maken deze belofte waar en injecteren 260.000 euro rechtstreeks in
de ondersteuning van het Herentalse verenigingsleven.

Werkingssubsidie

Andere subsidies

De stad zette vorig jaar 95.000 euro opzij voor werkingssubsidies voor erkende Herentalse verenigingen. Dat is meer dan
een verdubbeling van het vroegere bedrag. Net geen 150
verenigingen dienden een aanvraagdossier in. Zij kregen een
subsidie van tussen de 200 en 1.250 euro, goed voor een totaal
bedrag van om en bij de 75.000 euro. Omdat de verenigingen
door de coronacrisis een bijzonder moeilijke tijd meemaken,
verdubbelde de stad de werkingssubsidie. Het gaat om een
eenmalige, extra injectie van opnieuw 75.000 euro.

Verder werden ook de subsidies voor vormingen, veilige
infrastructuur, zaalhuur, G-werking, en de huur van een terrein
bij kOsh of Sport Vlaanderen uitgekeerd.
Voor sommige subsidies had de stad een hoger bedrag
gebudgetteerd dan het bedrag dat uiteindelijk werd uitgekeerd. De overschotten gaan naar de subsidie voor veilige
verenigingsinfrastructuur. Zoals beloofd gaat het gebudgetteerde totaalbedrag van 260.000 euro dus volledig naar de
ondersteuning van het verenigingsleven.

Meer informatie: www.herentals.be/werkingssubsidie

Subsidie voor jeugdkampen

Coronasteun

Verenigingen die tijdens de zomer een jeugdkamp organiseren, kunnen rekenen op een kampsubsidie van de stad. In 2020
kenden we zo’n 15.000 euro van de gebudgetteerde 20.000
euro toe. Dat is viermaal meer dan vroeger. Omdat de
verenigingen extra inspanningen moesten doen om de
kampen coronaveilig in te richten, keerden we een extra
subsidie uit van 15 euro per lid, goed voor een bijkomend
bedrag van meer dan 15.000 euro.

Dankzij het coronanoodfonds van de Vlaamse regering kan de
stad nog eens minimaal 300.000 euro extra steun uitkeren aan
de lokale verenigingen. Dit bedrag komt boven op de 260.000
euro jaarlijkse steun van de stad.

Meer informatie: www.herentals.be/subsidie-jeugdkampen

Projectsubsidie
Het stadsbestuur verdeelde de nieuwe projectsubsidie van
20.000 euro over tal van vernieuwende en originele initiatieven. Verschillende projecten konden niet alleen op financiële,
maar ook op logistieke steun rekenen. Door de coronacrisis
moesten veel organisatoren hun initiatieven echter uitstellen.
We hopen dat u binnenkort toch kunt genieten van de
ondersteunde projecten, zoals Kempisch Kanaal, 25 jaar
Tabula Rasa, 650 jaar heerlijkheid Noorderwijk of het lichtproject Winterstorm. Ook in 2021 kent de stad nieuwe projectsubsidies toe. U kunt uw project tot 1 maart 2021 indienen via
het aanvraagformulier op de website.

We ontvingen zo’n 500.000 euro ter ondersteuning van jeugd,
cultuur en sport tijdens de coronacrisis. Een groot deel ervan
ging al naar de ondersteuning van de verenigingen, bijvoorbeeld door de extra werkings- en kampsubsidies. Daarnaast
kunnen verenigingen en organisatoren nog steeds extra steun
aanvragen voor het coronaveilig inrichten van hun werking of
activiteiten. Verder werken we aan specifieke steundossiers
van noodlijdende verenigingen bij wie het water aan de lippen
staat. Ook het inschrijvingsgeld voor leerlingen aan onze
stedelijke academies worden gedeeltelijk vergoed via het
noodfonds omdat heel wat lessen werden opgeschort. Tot slot
werkt het strategisch atelier vrije tijd een plan uit om de
overige middelen aan te wenden.

Meer informatie
www.herentals.be/subsidies

Meer informatie: www.herentals.be/projectsubsidie
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UiT IN HERENTALS
Dag van de Academies:
lokaal, fenomenaal, digitaal

Verhalen op de stoep

De Stedelijke Academie voor Beeldende Kunst belicht de
waarden van het deeltijds kunstonderwijs op de jaarlijkse Dag
van de Academies. In complexe tijden vormen de academies
crossroads: plekken van kruisbestuiving, verbinding en
(digitaal) ontmoeten. Daarom kunt u op zaterdag 6 februari de
raamexpo Crossroads bewonderen in de Vitrine van de
academie (Markgravenstraat 89). Op www.herentals.be/
kunstacademie en op Facebook stelt de academie ook een
digitaal artistiek project voor.
Illustratie: Kathleen Boel

Tijdens de jeugdboekenmaand in maart brengen de bibliotheek en vzw De Verhalenweverij coronaveilig verhalenplezier
tot aan uw voordeur. Op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag trekt er een verteller door Noorderwijk, Morkhoven
en Herentals. Hij vertelt verhaaltjes bij u op de stoep, telkens
voor één bubbel. De verhalen zijn bedoeld voor kinderen van 5
tot 8 jaar, maar natuurlijk mogen broertjes of zusjes ook
meeluisteren.
Wilt u kans maken op een gratis verhaaltje bij u thuis op de
stoep? Schrijf u dan uiterlijk op maandag 22 februari in via
https://herentals.bibliotheek.be/verhalen-op-de-stoep of
aan de balie van de bibliotheek.
De bibliotheek verwerkt de aanvragen in volgorde van
inschrijven en verdeelt de beschikbare vertelmomenten. Als
er te veel aanvragen zijn, kan het dus zijn dat we u moeten
teleurstellen. Bent u wel bij de gelukkigen, dan krijgt u in de
eerste week van maart een herinneringskaartje in de bus met
de datum en het uur waarop de verteller bij u thuis op de stoep
staat.
Meer informatie: bibliotheek, Gildelaan 13, tel. 014-85 97 50,
www.herentals.bibliotheek.be

De muzikaalste Valentijn ooit
De Week van de Belgische Muziek vindt plaats van maandag 8
tot en met zondag 14 februari. De hele week wordt één grote
liefdesverklaring aan de Belgische muziek. Als afsluiter
moedigt VI.BE iedereen met een hart voor muziek – van
rockers en rappers tot zangers, dj’s en trompettisten – aan om
op Valentijn een massale ode te brengen aan muziek van eigen
bodem. Ga op zoek naar een nummer dat u na aan het hart ligt,
installeer u op zondag 14 februari om 17 uur stipt op uw
balkon, voor uw raam of op de stoep en laat de hele straat
meegenieten van uw eigen liveversie. Doet u mee? Laat het
weten via vi.be.
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Beeldende kunstenaars gezocht voor
open atelierdagen
Atelier in Beeld is een gloednieuw open atelierweekend voor
beeldend kunstenaars. Het vindt op 7, 8 en 9 mei plaats in heel
Vlaanderen en Brussel. Bent u beeldend kunstenaar of hebt u
een link met een atelier voor beeldende kunst? Wilt u uw
werkplek tonen aan het publiek? Neem dan deel! U kunt zich
nog tot 15 februari inschrijven via www.atelierinbeeld.be.
De organisatie begeleidt alle deelnemende ateliers om van
hun locatie een coronaveilige plek te maken. Met zorgvuldig
uitgewerkte draaiboeken en de aangereikte voorzorgsmaatregelen wordt de eerste editie van Atelier in Beeld een veilig en
inspirerend feest van de beeldende kunst.

VACCINATIE COVID-19

Vaccinatie: de weg naar onze vrijheid
Met de start van de vaccinaties zetten we een volgende stap om onze inwoners te beschermen tegen het
coronavirus. Vaccinatie is onze belangrijkste troef om deze pandemie achter ons te laten en terug te kunnen
genieten van onze vrijheid en sociale contacten.
Waar kan ik me laten vaccineren?

Wanneer word ik gevaccineerd?

De vaccinatiecentra voor de Eerstelijnszone Middenkempen komen in Grobbendonk (militair domein De
Troon, Bevrijdingsstraat 31) en in Kasterlee (sporthal
Tielenhei, Prijstraat 68).
Ÿ In deze vaccinatiecentra krijgt de bevolking van
Herentals, Grobbendonk, Herenthout, Kasterlee, Lille,
Olen en Vorselaar de volgende maanden een vaccin
tegen het coronavirus.

Eerst komen professionele zorgverleners aan de beurt,
daarna de 65-plussers en de risicopatiënten. Dan volgt
de volwassen bevolking.
Ÿ Wanneer u aan de beurt bent, krijgt u een uitnodiging
om u te laten vaccineren. Er staat ook in waar u zich
kunt laten vaccineren en hoe u uw afspraak maakt.
Ÿ U bent niet verplicht om u te laten vaccineren.

Ÿ

Waarom deze locaties?
De locaties liggen verspreid over de hele zone, zijn vlot
bereikbaar met het openbaar vervoer en hebben
voldoende parkeerruimte. Zo hebben alle inwoners
binnen de zone een vaccinatiecentrum op redelijke
afstand. Voor kwetsbare mensen die niet vlot tot daar
geraken, komen er oplossingen.
Ÿ De zeven gemeenten bereiden zich nu volop voor op
het inrichten van deze locaties. De vaccinatiecentra
moeten klaar zijn tegen half februari, zodat er ten
laatste begin maart gestart kan worden met vaccineren.
Ÿ

Ÿ

Hoe wordt het vaccin toegediend?
U krijgt een injectie in de bovenarm. De vaccinatie
neemt maar enkele minuten in beslag en is gratis.
Ÿ Om beschermd te zijn, heeft u twee dosissen nodig. Die
krijgt u met een tussentijd van drie tot vier weken
toegediend.

Ÿ

Waarom moet ik me laten vaccineren?
Ÿ

Door in te zetten op vaccinatie willen we groepsimmuniteit nastreven. Groepsimmuniteit wil zeggen dat een
voldoende grote groep mensen (70 %)weerstand heeft
opgebouwd tegen het virus. Hierdoor kan het virus zich
niet meer zo eenvoudig verspreiden.
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SPREEKUREN
Wilt u de burgemeester of de schepenen spreken, dan kunt u hen telefonisch of per mail bereiken.
De spreekuren zijn door de coronamaatregelen tijdelijk opgeschort.

burgemeester Mien Van Olmen
Algemeen beleid, politie, brandweer, veiligheid en openbare orde, burgerlijke stand, bevolking en
jubilarissen, communicatie en dienstverlening, burgerparticipatie, landbouw en plattelandsontwikkeling
[i] burgemeester.mien.van.olmen@herentals.be
0497-41 26 99

schepen Yoleen Van Camp
Mobiliteit, middenstand, lokale economie, markten, foren en feesten, dierenwelzijn, sport
[i] schepen.yoleen.van.camp@herentals.be
0497-08 00 71

schepen Jan Michielsen
Cultuur en kunstonderwijs, flankerend onderwijsbeleid, bibliotheek en archief, internationale
samenwerking, jumelages
[i] schepen.jan.michielsen@herentals.be
0468-18 00 33

schepen Pascal Van Nueten
Ruimtelijke ordening, openbare werken, groen en milieu, begraafplaatsen
[i] schepen.pascal.van.nueten@herentals.be
0477-37 92 04

schepen Patrik De Cat
Financiën, kerkfabrieken, personeel
[i] schepen.patrik.de.cat@herentals.be

schepen Stefan Verraedt
Toerisme, jeugd, monumenten en erfgoed, musea, patrimonium, ICT
[i] schepen.stefan.verraedt@herentals.be
0495-51 02 49

schepen Peter Bellens
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
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ZITDAGEN
Federale overheidsdienst Sociale Zekerheid
(uitkeringen aan mensen met een handicap)
tweede dinsdag van de maand van 10 tot 12 uur
Ÿ Convent2, Augustijnenlaan 26/1 (Oud Moederhuis)
Ÿ enkel na afspraak: emilie.coppens@min.soc.fed.be,
tel. 02-528 60 28 (tussen 13.30 en 15.30 uur).
Ÿ

Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

Commissie voor Juridische bijstand
Ÿ
Ÿ
Ÿ

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

Ÿ

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

Mobiele Lijnwinkel
Ÿ
Ÿ

iedere vrijdag van 8 tot 13 uur
Augustijnenlaan, toegangsweg Delhaize

CONTACT
STADSDIENSTEN
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

Bibliotheek - Gildelaan 13

014-85 97 50

Cultuurcentrum ’t Schaliken - Grote Markt 35

014-21 90 88

Dagopvang CADO Orchidee - Vorselaarsebaan 1

0474-55 09 24

Dienstencentrum Convent2 - Augustijnenlaan 26/1
Infopunt senioren - Infopunt dementie

014-28 20 00

Hummeltjeshof - Augustijnenlaan 22

014-23 17 18

Kringkruidenier - Lierseweg 132

014-80 09 59

Netepark - Vorselaarsebaan 56

014-85 97 10

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

Recyclagepark - Hemeldonk 10

014-85 92 40

Sociale dienst (OCMW) - Nederrij 133/A

014-24 66 66

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

ANDERE DIENSTEN
Belastingen

02-575 82 60

Fietsbieb

CardStop

070-344 344

De Fietsbieb is voor onbepaalde duur gesloten wegens de
coronamaatregelen. Wanneer de Fietsbieb terug opengaat,
kunt u nakijken op www.fietsbieb.be.

Defecten aan de openbare verlichting

0800-6 35 35

Diftar-informatielijn

0800-97 687

Een vraag over uw pensioen?
Inwoners van Herentals kunnen terecht bij de medewerkers
van dienstencentrum Convent2 (Augustijnenlaan 26/1). Zij
helpen u bij het uitrekenen van uw pensioenleeftijd, een
voorlopige pensioenberekening of de aanvraag van uw
pensioen.
Maak vooraf een afspraak via www.herentals.be/afspraak of
tel. 014-28 20 00

DocStop

00800-2123 2123

Politiezone Neteland - De Beukelaer-Pareinlaan 3

014-24 42 00

Ziekenhuis - Nederrij 133

014-24 61 11

Ziekenvervoer (niet dringend)

105

WACHTDIENSTEN
Apothekers

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

Tandartsen

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

Huisartsenwachtpost - Nederrij 99
014-22 22 00
www.wachtpostzuiderkempen.be

DRINGENDE HULP
112

Politie, ziekenwagen en brandweer
Antigifcentrum
Gasgeur

Foto: Michiel Vanhoudt

070-245 245
0800-65 065
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OPENINGSTIJDEN STADSDIENSTEN
MA

DI

WO

DO

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

CC ’T SCHALIKEN EN TOERISME

NA AFSPRAAK

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

10.00-14.00

BIBLIOTHEEK GILDELAAN

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

14.00-20.00

10.00-16.00

BIBLIOTHEEK NOORDERWIJK

18.00-20.00

RECYCLAGEPARK

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

08.15-12.00
12.30-16.10

12.30-16.10

HUMMELTJESHOF

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

07.00-18.00

SPORT, JEUGD EN EVENEMENTEN

09.00-12.00
13.30-16.00
17.00-19.30

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

09.00-12.00
13.30-16.00

13.00-16.00

09.00-12.00

ADMINISTRATIEF
CENTRUM

AFSPRAAK

AFSPRAAK

VR

14.00-16.00

ZA

ZO

10.00-12.00

STADSARCHIEF

AFSPRAAK

STEDELIJKE WERKPLAATS

AFSPRAAK

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

SOCIALE DIENST

AFSPRAAK

09.00-11.45
18.00-19.00

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-11.45

09.00-17.00

09.00-15.00

09.00-12.00
13.00-16.00

Zitdag Dorpshuis Noorderwijk
DIENST RECHTSHULP

AFSPRAAK

09.00-11.45

09.00-11.45

DIENSTENCENTRUM
CONVENT2

AFSPRAAK

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

09.00-17.00

11.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

KRINGKRUIDENIER

ONTMOETINGSRUIMTE
DE CIRKEL
COMPUTERLOKAAL ’T PEESEEKE
Hulp op afstand via
tel. 014-24 66 97 (zie pagina 6)

Gesloten
13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

13.00-17.00

WEDSTRIJDBAD

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

WEDSTRIJDBAD
TIJDENS KROKUSVAKANTIE
(15/1-21/2)

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

07.30-08.30
12.00-13.00
14.00-21.00

09.00-17.00

09.00-17.00

NETEPARK

Het wedstrijdbad is open voor baantjeszwemmen. De douches blijven gesloten en een mondmasker is verplicht in de droge zone.
Ÿ Het doelgroepenbad en het recreatiebad blijven gesloten tot recreatief zwemmen weer toegelaten is.
Ÿ De speeltuin is elke dag open van zonsopgang tot zonsondergang.
Ÿ
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