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Neem een frisse duik in DOK~3 
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CONTACT

Administratief Centrum
Sint-Bernardusabdij 1
Openingsuren - enkel op afspraak: 
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
socialedienst@hemiksem.be 

Enkel op afspraak
maandag, dinsdag, donderdag & vrijdag 

Gemeentemagazijn
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren: 
maandag – donderdag: 12.30 u. - 16.30 u. 
vrijdag:    08.00 u. - 12.00 u. 

Contact: 
03 288 27 20
magazijn@hemiksem.be

Recyclagepark Hemiksem
G. Gilliotstraat 50
Openingsuren:
maandag: gesloten
dinsdag:  09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
woensdag:        13.00 u. - 19.00 u.
donderdag: 09.00 u. - 12.00 u. & 13.00 u. - 17.00 u.
vrijdag:         13.00 u. - 17.00 u.
zaterdag: 09.00 u. - 16.00 u.

Noodnummers
Dringende politiehulp     
101
Medische spoedgevallen en brandweer  
100 en 112
Lokale politie  
03 443 09 00  
Brandweer voorpost Hemiksem    
03 288 27 27

Meer info en contactgegevens: 

www.hemiksem.be

SLUITINGSDAGEN
Recyclagepark 
Vrijdag 18 maart

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

Schrijf je in op onze nieuwsbrief via 
www.hemiksem.be 

In 2022 begint de communicatiedienst achter de 
schermen aan de vernieuwing van de gemeentelijke 
website. Dat doen we om iedereen sneller te kunnen 
helpen en om info nog makkelijker tot bij onze bur-
gers te brengen. Ontvang je graag het laatste nieuws 
uit onze gemeente rechtstreeks in je mailbox? Schrijf 
je dan in voor onze nieuwsbrief via www.hemiksem.
be. 

De Hemiksem-app zal vanaf maart niet meer onder-
steund worden. We merkten dat de app weinig werd 
gebruikt en vooral om de afvalkalender te raadple-
gen. Wist je trouwens dat je hiervoor ook de Recycle! 
App kan gebruiken? Alle andere informatie die je op 
de Hemiksem-app kon terugvinden staat op de web-
site, die je ook makkelijk met je smartphone of tablet 
kan raadplegen.  

        Recycle!-app 
Via deze gebruiksvriendelijke app, die 
je kan downloaden op je smartphone, 
raadpleeg je alle ophaalmomenten, 
sorteerinformatie en inzamelpunten.
Dankzij handige notificaties en de 
meest recente nieuwtjes ben je altijd 
mee. 

Download de app via de AppStore 
(IOS) of Google Playstore (Android).

Verdwijnen van de  
Hemiksem-app en  
vernieuwing van de  
gemeentewebsite
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#Hallohemiksem
Stuur jouw leuke foto naar informatie@hemiksem.be 
met het onderwerp #hallohemiksem, samen met 
je naam en de plaats waar de foto in Hemiksem  
genomen is.

foto: Tina Verliet 
locatie: Gemeenteplaats

BESTE INWONER,
Het intergemeentelijk zwembad DOK~3 is ondertussen bijna een 
maand open voor het grote publiek. Wie het nieuwe zwembad 
nog niet gezien heeft, wil ik graag aanmoedigen om een kijkje te 
gaan nemen. Het loont zeker de moeite. We zetten DOK~3 verder 
in dit magazine in de kijker. 

Op de voormalige Bekaertsite werden door de nieuwe eigenaars 
de eerst werken uitgevoerd ter voorbereiding van de latere sa-
nering. Het ging om het verwijderen van bomen die in 2023 op-
nieuw geplant worden. Op p. 16 lees je meer over de toekomst 
van deze site. 

Het Huis van Het Kind Hemiksem-Niel- Schelle start begin maart 
het Lokaal Loket Kinderopvang op.  Wie opvang zoekt voor baby’s 
of peuters wordt hier binnenkort vlot geholpen. Jonge ouders 
kunnen overigens ook terecht bij de Babytheek voor het uitlenen 
van kinderspullen. 

Ik hoop op enkele mooie voorjaarsdagen komende maand. De 
opening van het toeristisch seizoen staat dan na twee jaar ein-
delijk terug op het programma. Een streepje zon is zeker ook 
welkom voor al wie de Halfvastenkermis gaat ontdekken eind 
deze maand. 

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert

4 Expert in veilig wonen

5  Kinderopvang zoeken 

6 Evenementen

7 Babytheek

8 Welkom in DOK~3

10 IVEBICA

12   Mobiliteitsswitch

15  Sportkriebels 

16  Oude Bekaertsite

IN DIT NUMMER

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

Word jij expert in veilig 
wonen? 
Politiezones HEKLA, RUPEL en MINOS zijn op zoek naar 
enthousiaste vrijwilligers voor het versterken van hun 
team diefstalpreventieadviseurs!

Wat?
Als vrijwillig adviseur volg je eerst een gratis meerdaag-
se opleiding, gekoppeld aan een stage bij de politiezone 
waar je vrijwilliger wil zijn. Tijdens de stage ga je samen 
met een preventieadviseur bij onze inwoners op huisbe-
zoek.  Je adviseert bewoners hoe ze hun inbraakgevoelige 
punten van de woning beter kunnen beveiligen. Omdat 
veilig wonen begint met veilige leefgewoonten, wil de 
politie zoveel mogelijk inwoners van onze politiezones 
bezoeken en adviseren!

Voorwaarden?
Vrijwilligers diefstalpreventie moeten over een blanco 
strafblad beschikken en minimum achttien jaar oud zijn.

Benieuwd?
Schrijf je dan zéker in voor één van de infomomenten 
naar keuze! De medewerkers vertellen je graag meer 
over diefstalpreventie in onze politiezones en engageren 
zich om al jouw vragen te beantwoorden. 

Gelieve je inschrijving te bevestigen via onderstaande 
mailadressen en dit uiterlijk op 17/03/2022. Voor prakti-
sche vragen kan je via telefoon of mail contact opnemen 
met de politiezones.

INFOMOMENTEN
- Dinsdag 22 maart - 20 uur 
PZ MINOS, Drabstraat 174, Mortsel
preventie@politieminos.be  - 03 451 98 30
 
- Donderdag 24 maart - 20 uur
PZ HEKLA, Prins Boudewijnlaan 43a, Edegem
pz.hekla.contact@police.belgium.eu 03 444 00 00

- Zaterdag 26 maart - 10 uur 
PZ RUPEL, Jozef Van Cleemputplein 5, Boom
pz.rupel.diefstalpreventie@police.belgium.eu
 03 443 09 00

Op zoek naar een 
nieuwe job?
Prik dan woensdag 20 april in je agenda. Lokaal 
bestuur Hemiksem wil graag de lokale tewerkstel-
ling promoten. Daarom organiseren we op 20 april 
een jobbeurs in Depot Deluxe in samenwerking 
met onze lokale bedrijven en VDAB. 

Hou zeker onze website en de volgende editie van 
dit blad in de gaten. Op de gemeentelijke website 
lanceren we regelmatig nieuwe vacatures. 

Je vindt ze op www.hemiksem.be/be-
stuur-en-beleid/vacatures. Neem zeker een 
kijkje. Wie weet vind je hier de job die bij 
jou past. 
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PRIKBORD

Waar naartoe met een  
kapotte lamp?
Samen met Tourist LeMC roepen Recupel en IGEAN iedereen 
op om kapotte lampen en armaturen naar het recyclagepark 
of het Recupelpunt bij jou in de buurt te brengen.

De grondstoffen van onze planeet worden schaarser. Ge-
lukkig kunnen 92 % van de materialen in kapotte lampen 
gerecupereerd worden en 77 % van die in oude armatu-
ren. Recycleer dus je oude lampen en armaturen en geef 

ze zo een nieuw leven. Samen met Recupel maakt IGEAN 
er nieuwe grondstoffen van zoals glas en metaal. 

Concreet verwelkomt Recupel je oude spaarlampen, led-
lampen en buislampen (tl-lampen). Het glas, metaal en 
fluopoeder worden verpletterd en gesorteerd. Zo staan 
ze klaar voor hergebruik. Klassieke gloeilampen be-
schouwen we niet als recycleerbaar elektrisch materiaal. 
Ze bevatten geen schadelijke stoffen en horen dus thuis 
bij het huisafval. Werkt je armatuur nog? Breng ze dan 
naar de Kringwinkel,  zo doe je er iemand een plezier mee.

www.recupel.be 

Oostenrijks weekend
Zaterdag 1 oktober en zondag 2 oktober 
wordt er in de omgeving van de Sint-Bernar-
dusabdij een Oostenrijks weekend georgani-
seerd door de middenstandsraad. Dit zal het 
slotstuk zijn van de zomeractie van 2022.
Het wordt een echt Oostenrijks feest. Met een 
leuke activiteit op zaterdag en een optreden 
van een gereputeerde groep op zondag hoopt 
de middenstandsraad veel volk te trekken. 
Vanzelfsprekend zal er rekening worden ge-
houden met de coronamaatregelen die op 
dat moment gelden. Hoe dan ook wil de mid-
denstandsraad er weer een topweekend van 
maken.

OPROEP AAN ONDERNEMERS, 
ZELFSTANDIGEN EN KMO’ERS 
Ben jij ondernemer in hart en ziel?  Wil 
jij je kraampje, tentje of foodtruck op-
zetten in dat weekend?Heb jij een ori-
gineel idee dat je dan wil realiseren?  
Kom dan naar de algemene vergade-
ring van de middenstandsraad in het 
Administratief Centrum op donderdag 
3 maart 2022 om 20 uur. Je hoort er al-
les over de plannen die tot hiertoe op 
tafel liggen en we luisteren graag naar 
jouw ideeën.

Maandag 7 maart start Het Huis van 
Het Kind Hemiksem-Niel- 
Schelle in samenwerking met 
Opvang.Vlaanderen een 
Lokaal Loket Kinderopvang 
op.  Dit loket is een 
neutraal informatie- en 
ondersteuningspunt 
voor ouders die op zoek zijn 
naar kinderopvang. Zoek jij 
opvang voor je baby of peuter 
(0 - 3 jaar) in Hemiksem, Niel of Schelle? Start je zoektocht 
dan eenvoudig via het Lokaal Loket Kinderopvang en surf 
naar Opvang.Vlaanderen.

Via het lokaal loket kan je:
• een overzicht vinden van kinderopvanginitiatieven in Hemik-
sem, Niel en Schelle;
• online een aanvraag indienen voor kinderopvang bij initiatie-
ven die aangesloten zijn bij het lokaal loket;
• je aanvraag bij de aangesloten initiatieven online opvolgen.

Heb je hulp nodig bij het (online) zoeken naar kinderop-
vang, maak dan een afspraak bij het Loket Kinderopvang  
via  loketkinderopvang@hemiksem.be of 03 288 26 20. 
Zij helpen je graag verder met je aanvraag.

KINDEROPVANG ZOEKEN 
WORDT KINDERSPEL
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Zwemballenbad 
26 en 27 februari, 5 en 6 maart
In de weekends van de krokusvakantie wordt het doelgroepenbad van 
DOK~3 omgetoverd tot een heus zwemballenbad. In het zwembad lig-
gen honderden gekleurde balletjes. 
Het ideale moment om met je klein spruit(en) kennis te maken met het 
nieuwe intergemeentelijke zwembad. Je bent welkom op zaterdag 26 en 
zondag 27 februari en zaterdag 5 maart en zondag 6 maart, telkens van 
10 tot 16 uur. 

         www.dok3.be. 

Halfvastenkermis 
25 maart tot 3 april
Een ritje op de draaimolen, eendjes vissen of cruisen met de botsauto’s. 
Dat kan tijdens de Halfvastenkermis! 

De Halvastenkermis gaat door op de Gemeenteplaats. Komt het water 
je in de mond als je denkt aan oliebollen, een suikerspin of pomme d’a-
mour? Ga dan zeker eens langs.

Opening toeristisch seizoen Rupelstreek 
27 maart
Noteer 27 maart alvast in je agenda, want dan staat de publieksopening 
van het toeristisch seizoen Rupelstreek op het programma.

Je bent welkom op zondagnamiddag 27 maart tussen 13 en 17 uur om 
samen met vrienden en familie de streek te (her)ontdekken tijdens een 
gezellige streekmarkt met degustaties, streekgerechten, kinder- en ran-
danimatie, workshops en  infostands.

De opening gaat door in Provinciaal Recreatiedomein De Schorre in 
Boom aan de Vlindertent en is gratis toegankelijk. Het event wordt ge-
organiseerd volgens de geldende coronamaatregelen. 

         www.toerismerupelstreek.be.

Tijdens de paasvakantie kunnen kinderen zich weer uitleven met de Va-
kantiekriebels. In ‘t Merelhofke staan de begeleiders klaar om de kinde-
ren tussen 2,5 jaar en 12 jaar een paasvakantie vol leuke activiteiten te 
bezorgen.  

Wheelskamp en circuskamp
Wie een uitdagende sportweek wil, kan 
terecht bij de Beweegkriebels. Kinderen 
tussen 7 en 12 jaar kunnen zich uitleven 
op het skatepark, hun beste trucjes tonen 
en veel nieuws leren tijdens het Wheels-
kamp. Heb jij altijd al willen leren jongle-
ren? Wil je leren lopen op een ton of bal? 
Dan is het circuskamp ideaal voor jou! 

        Noteer dinsdag 8 maart in je agenda, om 9 uur gaan de inschrijvin-
gen van start! Wees er snel bij, de plaatsen zijn beperkt. 

Registreer online via vrijetijdsdiensthemiksem.be. Voor vragen kan je 
terecht bij  bkomerelhofke@hemiksem.be of vrijetijd@hemiksem.be. 

Vakantiekriebels paasvakantie EVENEMENTEN 
VERENIGINGEN 
zondag 6 maart
WINTERDORP
Het miniatuurkerstdorp, dat werd 
omgedoopt tot winterdorp, is he-
lemaal terug! Heemkring Hey-
missen zet de deuren open voor 
kijklustigen op zondag 6 maart.
Meer info: www.heemkundige-
kringheymissen.be

zondag 6 maart 
ONTBIJTBUFFET KWB 
HEMIKSEM
KWB Hemikem organiseert een 
ontbijtbuffet op zondag 6 maart 
in het KWB- lokaal,  Lindelei 201 
van 9 tot 11 uur.

Prijs: leden 18 euro, niet-leden 
22 euro. Inschrijven per mail tot 1 
maart : marleenavonts@telenet.be. 
Reservatie is definitief na beta-
ling: rekening BE94 9731 6705 
1414. 

woensdag 9 en zaterdag 12 maart
IJZERINZAMELING KWB 
HEMIKSEM
Ijzerinzameling ten voordele van 
de familiedag. 
De inzameling gaat door op 9 
maart vanaf 13 uur en 12 maart 
vanaf 8.30 tot 10 uur. Je kan het 
ijzer zelf binnenbrengen bij Lin-
delei 201 (kleine koer).  Als je 
geen vervoer hebt, kan het ijzer 
ook worden opgehaald. Geef dan 
een seintje op 0486 98 13 69 of  
marleenavonts@telenet.be. 

JE EVENEMENTEN GRATIS 
OP ONZE WEBSITE EN IN 

HALLO HEMIKSEM 
Toon aan Hemiksem wat 

jouw vereniging  
organiseert!

Wil je je evenement aankon-
digen, stuur dan je 

gegevens door via onze 
website 

www.hemiksem.be/kalen-
der/stel-een-event-voor .
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BIB-TIPS VAN DE 
MAAND
IK TAP EEN MOP! 
Erik Van Os (auteur), Elle Van Lies-
hout (auteur), Silvie Buenen (illus-
trator)
Waarom eet jij voor de spiegel? 
Oh, dan heb ik twee wortels.’ 
Moppen en raadsels voor be-
ginnende lezers. Van AVI-Start 
t/m AVI-E3. Vanaf ca. 6 jaar.

DE BRITANNICA KINDERENCYCLOPEDIE 
over alles wat we (nog niet) weten: 
interessante feiten en vragen over 
de aarde, de ruimte, geschiedenis 
en wetenschap.
Christopher Lloyd (auteur)
Een interessante bundel wé-
tjes over van alles en nog wat, 
met aandacht voor de heden-
daagse wetenschappelijke vra-
gen. Vanaf 9-11 jaar.

IK GA LEVEN
Lale Gül (auteur)
Autobiografische literatuur
‘Opgroeien in een streng soen-
nitisch gezin betekent o.a. dat 
make-up, laat thuiskomen, met 
jongens afspreken en alcohol 
serveren in een restaurant al-
leen stiekem kan.’ Eerlijk en 
met veel humor onderzoekt 
Gül de grenzen van haar ge-
loof en de gemeenschap 
waar ze in opgroeit.

Dvd volwassenen
NOMADLAND
Chloé Zhao  (regisseur),  Jessica Bruder  (naar 
het werk van), Frances McDormand (acteur)
Nomadland is de verfilming van de gelijkna-
mige roman van Jessica Bruder 
uit 2017. Na de economische 
ineenstorting van de arbei-
dersstad van Nevada waar ze 
woonde, besluit Fern (Frances 
McDormand) met haar cam-
per op pad te gaan en een 
nomadisch leven te leiden. 
Echte nomaden (Linda May, 
Swankie en Bob Wells) worden 
Fern’s kameraden en mentoren en begelei-
den haar in haar reis door de uitgestrekte 
vlakten van West-Amerika.

Duurzame Helden 
van Hemiksem 
BABYTHEEK 

De Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Het is als 
een bibliotheek, maar dan voor spullen die een baby nodig heeft 
in de eerste 18 maanden na de geboorte.  De Babytheek is er 
voor ouders en grootouders, arm of rijk, nieuw samengestelde 
gezinnen of alleenstaanden, minimalisten en uitprobeerders.

Als lid:
• Heb je op een eenvoudige manier toegang tot kwalitatieve, duur-
zame babyspullen.
• Hoef je geen spullen te kopen die je maar kort nodig hebt, zoals 
een babybadje, wipstoeltje, borstvoedingskusssen.
• Kun je testen wat het best bij jou past: een draagdoek of draagzak, 
een co-sleeper of wieg.
• Help je de afvalberg verkleinen, geef je gebruikte spullen een 
nieuw leven.
• Win je ruimte: je leent enkel wat je op dat moment gebruikt. 

Hoe werkt het? 
Surf naar babytheekhemiksem.myturn.com. 
1. Word lid en maak je lidmaatschap aan.
2. Kies je items in de online catalogus. Je kan tot 5 stuks uitlenen.
3. Maak een afspraak in de planner en haal je reservering op.
4. Breng het gebruikte materiaal in propere staat terug na afgespro-
ken periode. 

Lidgeld
Jaarabonnement: €25  / Houders Opstap-pas: €5

DONATIES 
In de Babytheek gaan we zo veel mogelijk voor hergebruik, 
daarom zijn we steeds op zoek naar tweedehands, kwali-
teitsvol babymateriaal dat we een nieuw leven geven. Heb 
je nog babymateriaal in goede en nette staat? Neem contact 
op met de Babytheek, via huisvanhetkind@hemiksem.be. 

Je kan de Babytheek vinden in het Huis van Het Kind bij 
Depot Deluxe - Nijverheidsstraat 27. 
De openingsuren en meer informatie vind je op de website 
babytheekhemiksem.myturn.com. 



8

              Welkom in              
Een blik op het nieuwe intergemeentelijke zwembad

Het nieuwe intergemeentelijk zwembad DOK~3 is klaar! Sinds begin februari zijn alle zwemmers welkom. 
Pascal Declerck, manager en drijvende kracht achter het zwembad, geeft graag een woordje uitleg.  

Hoe heb je de voorbije maanden er-
varen? 
‘Het was pittig. Een zwembad bou-
wen tijdens de coronacrisis was ze-
ker een uitdaging. Bovendien bleef 
ik daarnaast diensthoofd jeugd en 
sport bij de gemeente Aartselaar.
Maar ik heb me erdoor geslagen. Ik 
stond er ook niet alleen voor. Een 
heel team van mensen heeft con-
structief meegewerkt. En daar ben ik 
echt ontzettend trots op.’ 

Laat ons even teruggaan naar het 
begin. Vanwaar het idee om samen 
met verschillende gemeenten een 
zwembad te bouwen en uit te baten?  
‘Dat idee is al vele jaren geleden ont-
staan vanuit Sportregio Rivierenland. 
De toenmalige zwembaden in Boom, 
Aartselaar en Hemiksem waren aan 
het verouderen. We hebben daarom 
met de zes gemeenten samen - Aart-
selaar, Boom, Hemiksem, Niel, Schelle 
en Rumst - nagedacht over de zwem-
infrastructuur in de Rupelstreek. In 
een eerste fase is er vanuit de ge-
meenten en de provincie Antwerpen 
de opdracht gegeven aan studiebu-
reau Sweco om een behoefte- en 
haalbaarheidsstudie op te starten 
over een Rupelbad. Hoeveel badgas-
ten moet dit bad kunnen ontvangen? 
Wat is de ideale ligging? Hoe snel is 
dit nieuwe zwembad realiseerbaar? 
In een tweede fase werd de financië-
le en juridische samenwerking onder 
de loep genomen door advocaten-

kantoor W. Rasschaert. 

En met die informatie trokken alle 
gemeenten naar hun achterban?  
‘De resultaten zijn gebundeld in een 
finaal rapport. Uiteindelijk zijn enkel 
Aartselaar, Hemiksem en Niel effec-
tief in het verhaal gestapt om samen 
een zwembad te bouwen en uit te 
baten. In 2019 is er een stuurgroep 
opgericht met afvaardiging vanuit de 
drie gemeenten en Igean. De bouw is 
opgestart in 2020 en nu, twee jaar la-
ter is het zwembad klaar. Begin febru-
ari ontvingen we de eerste badgasten.’ 

Uniek in Vlaanderen? 
‘Klopt. Nergens in Vlaanderen is men 
erin geslaagd om vanuit de drie  ge-
meenten een intergemeentelijk 
zwembad neer te zetten. Dat maakt 
dit project echt uniek en het siert de 
drie gemeenten in hun samenwerking.’ 

Bij zo’n nieuw zwembad hoort na-
tuurlijk ook een kostenplaatje.  
‘We hadden een budget van 9 mil-
joen euro voorzien en daar hebben 
we ons aan kunnen houden. Naast 
de financiële inspanningen van de 3 
gemeenten hebben we een subsidie 
ontvangen van € 1.062.000. vanuit 
Vlaanderen.’ 

Droeg elke gemeente evenveel bij in 
de investering en exploitatie? 
‘Als gastgemeente nam Aartselaar 
53% voor haar rekening en Hemik-
sem 30%. Niel, dat geen budgetten 

had voor een zwembad, nam 17% op. 
Maar voor alle duidelijkheid, zonder 
de inspanningen van de 3 gemeen-
ten was er geen DOK~3 geweest.’ 

Waar lag de nadruk op bij de bouw 
van het zwembad?  
‘We hebben gekeken naar onze ver-
schillende doelgroepen. We wilden 
het schoolzwemmen optimaliseren 
en onderdak bieden aan onze clubs. 
We wilden ook de families en in-
dividuele zwemmers, onze ‘derde 
speler’, blijven ontvangen. DOK~3 is 
zo ingericht dat het tegemoetkomt 
komt aan de noden van elke doel-
groep. Het peuterbad richt zich op 
gezinnen met jonge kinderen. Dan 
hebben we een wedstrijdbad waar 
onze verenigingen, scholen en baan-
tjeszwemmers hun hartje kunnen 
ophalen. Maar daar kunnen we ook 
grote planken, banden en opblaas-
bare elementen leggen om het een 
recreatief tintje te geven. En dan heb 
je het doelgroepenbad dat helemaal 
multi-inzetbaar is.’ 

Dat komt door de beweegbare bodem?  
‘De bodem van het doelgroepenbad 
is verstelbaar van 0 tot 150 cm. Als er 
een sportkamp doorgaat, kunnen we 
de hoogte instellen naar gelang de 
grootte van de kinderen. Voor aqua-
fitness en aquagym bijvoorbeeld 
gaan we de bodem dan weer lager 
instellen.’ 
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Het zwembad is volledig rolstoeltoe-
gankelijk. Kan je daar iets meer over 
vertellen? 
‘Mensen met een beperking kunnen 
gebruik maken van onze rolstoel die 
volledig uit inox bestaat. Alle baden 
zijn toegankelijk met een speciale lift. 
In het peuterbad kan je met de rol-
stoel gewoon inrijden. In het gebouw 
zelf zijn er ruime doorgangen en alles 
is gelijkvloers. Er is een aangepaste 
kleedkamer en aangepaste toiletten.’ 

De omgeving rond het zwembad 
wordt nog verder vormgegeven. Hoe 
zit het met de bereikbaarheid? 
‘Het oude zwembad van Aartselaar 
wordt afgebroken. In plaats daar-
van komt een parking met meer dan 
200 parkeerplaatsen, waar er vroeger 
maar 170 waren. Er werd ook aan de 
fietsers gedacht. Rond het nieuwe 
zwembad is een gedeeltelijk overdek-
te fietsenstalling met plaats voor 60 
fietsen. Vanuit Hemiksem sta je met 
de fiets op een dik kwartier fietsen 

van de Gemeenteplaats aan het 
nieuwe zwembad. Wie met De Lijn 
komt, moet momenteel nog afstap-
pen in de Baron Van Ertbornstraat. In 
2023 zal daar verandering in komen 
en zal je vlak aan het zwembad kun-
nen afstappen.’ 

Wat is jouw favoriete plek in het 
zwembad? 
‘Raar maar waar, mijn bureau. Het is 
er heerlijk rustig werken. En af en toe 
vang ik een glimp om van de zwem-
mers in het wedstrijdbad.’ 

Wat mogen we de komende maan-
den nog verwachten?  
‘Eens alles hier vlot draait, beginnen 
we aan het inplannen van de activi-
teiten. In de krokusvakantie staat er 
een zwemballenbad op de planning. 
We gaan ook het verjaardagszwem-
men verder vormgeven samen met 
de mensen van cafetaria Het Dol-
fijntje. Daarnaast denken we er aan 
om sfeerzwemmen te organiseren 
en plannen we lessen aquagym en 
aquafitness in. Ik raad iedereen aan 
om zeker de website in de gaten te 
houden.’ 

Waarom moeten de mensen hier ko-
men zwemmen? 
‘Omdat DOK~3 een uniek zwembad is 
waar iedereen aan zijn trekken komt. 
Families, tieners, baantjeszwemmers, 
er is voor ieder wat wils. Klantvrien-
delijkheid en netheid staan hier cen-
traal. Ik nodig iedereen uit om het zelf 
te komen ervaren.’ 

 WIST-JE-DAT:  
• Het zwembad heeft een capaciteit van 230 badgasten. 

• Een ticket is 1uur en 45 minuten geldig, inclusief om-
kleedtijd. 

• Het zwembad beschikt over elektronische toegangs-
poortjes. Die kan je openen met de QR-code op je ticket 
voor een losse zwembeurt of met je badge.  

• De opberghokjes hebben een cijferslot. Je hebt dus 
geen muntjes nodig.    

• Naast de individuele kleedhokjes zijn er ook groeps-
kleedkamers en familiekleedkamers. De eerste familie-
kleedkamer heeft een verschoonkussen voor baby’s.  

• Volgende clubs vinden onderdak in DOK~3: 2 zwem-
clubs, 5 zwemscholen, een duikclub en een triatlonclub. 

• De buitenaanleg is nog volop bezig. Aan de kant van de 
cafetaria komen naast het terras een zandbak en enkele 
speeltoestellen. Verder wordt er nog veel groen aange-
plant.   

Tarieven inwoners Hemiksem, 
Niel en Aartselaar 
Kind (tot 3 jaar)             € 1 
Jongeren (4 t.e.m. 17 jaar)          € 3
Personen met een handicap      € 3
Volwassenen (18 t.e.m. 64 jaar) € 5
Senioren (vanaf 65 jaar)            € 3  
Wie vaak gaat zwemmen doet voor-
deel met de aankoop van een badge 
en 10-beurtenkaart. De tarieven daar-
van vind je op de website. 

Openingsuren 

Maandag   Gesloten 
Dinsdag     12.30 - 13.30 uur 
     en 16 - 19 uur
Woensdag 12.30 - 20.45 uur
Donderdag 16 - 20 uur
Vrijdag      16 - 20.45 uur 
Zaterdag   11 - 17.45 uur 
Zondag     8 - 15.45 uur

Tijdens de schoolvakanties gel-
den er andere openingsuren. 
Diee vind je op de website. De 
openingsuren worden mogelijk 
nog aangepast in functie van 
een optimalisatie van de zwem-
badbezetting. 

      Kleistraat 204, 2630 Aartselaar 
      03 870 50 30  |  info@dok3.be  |  www.dok3.be   
      IntergemeentelijkZwembadDOK3 
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK

Brent Beukelaer brengt kleine unieke verhalen uit een 
alternatief universum. Met zijn Nederlandstalige muziek 
schept hij een kleurrijke wereld die warm en fris is tege-
lijk. In 2021 bracht Brent zijn debuutalbum uit. Wie de 
‘echte’ wereld even helemaal beu is, is meer dan welkom 
in die van Brent Beukelaer.

Bij ons brengt Brent dus zijn Nederlandstalig soloproject. 
Hiernaast is Brent zanger en frontman van zowel Bare-
foot And The Shoes (winnaar De Beloften, Jonge Wolven 
en de Maanrockrally) als van The Radar Station (winnaar 
De Nieuwe Lichting 2020). Benieuwd naar zoveel talent? 
Boek dan snel je tickets.

ZONDAG 13 MAART 2022
11 TOT 12 UUR 
ATRIUM, GEMEENTEHUIS NIEL
€ 8 / € 6 (-26 JAAR EN LEERLINGEN/LEERKRACHT ACA-
DEMIE HSN)

BRENT BEUKELAER
APERITIEFCONCERT 
  

AMONGSTER CONCERT  
Songwriter Thomas Oosterlynck aka Amongster won in 
2014 De Nieuwe Lichting met sterke songs die je alter-
natieve rock of Indierock zou kunnen noemen. Het debuut 
album “Trust Yourself To The Water” (2016) deed het uit-
stekend op Studio Brussel en Radio 1. Opvolger “A New Ar-
rival” (2019) bevestigde zonder meer het potentieel van 
deze band.

Op zaterdag 12 maart 2021 zal Amongster te zien zijn in 
een semi-akoestisch trio. Met naast Oosterlynck, Robbe 
Vekeman (percussie/drums) en Roos Denayer op gitaar en 
zang. Oude en nieuwe nummers kregen een uitgepuurd 
arrangement waarbij de essentie van de songs en ook de 
stem optimaal tot hun recht komen.

ZATERDAG 12 MAART 2022
20 TOT 21.15 UUR
ATRIUM, GEMEENTEHUIS NIEL
€ 8 / € 6 (-26 JAAR EN LEERLINGEN/LEERKRACHT ACADEMIE 
HSN) - 9.30 tot 12 uur
Intergem. bibliotheek, vestiging Niel          

KRUIDENAPOTHEEK
LEZING

Tijdens deze lezing maken we kennis met een 
aantal bekende kruiden. We ontdekken de heilza-
me en veelzijdige krachten van deze planten en 
staan ook stil bij enkele aandachtspunten. 

Met middeltjes uit de natuur kunnen we aller-
hande klachten en kwaaltjes verzachten en onze 
gezondheid ondersteunen. We staan o.a. stil bij 
spijsverteringsklachten, stress en slapeloosheid, 
koorts, keelontsteking, griep, ... We sluiten deze 
avond af op een praktische manier door het 
bereiden van een kruidenmengsel.

WOENSDAG 9 MAART 2022
19.30 TOT 22 UUR
GEMEENTEHUIS SCHELLE
€ 9 / € 7 (INWONER HEMIKSEM-SCHELLE-NIEL)

JE EIGEN NOTITIEBOEKJE 
BINDEN UIT OUD PAPIER (12+)
WORKSHOP

Vanuit de filosofie van een duurzame levensstijl 
geeft Maya van De Groene Stadshut verschillende 
workshops ter inspiratie voor een bewuster leven. 
Herontdek het plezier om vaker dingen zelf te maken 
en zo je ecologische voetafdruk te verminderen.

Maya geeft jou met laagdrempelige workshops dát 
duwtje in de rug om thuis verder met het DIY’en aan 
de slag te gaan.

Heb je er altijd al van gedroomd om je eigen notitie-
boekjes te maken? Dan is de workshop DIY note-
books echt iets voor jou!

In de workshop DIY notebooks leer je maar liefst 3 
technieken om jouw eigen notitieboekjes te maken. 
We gaan met De Groene Stadshut uiteraard aan de 
slag met zoveel mogelijk gerecycleerd materiaal.
Breng gerust je eigen papier en eventueel ook naald 
en draad mee..

WOENSDAG 23 MAART 2022
19.30 TOT 22 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING NIEL
€ 3
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LEREN WERKEN MET EEN 
SMARTPHONE (ANDROID)
RUPELBIBCURSUS

De vrijwilligers van Rupelbib leren je bellen, sms’en, 
whatsappen ... Vereiste voorkennis: een beetje met pc 
kunnen werken. De cursus is afgestemd op toestellen 
die werken onder Android. (Niet voor IPhone.)

DONDERDAG 7, 14 EN 21 APRIL
9.30 TOT 12 UUR
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGING HEMIKSEM 
€ 5 VOOR DE REEKS VAN 3 SESSIES, INCLUSIEF 
DRANKJE
VOORAF INSCHRIJVEN IS NOODZAKELIJK!

BELEEF NOG MEER...

GRONDTONEN
Ontbijtlezing 
Bibliotheek, vestiging Hemiksem
Zondag 6 maart 2022

WIJNPROEVEN: SCHUIMWIJN 
Workshop
Gemeentehuis Schelle 
Woensdag 16 maart 2022

DE NATUURLIJKE  
REISAPOTHEEK 
Workshop
Gemeentehuis Schelle
Woensdag 23 maart 2022

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies
Bibliotheek, vestiging Niel
+ digitaal
Wo 16/03, 20/04, 18/05, 
15/06/2022

VERHALENPARADE RUPELBIB
Voorleessessies 
Intergem. bibliotheek, vestiging 
Hemiksem
Wo 23/03, 27/04, 11/05, 25/05, 
08/06/2022

CODERDOJO 
Programmeren voor de jeugd 
Intergem. bibliotheek, vestiging 
Hemiksem
Za 12/03, 23/04, 14/05, 
18/06/2022
Inschrijvingen alleen via Event-
bride!

Meer info op 
www.ivebica.be 

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be 

- Bibliotheek
  vestigingen Hemiksem en Niel 
- Cultuurdienst
  Schelle (enkel op afspraak)

IVEBICA Hemiksem-Schel-
le-Niel
@ivebica_cultuur

Bij IVEBICA kan je ook 
terecht met je Opstap-Pas, 
bekijk je voordelen op onze 
website of vraag er naar in 
de bib.

LENTECONCERT: LEERLINGEN 
VAN DE ACADEMIE VOOR MUZIEK 
WOORD EN DANS  CONCERT

KUNSTENAARS GEZOCHT 
VOOR RUPELSE KUNST AAN 
HET RAAM EDITIE 2022  
Ook in 2022 organiseert de cultuurdienst ‘Rupelse 
kunst aan het raam’ waarbij kunstenaars uit Hemik-
sem, Schelle en Niel - zowel hobbyisten als profes-
sionele kunstenaars, zowel beeldend kunstenaars 
als schrijvers... - één of meerdere van hun werken 
tentoonstellen. Het kan gaan om alle vormen van 
beeldende kunst zoals schilderkunst, tekeningen, 
fotografie, etsen en beeldhouwwerken maar ook om 
een zelf geschreven gedicht, een mooie zin uit eigen 
werk …

Deze nieuwe editie zal er wat anders uitzien dan de 
voorgaande. Dit jaar gaan we immers op zoek naar 
een gecentreerd gebied binnen iedere gemeente: de 
ramen van de winkels in de dorpskern, de ramen van 
het gemeentehuis … Op deze manier kunnen we nóg 
meer de aandacht vestigen op de kunstwerken.

Ben of ken jij iemand die geïnteresseerd is om zijn/
haar werk tentoon te stellen? Inschrijven kan t.e.m. 
30 april 2022 door het inschrijvingsformulier op de 
website van IVEBICA in te vullen. 

Bij vragen kan je contact opnemen via 
cultuur@ivebica.be of 03 871 98 24.

1 JULI 2022 T/M 31 AUGUSTUS 2022

Wist-je-datjes:
Wist je dat alle vogels in het voorjaar een ei leggen?
Wist je dat alle leerlingen uit de academie in Niel dit ook 
doen?
Echt waar. Op het lenteconcert van de academie kunnen zij 
hun artistiek ei kwijt. En u kan het komen bewonderen.

VRIJDAG 25 MAART 2022
18.30 UUR
€ 3 / gratis (-12 JAAR)
TURNZAAL GO DE PAREL, NIEL
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Bereid je voor op  
mobiliteitsswitch.be

Hoe pakken we dit aan in 
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s. Vervoerregio Antwerpen 
bestaat uit 32 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie voor alle vervoermiddelen.

In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:

 Snellere en frequentere bussen en trams op de drukste verbindingen. Met een vlotte overstap, ook op de trein.

 Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus of -taxi) in de schaarsbewoonde en meer afgelegen kernen van de    

 vervoerregio. Zo maak je vlot de overstap naar bus of tram. 

 Een regiobreed deelfietssysteem met zowel klassieke als elektrische fietsen.

Het slim combineren van trein, bus, tram en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar. 

uit Ranst heeft een 
mobiliteitsbeperking 
en zit in een rolstoel. 
Ze gaat maandelijks 
op bezoek bij haar 
vriendin in Edegem.

Thuis
in Ranst Edegem

Met Hoppinflex+ (bus of taxi) 
naar vriendin

Anna

Met snelbus naar halte 
Antwerpen Rooseveltplaats

uit Zoersel gaan 
shoppen  
in Antwerpen.

Halte
Zoersel Dorp Meir

Hannah en Sam Halte 
Antwerpen

Rooseveltplaats

uit Overbroek gaat op 
kraambezoek in het  
AZ Klina in Brasschaat.

Halte 
Overbroek 
Kerk

Halte 
Brasschaat 

Klina AZ Klina

Met bus of taxi naar halte 
Maria-ter-Heide Kerk

Met bus naar 
AZ Klina

Marco

Halte
Maria-ter-Heide Kerk

uit Deurne-Zuid 
gaat solliciteren bij 
de gevangenis van 
Beveren. 

Halte
Deurne
Van Den Hautelei GevangenisP+R Melsele

Met tram naar 
P+R Melsele

Met deelfiets naar 
gevangenis

Farah

* Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Samen maken we  
de mobiliteitsswitch

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle 
openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt, 

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je 

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende 

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen 

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken 

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het 

callcenter van de Hoppincentrale.  

Op naar de mobiliteitsswitch 
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de 
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie 

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale 

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het 

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet  

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s. 

Lees meer 
over de nieuwe 

mobiliteitsvisie op 
mobiliteitsswitch.be 

Efficiënter, duurzamer en 
flexibeler openbaar vervoer  
Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter, 
duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram 

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten 

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen 

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in 

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een 

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.  

 maakt 
combimobiliteit eenvoudig  
Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.  

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert 

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je 

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.  
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ROSA VIERT HAAR 100STE VERJAARDAG
In 1922 werd Rosalia De Bruyn in Hemiksem geboren. In februari 
mocht ze 100 kaarsjes uitblazen. De burgemeester feliciteerde 
haar persoonlijk in WZC Hoghe Cluyse. Van harte proficiat aan de 
eeuweling! Een echt geheim voor een lang leven heeft Rosa niet. 
Volgens ons zitten haar tripjes gedurende 20 jaar naar het Garda-
meer er toch voor iets tussen.

WINTERTOCHT KENT GROTE OPKOMST
W.S.V. Schelle organiseerde zondag 30 januari voor de 33ste keer 
haar Wintertocht. De wandeling liep doorheen Hemiksem en om-
geving en werd gesmaakt door vele wandelaars. Meer dan 1500 
deelnemers trokken hun wandelschoenen aan om onze gemeen-
te te ontdekken. 

DOK~3 ONTVANGT DE EERSTE BEZOEKERS
Tijdens het weekend van 5 februari opende DOK~3 voor het gro-
te publiek. De jongste bezoekers waren alvast heel enthousiast.

FOTOKRING LICHT & SCHADUW 
Fotokring Licht & Schaduw stelde tentoon in Depot De-
luxe met maar liefst drie tentoonstellingen in één: het 
72ste jaarlijkse fotosalon, de proclamatie met prijsuitrei-
king van de 62ste Brabo- fotowedstrijd en de interclub-
wedstrijd voor digitaal beeld van de Rupelstreek.

De leden van Licht & Schaduw stonden hun mannetje: zo 
vielen onder meer Karel Goeman en Leo Wolf in de prijzen. 
In de interclubwedstrijd mocht de fotokring de gegeerde 
wisselbeker in ontvangst nemen. Tot slot werd er een me-
daille van verdienste uitgereikt aan Eduard Huysmans. Dit 
voor 40 jaar dienst als vrijwilliger waarin hij ondermeer ma-
teriaalmeester, raadslid en reisleider was. 

TERUGBLIK 
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AFVALOPHALING MAART

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.
In het recyclagepark kan je ook elektronisch betalen met 
Bancontact.
De volledige ophaalkalender vind je op www.hemiksem.be 
onder leefomgeving -> huisvuil & afval.
De openingsuren van het recyclagepark kan je terug- 
vinden op pagina 2.

Restafval, GFT en PMD worden van oktober tot en 
met april tweewekelijks opgehaald op maandag. 

N

Z

W WRestafval, GFT en PMD 
Maandag 7 maart
Maandag 21 maart

Papier & karton
Vrijdag 4 maart

Snoeiafval zone noord
Maandag 28 februari 
t.e.m. vrijdag 4 maart

Snoeiafval zone west
Maandag 7 maart 
t.e.m. vrijdag 11 maart

Het snoeiafval moet steeds op maandagochtend vóór 9 uur 
buitenstaan in de zone (noord, zuid of west) waar die week 
de ophaling van het snoeiafval plaatsvindt. De gemeente-
diensten bedienen elk adres slechts één keer. Snoeiafval dat 
buiten wordt gezet, nadat de gemeentediensten zijn gepas-
seerd, zal bijgevolg blijven liggen.

KGA   Vrijdag 11 maart tussen 12 uur en 15.30 uur.

De inzameling van het KGA gebeurt via een kar die enkel op 
bovenvermelde dag voor het recyclagepark (G. Gilliotstraat 
50) staat. Enkel dan kan u er dus uw KGA deponeren. De 
KGA-inzameling gebeurt één keer per maand, afwisselend 
op een vrijdag of zaterdag.

Grofvuil op afroep   Vrijdag 25 maart

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke af-
spraak. Download daarvoor het formulier op hemiksem.be/
leefomgeving/ophaling-grof-vuil of neem contact op met de 
milieudienst via het telefoonnummer 03 288 26 63. Je mag 
niet meer dan 1 m³ grofvuil aanbieden per ophaling.

  Mobiel recyclagepark
Op woensdag 9 maart is er een mobiel recyclacegepark 
nabij de markt op de Gemeenteplaats. Tussen 9 en 12 uur 
kan je er gratis kleine hoeveelheden (niet meer dan een 
volle emmer) van volgende fracties deponeren: harde 
kunststoffen, hout, kaarsresten, keramiek en porselein (be-
schadigde tassen en borden), klein gevaarlijk afval, kurk, 
metaal, piepschuim, plastic folie en glas.

Op vrijdag 18 maart is het recyclagepark uitzonderlijk 
gesloten.

Verenigingen in de kijker: 
SPORTKRIEBELS
Kinderen leren zwemmen? Dat is exact wat Sport-
kriebels al 20 jaar doet! Kinderen vanaf 3 jaar zijn 
welkom voor zwemlessen op maat! 
Sportkriebels wil kinderen op een aangename en 
speelse manier leren zwemmen. Ze laten hen wennen 
aan het water, zich veilig voelen in het water en ze 
verbeteren hun zwemtechniek. Ook betere zwemmers 
kunnen voor het aanleren van andere zwem- of over-
levingstechnieken bij Sportkriebels terecht. 

Neemt jouw kind deze krokusvakantie deel aan het 
omnisportkamp van de vrijetijdsdienst? Dan was hij 
of zij in goede handen van de lesgevers van Sport-
kriebels.  

Fredbrevet
Een gemotiveerd team staat klaar om kinderen een 
fijne en leerrijke tijd te geven in het zwembad. De les-
gevers werken volgens de nieuwe leerlijn zwemmen, 
beter gekend als Fredbrevet. Daarbij leren kinderen 
zwemmen in 5 verschillende fasen.

Zwemles
De zwemlessen gaan door op woensdagnamiddag in 
het intergemeentelijk zwembad DOK~3. Een zwem-
les duurt 30 minuten. Interesse om je kind te leren 
zwemmen? Neem dan eerst contact op via telefoon 
of mail. Er wordt bekeken of er in het weekend ook 
zwemlessen kunnen plaatsvinden.

www.sportkriebels.be 
Vanessa.paelinckx@telenet.be  
0477 42 14 52
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In samenwerking met heemkundige kring ‘Ontrent den hover’  
publiceren we hier een oude foto uit Hemiksem. Op exact dezelfde 
plaats hebben we de foto opnieuw gemaakt in 2022 .

Lindelei

Verzameling WDB

In een eerste fase werd een aanzienlijk aantal bomen 
verwijderd. Die stap was noodzakelijk om later de sa-
neringswerken op het terrein te kunnen aanvatten. Ter 
compensatie van de gerooide bomen, planten de nieuwe 
grondeigenaars onder meer een nieuwe oppervlakte bo-
men aan ter grootte van ongeveer een voetbalveld (5000 
m²) in het plantseizoen van 2023. Op langere termijn zul-
len er nog meer aanplantingen gebeuren en komt er een 
ruim, natuurlijk park van minimaal acht hectare. De voor-
malige site wordt grotendeels onthard, zo maakt beton 
plaats voor een duurzame, groene en autoluwe woonwijk.

Open dialoog
De nieuwe eigenaars van de Oude Bekaertsite - Compag-
nie Het Zoute, Novus en Odebrecht - hechten veel belang 
aan een open dialoog met de omwonenden, de gemeente 
en andere belanghebbende partijen. Via de website van de 
ontwikkelaars kan je het antwoord vinden op veelgestelde 
vragen of contact opnemen met het projectteam. Je kan je 
er ook registreren voor een infomoment over de werken dat 
later op de planning staat.  

www.werkenoudebekaertsite.be

 

In februari startten de nieuwe eigenaars met de voorbereidende werken voor de herontwikkeling van de oude Bekaert-
site. De werken passen binnen het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Hoge Weg voor de vroegere Bekaertsite.

PADDEN OP PAD?  
De Rupelstreek is een van de 
woonplaatsen van de rugstreep-
pad, een beschermde diersoort. De 
amfibieën verblijven niet op vaste 
plekken, maar kunnen afstanden van 
meer dan vijf kilometer afleggen. Vooral in april 
- de traditionele broedmaand van de rugstreep-
pad - kan het daarom wel eens druk worden op 
de paddentrekroutes. 

Ook in Hemiksem werden al padden gehoord 
door opmerkzame bewoners, onder meer in de 
buurt van de Oude Bekaertsite. Daarom sloegen 
de nieuwe eigenaars van de site en de gemeente 
Hemiksem de handen in elkaar om een tijdelijke 
paddenpoel aan te leggen in het ecologisch park 
van de gemeente, gelegen tussen de Oude Bekae-
rtsite en Hemixveer. Daar kunnen de  beestjes dan 
in alle rust broeden. Later krijgen de diertjes dan 
een permanente habitat in het ecologische park 
op de Oude Bekaertsite zelf. 

VOORBEREIDENDE WERKEN OUDE BEKAERTSITE


