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Samen tegen corona
Inschrijven
vakantiekriebels

Boom zoekt tuin

Terugblik: inwoners
in coronatijden
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Mei - juni 2020

Beste inwoners,
De afgelopen weken groeide het coronavirus (COVID-19) uit tot een
pandemie met ernstige gevolgen voor onze inwoners, handelaars,
horecazaken en industrie. Deze wereldwijde crisis heeft inderdaad ook
onze gemeente niet gespaard.

INHOUD
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Samen tegen corona

De crisis die in december nog ver van ons bed leek, beheerst nu ons
dagelijks leven en zette een zware domper op het begin van een mooie
lente. We kregen door de federale en Vlaamse overheid heel wat maatregelen opgedrongen die niet bij iedereen van harte werden onthaald, maar wel
strikt noodzakelijk zijn om deze gezondheidscrisis op te lossen.
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Prikbord
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Prikbord

Gelukkig aanvaardden onze inwoners vlug de opgelegde maatregelen en
werd Hemiksem de afgelopen weken een heel rustige gemeente, waardoor
ik merkte dat de gevraagde ‘blijf in uw kot’-campagne goed werd opgevolgd.
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Vakantiekriebels

Ook bezorgde reacties en vele vragen bereikten ons administratief centrum.
Dankzij de doorlopende dienstverlening, mogelijk gemaakt door ons gemeentepersoneel dat zich dag en nacht inzette, konden we snel inspelen op
de vragen en noden van onze inwoners.
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Vakantiekriebels
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Tarieven sporthal
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Mondmaskers
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Boom zoekt tuin

Bij het drukken van deze Hallo Hemiksem weten we nog niet hoe de
maatregelen verder zullen verlopen.
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Boom zoekt tuin

Ik wil ieder van ons zeker vragen om de maatregelen die door de overheid
worden opgelegd strikt na te leven. Zo maken we hopelijk snel een einde
aan deze coronatijden en kunnen we terug het sociale leven hervatten.
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Terugblik
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Terugblik
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Ophaling afval
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De Grote Grondvraag
Contact
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BE-Alert / Gilliotmarkt
#Hallohemiksem

Onze inwoners maakten zich sterk met initiatieven om de samenhorigheid te
bevorderen en de ‘quarantainetijd’ zo aangenaam mogelijk te laten passeren.
In het woonzorgcentrum beleefden de bewoners maar ook het verzorgend
personeel en de animatoren een zware tijd maar dankzij de inzet van dit
professionele team werden de weken aangenaam voor de bewoners. Het
opzetten van een videoverbinding tussen bewoners en hun familieleden
werd enorm gesmaakt.

We vinden het dan ook bijzonder jammer dat heel wat evenementen
afgeschaft moesten worden. In de eerste plaats voor de jeugdverenigingen
en sportclubs. We zagen ons ook genoodzaakt om de lang aangekondigde
bewonersdrink ‘Hemiksem Zomert’ van 17 mei te annuleren. We hopen nog
altijd om een drink te organiseren tijdens de zomermaanden maar hiervoor
verwijzen we naar de nieuwsberichten op onze website en sociale media.
Tot slot hoop ik samen met jullie op een spoedig herstel van ons dagelijks leven zodat we tijdens de zomermaanden onze lokale middenstand en
horeca ten volle kunnen steunen.
Bedankt aan iedereen die helpt of geholpen heeft om deze moeilijke
periode door te komen. Alleen door alle maatregelen strikt te blijven
naleven, bescherm je jezelf en de mensen rondom je.
Samen raken we hierdoor.
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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#SAMENTEGENCORONA
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Prikbord
Laat een zorgverstrekker
even voor je garage of
oprit staan
In Hemiksem hebben we sinds mei 2018 een reglement rond parkeren en zorg (P+Z). Zorgverleners, zoals bijvoorbeeld thuisverplegers, hebben
vaak moeite om bij het bezoeken van hun patiënten (snel) een parkeerplaats in de buurt te
vinden, zeker nu heel wat mensen thuis zijn door
de coronacrisis.
Zorgparkeren biedt echter een oplossing. Inwoners kleven de sticker aan of bij hun garage of
oprit waardoor ze zorgverleners de toelating geven om er voor korte tijd te parkeren.`
De zorgverlener dient op zijn beurt de P+Z kaart
zichtbaar in het voertuig achter te laten. Op deze
kaart staan ook de nodige contactgegevens van
de zorgverlener vermeld. De parkeertijd bedraagt
maximaal 30 minuten.
Inwoners van Hemiksem die de ruimte voor hun
garage of inrit ter beschikking willen stellen van
zorgverleners kunnen de P+Z-sticker aanvragen
via informatie@hemiksem.be
of 03 288 26 20.

Uw belastingaangifte
invullen?

De FOD Financiën maakt het u gemakkelijk!
Uw aangifte VIA TAX-ON-WEB (MYMINFIN):
Simpel en snel!
Ga naar MyMinfin.be en meld u aan om toegang te
krijgen tot uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld)
of tot uw voorstel van vereenvoudigde aangifte.
U heeft een voorstel van vereenvoudigde aangifte
gekregen?
- Uw gegevens zijn juist en volledig?
U moet niets doen.
- Uw gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze
corrigeren, hetzij in Tax-on-web (via MyMinfin.be),
hetzij via het papieren antwoordformulier.
Meer informatie?
Hulp nodig?
- Raadpleeg de website van FOD Financiën:
www.fin.belgium.be
- Laat uw aangifte invullen door de experten van de
FOD Financiën
Om uw veiligheid te garanderen in de huidige context
van het coronavirus zijn alle sessies voor hulp bij het
invullen van de aangiften geannuleerd, zowel in de
kantoren van de FOD Financiën als in de gemeenten.
Bel naar het nummer dat op de envelop van uw aangifte staat zodra u die ontvangt.
U krijgt een afspraak om uw aangifte te laten invullen
per telefoon.

Projectsubsidie aanvragen
via de Noord-Zuidraad
In Hallo Hemiksem van maart-april kon u over de
werking van de gemeentelijke adviesraad NoordZuidraad lezen.
Bent u als Hemiksemnaar betrokken of steunt u
een initiatief in verband met ontwikkelingssamenwerking? Dan kan u vóór 30 juni via de NoordZuidraad een projectsubsidie aanvragen. U kan dit
doen door het aanvraagformulier op de gemeentelijke website (www.hemiksem.be/nieuws) in te
vullen en te bezorgen aan de ondersteunende ambtenaar Laura Beeckaert (03 288 26 84 –
laura.beeckaert@hemiksem.be).

Na het invullen per telefoon, ontvangt u per post een
document met de meegedeelde gegevens. U moet dat
document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening van uw aangifte ook kunnen afronden via Taxon-web (MyMinfin).
- Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag
van 8.30 uur tot 17 uur) voor algemene informatie.
Ontvang uw documenten van de FOD Financiën
digitaal Via de eBox
Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten van de FOD Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de overheid.
Meer info vindt u op financien.belgium.be/nl/ebox.
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Prikbord
Skatefest en Buitenspeeldag
afgelast
Het geplande Skatefest van 10 mei en de Buitenspeeldag van 22 april zullen niet kunnen doorgaan
door de coronacrisis. We bekijken met de organisatie
de mogelijkheden om het evenement te verplaatsen
naar een latere datum.
We houden je op de hoogte via Hallo Hemiksem,
onze website en sociale media!

Uitgestelde activiteiten
Vrijetijdsdienst
Net zoals vele evenementen moesten we ook de
sportieve lessenreeksen annuleren. Gelukkig is uitstel geen afstel en kunnen we jullie alsnog de volgende lessenreeks(en) aanbieden in het najaar:
* DE 10 WEKEN BACHATA - SALSA LESSEN VOOR 55+
zullen verplaatst worden naar de volgende datums:
16/09 - 23/09 - 30/09 - 7/10 - 14/10 - 21/10 - 28/10 11/11 - 18/11 - 25/11 , telkens van 19.30u - 20.30u in
Depot Deluxe.
Inschrijven voor deze reeks kan vanaf 15/08.
* DE 10 WEKEN “BEWEEG, DANS EN ONTDEK VOOR 65”
zullen verplaatst worden naar de volgende datums:
15/09 - 22/09 - 29/09 - 13/10 - 20/10 - 27/10 - 10/11
- 17/11 - 24/11 -8/12, telkens van 10u. - 11u. in Depot
Deluxe.
Inschrijven voor deze reeks kan vanaf 15/08.
* START & RUN 5 KM
Zal verplaatst worden naar het najaar. Binnenkort
meer informatie.
Info en vragen
ellen.huysmans@hemiksem.be of 03 288 26 92

ZONDAG 17 MEI 2020

Ivebica stelt activiteiten uit
Verschillende activiteiten van de bibliotheek,
de cultuurdienst en de academie zijn de voorbije
maanden afgelast. Het is mogelijk dat er ook in de
komende periode activiteiten geannuleerd moeten
worden.
We proberen steeds om dit zo snel mogelijk te communiceren en de personen die zich ingeschreven
hebben op de hoogte te brengen.
Indien het kan, trachten we om de geannuleerde activiteiten te verzetten naar een nieuwe datum.
Raadpleeg onze websites of contacteer ons voor de
meest recente informatie over de werking van de bibliotheek, de academie en de cultuurdienst.
Bibliotheek, vestiging Hemiksem :
bibhemiksem@ivebica.be - 03 288 27 40
Bibliotheek, vestiging Niel :
bibniel@ivebica.be - 03 888 30 06
Cultuurdienst IVEBICA:
cultuur@ivebica.be - 03 871 98 24
Academie IVEBICA:
info.hemiksem@academiehsn.be

Coronavirus blokt Hellvoc af
Het zal niemand in Hemiksem ontgaan zijn dat Hellvoc aan een zeer straf volleybalseizoen bezig was.
Volgens de regionale tv-zender ATV was Hellvoc hét
fenomeen in de derde klasse van het volleybal. Ze
waren dan ook gewoon te sterk voor al de andere
ploegen. De fusieclub had de torenhoge ambitie om
zo snel mogelijk naar Liga B, de tweede klasse, te
verhuizen.

Momenteel speelt de eerste herenploeg nog in 3de
klasse maar ook deze ploegen lijken niet opgewassen
tegen de toppers van Hellvoc. Begin maart speelden
ze Antwerpen, de andere all-time favoriet nog naar
huis met een stevige 3-0 in de play-offs. Dit ging niet
ongemerkt voorbij. Met wel 600 supporters maakte
Hellvoc er een ware demonstratiematch van waar de
jeugd naar mocht opkijken. Helaas moest het seizoen
in mineur eindigen door het abrupte einde wegens
het coronavirus. De ploeg wacht nu in volle spanning
af hoe het komende seizoen aangevat zal worden. Wij
kijken alvast uit naar nog meer topprestaties!
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Zomervakantie 2020

Inschrijven voor de vakantiekriebels
Het belooft weer een spetterende zomer te worden vol speel- en sportplezier. Markeer maandag 25 mei maar
in je agenda want vanaf 18 uur gaan de inschrijvingen voor de zomeractiviteiten van start. De vakantiekriebels
omvatten ons aanbod voor de zomeractiviteiten. Deze hebben we verdeeld in drie groepen: de Kleuterkriebels:
aanbod voor kleuters, de Beweegkriebels: onze sportkampen en de Speelkriebels: de speelpleinwerking die
opgebouwd wordt aan de hand van themaweken.
Het boekje met het programma en inschrijvingsprocedure kan
je binnenkort op onze website downloaden en wordt via de
scholen verspreid. Houd daarnaast onze Facebook-pagina in
de gaten! De vakantiekriebels starten op woensdag 1 juli en
lopen tot en met vrijdag 21 augustus. De sportweken zijn verspreid over de hele vakantie. De inschrijvingen zullen opnieuw
gebeuren via het online inschrijvingsprogramma.

Om je kind online te kunnen inschrijven moet je als ouder eerst
een account aanmaken via I-school. We raden je aan dit reeds
op voorhand te doen zodat je op 25 mei vlot kan starten met de
effectieve inschrijving. Ook BKO ‘t Merelhofke en de inschrijvingen voor de Zapposdagen gebruiken I-school, dus als jullie hier
al een account voor hebben hoef je geen nieuw account meer
aan te maken.

KLEUTERKRIEBELS
Naast het aanbod binnen BKO ‘t Merelhofke bieden we deze zomer ook twee kleuterkampen aan:

Zwem & Spel week : 6 - 10 juli 2020

Naast het succes van het zwemkamp voor kleuters in de krokusvakantie,
willen we kleutertjes ook in de zomervakantie de kans bieden om op een
speelse manier de basis voor het zwemmen onder de knie te krijgen.
Het kamp gaat enkel door in de voormiddag (9u. - 12u.) en bestaat uit
een uurtje in het zwembad en daarnaast nog uit sport, spel en creatieve
momenten. Aangezien de sporthal aan renovatie toe is, zullen de sport &
spelmomenten in open lucht doorgaan op het grasveld achter de cafetaria. De vooropvang, naopvang en verzamelmomenten zullen we organiseren in de cafetaria van de sporthal.
Kinderen die in Hemiksem wonen of naar school gaan betalen 55 euro
voor een weekje zwemkamp. Kinderen die niet in Hemiksem wonen of
naar school gaan betalen 65 euro.

Kleuterkamp Astronauten: 20 - 24 juli 2020

Ben je helemaal gek van ruimteschepen, astronauten, sterren en gewichtloos zijn en zit je in de kleuterklas? Geloof jij absoluut in buitenaards leven? Misschien ontdek jij wel een klein marsmannetje tijdens dit kamp!
Jouw ruimtemissie vertrekt in Depot Deluxe! Van 9u. - 16u. werken de
kleuters de meest uiteenlopende missies af onder begeleiding van Sporta-monitoren. We voorzien vooropvang vanaf 8u. en naopvang tot 17u. .
Vergeet zeker geen lunchpakket en voldoende drinken, een koekje voor
tussendoor smaakt ook altijd lekker op een stevige ruimtemissie.
Dit kamp is voor kindjes die wonen of naar school gaan in Hemiksem. De
prijs bedraagt 50 euro.
Wens je meer informatie? Check de website, het informatieboekje van de vakantiekriebels of neem contact op
met ellen.huysmans@hemiksem.be
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BEWEEGKRIEBELS
Let op, deze kampen organiseren we in samenwerking met de vrijetijdsdienst van Schelle. Voor deze kampen moet je
dan ook een account aanmaken op de website van de gemeente Schelle. Uw account voor de activiteiten in Hemiksem
zal niet werken op het inschrijfsysteem van Schelle.

New gameskamp: 6 - 10 juli 2020

New games..... ‘was da?’ hoor ik je al zeggen. New games zijn activiteiten
die een beetje ongewoon zijn en een stedelijk karakter hebben. We denken hierbij aan: Kanjam, You Fo, Wackitball, Lacrosse, ...
€75 per week (inwoners Schelle en Hemiksem)
€85 per week (niet-inwoners)

Sportclubweek: 24 tot 28 augustus 2020

Schelse sportverenigingen en verenigingen uit de buurt geven een initiatie van hun sport.
Maandag: volleybal, tafeltennis en boogschieten
Dinsdag: voetbal, tennis en baseball
Woensdag: dans, gymnastiek en atletiek
Donderdag: judo, kegelen en badminton
Vrijdag: basketbal, hockey en Shin gi tai kempo (= zelfverdediging)
€15 per dag (inwoners Schelle en Hemiksem) / €17 per dag (niet-inwoners)
€65 per week (inwoners Schelle en Hemiksem ) /€75 per week (niet-inwoners)
Deze twee kampen zijn voor kinderen geboren in 2006 tot en met 2013.
Samenkomen: Sportcomplex Scherpenstein in Schelle.
Activiteiten: 09.00u - 16.00u.
Opvang: 1 uur voor start activiteit tot 30 min. na einde activiteit.
Wens je meer informatie? Check de website, het informatieboekje van de vakantiekriebels of neem contact op
met ellen.huysmans@hemiksem.be

SPEELKRIEBELS
Onze speelpleinwerking werd vorig jaar al omgedoopt tot de Speelkriebels. Ook dit jaar willen we blijven vernieuwen en kinderen een aangename zomer bezorgen. Zo zullen de activiteiten van de Speelkriebels
opgebouwd worden aan de hand van themaweken. Binnen deze thema’s zullen er uitstappen en workshops voorzien worden zodat we over
heel de zomer een waaier aan activiteiten kunnen aanbieden. Je kan
nog steeds per dag inschrijven, maar het loont de moeite om in te
schrijven per week. Plezier verzekerd!
De speelkriebels is voor kinderen die wonen of naar school gaan in
Hemiksem.
De kinderen die het eerste leerjaar afgerond hebben t.e.m. het zesde leerjaar zijn welkom.
Per dag betaal je 4 euro voor het eerste kind. Vanaf het tweede
kind betaal je 2 euro. Voor sommige activiteiten vragen we een
extra bijdrage. Dit bedrag vind je in het weekprogramma.
Voor meer informatie en inschrijvingen kan je terecht bij de
vrijetijdsdienst in het Administratief Centrum,
Sint-Bernardusabdij 1, tel. 03 288 26 91 of sim@hemiksem.be
• maandag, donderdag & vrijdag: 9.00 u tot 12.00 u
• dinsdag & woensdag : 9.00 u tot 12.00 u en 14.00 u tot 16.00 u.
Opgelet: in juli en augustus kan je de vrijetijdsdienst in Depot Deluxe vinden.

INSC

HRIJV
EN
VAN

25 MAFE
I
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Maak van je straat een speelstraat
Het lokaal bestuur van Hemiksem wil tijdens de zomer graag de kinderen van onze gemeente de ruimte geven
om veilig te kunnen spelen. Voetgangers, skaters en spelende kinderen hebben in een speelstraat voorrang op
iedereen.
Een speelstraat is een openbare weg waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen een hek geplaatst is, waardoor er
geen doorgaand verkeer mogelijk is.
Het gaat om een tijdelijk statuut, dat ingevoerd wordt tijdens de zomervakantie, gedurende een deel van de dag (‘speeluren’) en
dit voor maximum twee dagen per maand.
Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan een speelstraat, onder andere:
• Een speelstraat ligt in een woonzone waar een snelheidsbeperking van 50 km/uur of minder geldt en de straat mag niet
gebruikt worden door het openbaar vervoer.
• De afgesloten straat mag het rondgaand verkeer niet hinderen.
• Bewoners kunnen enkel voor hun eigen straat de ‘speelstraat’ aanvragen.
• Parkings en handelszaken dienen bereikbaar te blijven.
• Een speelstraat kan enkel ingericht worden als 2/3e of 66% van de bewoners, die wonen in het gedeelte dat kan worden
ingericht als speelstraat, akkoord gaat.
Wil je van uw straat ook een speelstraat maken? Lees dan goed alle voorwaarden, aanvraagprocedure en bekijk ook de
subsidiemogelijkheden. Dit alles kan je terugvinden op de website www.hemiksem.be/vrije-tijd.

Gewijzigde tarieven sporthal en
voetbalterreinen
Zoals reeds aangekondigd op onze site zullen er nieuwe tarieven van kracht zijn vanaf 1 juli 2020 voor
de huur van onze sportaccomodaties. Hieronder vindt u de nieuwe tarieven terug per accommodatie.

SPORTHAL
Piekuren: zaterdag, zondag, feestdagen en weekdagen vanaf 18.00 u.
1/3 zaal:
5,50 euro / uur
1/2 zaal:		
7,50 euro / uur
volledige zaal: 15,00 euro / uur
Daluren: weekdagen tot 18.00u. G-sport activiteiten en jeugdsport
1/3 zaal:		
4,00 euro / uur
1/2 zaal:		
5,50 euro / uur
volledige zaal: 11,00 euro / uur
Het daltarief is niet van toepassing op zaterdagen, zondagen en wettelijke
feestdagen met uitzondering van jeugdsport.

VOETBALVELDEN
Piekuren: zaterdag, zondag, feestdagen en weekdagen vanaf 18.00 u.
10,00 euro / uur
Daluren: weekdagen tot 18.00u. G-sport activiteiten en jeugdsport
5,00 euro / uur
Onder jeugdsport vallen zowel trainingen als wedstrijden van jeugdploegen, aangesloten bij een vereniging en regelmatig optredend in een door
een nationale, gewestelijke of provinciale sportfederatie georganiseerde
competitie.
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Maak je mondmasker
Onze zorgverleners hebben je nodig! Om de strijd tegen het coronavirus
te winnen, hebben ze dringend nood aan mondmaskers. Maar die zijn
bijna uitgeput. Wij bezorgen hen alvast een back-up plan, met
zelfgemaakte maskers. Wij laten onze zorgverleners niet
stikken. Dat doen wij in hun plaats.
Ook als je ziek bent en thuis geïsoleerd bent, heb je baat bij
zo’n masker. Dit masker verlaagt de kans dat je iemand uit
je omgeving besmet. Haal je naaimachine boven en roep je
vriend(inn)en op om mee te doen.
Dit patroon en deze werkwijze (onderaan te downloaden)
worden aanbevolen door FOD Volksgezondheid. Andere patronen die online circuleren zijn niet getest, dus mogelijk
niet veilig.
Ook met dit zelfgemaakt mondmasker is het belangrijk altijd
de algemene regels te volgen. Dit is géén mondmasker van
medische kwaliteit.

Doneer je maskers, zo snel mogelijk!
Heb je jouw stapel mondmaskers afgewerkt? Was je handen
zo vaak mogelijk. Stop de mondmaskers in een afsluitbare
zak (bv. diepvrieszakjes). Je redt er letterlijk mensenlevens
mee. De mondmaskers kan je afgeven op het gemeentehuis

in de box aan
de ingang. Ook
je gekochte
mondmaskers
kun je meegeven.
Neem voldoende
hygiënische maatregelen
tijdens het maken:
• was je handen 60 seconden met zeep
• maak je naaimachine steriel met ontsmettingsmiddel
• was je handen opnieuw alvorens verder te werken
• draag tijdens het maken zelf een mondmasker
Een patroon en handleiding kan je terugvinden op
www.maakjemondmasker.be

Wees solidair en deel je maakfoto’s met
#maakjemondmasker

Provincie Antwerpen verlengt betaaltermijn voor algemene provinciebelasting
Jaarlijks in de periode maart en april stuurt de provincie Antwerpen een aanslagbiljet uit naar haar inwoners. Op
deze brief staat een termijn van twee maanden om 39 euro over te schrijven. Omwille van de coronacrisis besliste
het provinciebestuur deze betalingstermijn van twee maanden te verlengen naar vier maanden voor inwoners die
hierdoor financieel in de problemen dreigen te komen. Zoals steeds worden de meest kwetsbare groepen binnen
de samenleving, waaronder rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, automatisch vrijgesteld van de algemene provinciebelasting.

Vier maanden
Jaarlijks verstuurt de provincie Antwerpen de aanslagbiljetten voor de algemene provinciebelasting in maart en april. Het
provinciebestuur wil evenwel absoluut voorkomen dat haar inwoners in deze moeilijke tijden in financiële problemen komen. Daarom besliste de deputatie van de provincie Antwerpen in navolging van andere overheden om de algemene provinciebelasting vier maanden niet actief in te vorderen.
Wie dus binnenkort zijn aanslagbiljet in de bus krijgt, maar dit bedrag niet kan betalen binnen twee maanden zoals vermeld op het aanslagbiljet, hoeft dit slechts binnen vier maanden te doen. Als dit
uitstel niet afdoende is, kunnen belastingplichtigen bijkomend afspraken maken met
de belastingdienst over een afbetalingsplan.
De meest kwetsbare groepen binnen de samenleving, o.a. rechthebbenden op een verhoogde tegemoetkoming inzake ziekteverzekering, zijn zoals altijd automatisch vrijgesteld van provinciale
belastingen.
De aanslagbiljetten voor de provinciebelasting op de bedrijven worden in principe pas in juni verzonden. De provincie volgt de situatie
op de voet en bekijkt hoe ze verder tegemoet kan komen aan de problemen waar veel ondernemers nu mee geconfronteerd worden.

10

BOOM ZOEKT TUIN
De afgelopen tientallen jaren zijn bomen in grote aantallen uit het landschap verdwenen
door de toenemende bebouwing. Een spijtige zaak, want bomen zijn onze groene longen in
de strijd tegen de klimaatverandering.
Bomen halen de CO2 die we dagelijks massaal uitstoten uit de lucht en zetten het om in zuurstof. In
dorpen en steden zorgen ze voor een verkoelend effect en hebben ze een bufferende werking tegen wateroverlast. Nog een belangrijke meerwaarde is het
positieve effect van groen op de fysieke en mentale
gezondheid: het verlaagt de stress, verhoogt de concentratie, zorgt voor een betere nachtrust en kan het
sociaal contact bevorderen in een buurt. Ze vervullen
tenslotte een belangrijke natuurfunctie: dieren vinden er beschutting, voedsel en nestgelegenheid en
gebruiken deze groene aders als natuurlijke verbindingen tussen afzonderlijke natuurgebieden.

Biodiversiteit
In sterk verstedelijkte gebieden zijn er vaak strak
aangelegde tuinen en is er niet veel ruimte voor
wilde plantengroei. Bomen zijn echter belangrijke
ecologische corridors binnen het landschap en zijn
als dusdanig erg belangrijk voor het verhogen van de
plaatselijke biodiversiteit in het verstedelijkt landschap.

Lijsterbes

Vertrekkende vanuit de provinciale visie op het
groenblauw netwerk in het Rivierenland willen we
dieren en planten meer kansen geven in onze regio.
In Rivierenland vind je groene infrastructuur op veel
(versnipperde) locaties: in de stad en op het platteland, in of nabij waterlopen, in een landschappelijk
waardevol gebied, langs een drukke weg of op een
industrieterrein. Iedereen kan namelijk op zijn eigen
niveau een belangrijke bijdrage leveren aan het realiseren van een groter netwerk van groene infrastructuur.
Daarom startte Regionaal Landschap Rivierenland in
samenwerking met de gemeente Hemiksem, Natuurpunt Rupelstreek, VELT en met de steun van provincie Antwerpen de campagne ‘Boom zoekt tuin’.

Winterlinde
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GRATIS BOMEN
Onze gemeente heeft al veel groen dankzij de verschillende parken en groene privédomeinen maar het
kan nog beter. Vele (voor)tuinen missen vaak nog een stukje groen en daar wil Hemiksem een handje bij
toesteken. De gemeente Hemiksem geeft bomen weg!
Bestel via bijgevoegd formulier een lijsterbes of winterlinde. Dit zijn inheemse bomen uit de streek en zijn
favoriete bomen voor vlinders, bijen en vogels. Winterlinde is eerder geschikt voor grote tuinen terwijl
lijsterbes door haar omvang ook geschikt is voor stadtuinen.
De groenste straat, de straat waarin het meest aantal bomen worden geplant, wordt nog eens extra in de
bloemetjes gezet. Dus moedig ook zeker je buren aan om een gratis boom aan te schaffen.

HOE BESTELLEN?

HOE AFHALEN?

Duid je keuze aan en lever het ingevulde
bestelformulier uiterlijk zondag 17 mei in:
- Gemeentehuis: technische dienst – Sven Van
Gysegem
- E-mail: een kopie van het invulstrookje per mail
naar an-katrien.cuypers@rlrl.be
(let op: je bestelling is pas definitief als je een
antwoord ontvangen hebt)

Wanneer:
Zaterdag 28 november van 10.30u tot 12u
Waar:
Gemeentemagazijn, Gilliotstraat 50, Hemiksem

VOORWAARDEN

- 1 gratis boom per gezin
- Plant de boom binnen de grenzen van de
gemeente Hemiksem
- Plant de boom minimum 2m van de perceelsgrens
- Er worden in totaal 250 bomen weggegeven, dus
wees snel

BOOM ZOEKT TUIN
Invulstrook

(hoofdletters aub)

Maak je keuze:

Lijsterbes
Winterlinde
Naam: ............................................................................................................................................
Straat en nummer: ........................................................................................................................
........................................................................................................................................................

e-mail: ............................................................................................................................................
tel. of gsm: ....................................................................................................................................
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Terugblik #CORONA
Door de wereldwijde verspreiding van het coronavirus kon men
niet anders dan ook in ons land strenge maatregelen nemen. Hemiksemnaren sprongen creatief om met de raad om zo veel mogelijk in
huis te blijven. Vervelen deden ze zich niet. Via sociale media deelden inwoners hun activiteiten. We publiceren hier een selectie van
foto’s die we kregen van onze inwoners in coronatijden.
Ambachtslieden zitten wel vaker in ‘quarantaine’ bij de creatie van hun werken.
Marc van Bella Madera schuurt nog even de handgrepen bij van een nieuwe
snijplank die hij maakte. De komende tijd zal hij ook nuttig besteden voor het
afwerken van 2 akoestische gitaren

Voor vele grootouders was het
even moeilijk om geen contact
te hebben met hun kleinkinderen. Erna Ost zag haar kleinkinderen meerdere keren per
dag achter glas.

Kirr Van camp maakte van de gelegenheid gebruik om te experimenteren met
make-up en nieuwe nagellak.

Er is in ons land een grote solidariteit
ontstaan met de mensen die in de
zorg werken. Ook in Hemiksem is er
veel sympathie omdat ze dag in, dag
uit patiënten verzorgen in moeilijke
omstandigheden. We zien dan ook witte lakens op verschillende plekken in
onze gemeente uit de vensters hangen
om hen te steunen.

Hanne De Bleser kon het lentegevoel vastleggen tijdens een korte wandeling
langs de Scheldedijk. De herdenkingsplaats waar vele wandelaars en fietsers
even gaan zitten om te kijken naar het scheepsverkeer kreeg onlangs nieuwe
narcissen aangeplant.
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Terugblik #CORONA
De 2-jarige Jonathan Tertoog geeft het goede voorbeeld door zoveel mogelijk
de handen te wassen om het coronavirus te bestrijden.

Ondanks alle maatregelen bleven we
massaal mooie foto’s nemen, indoor of
outdoor. Sophie Pauwels maakte deze foto
op Hemixveer. Met de komst van de lente
was het genieten van prachtige zonsopgangen en -ondergangen.

Verschillende Hemiksemse DJ’s maakten er op vrijdag 27 maart een
feestje van zónder publiek. Onder de evenementennaam ‘Schuren met de
buren’ kon iedereen vanuit eigen huis even meegenieten van de dj-sets in
de vele wijken. Er was duidelijk gecommuniceerd dat de muziek zou worden stilgelegd wanneer er samenscholingen zouden plaatsvinden. Dansen
in je eigen huiskamer, dat is Helemaal Hemiksem.

Joke Boussemaere stak de handen uit de mouwen
en maakte zelf stijlvolle mondmaskers voor het
medisch personeel van het UZA.
Op pagina 9 van ons magazine kan u meer uitleg
vinden als u zelf aan de slag wil gaan.

Cindy Van der Veken fleurde met haar haakwerk Hemiksem al regelmatig
op. Voor de bewoners van het woonzorgcentrum maakte ze kleurrijke regenbogen. Een mooi gebaar waardoor het woonzorgcentrum nu helemaal
opfleurt.
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Afvalophaling mei - juni
Restafval en GFT worden van mei tot en met september
wekelijks opgehaald op maandag. PMD wordt om de 2
weken opgehaald op maandag.
Restafval, GFT
maandag 4 mei
maandag 11 mei
maandag 18 mei
maandag 25 mei
maandag 1 juni
maandag 8 juni
maandag 15 juni
maandag 22 juni
maandag 29 juni

KGA
vrijdag 8 mei van 12.00 u. tot 15.30 u. (onder voorbehoud)
zaterdag 6 juni van 08.30 u. tot 15.00 u. (onder voorbehoud)
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! (ingevolge de coronacrisis bestaat de kans dat het recyclagepark gesloten is. Volg de laatste mededelingen via onze
website of sociale media)

PMD
maandag 4 mei
maandag 18 mei
vrijdag 5 juni
maandag 15 juni
maandag 29 juni

Grofvuil op afroep
vrijdag 29 mei
vrijdag 26 juni
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

Papier & karton
vrijdag 15 mei
vrijdag 12 juni

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.

Textiel
Woensdag 6 mei
Mobiel recyclagepark
Woensdag 17 juni aan het oud gemeentehuis tijdens de
markt (onder voorbehoud)

In het recyclagepark kan je ook elektronisch betalen
met Bancontact. De volledige ophaalkalender vind je op
www.hemiksem.be onder leefomgeving -> huisvuil & afval.

Sluitingsdagen
Administratief centrum
- vrijdag 1 mei
- donderdag 21 mei
- vrijdag 22 mei
- maandag 1 juni

Gemeentemagazijn
- vrijdag 1 mei
- donderdag 21 mei
- vrijdag 22 mei
- maandag 1 juni

Bibliotheek
- vrijdag 1 mei
- maandag 1 juni

Recyclagepark
- vrijdag 1 mei
- zaterdag 2 mei
- donderdag 21 mei
- maandag 1 juni

BKO ‘t Merelhofke
- vrijdag 1 mei
- donderdag 21 mei
- vrijdag 22 mei
- maandag 1 juni

OPGELET
Door de coronacrisis kunnen de sluitingsuren of
sluitingsdagen wijzigen. Je kan op onze website
steeds de actuele openingstijden vinden.

WWW.HEMIKSEM.BE

BLIJF OP DE HOOGTE
Volg ons op sociale media:
www.facebook.com/GemeenteHemiksem
www.instagram.com/hallohemiksem
Schrijf je in om onze nieuwsbrief te ontvangen.
www.hemiksem.be
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Hoe gezond is uw grond?
Wist u dat de kwaliteit van de grond waarop u leeft een grote impact heeft op uw levenskwaliteit? Daarom lanceert de OVAM (de
Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest)
‘De Grote Grondvraag’. Via de website www.degrotegrondvraag.
be kan u opzoeken hoe het gesteld is met de kwaliteit van de
grond waarop u woont of werkt. En indien blijkt dat uw grond een
risicogrond is, helpt de OVAM u uw grond terug gezond te maken.
Als we praten over klimaat en milieu dan denken we vaak
aan lucht- en waterkwaliteit, afvalverwerking, energie en mobiliteit. Van even groot belang is de kwaliteit van de grond
waarop we leven als mens, maar nog niet iedereen is zich al
bewust van wat er onder de grond kan zitten. Vandaag willen
we in samenwerking met de OVAM (de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest) ons ook inzetten
om ervoor te zorgen dat uw grond gezond is!
Een verontreinigde bodem houdt gezondheidsrisico’s in, voor
de mensen die erop wonen, werken en naar school gaan; voor
de gewassen die erin groeien en de dieren die erin en erop
leven. De verontreiniging kan bovendien het grondwater
aantasten en dat bedreigt onze kostbare watervoorraden.
Wij, als gemeente Hemiksem, gaan voor een gezonde
omgeving voor iedereen die in onze gemeente woont.
Helpt u mee aan dit onderzoek? Meer informatie op
www.degrotegrondvraag.be.

Contact
Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
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

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

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag – donderdag:
vrijdag: 			

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

Contact:
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
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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Door de coronamaatregelen blijft het tegelmuseum in de maand april gesloten en werd de Erfgoeddag van 26 april uitgesteld
naar volgend jaar. Afhankelijk van de verlenging van de maatregelen zal de opening van het museum en het al dan niet organiseren van de Gilliotmarkt later bepaald worden. Volg hiervoor o.a. de berichtgeving via de gemeentelijke website of de facebookpagina van het Gilliot tegelmuseum.

Schrijf je vandaag in op het alarmeringssysteem BE-Alert
Een grote brand, een overstroming, een stroomonderbreking of een gevaar voor de volksgezondheid? Bij een
noodsituatie willen we jou graag snel verwittigen. Daarom beschikt onze gemeente over BE-Alert, een systeem
dat je op de hoogte stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon.

Wat is BE-Alert?

BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we jou kunnen verwittigen bij een noodsituatie. Dankzij BE-Alert kan
een burgemeester, gouverneur of de minister van Binnenlandse Zaken een bericht uitsturen naar iedereen waarop
de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners op een
snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ramen
en deuren te sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht krijgen via sms, telefoon of e-mail.

Testberichten

Hopelijk hebben we het BE-Alert systeem niet te vaak nodig. In de voorbije weken stuurde de federale overheid enkele e-mailberichten met de nodige maatregelen in functie van de bestrijding tegen het coronavirus. Ook wanneer
de strijd tegen het virus gewonnen is, zullen we op regelmatige tijdstippen het BE-Alertsysteem blijven testen via

sms, gesproken berichten en e-mails. Zo blijft u vertrouwd
met dit systeem en weet u of het ook goed werkt. Bij de
test die we uitvoerden op 3 oktober 2019 konden we zo
99,9% van onze inwoners bereiken.

Registreer je
Om een bericht te ontvangen moet je je registreren. Dit kan heel gemakkelijk op www.be-alert.be.
Vul het inschrijvingsformulier zo volledig mogelijk
in.

#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: Marleen De Bruyn - locatie: visvijver

