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Beste inwoners,
Tijdens de donkere wintermaanden werden we in onze
gemeente helaas geconfronteerd met een aantal inbraken
en overvallen. Elk vorm van criminaliteit is er één te veel
en onze politiediensten doen erg hun best om alle soorten
misdaden te bestrijden. Tijdens een aantal acties zijn er
verdachten opgepakt, het onderzoek naar bepaalde feiten
is nog niet afgerond. Omdat meningen van terecht verontruste inwoners op sociale media vaak ontaardden in een
negatieve spiraal, plaatsten we al een uitgebreid artikel
op onze website over de veiligheid in onze gemeente. Wie
het artikel zou gemist hebben kan het nog eens rustig nalezen in deze editie van Hallo Hemiksem.
Ondertussen is de nieuwe huisstijl van onze gemeente ook alweer een jaartje ingeburgerd. Een overzichtelijke communicatie
vinden we erg belangrijk en ook de participatie met onze inwoners loopt erg vlot. Naast de rubriek #HalloHemiksem op de
laatste pagina van ons magazine, is nu ook de foto op de cover
van deze editie gemaakt door een fiere inwoner.
De exceptionele coverfoto verwijst ons ook al door naar de lente
en de vele evenementen die op onze kalenders genoteerd staan.
Binnenkort krijgt u alvast de zomerpocket van Toerisme Rupelstreek in uw brievenbus. In deze pocket staan de vele feesten en
evenementen gebundeld die in onze streek zullen plaatsvinden
tijdens de zomermaanden.
Een datum die niet in deze pocket zal staan maar wel misschien
al op vele kalenders omcirkeld staat is zondag 26 mei. Die dag
zullen we in onze gemeente met iets meer dan 8000 kiezers
naar de stembus trekken voor de federale, Vlaamse en Europese
verkiezingen. Net als vorige verkiezingen zal deze plaatsvinden
in Depot Deluxe. De uitgebreide informatie over de organisatie
hiervan zal je nog ontvangen in een brochure.
Tot slot wil ik graag nog even de aandacht vestigen op het
artikel over de windturbines. We werden geconfronteerd met
een aanvraag van ENGIE om op de terreinen van Umicore vier
windmolens met een tiphoogte van 180 meter te plaatsen. In de
aanvraag is voorzien dat twee windmolens op het grondgebied
van Hemiksem komen. Om de bevolking toelichting te geven
over dit project en de gevolgen voor de woonomgeving is er
een infomarkt voorzien op 24 april in de Scheldezaal van het
gemeentehuis.
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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
Hulp bij invullen aangifte
belastingen enkel op afspraak
Op dinsdag 4 juni 2019 zullen drie medewerkers
van het belastingkantoor van Boom aanwezig zijn
in de raadzaal van de Sint-Bernardusabdij om inwoners van Hemiksem te helpen bij het invullen van
hun belastingaangifte.
Van 9u tot 12u en van 13u30 tot 15u staan ze klaar
om je te helpen. Vanaf dit jaar werken we met een
afsprakensysteem. Zo ben je verplicht om je vooraf
telefonisch te registreren op het nummer 03/288 26
20 om een afspraak vast te leggen. Je krijgt dan ook
meteen een tijdstip aangeboden waarop je zal geholpen worden.
Vergeet niet om de nodige documenten en attesten
mee te brengen. Ook als de ‘bruine enveloppe’ op 4
juni nog niet in je bus is gevallen kunnen de medewerkers van het belastingkantoor je verder helpen.
Hou er rekening mee dat de medewerkers de tijd nemen voor de hulp aan 1 dossier. Heb je meerdere dossiers (bijvoorbeeld voor ouders, grootouders,…) dan
dien je dit te melden bij het maken van de afspraak.
Je kan voor de nodige hulp ook steeds terecht in het
belastingkantoor van Boom:
- in mei: van 9u tot 12u
- in juni: van 9u tot 15u.
Adres: Jozef Van Cleemputlei 7 in Boom.

HOOGTIJ – Ook Hemiksem feest mee!
Varen op een oude zeilboot? Een zeemeermin ontmoeten? Door de prachtige natuur trekken met een gids?
Kom op zondag 16 juni de vele troeven van de Scheldevallei ontdekken tijdens ‘HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei’!
Deze dag vol beleving op en rond het water belicht
de bijzondere rol die ‘onze’ Schelde, het Sigmaplan en
de Sigma-natuurgebieden spelen in de klimaatverandering. 22 Scheldegemeenten stelden een feestmenu
samen met meer dan 60 activiteiten. En ook Hemiksem feest mee! Onze gemeente pakt uit met de Gilliotmarkt (zie info op pagina 16).
Je vindt alle info terug op www.hoogtijscheldevallei.
be. Ga er zeker ook eens gluren bij de buren! Grasduin
tussen de vele activiteiten en stel je eigen Scheldedag
samen. Alle activiteiten zijn gratis of zacht geprijsd. Jij
feest toch mee?
‘HOOGTIJ – Feest in de Scheldevallei!’ is een initiatief
van Regionaal Landschap Schelde-Durme, Rivierpark
Scheldevallei en tientallen gemeenten en verenigingen tussen Antwerpen en Gent. Dit evenement volgt
de Scheldehappening op en is mogelijk dankzij de bijdrage van de Europese Gemeenschap in het kader van
het project life SPARC.

Verkoop gevonden fietsen
Op dinsdagavond 14 mei biedt de gemeente achteraan het Depot Deluxe een aantal gevonden
fietsen aan die nooit door de eigenaar opnieuw
opgehaald werden. Tussen 19 en 20 uur kan je de
fietsen komen bekijken. Vanaf 20 uur kan je dan
eventueel een bod uitbrengen.
De hoogste bieder neemt na betaling de fiets
meteen mee naar huis. Er is geen minimum bod. De
gemeente en de Politiezone Rupel werken samen
om fietsen die na diefstal terug worden gevonden
opnieuw aan de eigenaar te kunnen bezorgen. Heel
wat fietsen vinden via www.gevondenfietsen.be opnieuw de weg naar hun eigenaar. Fietsen die na een
lange tijd van bewaring niet opnieuw opgehaald
worden, biedt de gemeente na verloop van tijd te
koop aan.
Zowel inwoners als opkopers zijn welkom op de
veiling van deze gevonden fietsen.

Breng je zomer door in de
Rupelstreek
Ook deze zomer zetten we de Rupelstreek toeristisch in de kijker. Ben je een erfgoedliefhebber, een
wandelaar of een fietser, de Rupelstreek heeft voor
iedereen wat wils. En natuurlijk kan je dit alles combineren met een heerlijk streekproduct op een zalig
terrasje op de dijk of in een pittoresk gehucht.
Van half juni tot half september kunnen de speurneuzen onder jullie deelnemen aan onze familiewandelzoektocht te Boom. Tijdens deze zoektocht
ontdek je de mooiste plekjes in Boom en bovendien
maak je kans op leuke prijzen! Formulieren zijn te
koop in het gemeentehuis van Boom en in het infokantoor Rupelstreek.
De fietsers onder jullie kunnen op 14 juli deelnemen aan de jaarlijkse smikkeltocht doorheen de
Rupelstreek. Al fietsend genieten van een hapje en
drankje,…. Inschrijven is verplicht en kan via info@
toerismerupelstreek.be
Zin in dit en nog veel meer? Surf naar onze facebookpagina Rupelstreek of website www.toerismerupelstreek.be. Liever een kalender op papier? Hou
je brievenbus dan goed in de gaten want eind mei
valt de zomerpocket met een activiteitenoverzicht in
je brievenbus.

INFO
Toerisme Rupelstreek
Schommelei 1/3 (De Schorre)
2850 Boom
T 03 880 76 25
info@toerismerupelstreek.be
www.toerismerupelstreek.be
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Fotosimulatie Varenstraat/ Klaverweg. Windturbine 4 vanop deze plaats niet zichtbaar.

Aanvraag omgevingsvergunning voor
4 windturbines op gronden Umicore
Ons land heeft te maken met uitdagende klimaatdoelstellingen voor de komende jaren. CO₂-neutrale
energie lijkt daarbij één van de belangrijkste bouwstenen te zijn.

wetgeving. Als bijzondere maatregel voor dit project
zal ENGIE de slagschaduw voor omwonenden tot nul
herleiden (technisch minimum).

Infosessie

ENGIE diende in maart bij het provinciebestuur een vergunningsaanvraag in voor de bouw van vier windturbines met
een tiphoogte van 180 meter op de site van Umicore. Twee
windturbines zijn voorzien op grondgebied Hemiksem.

Op woensdag 24 april organiseert ENGIE een
infosessie over dit windturbineproject te Hemiksem.
Hier krijgt u een woordje uitleg over dit project, aan
de hand van kaarten, fotosimulaties en infopanelen.
U kan dan ook al uw vragen stellen. Ook zullen we via
onze website alle informatie hierover beschikbaar stellen.
De bewoners krijgen de mogelijk om tijdens het openbaar
onderzoek hun eventuele bezwaren kenbaar bij het
gemeentebestuur.

Umicore hecht veel belang aan duurzame energie
en zet daarom haar schouders mee onder dit project. Windturbines hebben een mogelijke impact op de omgeving.
De slagschaduw van de wieken (die een rotordiameter van 130 meter hebben), beeldkwaliteit, geluidsproductie en veiligheid zijn een aantal voorbeelden van
hinderaspecten die windmolens met zich kunnen meebrengen. Diverse studies zijn uitgevoerd om deze
effecten in te schatten conform de huidige VLAREM

De infosessie zal plaatsvinden tussen 17u en 21u (doorlopend) in het Administratief Centrum, gelegen in de
Sint-Bernardusabdij 1 te Hemiksem.

Opruimactie in Hemiksem
Op donderdag 23 mei tussen 19 en 21 uur organiseert de gemeente een opruimactie. Twee zones zullen die avond stevig onder handen worden genomen!
We spreken af aan de Gemeenteplaats of aan de
Scheldestraat om je materiaal op te halen waarmee
je Hemiksem proper kan maken.
Op 6 mei trekt het gemeentepersoneel na de middag voor
het tweede jaar op rij de straat op om Hemiksem weer wat
properder te maken. Dit jaar organiseren we ook een oprui-

Kom jij ook helpen op 23 mei?

mactie voor inwoners. Die gaat dus door op donderdagavond
23 mei 2019. Kom jij samen met heel wat andere vrijwilligers
mee helpen om de mooiste groene plekjes van Hemiksem
schoon te helpen maken? Schrijf je dan in voor 9 mei via
onderstaand strookje, per mail naar patricia@hemiksem.
be, via het nummer 03 288 26 54 of het formulier op met
www.hemiksem.be/nieuws.
Na afloop ontvangt elke deelnemer een welverdiende attentie! Schrijf je tijdig in en maak samen met ons van Hemiksem
een propere gemeente!

INVULSTROOKJE:
Ik neem / Wij nemen donderdag 23 mei deel aan de opruimactie van de gemeente Hemiksem!
Naam:...........................................................................................................................................................................
Aantal personen: .........................................................................................................................................
Zone (schrappen wat niet past): Gemeenteplaats - Scheldestraat

ar.
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IVEBICA
100 JAAR JAZZGESCHIEDENIS MET HELENA FONTYN
zaterdag 4 mei 2019 om 20uur

Een swingende jazzclub uit de jaren ‘40. Een warme, sensuele stem weerklinkt. Er
wordt gedanst, gelachen en genoten van nummers als ‘Cry me a river’, ‘My baby just
cares for me’ en ‘On the sunny side of the street’. Dat is ‘The joy of jazz’.
Helena Fontyn (zang), Pierre Anckaert (toetsen en gitaar) en Jean Van Lint (zang en
contrabas) brengen 100 jaar jazzgeschiedenis, op hun eigen manier, recht uit het hart.
Locatie: Sint-Bernardusabdij 1, Hemiksem
Toegang: VVK : € 10 / € 6 (-26 j / academie HSN)
Kassa : € 12 / € 8 (-26 j / academie HSN)

WIJNPROEVEN: RODE WIJN - Cursus (18+)
dinsdag 7 en 14 mei 2019 van 19u30 tot 22uur

De klemtoon van deze wijncursus ligt op het analytisch leren proeven. Zo leer je
de wijn beoordelen op haar kleur, geur en smaak.
De eerste sessie wordt een avond rond befaamde rode druivenrassen zoals Pinot
noir, Merlot, Cabernet Sauvignon en Shiraz. In de tweede sessie hebben we het over
minder bekende rode druivenrassen uit verschillende landen. De lesgever is wereldwijnmeester Michel Terlinck. Je schrijft je ineens in voor de reeks van 2 lessen.
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: € 50 / € 40 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) reeks van 2 sessies

LAARKAPELCONCERTEN - Muziek op een unieke locatie
donderdag 9 mei 2019 om 19u30

De Laarkapel schittert meer dan ooit. In de meimaand kan je tijdens verschillende
concerten dit mooi stukje erfgoed komen bewonderen.
Op 9 mei zal de laarkapel gevuld worden met mooie fagotklanken en prachtige
gezangen, waarbij verschillende stijlen aan bod komen. De concerten van 2, 16 en
23 mei zijn reeds uitverkocht.
Locatie: Laarkapel, Laarhofstraat 59, Schelle
Toegang: € 5 / € 3 (-26 j)

JOODSE WANDELING - Uitstap naar Heide
zaterdag 11 mei 2019 van 13u30 tot 15u30

Het dorp Heide kende tussen de twee wereldoorlogen een ware toevloed van Joodse
mensen, dit dankzij haar prachtige natuur en de spoorlijn Antwerpen-Roosendaal.
Deze honderden Joodse bewoners en toeristen lieten dan ook hun stempel na in het
straatbeeld. Mooie voorbeelden daarvan zijn de oude synagoge, diverse woningen
en hotelletjes. Hans Geldhof leidt je door deze boeiende geschiedenis die ook een
tragische kant heeft. De prijs is inclusief een drankje maar exclusief een treinticket.
Locatie: Heidestatieplein 2, Kalmthout
Toegang: € 5

KOM DE ACADEMIE VOOR MUZIEK EN WOORD ONTDEKKEN - Gratis toegang
Wil je graag een muziekinstrument leren bespelen of wil je graag met woorden, taal en toneel aan de slag gaan?
Kom dan op zaterdag 15 juni om 10 uur naar de academie om te luisteren en te kijken naar een leuke instrumentenvoorstelling. Zelf ook eens proberen? Dat kan! Heb je pianovingers of een goede ademhaling voor saxofoon? Of kan je perfect de
gevoelige snaren beroeren van viool of gitaar, cello of contrabas? Onze leerkrachten aan de infostands zijn er om alle vragen
te beantwoorden. Altijd al gedroomd van een acteurscarrière? In de woordafdeling (voor kinderen en volwassenen) vind je
zeker wat je zoekt. Initiatielessen zijn er al voor zes- of zevenjarigen, maar ook volwassen.enen kunnen terecht in de acadmie.
Locatie: Depot Deluxe, Nijverheidsstraat 27, 2620 Hemiksem
Tijdstip: 10.00 uur instrumentenvoorstelling - 11.00 uur instrumentenbeurs
Informatie: Secretariaat Academie Hemiksem, Nijverheidsstraat 27, Hemiksem - 03 288 27 30,www.academiehsn.be
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IVEBICA
JOHAN PETIT PRUTST - Avondvertelling
vrijdag 17 mei 2019 om 20uur

Rasverteller Johan Petit is al bijna twintig jaar een vaste waarde in het theatercircuit. In de schoot van het MartHa!tentatief maakte hij in het Antwerpse en
daarbuiten naam met voorstellingen als ‘De Zoologie’ en de cyclus rond ‘Klein
Jowanneke’.
In Schelle staat hij met een ‘best of’ uit zijn gehele repertoire. Petit brengt theater
zoals goede stand-upcomedy zou moeten zijn, met een lach en een traan.
Locatie: Heemmuseum Bystervelt (tuin), Peperstraat 48, Schelle
Toegang: € 5

LEESKRING - Louis Couperus en Jeroen Olyslaegers
dinsdag 28 mei en 2 juli 2019 van 19u30 tot 22uur

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 mei staat het
boek ‘Van oude mensen, de dingen, die voorbij gaan…’ van Louis Couperus centraal
en in juli lezen en bespreken we ‘Wil’ van Jeroen Olyslaegers.
Locatie: Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111-117, Hemiksem
Toegang: € 8 / € 6 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) per sessie

SUIKERFEEST - Bezoek de moskee in Schelle
donderdag 6 juni 2019 vanaf 17u30

Maak kennis met enkele aspecten van de ramadan en de vastenverbreking. Om
17u30, 18uur, 18u30 en 19uur kan je deelnemen aan een rondleiding van een half
uur in de moskee. Deze wordt afgesloten met harira en brood. De rondleidingen van
18uur, 18u30 en 19uur zijn reeds volzet.
Om 20uur is er een lezing van Mohamed Chatouani over de betekenis van de ramadan. Voor beide activiteiten is inschrijven verplicht. Tussen 17u30 en 20uur kan
je elkaar ontmoeten bij een glas muntthee en gebak. Marhaba!
Locatie: Moskee Tawfieq, Steenwinkelstraat 11, Schelle
Toegang: gratis

BEELDEND WERKEN MET GIPS - Initiatie
donderdag 20 en 27 juni 2019 van 19u30 tot 22uur

Onder begeleiding van kunstenaar Zjos Meyvis ga je beeldend aan de slag met gips.
Je leert verschillende handelingen zoals het opbouwen van de basisvorm, snijden
van jute ter versteviging en het gebruiksklaar maken van het gips. Ook een nabewerking met een patina is mogelijk.
Je hebt geen voorafgaande ervaring nodig voor deze workshop, alleen veel goesting.
Het nodige materiaal is in de prijs inbegrepen. Je schrijft je ineens in voor de reeks
van 2 lessen. De lessen gaan door op donderdag 20 en 27 juni ‘19.
Locatie: Gemeentehuis Schelle, Fabiolalaan 55
Toegang: € 23 / € 18 (inwoners Hemiksem, Schelle en Niel) voor de reeks van 2 sessies

Info & inschrijvingen activiteiten IVEBICA
www.ivebica.be
Intergemeentelijke bibliotheek, Heuvelstraat 111 - 117, Hemiksem
Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle
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Dossier:

Is Hemiksem een onveilige gemeente?
Tijdens de donkere wintermaanden kreeg onze gemeente te maken met een aantal inbraken en overvallen. Hemiksem werd door vele berichten op sociale media op de kaart gezet als een centrumplaats waar criminaliteit
welig tiert. In 2018 waren er 38 vaststellingen van inbraak en inbraakpogingen. Dit cijfer ligt iets hoger dan
in 2017 maar maakt dit van Hemiksem een criminele gemeente of is dit een perceptiegevoel? Elke inbraak is
er één teveel, onze politie en gemeente zullen onvoorwaardelijk de strijd tegen woninginbraken verderzetten.

Opmerkelijk was de toename van inbraken en inbraakpogingen tijdens de eindejaarswisseling en de daarbij horende ‘donkere dagen’. De toename was toen opmerkelijk voelbaar in de omgeving van de UNO-laan, waarbij
de meeste inbraken plaatsvonden tijdens de vooravond.
In 2019 werden er in Hemiksem tot op heden zes feiten
geregistreerd, wat ongeveer gelijk loopt met het aantal feiten
in de andere Rupelgemeenten.

Wat doet de politie?
Er is momenteel nog steeds een politioneel onderzoek
lopende naar de inbrakenplaag en de overvallen in onze
regio. Daarnaast zet de politie ook extra patrouilles in
voor onze gemeente, met zowel zichtbare als anonieme
voertuigen. In de buurt van de UNO-laan werden patrouilles
een aantal dagen 24 uur achter elkaar ingezet.

Bekijk uw huis eens door het
oog van een dief.
Ook tijdens speracties, waarbij voertuigen en personen aan een
grondige controle onderworpen werden, werden enkele
verdachte personen opgepakt.

Wat kunt u doen?
U kan de politie helpen door een verdachte situatie of
verdacht persoon meteen te melden via het noodnummer

101. Het is belangrijk dat u een goede beschrijving kunt
geven: kleur van het voertuig, kledij, haarkleur, grootte,
specifieke kenmerken zoals een zonnebril of pet,… kunnen
van cruciaal belang zijn voor de politie.
Daarnaast kunnen enkele goede gewoonten helpen om
aan te geven dat u thuis bent of alleszins die indruk te
geven. Bekijk uw huis eens door het oog van een dief.
Meer preventietips kunt u terugvinden op de website
van de politie via deze link:
www.politiezonerupel.be/voorkom-woninginbraak.html
Wist u dat u bij de politiezone Rupel terecht kunt voor gratis
technopreventief advies?
Maak een afspraak via de Rupelse Blauwe Lijn: 03 443 09 00
en vraag naar de diefstalpreventieadviseur. De politie komt
dan bij u langs om te bekijken hoe u uw woning beter kunt
beveiligen.
Ook wanneer u op vakantie gaat, houdt de politie uw woning graag in het oog. Via deze link vindt u meer informatie:
www.politiezonerupel.be/afwezigheidstoezicht.html

Sociale media
Facebook is een geweldig medium om snel nieuws te verspreiden maar heeft ook een groot nadeel. Daders kunnen
uw verhalen en reacties meelezen in openbare groepen en
kunnen hieruit ook bepaalde conclusies trekken. Wie na een
incident reageert met “wat is er juist gebeurd in onze straat,
we zijn niet thuis want we zijn op vakantie in het buiten-
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land” nodigt eigenlijk potentiële inbrekers uit die een bezoekje
kunnen plannen. Hebt u iets verdachts opgemerkt of vertrouwt u
het niet? Zet het niet zomaar op Facebook maar meld het direct
aan de politie (101). Elke tip, hoe klein ook, kan leiden naar de
dader(s).

Camera’s
Onze gemeente investeerde vorig jaar voor meer dan 250.000
euro in een uitgebreid cameranetwerk bestaande uit zowel ANPR-camera’s als vaste camera’s. De beelden die geregistreerd
worden door deze camera’s worden gebruikt om criminaliteit terug te dringen en te bestrijden.

In een buurtinformatienetwerk
(BIN) werken inwoners van een
bepaalde wijk samen met de
lokale politie om de veiligheid
te verhogen.
Naast de ANPR-camera’s (automatische nummerplaatherkenning) zijn er ook 22 vaste camera’s geplaatst aan o.a. de abdij, de
sporthal en het gemeentemagazijn. Twee mobiele camera’s wer-

den aangeschaft om toezicht te houden op sluikstorters en
andere vormen van overlast.

Wat is een BIN (Buurtinformatienetwerk)?
In een buurtinformatienetwerk (BIN) werken inwoners
van een bepaalde wijk samen met de lokale politie om
de veiligheid te verhogen. De actoren van een buurtinformatienetwerk zijn de
burgers (zij werken
mee), een
coördinator
(die leiding
geeft) en de
lokale politie
(overleggen). Het
uiteindelijk doel
van een BIN is om het
veiligheidsgevoel te
verhogen, te werken aan
preventieve maatregelen,
communicatiekanalen te
creëren en sociale controle
te bevorderen. Let op, het is
niet de bedoeling dat u ’s avonds
zelf op patrouille gaat.
Indien u als buurtbewoner
interesse hebt, kunt u nog steeds
lid worden van een BIN in Hemiksem.
Inschrijven kan bij de coördinator
van uw zone of bij de mandataris
van de politiezone Rupel
commissaris Koen Eggers.
Mail naar bin@politiezonerupel.be
of bel 03 443 09 00.

BIN-zones:
In Hemiksem zijn er 7 actieve
BIN-zones:
BIN Bloemenwijk
BIN-Zelfstandigen
BIN-Zuid
BIN Varenvelden
BIN-Oost
BIN Dorp
BIN West
Meer informatie over de BIN-zones
en inschrijvingsformulieren kan je
vinden op onze website:
www.hemiksem.be/leefomgeving/
buurtinformatienetwerk-bin

Samen werken we aan
de veiligheid in onze
gemeente!
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12de Gilliotmarkt met voorstelling nieuwe collectie
zondag 16 juni

Op zondag 16 juni kan je vanaf 10uur terecht in het Gilliot & Roelants Tegelmuseum (Sint-Bernardusabdij) voor
de twaalfde editie van de Gilliotmarkt. Tijdens dit evenement wordt de nieuwe expozaal met de ‘Pozzo-collectie’
officieel geopend. Doorlopend kan je de tentoonstelling “Goede vaart! Schepen en het maritieme thema op tegel”
bezoeken. Ook een expo van private tegelcollecties, projecties van oude en recente films en getuigenissen over de
Gilliotfabriek zijn dan nog tot 18uur te bekijken.
Om 13u30 zal Mario Baeck een lezing houden met als thema “Gilliot gaat vreemd: tegelexport van Gilliot & Cie
binnen Europa en naar Afrika, Amerika en Azië.”
Ook de “Gilliot-route” zal je die dag onder begeleiding van een gids kunnen wandelen om 13u30 en om 16uur.
Heb je zelf nog één of meerdere tegels thuis liggen of kocht je recent een huis met originele tegelbekleding? Tussen
15u30 en 16u30 kan je gratis een prijsschatting laten uitvoeren en krijg je restauratieadvies voor uw tegels.
Dit gratis evenement lokt elke jaar heel wat geïnteresseerden uit binnen- en buitenland.
Meer info via www.gilliottegelmuseum.be

Serviceflats Sint Bernardus
Liefst blijven we zo lang mogelijk thuis wonen. Maar op een bepaald punt in het leven merk je dat sommige zaken minder vlot
gaan en/of moeilijker verlopen. De huidige woning is te groot om te onderhouden, jij of je partner hebben meer ondersteuning
nodig,… . Een serviceflat kan hiervoor de oplossing zijn.
Je woont zelfstandig en vrij in een eigen flat (living met open keuken, badkamer, berging, inkomhal en een aparte slaapkamer).
Hierbij kan je gebruik maken van ons noodoproepsysteem, gratis technische bijstand en de sociale dienst waarbij je terecht kunt
met je vragen en die zaken voor jou kan regelen. Zowel de flats als het gebouw zijn rolstoeltoegankelijk. De serviceflats zijn gelegen in de oostvleugel van de Sint-Bernardusabdij. Momenteel zijn er een aantal serviceflats vrijgekomen.

INFO

Indien je zelf interesse hebt of je kent iemand die in aanmerking zou komen, kan je steeds contact opnemen met Sasha
Bruynseels.
03/871.91.05 - sasha.bruynseels@hemiksem.be

11

#FILTERNOFILTER

Fotowedstrijd voor jongeren tot en met
26 jaar
Maak jij ook vaak foto’s van dingen die je meemaakt, die jou inspireren of
die je gewoon helemaal geweldig vindt? Wil je die foto’s wel eens tonen aan
een groot publiek? Dan is dit jouw moment!
Samen met de Koninklijke Fotokring Licht & Schaduw organiseren we een
fotowedstrijd voor jongeren van 12 tot en met 26 jaar uit de provincies
Antwerpen en Oost-Vlaanderen. Na een tentoonstelling in Depot Deluxe
einde augustus worden in het najaar de foto’s tentoongesteld in de Academie voor Muziek en Woord te Hemiksem.
Of de foto genomen is met een camera of met je smartphone, in kleur of
zwart/wit, bewerkt of onbewerkt… het mag allemaal. En nog beter, je mag
het onderwerp helemaal zelf kiezen. Zin om deel te nemen? Doen!
Download het inschrijvingsformulier van de website www.ivebica.be
of www.lichtenschaduw.be en stuur dit vóór 14 juli ‘19 samen met je
foto’s (max. 3) via WeTransfer door naar cultuur@ivebica.be. En wie
weet maak jij wel kans op de jury- of de publieksprijs. Op de websites
kan je ook het wedstrijdreglement terugvinden. De deelname aan de
fotowedstrijd is gratis.
Meer info via :
· www.ivebica.be & www.lichtenschaduw.be
· Cultuurdienst, Fabiolalaan 55, Schelle, 03 871 98 24, cultuur@ivebica.be

Verkiezingen op 26 mei 2019
Op zondag 26 mei gaan we opnieuw naar de stembus voor de federale en Vlaamse verkiezingen. Tegelijk zullen in Hemiksem
8412 kiezers hun stem uitbrengen voor de Europese verkiezingen.
De stemburelen zullen open zijn tussen 8u00 en 16u00. Net als op 14 oktober van vorig jaar zullen alle stemburelen gevestigd
zijn in Depot Deluxe aan de Nijverheidsstraat. Deze locatie biedt heel wat voordelen omdat alle stemcomputers zich op dezelfde plaats bevinden en technici meteen ter plaatse zijn in geval zich een defect zou voordoen.
Ook de parkings van Okay, Bekaert en het station zullen beschikbaar zijn. Deze bevinden zich op wandelafstand van Depot
Deluxe. De parkeergelegenheid voor wagens aan Depot Deluxe is eerder beperkt en er wordt aangeraden om zo veel mogelijk
te voet of met de fiets te komen om wrevel en files te vermijden. Bovendien is het veiliger, sneller en beter voor het milieu!
Fietsen kunnen gestald worden voor de gebouwen van de buitenschoolse kinderopvang (BKO ‘t Merelhofke) dat zich achteraan
de gebouwen van Depot Deluxe bevindt . Er zullen enkele extra fietsrekken geplaatst worden. In de Nijverheidsstraat zal op 26
mei een gedeeltelijk parkeerverbod van toepassing zijn. Verhoogd politietoezicht zal het verkeer in de juiste richting te leiden.

INFO

In een uitgebreide folder, die u nog afzonderlijk zal ontvangen, komt u meer te weten over de organisatie van deze
verkiezingen. Ook zal een circulatieplan voor het autoverkeer gecommuniceerd worden.
Burgerzaken - 03/288 26 70 - burgerzaken@hemiksem.be
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Terugblik
Scouts vallen in de prijzen
Elf Vlaamse projecten die werk maken van ontharding, kregen op dinsdag 12 maart een cheque van 10.000 euro van
waterzuiveringsbedrijf Aquafin en Infopunt Publieke Ruimte.
Honderdduizend euro is verdeeld over de 11 projecten.
De scouts vielen mee in de prijzen voor hun project en ontvingen 8000 euro op het congres Publieke Ruimte. De scouts krijgen een locatie aan de Provinciale Steenweg (de oude school)
in erfpacht van de gemeente voor een periode van 100 jaar.
De verouderde speelplaats is momenteel nog betegeld met
betonklinkers en is licht waterdoorlatend. Minder verharding
is goed voor een betere insijpeling van regenwater.

Rode Kruis huldigt bloedgevers
en cursisten
Op vrijdag 22 maart hield het Rode Kruis, afdeling Hemiksem, een huldiging van haar trouwe bloedgevers. Luc Andries werd hierbij in de kijker gezet nadat hij reeds 125 keer
bloed had gegeven. (Niet op de foto)
Ook de EHBO-cursisten kregen hun diploma uitgereikt en
poseerden hiermee graag in de Scheldezaal van het gemeentehuis.

2000ste like op facebook
Ria Cleiren bekeek op zaterdag 2 maart onze gemeentelijk Facebookpagina en vond dit leuk. Zo werd
zij de 2000ste’ pagina-liker’. Om dit te vieren werd
Ria op het gemeentehuis ontvangen en kreeg ze een
aangepaste facebook-taart. Eigenlijk was het een
toeval dat Ria de facebookpagina like-te. “Toen ik onlangs door Hemiksem reed stelde ik me wat vragen
over het braakliggend stukje grond aan de watertoren. Mijn dochter wist me te vertellen wat hier gaat
komen omdat ze het op facebook had gelezen. Voor
mij een goede reden om de pagina leuk te vinden
zodat ik ook wat meer op de hoogte ben over mijn
gemeente.”
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Terugblik
Lokale held Seppe
Op zaterdag 23 maart werd de 4-jarige Seppe De Prins ontvangen op het gemeentehuis en kreeg er een oorkonde. Deze
kreeg hij uit handen van de burgemeester voor zijn heldendaden die hij verrichte. Seppe hielp de politie met het vangen
van een ‘boef’ en hielp ook de brandweer met het blussen van
een brand.
De 4-jarige jongen uit onze gemeente kon zijn heldendaden
verrichten dankzij de vzw Klein Geluk, een organisatie die
kankerpatiëntjes helpt hun wensen te doen uitkomen.

Zwemfestijn 2019
Op woensdag 3 april was het weeral eens feest in het zwembad. De vrijetijdsdienst van Hemiksem organiseerde naar
jaarlijkse gewoonte de gratis zwembaddag. Dit jaar in het
begin van de lente. Tussen 13 en 18 uur kwamen er een
hoop enthousiastelingen zich uitleven op de gigantische
stormbaan die in het zwembad lag. Om 18 uur werden de
lichten gedimd en gaf DJ Bience het beste van zichzelf.

Danskamp Tomorrowland
De vrijetijdsdienst organiseerde in de krokusvakantie
een danskamp. En ook dit jaar was de begeleiding in
de professionele handen van Sandrine en Catho. De
jongeren waren te jong om naar Tomorrowland af te
zakken maar op het kamp konden ze toch al hun beste danspasjes oefenen tot het zover is.
Tijdens de eindshow kregen de ouders het resultaat
te zien van een weekje oefenen. Jazz, moderne dans
en showdans met een vleugje fantasie waren de
dansstijlen waarvan de jongeren konden proeven.
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Afvalophaling mei - juni
Vanaf de maand mei schakelt de afvalophaling in Hemiksem over op het zomerregime. Dit betekent dat restafval en
GFT wekelijks op maandag worden opgehaald. PMD blijft opgehaald worden om de twee weken. In oktober schakelt de
ophaling opnieuw over op het winterregime met een tweewekelijkse ophaling van zowel restafval, GFT als PMD.

Restafval en GFT

KGA

maandag 6 mei
maandag 13 mei
maandag 20 mei
maandag 27 mei

vrijdag 3 mei van 12.00 u. tot 15.30 u.
zaterdag 1 juni 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.

maandag 3 juni
dinsdag 11 juni (enkel restafval)
woensdag 12 juni (enkel gft)
maandag 17 juni
maandag 24 juni

PMD

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

maandag 6 mei
maandag 20 mei

Grofvuil op afroep

maandag 3 juni
maandag 17 juni

vrijdag 24 mei
vrijdag 28 juni

Papier & karton

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

vrijdag 17 mei
vrijdag 21 juni

Textiel
woensdag 8 mei

Info

De volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.
En op de Hemiksem app.
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

Gemeentemagazijn

BKO ‘t Merelhofke

Recyclagepark

- woensdag 1 mei 2019
- donderdag 30 mei 2019
- vrijdag 31 mei 2019
- maandag 10 juni 2019

- woensdag 1 mei 2019
- donderdag 30 mei 2019
- vrijdag 31 mei 2019
- maandag 10 juni 2019

- woensdag 1 mei 2019
- donderdag 30 mei 2019
- vrijdag 31 mei 2019
- maandag 10 juni 2019

- woensdag 1 mei 2019
- donderdag 30 mei 2019
- maandag 10 juni 2019

Bibliotheek

Zwembad

- woensdag 1 mei 2019
- maandag 10 juni 2019

- woensdag 1 mei 2019
- donderdag 30 mei 2019
- maandag 10 juni 2019
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Curatieve bestrijding
processierupsen

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

De gemeente heeft vanaf dit jaar het initiatief genomen om de
wederkerige plaag van eikenprocessierupsen ook in onze gemeente algemeen aan te pakken.
Naast een behandeling op het openbaar domein, kunnen bewoners van de gemeente voor het verwijderen van nesten op
privédomein voortaan beroep doen op de diensten van de
aannemer na doorverwijzing vanwege de technische dienst
en na goedkeuring van het te betalen bedrag volgens hier
overeengekomen eenheidsprijzen.
De volgende aannemer werd door de gemeente aangesteld:
Van De Velde & Van Aert uit Brecht.

Overeengekomen éénheidsprijzen/ per uur/ excl.
btw (21%):
Curatief zuigen vanop de grond (voor kleine bomen)
Curatief branden vanop de grond (voor kleine bomen)
Curatief zuigen met hoogtewerker			
Curatief branden met hoogtewerker			
Curatief verwijderen met boomklimmer		
Globale verplaatsingskost per dag			

115 euro
115 euro
160 euro
160 euro
155 euro
75 euro

Inbegrepen in de eenheidsprijs:
- het branden en/of opzuiging
(incl. vernietiging van de rupsen)
- alle vervoeren, verplaatsingen
- alle werken nodig voor een degelijke uitvoering
- het aanbrengen van de nodige verkeerssignalisatie
Procedure aanvraag:
- U contacteert de gemeente per telefoon/per mail met uw
vraag.
- De gemeente vraagt u per kerende de hierboven vermelde
éénheidsprijzen goed te keuren.
- Bij akkoord, geven wij uw gegevens door aan de aannemer
die verder contact met u zal opnemen voor verdere afspraken
omtrent aard van werken, uitvoeringstermijn, e.d.
- U betaalt rechtstreeks an de aannemer na ontvangst van
zijn factuur.
NOTA: De behandelingen kunnen uitgevoerd worden telkens
tussen 6u ’s morgens en 22u ’s avonds.

Contact:
03 288 26 20
informatie@hemiksem.be

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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#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 foto’s 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
het onderwerp #hallohemiksem, samen met je naam en de plaats waar
de foto genomen is.

foto: Gina Vijsel locatie: speeltuin Kastanjelaan

