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INHOUD

Beste inwoners,
Begin januari werd de eed afgelegd door de leden van
het nieuwe schepencollege en gemeenteraad voor de
periode 2019-2024. Ook het Bijzonder Comité voor de
Sociale Dienst werd die dag samengesteld. In dit nummer
van Hallo Hemiksem stellen we graag de leden voor deze
nieuwe legislatuur aan u voor.
Het is fijn wonen in onze gemeente en het algemeen
welzijn staat hier voorop maar ook het dierenwelzijn zorgt voor
een evenwicht tussen mens en natuur. In de nieuwe bestuursperiode is daarom ook de bevoegdheid
‘dierenwelzijn’
opgenomen. We hebben hierin al veel geïnvesteerd door hondenweides te creëren en ook de bloemenweides en bijenhotels
zorgen voor meer biodiversiteit in Hemiksem.
Na de infovergadering over het RUP Hoge Weg (de vroegere
Bekaert-site) stelden we vast dat er onder de bevolking heel
wat vragen werden beantwoord. Er kwamen positieve reacties
op de invulling van dit 25 hectare grote gebied waar plaats is
voor wonen, zorg en groenverbindingen. Er kwamen bezorgde
reacties binnen rond de ontsluiting van dit gebied en de
gevolgen op mobiliteitsvlak. Tot 17 maart loopt het openbaar onderzoek nog over dit Ruimtelijk uitvoeringsplan Hoge
Weg. Inwoners die de plannen wensen in te zien kunnen dit
doen bij onze technische dienst of via de documenten die ter
beschikking staan op de gemeentelijke website.
Met de lente in aantocht zullen onze typische ontmoetingsplaatsen in openlucht weer volop in de aandacht komen. Vergeet
daarom zeker zondag 28 april niet op je kalender aan te duiden.
Op erfgoeddag, met als thema “Hoe maakt u het?”, wordt een
voorproefje van de nieuwe collectie van het Gilliot & Roelants
Tegelmuseum aan het grote publiek voorgesteld. Ook het
heemmuseum zal die dag de deuren open zetten.
Om het helemaal compleet te maken stellen we graag de
Abdijparkfeesten aan u voor. Dit evenement is de afsluiter
van het Platteland+ project ‘Sint-Bernardusabdij in Hemiksem: Kruispunt aan de Schelde’ in samenwerking met de vzw
Kempens Landschap. Ook zal u ter plaatse tijdens een picknick
kunnen kennismaken met de toekomstplannen van het abdijpark. Meer informatie hierover zal u binnenkort nog uitgebreid
kunnen terugvinden op onze website en sociale media.

Uw burgemeester
Luc Bouckaert
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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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Niet op de foto: Gregory Müsing

Het nieuwe bestuur van Hemiksem (2019-2024)
Op maandag 7 januari vond de installatievergadering plaats van de nieuwe gemeenteraad die de komende zes
jaren (legislatuur 2019-2024) zal instaan voor onze gemeente. Op deze eerste gemeenteraad mochten 6 schepenen hun eed afleggen tegenover de herverkozen burgemeester Luc Bouckaert. De overige 14 gemeenteraadsleden
legden hun eed af voor Rodney Talboom, die zelf naar voor werd gedragen als voorzitter van de gemeenteraad.
Burgemeester Luc Bouckaert legde op 11 december 2018
reeds zijn eed af bij de provinciegouverneur Cathy Berx. De
gemeenteraad vergadert minimum 10 keer per jaar. In Hemiksem gaat de gemeenteraad normaal elke derde dinsdag van
de maand door (uitgezonderd in juli en augustus).

Tijdens deze installatievergadering werden ook de leden voor de Politieraad gekozen. Annick De Wever, Jill Van
Wijnsberghe en Helke Verdick zullen voor de komende
legislatuur deel uitmaken van de politieraad van de
meergemeentezone politiezone Rupel.

De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar voor
pers en publiek, behalve wanneer het om persoonlijke aangelegenheden gaat. Ook indien de gemeenteraad met twee
derde van de aanwezige leden dit beslist, wordt overgegaan
tot een zogenaamde ‘geheime zitting’.

Voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst legde
volgende leden hun eed af: François Boddaert, Berend De
Lee, Rita Goossens, Cliff Mostien, Vivianne Verlooy, en Joris
Wachters.

Luc Bouckaert (CD&V-Groen)
burgemeester

Bevoegd voor politie, brandweer, burgerzaken,
openbare werken, informatie en communicatie

Jenne Meyvis (CD&V - Groen)
eerste schepen

Bevoegd voor ruimtelijke ordening, milieu en
mobiliteit, industrie en dierenwelzijn.

Koen Scholiers (CD&V-Groen)
tweede schepen

Bevoegd voor jeugd, verenigingsleven, sport,
middenstand & economie, toerisme en
feestelijkheden.

Kristien Vingerhoets
(sp.a-waazienHgeire)
derde schepen

Bevoegd voor onderwijs, buitenschoolse
kinderopvang, wonen en personeel.

Caroline Van Vracem (CD&V-groen)
vierde schepen
Bevoegd voor ontwikkelingssamenwerking,
cultuur en patrimonium

Kurt Verberckt (CD&V-Groen)
vijfde schepen en voorzitter
Bijzonder Comité Sociale Dienst

Bevoegd voor financiën, sociale zaken, gezin en senioren

Gemeenteraadsleden:
- Eddy De Herdt (Hemiksem Vooruit)
- Agnes Salden (Vlaams Belang)
- Stefan Van Linden (sp.a -WaazienHgeire)
- Cliff Mostien (Hemiksem Vooruit)
- Helke Verdick (N-VA)
- Nicky Cauwenberghs (CD&V - Groen)
- Rita Goossens (N-VA)
-Gregory Müsing (N-VA)
- Annick De Wever (CD&V - Groen)
- Jo Van Havere (CD&V-Groen)
- Birgit de Bondt (Open Vld)
- Jill Van Wijnsberghe (CD&V-Groen)
- Rodney Talboom (sp.a-WaazienHgeire)
- Inneke Varewijck (N-VA)
- Bert Cools (Vlaams Belang)
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Welke toekomst zie jij voor de Electrabelsite?
Veel mensen dachten al na over de toekomst van dit unieke gebied in de gemeente Schelle. Dat leverde 3 mogelijkheden op: ruimte voor recreatie en
natuur, om te wonen en voor het opwekken van energie.
De provincie Antwerpen werkt dat graag samen met jou uit in het provinciaal ruimtelijk
uitvoeringsplan (PRUP) Electrabelsite. Maandag 18 maart 2019 ben je doorlopend tussen
19u00 en 21u30 welkom in het hoofdgebouw
op de Electrabelsite.
Op de infomarkt kan je je verder informeren
over de drie voorliggende alternatieven: een
energie-, woon- en recreatielandschap. Je hebt
de kans om er nieuwe suggesties of opmerkingen aan toe te voegen.
De komende maanden berekenen experten
de effecten van elk alternatief op het vlak van
mobiliteit, bodem, lucht, geluid, water, natuur,
landschap en de omgeving. Je ontdekt volgens
welke methoden ze die onderzoeken plannen.
Misschien heb jij hier een specifiek idee over
of heb je een betere suggestie.

Wat is een PRUP?
Met een PRUP leggen we de toekomst van de site ruimtelijk en juridisch vast.
Het is dus een belangrijke stap waarin we jouw samenwerking vragen. De opmaak van een PRUP duurt gemiddeld 2 jaar. In die periode polsen we nog een
paar keer naar je mening. Zo nemen we jouw betrokkenheid en inspraak zoveel
mogelijk mee naar het eindresultaat.

Meer info?
Zie www.provincieantwerpen.be (zoekterm Electrabelsite).
Kan je niet komen maar blijf je graag op de hoogte? Bezorg je e-mailadres op de
webpagina van het PRUP Electrabelsite.

Startmoment prup/infomarkt
Maandag 18 maart 2019
Hoofdgebouw Electrabelsite, Alexander Wuststraat 2 in Schelle.
Doorlopend vanaf 19u00 tot 21u30.
Iedereen welkom, geen inschrijving nodig.

Contact
Dienst Ruimtelijke Planning
03 240 66 23
ruimte@provincieantwerpen.be
www.provincieantwerpen.be, zoekterm Electrabelsite

Publieksopening toeristisch seizoen Rupelstreek
Op zondag 31 maart 2019 vieren we samen met jullie de publieksopening van het
toeristisch seizoen Rupelstreek.
Iedereen is dan welkom om samen met familie en vrienden de Rupelstreek te
(her)ontdekken tijdens een gezellige streekmarkt met oa. degustaties, streekgerechten, kinder- en randanimatie, workshops, infostands enz. De opening zal doorgaan in het Provinciaal Recreatiedomein De Schorre te Boom aan de Vlindertent
en is gratis toegankelijk voor iedereen. Meer info is binnenkort terugvinden op de
website, facebook of via de nieuwsbrief van Toerisme Rupelstreek.

Info

Toerisme Rupelstreek, Schommelei 1/3 (De Schorre) 2850 Boom
03 880 76 25
info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be
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Buurthuis Hemiksem in het nieuw
Buurthuis Hemiksem opende reeds in 2015 in de Parklaan, maar barstte de laatste tijd uit zijn voegen. Verderop in
de Parklaan 72-74 verbouwde De Ideale Woning twee woningen om tot het nieuwe Buurthuis.
Op vrijdag 25 januari opende Buurthuis Hemiksem feestelijk met een Winterwijkfeest. Dankzij de helpende handen van onze
vrijwilligers werd het een gezellige avond met een drankje, lekker eten en kinderanimatie waarop we veel bezoekers mochten
verwelkomen! Kortom een fijne start voor het nieuwe Buurthuis!
Wil je ook graag vrijwilliger worden of wens je meer informatie over de werking van het Buurthuis? Neem contact
op met Leentje de Maeyer: leentje@hemiksem.be of 0497 41 44 19.

Je kan je nog inschrijven voor Start & Run 2019
Vanaf dinsdag 26 maart organiseren de vrijetijdsdiensten van Hemiksem en Schelle een nieuwe Start
& Run sessie.
Gedurende 10 weken werk je in groep aan je conditie. Op dinsdag en donderdag, telkens om 19u30, 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!
- Wanneer? dinsdag en donderdag vanaf 26 maart, 10 weken lang.
- Waar? om 19u30 verzamelen, dinsdag in de Nieuwe Dreef aan de kleedkamers van de tennisterreinen, donderdag
aan de sporthal Scherpenstein van Schelle.
- De eerste sessie zal voorafgegaan worden door een klein infomoment met wat praktische informatie.
- Inschrijven: vanaf 1 februari via www.hemiksem.be op de pagina van de vrijetijdsdienst
- Prijs: € 10

Er is weer veel te doen in de Paasvakantie 2019
Het is weer zover, tijd voor vakantie en dus tijd voor knotsgekke activiteiten en sportkampen!
Uitstappen naar de zee, Antwerpen, Hoge Rielen, Safariparken, ... of ben jij meer het creatievere type en leef je jezelf graag
uit in een workshop van Picwasco en Van Eik, in de keuken of tijdens een dansworkshop? Ook aan de kleutertjes hebben we
gedacht met maar liefst 2 kleuterdagen!
De sportievelingen zijn meer dan welkom op het sportkamp “Kid Fit” waarbij de sporthal wordt omgetoverd tot een hippe
fitnesszaal op maat van 6 tot 12-jarigen.
Wens je meer informatie over de activiteit of wil je weten of de activiteit nog beschikbaar is? Check onze website
of informeer bij de vrijetijdsdienst!

Leeskring: Claudio Magris, Oscar Wilde en Louis Couperus
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 maart staat het boek ‘Het museum van oorlog’ van Claudio
Magris centraal, in april plaatsen we ‘Het portret van Dorian Gray’ van Oscar Wilde in het voetlicht en in mei lezen en bespreken
we ‘Van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan…’ van Louis Couperus.
Data: dinsdag 26 maart, 30 april & 28 mei 2019 van 19u30 tot 22 uur
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per sessie
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Lokale Helden: Muziekparcours Start nieuw tennisseizoen
vrijdag 26 april 2019

Lokale Helden is het grootste muziekfeest van Vlaanderen. Bij de bijzonder succesvolle editie van vorig
jaar waren er meer dan 1000 optredens in 200 verschillende gemeenten.
En ook wij doen mee! Een verscheidenheid aan groepen met
verschillende stijlen, maar allemaal met evenveel passie. Kom
af en ontdek het talent uit je eigen regio. Het programma vind
je in de aanloop naar 26 april terug op www.ivebica.be.

Op 1 april gaat het nieuwe tennisseizoen van start! Heb
je een vrij moment en zin in een spelletje tennis met
vrienden of collega’s? Of zoek je een terrein waarop je
eenmalig of wekelijks buiten een uurtje kan tennissen?
Hemiksem beschikt over vier gravelterreinen die we
verhuren. De terreinen zijn open vanaf 1 april tot en met
31 oktober telkens tussen 9 en 21 uur. Je hebt de mogelijkheid om een abonnement te nemen of om te betalen
per beurt.

Tarieven:

- Abonnement: € 55 op weekdagen, € 85 op zaterdag en
zondag (per uur/ per terrein/ per seizoen)
- Gelegenheidsspelers: € 4 (per terrein/per uur/ per ticket)

Praktisch
Locaties: diverse locaties in Hemiksem & Schelle
Tijdstip: wordt bekend gemaakt in de aanloop naar
26 april
Toegang: gratis

Abonnees spelen op een vast moment in de week. Een
abonnement kan je aanvragen aan de hand van het
aanvraagformulier www.hemiksem.be/vrije-tijd/tennisterreinen.
Gelegenheidsspelers kopen een ticketje aan de automaat in het zwembad. Let op, als gelegenheidsspeler
moet je steeds de beschikbaarheid nakijken! Dat doe je
op de terreinen zelf.

Inschrijving vakantiekriebels en sportweken
Zomervakantie 2019

Het belooft weer een spetterende zomer te worden vol
speel- en sportplezier. Markeer dinsdag 26 maart in je
agenda want vanaf 18 uur gaan de inschrijvingen voor
de zomeractiviteiten van start! De speelpleinwerking
van Hemiksem krijgt deze zomer een nieuwe naam. Je
kan vanaf nu terecht bij de vakantiekriebels voor de
leukste zomeractiviteiten.
We vervroegen ook de startdatum van de inschrijvingen. We
hopen hiermee aan de vraag van vele ouders te voldoen. Het
boekje met het programma en inschrijvingsprocedure zal na
de krokusvakantie via de scholen worden verspreid. Het programmaboekje kan je vanaf dan ook raadplegen op onze website. Houd daarnaast onze Facebook-pagina in de gaten! Je
zal in dit boekje de vernieuwingen van de zomeractiviteiten
terugvinden.
De vakantiekriebels starten op maandag 1 juli en lopen tot en
met vrijdag 23 augustus. De sportweken zijn verspreid over de
hele vakantie. De inschrijvingen zullen opnieuw gebeuren via
het online inschrijvingsprogramma of op de vrijetijdsdienst.
Om je kind online te kunnen inschrijven moet je als ouder
eerst een account aanmaken. We raden je aan dit reeds op
voorhand te doen zodat je op 26 maart vlot kan starten met de
effectieve inschrijving. Mensen die reeds een account hebben,
hoeven dit uiteraard niet opnieuw te doen.
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Zwemfestijn 2019
woensdag 3 april

Huur de kleine zaal van
Depot Deluxe met je
vereniging!
Op zoek naar een geschikte locatie in Hemiksem voor
jouw vereniging, club of bedrijf? Het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Hemiksem stelt in ‘Depot Deluxe’
een polyvalente zaal ter beschikking!
Depot Deluxe bevindt zich aan het rustige en groene domein
van de Sint-Bernardusabdij. De oppervlakte van de polyvalente zaal bedraagt 193m² en is dus kleiner en handiger dan
de grote zaal. Naast de recent gebouwde zaal is een ruime
parking voorzien.

Hou een plaatsje vrij in je agenda op woensdag 3 april
want dan is het opnieuw feest in het zwembad.
Naar goede gewoonte kan je weer gratis komen spetteren in het zwembad. Vanaf 14u zal er een hindernissenbaan op het water liggen waarop iedereen zich kan uitleven. Vanaf 18u kan de poolparty helemaal beginnen
met de beste plaatjes. Neem je vrienden en vriendinnen
mee en maak er een topavond van. Het einde is voorzien om 20u. Kinderen onder de 8 jaar dienen vergezeld
te zijn van een volwassen begeleider.
Ook dit jaar zullen we weer werken met tijdsblokken
van een uur. Wil je dus zeker zijn van je plekje? Schrijf
je dan in via elodie@hemiksem.be of 03 288 26 91. Op
de dag zelf kan je ook terecht voor de tijdsblokken waar
nog plaats vrij is.

De activiteiten die in aanmerking komen, zijn sportieve activiteiten. Wil je de zaal éénmalig huren of verkies je om wekelijks op een vast tijdstip de zaal te gebruiken? Geen probleem,
er zijn verschillende mogelijkheden!
Vanaf 1 maart tot 30 april kunnen potentiële gebruikers hun
voorkeursdata indienen voor de periode van 1 september
2019 tot 31 augustus 2020. Reservaties in de loop van het
jaar kunnen enkel voor de dagen die nadien nog ter beschikking zijn. In geval van een dubbele aanvraag beslist het directiecomité van het AGB.
Je voorkeur indienen doe je online. Je voert je gewenste
reservatie in via het nieuwe reservatieprogramma
(http://reservaties.hemiksem.be/ ). Daar worden alle
reservaties verzameld tot 30 april. Nadien maken we
een planning op en krijgt iedereen een antwoord
betreffende zijn of haar reservatie.

Skatefest 2019 zaterdag 11 mei
De zomer van 2019 staat voor de deur en daarom
organiseert de vrijetijdsdienst in samenwerking met Stoked
Boardshop en Verdad voor de tweede keer een skate contest voor
alle leeftijden op ons skatepark.
De wedstrijd wordt gereden in 4 categorieën ( Dames / Jongens -14 & +14
/ Sponsored riders). Iedere rider krijgt 2 runs van 60 seconden per ronde
en kan gebruik maken van heel het skatepark. Tijdens de finale krijgen de
skaters 3 runs en wordt bepaald wie in iedere categorie de beste all-round
skater is.
Na de grote contest doen we nog een old school pool jam en worden er
nog enkele vette prijzen uitgedeeld voor beste trick. We organiseren deze
skate wedstrijd voor alle leeftijden en niveau’s. Inschrijven kan de dag zelf
voor de start van de wedstrijd. Iedereen die geen held op een skatebord is
nodigen we graag uit om te komen genieten van de skaters hun kunsten.

Praktisch

Waar? Skatepark Hemiksem, Nieuwe Dreef. We zorgen uiteraard
voor wat Tunes door onze DJ en ook een bijpassend drankje
mag niet ontbreken.Voor de mensen die het skaten eens willen
uitproberen zullen er ook gratis skateboards en bescherming ter
beschikking zijn.
Met vragen kan je terecht bij de vrijetijdsdienst,
yves@hemiksem.be 03 288 26 90
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Erfgoeddag 2019 Tegels maken met Paul Kenens
Zondag 28 april 2019 van 10 tot 18uur
Erfgoeddag 2019 staat in het teken van ‘Hoe maakt u
het?’. In het Gilliot & Roelants Tegelmuseum brengen
we een retrospectieve tentoonstelling over de tegelproductie van keramist Paul Kenens met informatie
over hoe tegels volgens diverse technieken gemaakt
kunnen worden.

Naast het werk van Paul Kenens, kan je ook kennismaken
met de nieuwe ‘Pozzo-vleugel’ van het museum die volop
wordt klaargemaakt om een selectie uit de unieke Pozzo-collectie tentoon te stellen. Deze gift van de Koning Boudewijnstichting zal vanaf eind juni 2019 permanent aan het
publiek getoond worden. De Pozzo-collectie is uitzonderlijk
door haar omvang (meer dan 9000 tegels en panelen), haar
diversiteit en kwaliteit. Een digitale projectie zal een goed
idee geven van de geplande collectiepresentatie.

Tegels zelf ontwerpen : eerste stappen in
tegeldecoratie
In samenwerking met Paul Kenens richten we in de Heemkring Heymissen een atelier in waar u zelf kan ervaren hoe
een tegel ontworpen wordt en welke specifieke technieken
(en moeilijkheden) dit met zich meebrengt.
Sinds 1975 maakte Paul Kenens in zijn eigen ambachtelijk
atelier in Wilrijk keramische tegels, tegelpanelen, bouwkeramiek en artistiek werk voor tegelhandel, architecten, kunstenaars, aannemers en restaurateurs.
Nieuwe ontwerpen werden bedacht en kopieën van moderne en antieke keramiek gemaakt volgens de oude technieken. Zijn alom gewaardeerd keramisch werk is te vinden in
Australië, Abu Dhabi, Duitsland, Nederland. In eigen land
zijn het Flagey gebouw Brussel, de gevel van de Zoo Antwerpen en een paar honderd ander beschermde gebouwen
betegeld met werk van Kenens.

In de voormiddag is er een sessie voor kinderen van
6 tot 12 jaar en in de namiddag komen volwassenen aan bod. Het benodigde materiaal wordt ter
beschikking gesteld.
11.00 - 12.00 uur: Kinderen van 6 tot jaar
14.30 - 15.30 uur : Volwassenen
Inschrijven vooraf noodzakelijk via mail francois.
boddaert@telenet.be of telefonisch 0475 54 62 89.
Laat deze unieke kans om uw creativiteit uit te
testen niet voorbijgaan!

Niel

Schelle

De Erfgoeddag in Niel belicht de 100ste verjaardag van de Nielse Bierstekerij De Troetsel en annex limonadetrekkerij.

In de tentoonstelling “Kijk, er zit muziek in!”
staat het ambacht van de muziekinstrumentenbouwer centraal.

Tegelijk worden de gelijkaardige bedrijven uit Niel en
de Rupelstreek bekeken. In het Atrium van het Nielse
gemeentehuis worden zowel documenten, foto’s als
voorwerpen getoond in een overzichtstentoonstelling. Voor deze gelegenheid wordt ook een brochure
samengesteld.

Zo komen de cello, viool, gitaar, luit en klavecimbel aan
bod. Het vakmanschap wordt onder de loep genomen
aan de hand van bouwplannen en muziekinstrumenten in de verschillende fases van het bouwproces. De
instrumenten worden ook doorlopend bespeeld. Het
gerenommeerde Centrum voor Muziekinstrumentenbouw van Puurs, Pro Arte Antwerpen en enkele lokale
instrumentenbouwers verlenen hun medewerking aan
dit evenement.

Zondag 28 april 2019 - van 10 tot 18 uur
Gemeentehuis Niel, Ridder Berthoutlaan 1
Info: - Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle,
03 871 98 24 (tijdens kantooruren)
- nielserfgoedarchief@niel.be
(buiten kantooruren)

Zondag 28 april 2019 - van 11 tot 18 uur
Sint-Petrus-en-Pauluskerk, Hamerstraat 7-9, Schelle
Info: - www.ivebica.be
- Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
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Feest in het abdijpark
Zondag 28 april 2019

Er beweegt iets in het abdijpark van Hemiksem.
Op zondag 28 april zet de gemeente samen met
vzw Kempens Landschap de abdijomgeving in de
schijnwerpers.
Kom tijdens dit evenement alles te weten over de toekomstplannen voor het park en beleef leuke activiteiten en
animatie voor jong en oud! Wie wil kan ’s middags genieten
van een lekkere picknick. Dit evenement is de afsluiter van
het PDPO Platteland+ project ‘Sint-Bernardusabdij in
Hemiksem: Kruispunt aan de Schelde’.
12.00 - 14.00 uur
			
13.00 – 17.00 uur
			
			

Picknick in het park (betalend,
vooraf inschrijven)
Feest met rondleidingen in en
rond de abdij, gratis kinderanimatie en activiteiten

Meer informatie vind je binnenkort terug op onze
website www.hemiksem.be

IVEBICA

Intergemeentelijke cultuurraad en intergemeentelijk beheersorgaan
van de bibliotheek Hemiksem-Schelle-Niel
Naar aanleiding van de installatie van de nieuwe gemeenteraad, wordt de intergemeentelijke cultuurraad en
het intergemeentelijk beheersorgaan van de bibliotheek opnieuw samengesteld.
Sinds de uitbreiding naar de Intergemeentelijke Vereniging
voor Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds
Kunstonderwijs stemmen Hemiksem, Schelle en Niel hun
cultuurbeleid op elkaar af. Een logische stap in deze evolutie is
de beslissing om vanaf deze legislatuur één cultuurraad op te
richten voor de drie gemeenten samen.
De intergemeentelijke bibliotheek van IveBiC Hemiksem en
Schelle en de openbare bibliotheek van Niel werden sinds
1 januari 2018 gefusioneerd, zodoende wordt ook hier het
beheersorgaan samengevoegd.

Info
Informatie en kandidaatstelling voor de
intergemeentelijke cultuurraad en het
intergemeentelijke beheersorgaan.
IVEBICA Hemiksem-Schelle-Niel, Heuvelstraat 111117, 2620 Hemiksem, 03/288.27.40,
inge.cornelis@ivebica.be.
Gelieve zich kandidaat te stellen vòòr 12 april 2019.

HALFVASTENKERMIS
GEMEENTEPLAATS
29 MAART t.e.m. 7 APRIL
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Dossier:

Dierenwelzijn in Hemiksem
Het welzijn voor iedere inwoner van onze gemeente
is een belangrijk aandachtspunt voor het kersverse
schepencollege en gemeentebestuur. Vanaf deze legislatuur (2019-2024) is nu ook de bevoegdheid dierenwelzijn opgenomen in de portefeuille, die door de
eerste schepen werd opgenomen.
Er zijn heel wat inwoners met honden en katten maar Hemiksem telt ook nog veel natuur en de bijhorende fauna zoals
buizerds, vossen en reeën. Vorig jaar werd er zelfs een populatie van de zeldzame rugstreeppad ontdekt aan de Herbekestraat. Omdat deze diersoort zich helemaal thuis voelt in
Hemiksem besliste de firma Umicore zelfs om aan de rand van
haar afvalberging een nieuwe permanente poel in te richten.
Het afgelopen jaar werden ook enkele bijenhotels geopend in
de buurt van bloemrijke plaatsen.
Aan de dieren zelf konden we de vraag niet stellen dus zochten we enkele Hemiksemnaren op met de vraag hoe zij ‘dierenwelzijn’ ervaren.

“Het kleine bosje en
grasplein in onze buurt en de
hondenweide op loopafstand
maken de dagelijkse wandelingen aangenaam.”
Sharon De Bruijn kwam samen met haar vriend Vincent in
oktober 2018 wonen in onze gemeente. “Wij hebben een
chihuahua van 6 maanden oud en een Franse bulldog van 4
maanden oud. Het zijn echte schatjes en vormen een deel van
ons gezin. Onze hondjes voelen zich goed in Hemiksem want
we hebben een tof tuintje waar ze elke dag in spelen. Ook het
kleine bosje en grasplein in onze buurt en de hondenweide op
loopafstand maken de dagelijkse wandelingen aangenaam. Ik
vind dat een hondenweide als extra moet gezien worden en
niet als de enige dagelijkse beweging van de hond.”

Therapiedier
De jonge Sharon heeft ook nog enkele suggesties om het dierenwelzijn te verbeteren. “Over het feit dat dieren echt een
wezenlijk verschil kunnen maken voor het welzijn van mensen is iedereen het eens. Steeds meer woonzorgcentra hebben dit ook goed begrepen. Daarom lijkt het mij een goed idee
om in het woonzorgcentrum te starten met een uitgebreide
therapiedier-werking: honden als assistent van de kinesist of
ergotherapeut of gewoon om te knuffelen, een konijn op de
afdeling, een aquarium vol beeldige beweging of opnieuw
kippen in de tuin. Het kan allemaal! Dieren spelen vaak

een belangrijke rol bij de ontwikkeling en de opvoeding van
kinderen, geven mensen een goed gevoel en zijn aangenaam
gezelschap.
Maar een dier in huis halen, brengt ook verplichtingen en verantwoordelijkheid met zich mee. De verantwoordelijkheid ligt
enkel en alleen bij de eigenaars en die dienen elke wetgeving
na te leven zoals bijvoorbeeld de aanlijnplicht, die men al
te vaak niet naleeft. Als er dan wat gebeurt, is daar enkel de
eigenaar van het dier schuldig aan. Er wordt nog al te vaak
enkel naar het gevolg gekeken en niet naar de aanleiding.
Het opruimen van hondenpoep is vaak nog een te grote moeite voor vele eigenaars. En zo zijn er nog te veel punten waar
aan gewerkt dient te worden, niet enkel in Hemiksem, maar
over heel België.”
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Hondenkapsalon

Hulpdiensten

Els De Vlieger van hondenkapsalon Kwispel en poezenhotel Poezemien vindt dierenwelzijn een materie die iedereen
aanbelangt. “Zorg voor mens en dier gaan samen met het
respect voor de natuur en daar kan iedereen zijn steentje
toe bijdragen. Geef je huisdier de juiste voeding, onderdak,
medische verzorging maar ook fysieke en mentale
uitdagingen. Het blijft helaas ook steeds een uitdaging voor
hondenbaasjes om de hondenpoep op te ruimen en dat blijft
ook in Hemiksem nog een groot probleem.”.

“In Nederland zijn
er initiatieven
waarbij mensen
en dieren met
elkaar worden samengebracht
en zo elkaar helpen door middel van dieren. Er
zijn nog tal van andere toffe initiatieven maar wat we vooral moeten onthouden is het belang van het welzijn tussen
mens en dier. Een bijkomende opleiding voor hulpdiensten
om te leren omgaan met dieren op een veilige en vriendelijke manier vind ik ook nog altijd één van de zovele prioriteiten.”, besluit Els De Vlieger.

“Het blijft een uitdaging voor
hondenbaasjes om de
hondenpoep op te ruimen en
dat blijft ook in Hemiksem
nog een groot probleem.”
Voor Els is het belangrijk dat de juiste informatie over
dierenwelzijn verspreid kan worden. “Inwoners weten nu
vaak nog niet waar ze terecht kunnen voor meldingen over
verwaarlozing, zwerfdieren en zelfs overlast. Er zijn ook veel
vrijwilligers en organisaties die zich bezighouden met de
problematiek van zwerfkatten. Zulke informatie zou ook best
op de gemeentelijke website geplaatst worden.”
De hondentrimster uit Hemiksem heeft nog tal van suggesties en ideeën klaar. Door haar ervaring heeft Els nog
veel positieve voorbeelden van hoe we onze favoriete
viervoeter een aangenaam leven in Hemiksem kunnen bezorgen.
“Ik vind de hondenweide in het provinciaal domein Vrijbroekpark in Mechelen een mooi voorbeeld van hoe een
losloopzone kan ingericht worden. Ook in onze gemeente
zouden zulke zones nog mogen uitgebreid worden.”

Huisdiersticker *

Vlaams Minister voor Dierenwelzijn Ben Weyts lanceerde
in mei 2018 de huisdierensticker. Je kleeft deze sticker
duidelijk op je raam aan de straatkant en kan hierop zelf
aanduiden hoeveel dieren er bij je inwonen. Dankzij deze
sticker weten de hulpdiensten nu hoeveel dieren er in huis
zijn in geval van nood. De sticker is gratis af te halen aan
het onthaal van het gemeentehuis. Je kan één sticker per
adres krijgen.

Chiplezer
De Vlaamse overheid verspreidt momenteel chiplezers naar
alle gemeenten en politie - niet allemaal hebben ze die immers al. Met zo’n chiplezer kunnen verdwaalde dieren snel
geïdentificeerd worden, indien zij effectief een chip ingeplant hebben. Zo belanden er minder dieren in een asiel en
kunnen ze dus sneller herenigd worden met hun eigenaar.

Overzicht hondenweiden Hemiksem:
- Regio zuid: de Abdijsite
- Regio west: Scheldestraat
- Regio noord : hoek Varenstraat / Asterlaan
- Regio oost: Parklaan / Plataanlaan

*
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Terugblik
Bewonersdrink
Op zondag 13 januari kwamen enkele honderden inwoners
van onze gemeente elkaar een gelukkig nieuwjaar wensen op
onze jaarlijkse bewonersdrink. Naast het vrijwillige gemeentepersoneel zorgden ook de Gidsen en vzw Villa Max voor het
drankje en hapje. Na de bewonersdrink werd de sfeer in Depot
Deluxe wat spannender voor de trekking van de prijzen van
de Eindejaarsactie, die de middenstandraad organiseerde. De
hoofdprijs, een nieuwe auto, kreeg een gelukkige nieuwe eigenaar.

Zwemfestijn 2018
Op woensdag 19 december was het nog eens groot feest in
het zwembad. De vrijetijdsdienst van Hemiksem organiseerde naar jaarlijkse gewoonte de gratis zwembaddag. Tussen
13 en 18 uur kwamen een 200-tal kinderen zich uitleven
op de gigantische stormbaan die in het zwembad lag. Om
18 uur werden de lichten gedimd en stak DJ Mario de party
in gang. Goesting gekregen om ook te komen feesten in het
zwembad? Het volgende zwemfeestje staat op woensdag 3
april op de planning.

Flower Power Dans 55+
Op 14 januari organiseerde de vrijetijdsdienst weer
een nieuwe lessenreeks voor 55-plussers. Deze keer
gingen we weer de danstoer op met solodansen op
muziek uit de jaren ‘60 en begin jaren ‘70 (met o.a.
the Beatles, the Turtles, the Bee Gees, the mamas and
the Papas, the Monkees, enz.). Dans, fun, beweging, …
kortom één en al plezier!

13
OUDER-KIND-YOGA - Workshop
Deze workshop is ideaal om tijd met elkaar door te brengen en de band met
je kind te versterken. Je leert elkaar op een andere manier kennen, met elkaar
samenwerken en het is vooral… heel erg leuk.
Laat je meevoeren met een fantasievol yogaverhaal waarin yogahoudingen,
ademspelletjes, massage, … op een toffe manier aan bod komen. De doelgroep zijn kleuters (3 tot 6-jarigen) en hun ouder, grootouder, tante, ... .
Datum: zaterdag 30 maart 2019 van 10u tot 11u
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Toegang: € 12 per duo / € 10 per duo (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel)

BiZAR (4+) - Familietheater - MT De Kolonie & Théâtre des 4 mains
Kijk binnen in het huis van een prettig gestoorde oma. In haar vrolijke
bestaan wordt ze opgeschrikt door een soort klusjesman. Hij opent kasten,
sleutelt aan toestellen en vindt steeds iets wat hem compleet verrast. Zij is
soms geamuseerd, soms gegeneerd en soms compleet gestoord door wat hij
allemaal uitvoert.
BiZAR is een speelse en woordeloze voorstelling vol met auditieve en visuele verrassingen. Er zijn twee voorstellingen, om 14.30u en om 16.30u.
Datum: zaterdag 23 maart 2019
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Toegang: € 9 / € 6 (-18 j)

ECOLOGISCHE GAZON ZONDER ZORGEN - Lezing
Waaruit bestaat je gazon? Hoe groeit hij? En in welke omstandigheden
groeit hij het best?
We bespreken veel voorkomende gazonproblemen en -plagen en geven milieuvriendelijke oplossingen voor een gezonde gazon. Tot slot werpen we een
nieuwe blik op ‘gazon’. Welke alternatieven zijn er voor de perfecte groene
grasmat? De lezing wordt samen met Velt georganiseerd in het kader van
‘2020 pesticidevrij’.
Datum: woensdag 20 maart 2019 om 19u30
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Toegang: gratis – vooraf inschrijven is noodzakelijk

ALBERTINE EYLENBOSCH - Tentoonstelling - From another point of view
Schilderkunst, grafiek, fotografie en zelfs tekeningen op iPad, het zit allemaal
in Albertine haar portfolio en overal herken je haar hand in. Haar beeldende
wereld kan je komen ontdekken tijdens deze expo in de Academie voor Muziek en Woord en het Administratief Centrum te Hemiksem.
Er is een extra publieksmoment voorzien op zondag 16 juni 2019 van 11u tot
17u. Albertine zal dan ook zelf aanwezig zijn.
Data: 1 april tot en met 21 juni 2019
Locaties: Academie Muziek en Woord, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem
Administratief Centrum, Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
Tijdstip: tijdens de standaard openingsuren
Toegang: gratis

Info & inschrijvingen
www.ivebica.be
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
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Afvalophaling maart - april
Restafval, GFT en PMD
maandag 11 maart
maandag 25 maart
maandag 8 april
woensdag 24 april (géén PMD)
vrijdag 26 april (enkel PMD)

Papier & karton
vrijdag 15 maart
vrijdag 19 april

KGA
vrijdag 8 maart van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 9 maart van 08.30 u. tot 15.00 u.
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, KGA kan dus enkel op de hierboven vermelde
dagen aangeboden worden aan het containerpark!

Grofvuil op afroep
vrijdag 29 maart
vrijdag 26 april
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

Snoeihout (zone zuid)
Maandag 25 februari t.e.m. vrijdag 1 maart.

Opgelet!
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

Snoeihout (zone noord)

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.

Maandag 1 maart t.e.m. vrijdag 8 maart

Snoeihout (zone west)
Maandag 11 maart t.e.m. vrijdag 15 maart

Sluitingsdagen
Administratief centrum

Bibliotheek

Zwembad

- maandag 22 april 2019

- maandag 22 april 2019

- maandag 22 april 2019

Gemeentemagazijn

BKO ‘t Merelhofke

- maandag 22 april 2019

- maandag 22 april 2019

Nieuw telefoonnummer
weekwachtdienst
huisartsen
Vanaf 1 maart 2019 zal het nummer voor de weekwachten van de huisartsen in onze gemeente wijzigen
naar 03 886 16 16.
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Contact
Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
2620 Hemiksem

Dit is hetzelfde nummer als de weekendwachtdienst van de
Huisartsenwachtpost N16. Er wordt een overgangsperiode
voorzien in maart en april waarin het vroegere nummer
03 877 69 99 (Aartselaar, Hemiksem, Schelle en Niel) zal
doorschakelen naar het nieuwe nummer.

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

Daarna (mei-juni) zal men op het oude nummer melding
krijgen dat het nummer 03 886 16 16 het nieuwe wachtnummer is.

Contact:
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be

Vanaf 1 juli zal het oude nummer niet meer in omloop zijn.

Digitale aanvraag voor de
inname van het openbaar
domein
Vanaf 1 maart 2019 wijzigt de procedure die je tot
dan diende te volgen om een tijdelijk parkeerverbod
aan te vragen. De aanvraag voor de inname van het
openbaar domein zal voortaan via de gemeentelijke
website dienen te gebeuren en niet meer via het politiekantoor.
De inname van het openbaar domein, ook beter bekend als het
aanvragen van een tijdelijk parkeerverbod, vraag je meestal bij
een verhuis of verbouwing om de verhuis- en/of vrachtwagens
de nodige parkeerplaats te voorzien tijdens uitvoering van de
werken.
Aanmelden kan je dan doen met je rijksregisternummer en
tijdens de aanvraag kan je ook meteen zien welke kosten hieraan verbonden zijn. Je zal ook op een stratenplan kunnen aanduiden waar je het tijdelijk parkeerverbod precies wil plaatsen
en voor welke doeleinden. Bij verbouwingen zal je rekening
moet houden met de plaats die nodig is voor het plaatsen en
wegnemen van een container. En bij een verhuis dien je zeker
over voldoende ruimte te beschikken voor de verhuiswagen en
eventueel een verhuislift.
De aanvraag voor de inname van het openbaar domein dien
je minimum 10 werkdagen op voorhand te reserveren. Deze
werkwijze is vanaf 1 maart ook van toepassing voor bedrijven
die bijvoorbeeld wegwerkzaamheden moeten uitvoeren.
Particulieren die niet over internet beschikken kunnen nog
altijd terecht op de technische dienst van het gemeentehuis
waar je samen met een medewerker de aanvraag kan doorlopen. Denk er dan zeker aan om je rijksregisternummer mee te
brengen. Dat nummer vind je op de achterzijde van je identiteitskaart.
De weblink naar de toepassing zal je vanaf 1 maart
online vinden op onze website www.hemiksem.be onder
de rubriek leefomgeving/mobiliteit.

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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Badminton
Space Bikes
Springkastelen
Grime Ballenbad
Minigolf Tattoos
Boogschieten
Stoeptekenen

#Hallohemiksem
We willen graag onze gemeente in een positief daglicht stellen. Op “Instagramwijze” vragen we jullie medewerking om ons jullie Hemiksem-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 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: Martine Beerten locatie: vijver Abdijpark

