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We wensen u een schitterend 2019
Schelleakker krijgt
heropfrissing in 2019

Bewonersdrink
13 januari

Wijziging
sorteerregels GFT+
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Januari - februari 2019

INHOUD

Beste inwoners,
Tijdens de eindejaarsdagen wordt er vaak teruggekeken naar het afgelopen jaar. Ook voor wat Hemiksem
betreft is er op een jaar tijd heel wat gebeurd. Niet alleen
ontwierpen we een nieuwe huisstijl voor onze communicatie, ook met de mobiele toepassingen in onze eigen app
streven we voortdurend naar vooruitgang in technologie
en sociale media. En dankzij evenementen zoals Licht op
Hemiksem kwamen we massaal bij elkaar om bij te praten
en te genieten van gezelligheid zonder technologie.
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Tochtgenoten / adviesraden

De nieuwe camera’s op vaste plaatsen en mobiele
overlastcamera’s hebben hun dienst ook al bewezen waarbij
onder andere sluikstorters betrapt werden. Zo ontmoedigen
we slechte gewoontes en houden we Hemiksem “Helemaal
Hemiksem”.
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Ophaling afval / Sluitingsdagen
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Sorteren gft+ / Contact

Tenslotte wens ik iedereen fijne eindejaarsdagen en hoop ik
jullie een gelukkig nieuwjaar te wensen op onze bewonersdrink
op zondag 13 januari.
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Huurdecreet /#Hallohemiksem

Door actief in te spelen op verschillende mediakanalen en te
luisteren naar onze inwoners zijn we zelf ook beter en sneller
geïnformeerd over wat er leeft onder jullie.
De warme zomer zullen we ons nog lang herinneren en het
zuinig omspringen met water hebben we ook zonder enige
problemen overleefd.
Op 14 oktober trokken we allen naar de stembus. Heel wat
verzuchtingen maar ook interessante suggesties en toekomstplannen werden kenbaar gemaakt. Ondertussen maakt het
nieuwe gemeentebestuur zich op voor een volgende legislatuur
van zes jaar. Naast een nieuw gemeentebestuur volgt ook de
samenstelling van verschillende adviesraden waarbij je je als
inwoner kan aansluiten.
Ondertussen zijn de voorbereidende werken begonnen aan
de Schelleakker. Deze straat en alle zijstraten zullen in 2019
voorzien worden van een gescheiden rioleringsstelsel. Tevens
vormen we deze straten om tot een woonerf waarbij sluipverkeer sterk ontmoedigd zal worden. In deze editie van
Hallo Hemiksem kunt u een ontwerp vinden van de nieuwe
weginfrastructuur en van de nieuwe verkaveling die de
Schellekakker zal verbinden met park Den Akker.

Uw burgemeester
Luc Bouckaert

Colofon
Dit is een publicatie van het lokaal bestuur Hemiksem.
Sint-Bernardusabdij 1, 2620 Hemiksem.
03 288 26 20 // informatie@hemiksem.be
V.U.: Lokaal bestuur Hemiksem, Sint-Bernardusabdij 1,
2620 Hemiksem
Hallo Hemiksem is ook online beschikbaar:
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/publicaties
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Prikbord
Meldpunt defecte straatverlichting
Een donkere straat kan erg vervelend zijn. Bovendien
zorgt defecte straatverlichting vaak voor een onveiligheidsgevoel en zeker in de wintermaanden heeft
iedereen graag een beetje licht in de duisternis.
In de gemeente Hemiksem beheert Infrax de
openbare verlichtingspunten. Merk je een defect
lichtpunt of is de hele straat ‘s avonds in duisternis gehuld, dan kan je dit gratis melden op het
nummer 0800 60 777 of via het webformulier op de
website www.infrax.be. Vergeet zeker het paalnummer niet te vermelden bij je melding.

Bpost past netwerk rode brievenbussen aan

De Lijn zet feestbussen in
op oudejaarsnacht
Om zich tijdens de overgang van oud naar nieuw op een
veilige manier te verplaatsen biedt De Lijn een aangepast routeplan en dienstregeling aan. Bovendien kan je
je nu registreren om een gratis sms-ticket te ontvangen
dat je dan kan gebruiken binnen de periode van 31 december om 18.00 uur tot 1 januari om 23.59 uur.
Per gsm-nummer kunnen er vier sms-tickets aangevraagd worden en je moet je hiervoor op voorhand
registreren op de website van De Lijn. De registratie
dient te gebeuren voor 30 december 2018.
Opgelet: het oudejaarsnachtbiljet is pas geldig nadat
de reiziger zijn/haar sms-ticket voor aanvang van zijn/
haar eerste rit activeert. Dit dient hij/zij te doen door
EVENT te sms’en naar 4884. Van dan af is het sms-ticket onbeperkt geldig voor alle verplaatsingen die worden gemaakt binnen de periode 31 december 2018
om 18:00u tot 1 januari 2019 om 23.59u.
De eerste 340 inwoners-reizigers die zich via het online-platform registreren dienen dus niet te betalen,
en dit dankzij de bijdrage van de gemeente Hemiksem
aan het oudejaarsnachtaanbod.
Meer info op www.delijn.be/oudejaar
F15 Antwerpen - Hemiksem - Schelle - Niel
Oudejaarsnacht 2018 - 2019

ANTWERPEN

In 20% van de brievenbussen worden per week
slechts 6 brieven ontvangen. Voor de herziening in
de gemeente Hemiksem gebruikte bpost een combinatie van 3 criteria. De minst gebruikte brievenbussen zullen worden verwijderd. Wanneer deze
brievenbussen precies worden verwijderd zal ruim
op voorhand worden aangekondigd via een sticker
op de desbetreffende brievenbussen.

Zuid

Station Zuid
Kielpark
Abdijstraat
Grens Kiel

Hoboken

Aartselaarstraat

Heidestraat
K. Meyvis
Schoonselhof
Groenstraat
Klaverbladdreef
Warschaustraat

Terlochtweg
Callebeekstraat

HEMIKSEM

Scheldestraat
Steenbakkerijstraat
Delvauxstraat
Bosstraat
Kerk

SCHELLE

Peperstraat
Kapelstraat

Tolhuisstraat
Beekstraat
Stationstraat
Kerkstraat
E. Vanderveldelaan
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De brievenbussen die blijven:
• Atletiekstraat 44
• Gemeenteplaats 1
• Heiligstraat 203
• Krokusweg 2
• Provinciale Steenweg 1
• Sint-Bernardse Steenweg 1 (postkantoor)

Herbekestraat
Varenstraat
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Berkenlaan 7
Lindelei 76
Statieplaats 2 (station)

Kiel

Zwaantjes

Deze brievenbussen verdwijnen in Hemiksem:
•
•
•
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De afgelopen jaren is het gebruik van brieven als
communicatiemiddel drastisch verminderd. Daarom besliste bpost om het netwerk van de rode
brievenbussen te herzien.

BOOM

HEMIKSEM IN JE SMARTPHONE OF TABLET?
DOWNLOAD DE APP!
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Schrijf je in voor een nieuwe Start & Run sessie!
Van 0 naar 5 km in 10 weken.
Vanaf dinsdag 26 maart organiseert de vrijetijdsdienst van Hemiksem
een nieuwe Start & Run sessie. Gedurende 10 weken werk je in groep
aan je conditie.
Op dinsdag en donderdag telkens om 19.30 uur kan je genieten van
een begeleide loopsessie en één keer per week ga je individueel
lopen. Deze reeks richt zich op de beginnende loper.
De eerste les vangt aan met een korte infosessie zodat iedereen goed
voorbereid en gemotiveerd aan de reeks kan beginnen en hopelijk
ook afmaken!

Info
Wanneer: dinsdag en donderdag vanaf 26 maart, 10 weken
lang.
Verzamelen: om 19u30, in de Nieuwe Dreef aan de kleedkamers van de tennisterreinen.
Inschrijven: vanaf 1 februari via www.hemiksem.be/vrije-tijd
Prijs: € 10
Meer info kan je bij de vrijetijdsdienst krijgen:
ellen.huysmans@hemiksem.be of 03 288 26 92

Gratis “Flower power
dance” voor 55+
De vrijetijdsdienst biedt een lessenreeks aan
met eenvoudige solodansjes op leuke muziek
van eind jaren ‘60 en begin jaren ‘70 (met o.a.
The Beatles, The Turtles, The Bee Gees, The
Mamas and the Papas, The Monkees, enz.).
Deze danslessen zijn zowel voor dames als voor heren
vanaf de leeftijd 55-plus. Je kan je individueel inschrijven en een danspartner heb je niet nodig. Dansplezier
verzekerd en dansen houdt ook onze hersenen jong !
Voel je de danskriebels al?

Info
Voor wie: Dames en heren van 55 jaar of ouder.
Waar: Polyvalente zaal Depot Deluxe , Nijverheidsstraat 27 in Hemiksem
Wanneer: maandag van 10u30 tot 11u30 op 14-2128 januari 2019 / 4-11-18 februari 2019 / 18-25
maart 2019
Inschrijven: per mail bij ellen.huysmans@hemiksem.be
of telefonisch 03 288 26 92

Gezocht: Monitoren
Speelplein
Ben jij 18 of ouder in de zomer van 2019? Als
je graag met kinderen omgaat en niet schrikt
om voor een groep te staan, dan is onze speelpleinwerking misschien iets voor jou. Bovendien
verdien je op die manier ook een centje bij.
Net zoals vorige jaren organiseren we in 2019 tijdens
de maanden juli en augustus een speelpleinwerking.
Hiervoor zijn we opnieuw op zoek naar een hoop
enthousiaste monitoren.
Zie jij het zitten om tijdens 2 weken ons speelplein te
doen barsten van de actieve en creatieve activiteiten?
Geef je gegevens dan onmiddellijk door aan de vrijetijdsdienst. Dit kan door het wervingsformulier in te
vullen dat je terugvindt op onze website, vanaf nu tot
en met zondag 17 februari 2019.
Heb je nooit eerder op onze speelpleinwerking
gestaan? Dan nodigen we je graag uit voor een
kennismakingsgesprek. Dit zal doorgaan op dinsdag
19 februari.

Info
Voor meer informatie kan je bij Karolien van de
vrijetijdsdienst terecht: karolien@hemiksem.be
of 03 288 26 93.
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Zapposdagen en sportweken krokus- en paasvakantie
Voel jij ook al de lentekriebels in de lucht hangen? Nee…, wij ook niet. Toch kijken we al reikhalzend uit naar het
voorjaar en alle leuke activiteiten die daarbij horen.
Vooral de Zapposdagen waarin we ons weer volop uitleven tijdens uitstappen en workshops maar ook de sportieve kampen.
Voor jullie blijft het nog even geheim wat we allemaal zullen doen, maar dat zal weldra duidelijk worden.
Na de kerstvakantie verschijnt het programmaboekje van de Zapposdagen online (www.hemiksem.be/vrije-tijd/zapposdagen)
en worden ze in de scholen uitgedeeld. Vanaf dinsdag 5 februari, om 18.00 uur, kan je je inschrijven voor de activiteiten van
de krokus- en paasvakantie.
Via de facebook-pagina van de vrijetijdsdienst ben je steeds op de hoogte van de laatste nieuwtjes.
www.facebook.com/vrijetijdsdiensthemiksem/

Nieuwjaarsconcert
Academie Muziek en
Woord
Met sprankelende werken, heldere klanken en veel
mooie en positieve boodschappen willen wij, samen met jou het nieuwe jaar welkom heten.
Een aantal van onze grote ensembles, al dan niet voor de
gelegenheid aangevuld door leraars en solisten, zullen
het beste van zichzelf geven in een zorgvuldig gekozen
programma. Er wordt ook ditmaal een “special guest” geprogrammeerd.

Info
Datum: zondag 27 januari om 15.00 uur
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Toegang: €5 (met toegangskaart een gratis consumptie te
verkrijgen tijdens de pauze). Kaarten via
www.academiehsn.be/kalender/activiteiten
Informatie: Secretariaat Academie Hemiksem,
Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem, 03 2882730,
www.academiehsn.be
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Leeskring

Anna Enquist, Elizabeth Strout en Claudio Magris
In onze leeskring worden alle aspecten van het boek
uitgebreid besproken: het verhaal, de personages, de
schrijfstijl, … . Je hoort interessante weetjes over de auteur en over het oorspronkelijke idee achter het boek.
Lees mee en deel jouw ervaring met andere boekenliefhebbers.
In januari staat het boek ‘De thuiskomst’ van Anna Enquist centraal, in februari plaatsen we ‘Niets is onmogelijk’ van Elizabeth Strout in het voetlicht en in maart lezen en bespreken we
‘Het museum van oorlog’ van Claudio Magris.

Praktisch

Data: dinsdag 29 januari, 26 februari & 26 maart 2019, telkens van 19.30 tot 22 uur
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per sessie

Rolstoeldans - initiatie
woensdag 30 januari 2019

In deze initiatie is zowel combi- als duo-rolstoeldansen mogelijk. Bij duodans dansen 2 personen met een rolstoel
samen. Dit kunnen twee handbewogen rolstoelen zijn, twee elektrische rolstoelen of een combinatie van de 2.
Bij de combidans is het de bedoeling dat een danser met een rolstoel en een staande partner samen dansen. Ook hier kan het
een elektrische of een handbewogen rolstoel zijn.
Doe mee en laat je gaan op nummers zoals ‘Mambo n° 5’, ‘Un, Dos, Tres’, ‘Blame it on the boogie’ of ‘Waka waka’. Lesgeefster Els
Tiri is zevenvoudig Belgisch kampioen en toont jou de verschillende mogelijkheden. Er is geen enkele voorkennis nodig.

Praktisch

Datum: woensdag 30 januari 2019 van 19.30 tot 22 uur
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Toegang: € 5

Improvisatietheater
workshop

woensdag 6 februari 2019
Deze workshop is voor iedereen die de acteur of speler
in zichzelf wil ontdekken of verder wil ontplooien.
Je hebt geen enkele voorkennis nodig, wel veel goesting om
je te smijten.
Improvisatietheater is theater zonder vooraf geschreven script.
Je kan wel een aantal basisprincipes leren toepassen zoals gebruik maken van je intuïtie, samen spelen met iemand anders
en ‘in het hier en nu spelen’.

Praktisch

Datum: woensdag 6 februari 2019 van 19 tot 22 uur
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Toegang: € 14 / € 12 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)
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Bart Moeyaert

Even geduld - Collectief dOFt

zondag 10 februari 2019

zaterdag 16 februari 2019

Bart Moeyaert is een gerenommeerd auteur, dichter
en performer maar doet nog zo veel meer. Zijn werk is
bekroond en bejubeld in binnen- en buitenland en hij
heeft tal van vertalingen op zijn naam staan.

‘Even geduld’ is een absurde, krachtige danstheatervoorstelling waarbij twee performers de toeschouwer
op een subtiele manier naar zichzelf doet kijken. Het is
een poging tot het opvoeren van een opvoering. Denken en doen, en alles daartussen, met de twijfel voorop.

Ontbijtlezing

Tijdens deze ontbijtlezing (vanaf 14j) brengt hij een verhaal dat begint in 1939 en eindigt op de dag van de lezing.
Een verhaal over het gezin waarin hij is opgegroeid, het
ontstaan van zijn boeken en het evolueren van ideeën. Afwisselend brengt hij ook gedichten uit zijn bundels en gaat
hij dieper in op enkele van zijn boeken.
Vanaf 9.30u serveren wij jou een gezellig ontbijt, de lezing
start rond 10.30u.

Praktisch

Datum: zondag 10 februari 2019 vanaf 9.30 uur
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolaan 55
Toegang: € 12 / € 9 (-26 j) – ontbijt inbegrepen

Danstheater

Als één ongestoorde machine ratelen ze hun pleidooi af, met
7 grote spiegels in de aanslag. Ze bewegen, als een eeneiige
tweeling, synchroon op een superstrakke geluidsband, halen
acrobatische toeren uit en charmeren met hun aanstekelijke
humor en energie.
De voorstelling is ook geschikt voor jongeren vanaf 10 jaar.
Spel : Piet Van Dycke & Jonas Vermeulen

Praktisch

Datum: zaterdag 16 februari 2019 om 19 uur
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Toegang: € 9 / € 6 (-18 j)

Verenigingenmarkt Hemiksem & Schelle
zondag 24 februari 2019
Maak kennis met de verschillende socio-culturele verenigingen van Hemiksem en Schelle. Zo kan je de kunstzinnige kant van je gemeente ontdekken bij de fotokringen,
muziekverenigingen of kunstkringen en ontmoet je vertegenwoordigers van KWB, de heemkring of Velt.
Optredens van de harmonieën, demonstraties kantklossen,
schilderen, boogschieten en een grote keuze aan drank en
hapjes zorgen voor een gevarieerd aanbod.
Toegang is gratis.

Praktisch

Datum: zondag 24 februari 2019 van 11 tot 18 uur
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27,
Hemiksem

Info & inschrijvingen

www.ivebica.be
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
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Werken woonproject Schelleakker
& omgeving zijn gestart Bronweg
In december 2017 werd aan de buurtbewoners van
Schelleakker en omgeving het nieuwe stratenplan
en de nieuwe verkaveling voorgesteld die in de zone
tussen park Den Akker en Schelleakker tot uitvoering zal komen.

Bij alle nieuwe woningen is er parkeergelegenheid
aan of in de woning zelf en in de appartementsgebouwen worden staanplaatsen in de ondergrondse parking voorzien. Langsheen de Schelleakker zijn
ook extra parkeerplaatsen voorzien voor zowel de
bewoners uit de straat als de aanpalende zijstraten.

Advokaatstraat

Tijdens de gemeenteraad van 15 mei 2018 werd
beslist om deze straten Tweebergenstraat, Kleiputweg en Bronweg te noemen. In totaal zullen 76
wooneenheden komen in deze nieuwe verkaveling: 43
ééngezinswoningen en 33 woonappartementen in drie
appartementsgebouwen zullen gerealiseerd worden aan
de rand van park Den Akker.

Steenbakkerijstraat

Ondertussen zijn de voorbereidende werken in de
Schelleakker en de zijstraten reeds gestart waarbij de
nutsvoorzieningen worden aangelegd en aangepast. Begin januari 2019 zal in al deze straten een gescheiden
rioleringsstelsel aangelegd worden en zal de weginfrastructuur helemaal vernieuwd worden. Ook de aanleg van
de straten in de nieuwe verkaveling tussen Schelleakker
en park Den Akker zullen tegelijk uitgevoerd worden.

9 9

Ruimte voor groen
Tussen de Schelleakker en park Den Akker zullen ‘groene
vingers’ voorzien worden die het parkgevoel doortrekken. Zo
kan je rechtstreeks vanuit Schelleakker wandelen naar het
park. Bovendien zal het aangenaam wonen worden in een
groene en rustige omgeving. Om sluipverkeer in Schelleakker te
ontmoedigen zal de straat voor autoverkeer onderbroken
worden tussen de Steenbakkerijstraat en de Scheldestraat.
Doorgaand verkeer zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn
zodat het rustige karakter van de woonwijk behouden blijft.
De komende maanden zal er voor de straten Schelleakker, Steenbakkerijstraat, Advokaatstraat, Oxfordstraat en Akkerstraat tijdelijke hinder ontstaan. De bewoners van deze
straten zullen tijdig brieven in hun bus krijgen met een stand
van zaken en correcte informatie waar de hinder zal plaatsvinden.

Park Den Akker

Schelleakker

Oxfordstraat

Akkerstraat

Kleiputweg

Tweebergenstraat

Schelleakker
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Bewonersdrink op zondag 13 januari 2019
Op zondag 13 januari 2019 nodigt de gemeente Hemiksem al haar inwoners uit op de bewonersdrink in
Depot Deluxe. Vanaf 15.00 uur ben je welkom en kan je bij een drankje en hapje je vrienden en buren
een gelukkig jaar toewensen.
Net als vorig jaar krijg je als inwoner 5 bonnetjes
om een drankje en een hapje te nuttigen. Anders
dan de vorige jaren werken we nu met een coupon
die je dient in te vullen en mee te brengen om je
gratis drankbonnetjes te krijgen. Enkel de originele
coupons uit deze Hallo Hemiksem zullen worden
aanvaard. Extra bonnetjes kan je altijd ter plaatse
kopen aan een voordelige prijs.

BKO
Inkom
afgeven lotjes

Ook de aanwezigheidstombola van de lokale
middenstand zal plaatsvinden tijdens de bewonersdrink vanaf 17.30 uur. Om de toegang tot Depot
Deluxe vlot te laten verlopen zullen we 2 verschillende ingangen openen. Indien u tombolalotjes bij
zich heeft dient u gebruik te maken van de ingang
aan de muziekacademie/buitenschoolse kinderopvang. Wegwijzers leiden u naar de juiste zaal waar u
uw lotjes kan afgeven. Let wel dat deze je deze al op
voorhand afgescheurd hebt zodat de rij niet te lang
wordt. Het afgeven van de lotjes is mogelijk tussen
15.00 en 17.00 uur.

Muziekacademie

Na het deponeren van uw lotjes komt u in de
foyer terecht waar u uw drankbonnetjes kan
afhalen (met de coupon onderaan).
Om de veiligheid te garanderen zal het aantal stoelen en tafels beperkt worden. Zo geven we ouderen
en personen met een handicap de kans om de bewonersdrink te kunnen bijwonen.
Wie naar de bewonersdrink komt zonder tombolalotjes kan meteen binnen via de ingang van Depot
Deluxe.

lotjes

Afgeven
lotjes

Toilet

Inkom
bewonersdrink

Drank

&
Bewonersdrink bonnen (5 per gezinslid)
Naam: ...............................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................
Aantal aanwezige gezinsleden: ...................................
O ik schrijf mij in voor de nieuwsbrief van de gemeente Hemiksem.
Mijn e-mailadres is: .........................................................................................................

11

Middenstandsraad eindejaarsactie

KOOP GEEN KAT IN EEN ZAK,

KOOP, KRAS en WIN!
vanaf 24 november ‘18 t.e.m. 11 januari ’19

vu: Middenstandsraad Hemiksem, Maya Dekeuster

Ontvang een
kraslot en win
één van de
prachtige prijzen!
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Terugblik
Aankomst van Sinterklaas
De Sint is met zijn stoomboot is al lang terug vertrokken naar
warmere oorden maar zijn bezoek zindert nog na. Hij werd,
onder de enthousiaste leiding van Silke Mastbooms, luidkeels
verwelkomd aan de Callebeekveer. Ook in Depot Deluxe kon
hij zich aan een warm welkom verwachten. Opnieuw een
lange rij wachtende kindjes die uitkeken naar een bezoekje
aan de goedheiligman, op de foto gingen met de zwarte pieten of zich verwonderden aan de kunsten van de ballonplooier, en er op hun best uitzagen na een bezoekje aan één van
schminksters.

Kampioenenviering
Op 23 november 2018 werden de sportkampioenen door
niemand minder dan Maarten Vangramberen in de bloemetjes gezet. Hij praatte de ene na de andere prestatie aan elkaar, gaf een boeiend sportjaaroverzicht en bezorgde iedere
kampioen zijn/haar momentje van de avond. Kortom, een
onvergetelijke avond voor iedere persoon met een interesse
voor lokale sporthelden.

Comedy Night
Jens Dendoncker moest spijtig genoeg zijn optreden
tijdens de Comedy Night van 25 november afzeggen
omwille van gezondheidsproblemen. Maar de vrijetijdsdienst zocht en vond een gepaste vervanging.
Bas Birker kwam samen met Thomas Smith het beste
van zichzelf geven. MC Jasper Posson praatte de boel
aan elkaar. De inkomsten van de drankverkoop gingen dit jaar voor Music For Life naar de Hemiksemse
vzw Villa Max, die gezinnen met een kind met een
levensbedreigende of ongeneeslijke ziekte een ontspannende, kosteloze vakantie aanbiedt.
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Gevolgen van de Brexit
Het Verenigd Koninkrijk deelde op 29 maart 2017 haar beslissing mee om de
Europese Unie te willen verlaten en zal waarschijnlijk vanaf 30 maart 2019
geen deel meer uitmaken van de Europese Unie. Deze beslissing zal niet
enkel een belangrijke impact hebben op de Unieburgers die nu in het
Verenigd Koninkrijk verblijven, maar ook op de Britten die in een EU-lidstaat
verblijven.
In de transitiefase van 30 maart 2019 tot 31 december 2020 verandert er voor de Britse burgers zo goed
als niets. Britten behouden tijdens deze periode hun recht van vrij verkeer en verblijf, maar moeten bij
grenscontroles wel steeds hun reisdocument kunnen voorleggen. Britten en hun familieleden die voor 1
januari 2021 in België gebruik hebben gemaakt van het regime van vrij verkeer van personen zullen een
nieuwe verblijfskaart nodig hebben. Zij zullen via een gepersonaliseerde brief worden aangeschreven
met de vraag om zich aan te melden bij de gemeentelijke dienst van hun verblijfplaats om een nieuwe
verblijfstitel met een verwijzing naar de Brexit aan te vragen, om hun rechten die hen door het terugtrekkingsakkoord worden toegekend te garanderen.
Deze voorlopige informatie kan in de komende onderhandelingen nog wijzigen aangezien het volledige Brexit-akkoord nog niet werd gevalideerd. Verdere informatie zal worden gepubliceerd in latere
edities van Hallo Hemiksem en op onze website.

Oproep kandidaten gemeentelijke adviesraden
Hemiksem heeft een aantal adviesraden zoals de jeugdraad, milieuraad, sportraad, gezondheidsraad,…
enzovoort. Die raden geven advies op vraag van de gemeente of uit eigen beweging.
De adviezen zijn niet bindend maar het College van Burgemeester en Schepenen moet wel argumenteren waarom ze het
voorgelegde advies niet volgen in de beleidsbeslissing. De gemeentelijke adviesraden worden benoemd door de gemeenteraad die daarvoor verschillende maatschappelijke vertegenwoordigers en deskundigen oproept.
Na de vorming van de nieuwe legislatuur voor de komende 6 jaren worden ook enkele nieuwe adviesraden samengesteld.
Voel je je aangesproken om mee advies te geven in een bepaald beleidsthema?

Je kan je kandidatuur stellen vóór 31 januari 2019.

Meer informatie over de adviesraden binnen Hemiksem kan je vinden op onze website via
www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/adviesraden of stuur een mailtje naar informatie@hemiksem.be

Volgende adviesraden zijn actief in Hemiksem:
Intergemeentelijke cultuurraad
Sportraad
Noord-Zuidraad
Seniorenadviesraad		

Jeugdraad
Milieuraad
Gezondheidsraad
GECORO
Beheersorgaan Gilliot & Roelants Tegelmuseum

Tochtgenoten zoekt vrijwilligers
In onze gemeente zetten vrijwilligers zich in om hulp te bieden aan mensen die het moeilijk hebben. Daar staat
Tochtgenoten voor als deel van de overkoepelende organisatie ‘Welzijnsschakels’.
Een welzijnsschakel is een erkende vrijwilligersorganisatie die
een schakel vormt tussen mensen opdat iedereen de nodige
kansen krijgt om op een volwaardige wijze aan het sociale en
maatschappelijk leven deel te nemen.
Het ontmoetingshuis bevindt zich in de Saunierlei 54 waar
iedereen welkom is voor kennismaking met de organisatie en
voor het afleveren van voeding en kledij. Dat kan op maandag
tussen 14 en 16 uur en op donderdag tussen 18 en 20 uur.
Als je graag wil helpen bij de wekelijkse voedselbedeling of nu
en dan tijd kan vrijmaken voor andere engagementen ben je
ook meer dan welkom. Een beetje het verschil kunnen maken
in de eigen gemeente door sociaal engagement is al een grote
stap in de goede richting!

Info
Welzijnsschakel Tochtgenoten
Saunierlei 54
2620 Hemiksem
tel 03 887 45 08
tochtgenoten@hotmail.com
www.facebook.com/tochtgenoten
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Afvalophaling januari - februari
Restafval, GFT en PMD

Kerstbomen

maandag 14 januari
maandag 28 januari
maandag 11 februari
maandag 25 februari

donderdag 10 januari
vrijdag 11 januari

Papier & karton

Grofvuil op afroep

De ophaaldiensten starten vroeg, dus bij voorkeur worden de kerstbomen reeds
woensdagavond 9 januari buitengezet na 19.00 uur.

vrijdag 18 januari
vrijdag 15 februari

vrijdag 25 januari
vrijdag 22 februari

Textiel

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke afspraak. Download hiervoor
het formulier op hemiksem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of via
03 288 26 63

Woensdag 6 februari

KGA
vrijdag 4 januari van 12.00 u. tot
15.30 u.
zaterdag 2 februari van 08.30 u. tot
15.00 u.

Snoeihout (zone zuid)

Er is slechts één ophaalpunt aan het
containerpark (G. Gilliotstraat 50)
waar het KGA gedurende één dag per
maand aangeboden kan worden. De
ophaling gebeurt één keer per maand,
afwisselend op een vrijdag of zaterdag.

Opgelet!

Opgelet KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde dagen aangeboden
worden aan het containerpark!

Maandag 25 februari t.e.m.
vrijdag 1 maart.

Het snoeihout moet steeds op maandagochtend voor 9 uur buiten worden
gezet in de zone waar die week de
ophaling van het snoeihout plaatsvindt. Elk adres wordt immers
slechts één keer bediend. Snoeihout
dat wordt buiten gezet nadat de gemeentediensten passeerden zal bijgevolg blijven liggen.

Info

De volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.
Wie vragen heeft over afval kan steeds terecht op de milieudienst van de gemeente op het nummer
03 288 26 63 of via het e-mailadres sven@hemiksem.be.

Sluitingsdagen
Administratief centrum

BKO ‘t Merelhofke

- dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2019

- maandag 24 december 2018

Gemeentemagazijn
- dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2019

Recyclagepark
- dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2019

Bibliotheek
- dinsdag 1 en woensdag 2 januari 2019

t.e.m. woensdag 2 januari 2019

Zwembad
-maandag 24 december 2018
t.e.m. zondag 6 januari 2019
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Contact
Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Openingsuren:
maandag:
09.00 u. - 12.00 u.
dinsdag:
09.00 u. - 12.00 u. 14.00 u. - 16.00 u.
		
18.00 u. - 19.30 u. *
woensdag:
09.00 u. - 12.00 u. 14.00 u. - 16.00 u.
donderdag
09.00 u. - 12.00 u.
vrijdag: 		
09.00 u. - 12.00 u.
* enkel dienst burgerzaken en onthaal
Contact:
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be

Sorteren van gft+
wordt nog makkelijker
Een groot deel van de Hemiksemnaren is al jarenlang
vertrouwd met de selectieve inzameling van gft+.
Mede daardoor slaagt Vlaanderen erin om de hoeveelheid huisvuil laag te houden.
De sorteerregels voor gft+ zijn, na al die jaren, aan herziening
toe. Materialen zijn van samenstelling veranderd, ook de inzichten in de verwerking van gft+ zijn veranderd. Tot op heden
is dierlijk materiaal, vlees- en visresten, niet toegelaten bij het
gft+. Uit onderzoek blijkt echter dat er geen risico’s verbonden
zijn aan het inzamelen en verwerken van deze afvalstroom,
zodat de inzameling van gft-afval uitgebreid kan worden met
de fractie keukenafval. Dit laat toe om de sorteerregels sterk
te vereenvoudigen zodat sorteren van gft-afval nog makkelijker wordt.

Opgelet: voor thuiscompostering blijven de sorteerregels ongewijzigd.

Wat verandert er aan de sorteerregels voor gft+?
Vanaf januari 2019 kunnen volgende afvalstoffen extra
worden toegevoegd aan het gft+:
• dierlijke etensresten, naast plantaardige
• vlees- en visresten
• vaste zuivelproducten (bv. kaas)
• eieren, eierschalen
• broodresten

Opgelet
Om de verspreiding van plastics in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads niet
meer bij het gft+. Uit onderzoek blijkt immers dat
deze kunststoffen kunnen bevatten. Papieren koffiefilters behoren wel nog tot het gft+.

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat
2620 Hemiksem
Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

12.30 u. - 16.30 u.
08.00 u. - 12.00 u.

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Sociale dienst - OCMW
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem
Contact:
03 288 26 20
info@ocmwhemiksem.be
Openingsuren:
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag van 9 - 11 uur,
woensdag gesloten

Recyclagepark Hemiksem
Openingsuren:
maandag:
dinsdag:		
woensdag:
donderdag:
vrijdag:		
zaterdag:

gesloten
13.30 u. - 17.30 u.
13.30 u. - 17.30 u.
13.30 u. - 17.30 u.
09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.
09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 16.00 u.

Noodnummers

Dringende politiehulp 			
101
Medische spoedgevallen en brandweer		
100 en 112
Lokale politie		
Wijkteam Hemiksem		
03 443 09 50		
03 443 09 51
Brandweer voorpost Hemiksem 		
03 288 27 27
Meer info en contactgegevens:

www.hemiksem.be
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Vlaams Woninghuurdecreet wijzigt op 1 januari 2019
Tot voor kort waren de regels voor woninghuurcontracten te vinden in de federale Woninghuurwet. Op 24 oktober 2018 keurde het
Vlaams parlement het nieuwe Vlaams Woninghuurdecreet definitief goed. Sinds de zesde staatshervorming werd het woninghuurrecht geregionaliseerd en zijn de gewesten bevoegd om de regels te bepalen rond woninghuur.
Het woninghuurdecreet is enkel van toepassing op de huurovereenkomsten voor een
woning als hoofdverblijfplaats en op studentenhuisvesting, dus niet op handelshuurovereenkomsten, pachtcontracten of huurcontracten voor kantoren, tweede verblijfplaatsen en
garages.
Het nieuwe decreet brengt een aantal wijzigingen en nieuwigheden met zich mee.
Zo mag de verhuurder een waarborg van drie maanden huur vragen. De huurder kan voortaan een huurovereenkomst van korte duur (drie jaar of minder) vroegtijdig opzeggen met een opzeggingstermijn van drie maanden. De partijen kunnen op ieder ogenblik een herziening van de huurprijs overeenkomen wanneer de
verhuurder energiebesparende investeringen aan de woning heeft gedaan. Verder
zijn er ook wijzigingen in de bepalingen rond kosten en lasten waarvoor de huurder
verantwoordelijk is.
Er is voortaan een duidelijke regeling voor huurders die samen een woning huren. Gehuwde en wettelijk samenwonende partners
zijn altijd beiden officieel huurder, ook als de huurovereenkomst al bestond voor het huwelijk of de wettelijke samenwoning of maar
door een van beiden is ondertekend.

Meer informatie kan je bekomen via de website www.wonenvlaanderen.be

Ken je gemeente!
Tot vorige editie van Hallo Hemiksem stelden we een vraag die gelinkt is met onze gemeente. Uit de juist
ingestuurde antwoorden trokken we één winnaar van een Hemiksem-bon t.w.v. 25 euro die we in de volgende
editie publiceerden!
“ 100 jaar geleden, in 1918, was het ‘oud’ gemeentehuis nog niet zo heel lang in gebruik. Weet u welk
jaar de eerste steenlegging plaatsvond en wie toen burgemeester van Hemiksem was “, luidde de vorige
wedstrijdvraag. De antwoorden: 1910 & E. Van Nuffel .
Verschillende mensen wisten dit en uiteindelijk kwam
Jo De Keuster als winnaar uit de bus, proficiat!

#Hallohemiksem
Vanaf dit nummer van Hallo Hemiksem hebben we geen nieuwe prijsvraag
meer. Toch willen we graag onze gemeente in een positief daglicht stellen.
Op “Instagramwijze” vragen we jullie medewerking om ons jullie foto’s
door te sturen.
De leukste, mooiste en/of origineelste plaatsen we graag telkens op de
laatste pagina van Hallo Hemiksem. Er zijn geen spelregels maar denk
eraan dat je onze gemeente op een positieve wijze in beeld brengt. Als
er personen duidelijk op je foto staan dienen zij wel hun toestemming
aan jou te hebben gegeven voor publicatie. Die verantwoordelijkheid
blijft bij de fotograaf/inzender van de foto.
Stuur nu jouw leuke Hemiksem-foto naar informatie@hemiksem.be
met als onderwerp #hallohemiksem, samen met je naam en de plaats
waar de foto genomen is.

foto: Yamen Tibany

locatie: Saunierpark

