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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:
woensdag:  13.00 - 19.00 u. 
vrijdag:       13.00 - 17.00 u. 
zaterdag:    09.00 - 16.00 u. 
Op andere momenten kan je terecht in een nabij 
gelegen recyclagepark van regio zuid. 

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 
Administratief centrum
Maandag 11 juli (Vlaamse feestdag)
Donderdag 21 juli (Nationale feestdag)
Vrijdag 22 juli (brugdag)
Maandag 15 augustus (Maria-Hemelvaart)

Gemeentemagazijn
Maandag 11 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli
Maandag 15 augustus

BKO ‘t Merelhofke
Maandag 11 juli
Donderdag 21 juli
Vrijdag 22 juli
Maandag 15 augustus

Bibliotheek
Maandag 11 juli  (Vlaamse feestdag)
Maandag 15 augustus

Volg ons!
www.facebook.com/GemeenteHemiksem

www.instagram.com/hallohemiksem

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

Versterk met jouw talent 
het lokaal bestuur
Het lokaal bestuur van Hemiksem is regelmatig op 
zoek naar nieuw talent om de dienstverlening te 
versterken. Wil jij je dagdagelijks inzetten voor bijna 
12.000 Hemiksemnaren en met jouw skills bijdragen 
aan de verdere ontwikkeling van onze gemeente? 

Surf naar www.hemiksem.be/bestuur-en-beleid/va-
catures en raadpleeg er al onze vacatures. 
Hopelijk tot binnenkort in het Administratief Cen-
trum, het Gemeentemagazijn, BKO ’t Merelhofke of 
Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse.
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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: Silke Boumans
locatie: Scheldedijk

BESTE INWONER,
‘Hemiksem gaat voor klimaat.’ Deze slogan klinkt je wellicht 
bekend in de oren. In 2018 lanceerden we een campagne 
om de klimaatinspanningen van ons lokaal bestuur kenbaar 
te maken. Op bladzijde 10-13 maken we de balans op van 
deze realisaties. Je maakt kennis met de nieuwe deelfietsen, 
de elektrische deelwagen, de vergroening van het openbaar 
domein…  

Met ‘Hemiksem gaat voor klimaat’ wilden we ook alle Hemik-
semnaren positief aanmoedigen om zelf actie te ondernemen 
voor het klimaat. We hebben immers de hulp van alle inwo-
ners nodig om de CO2-uitstoot met 40 procent te doen da-
len tegen 2030. Dit engagement vloeit voort uit het Europese 
Burgemeestersconvenant dat we ondertekend hebben. Het 
klimaat, dat zijn wij allemaal. Laten we daarom samen deze 
uitdaging aangaan, met een positieve aanpak die Helemaal 
Hemiksem is. 

Helemaal Hemiksem, zo wordt ook de zomer. Ik verheug me 
al op onze gratis dag Casa Blanca op 3 juli. Dankzij de mu-
ziek van Kaatje, Meis, Danny Vera en Novastar wordt het on-
getwijfeld één groot feest. Graag nodig ik je ook uit voor de 
ATV-zomervertelling met Jeron Dewulf op 1 augustus op onze 
abdijweide. Je leest er meer over op bladzijde 5.

Ik wens je alvast een verkwikkende zomer toe vol boeiende 
ontmoetingen en ervaringen. Tot op één van de vele zonnige 
activiteiten in Hemiksem en omgeving of tot in september, 
wanneer het volgende nummer van de Hallo Hemiksem in je 
bus valt.

Uw burgemeester,

Luc Bouckaert

5 ATV-vertellingen

6 IVEBICA

8  Toerisme Rupelstreek

9 Hemiksem gaat voor klimaat

10 Duurzame mobiliteit

12 Verduurzaming

14 Voedselbos

16  Jong en klimaatbewust

19  Terugblik

20  Heymisse Fest

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
Doe mee aan het 
Weekend van de Klant 

Wat te doen bij warm weer?
Warme dagen zijn meestal erg fijne dagen, maar te veel warmte kan erg nare gevolgen hebben. Wees voorbereid op 
warme dagen en pas volgende tips toe:

Het lokaal bestuur van Hemiksem onder-
steunt het initiatief van UNIZO en Comeos 
en roept zijn handelaars op om mee te 
doen aan het Weekend van de Klant op za-
terdag 1 en zondag 2 oktober. 

Inschrijven op de website www.weekend-
vandeklant.be is volledig gratis. Als je je in-
schrijft voor 11 september, krijg je een gratis  
promopakketje toegestuurd met een 
affiche, ballonnen en attentiestickers; 
de ideale manier om al jouw klanten te 
informeren over jouw actie(s) tijdens 
het Weekend van de Klant. Je kan er 
ook digitaal promomateriaal downloa-
den om je Facebookpagina, website of  
andere communicatiemiddelen op te vro-
lijken. Materiaal zoals beachvlaggen, vind 
je in de webshop shop.weekendvande-
klant.be. 

Heb je nog vragen? 
info@weekendvandeklant.be.

Kleef de 
zorgparkeersticker
Zorgverleners zoals thuisverplegers 
hebben vaak moeite om in de buurt 
van hun patiënten (snel) een parkeer-
plaats te vinden. ‘Zorgparkeren’ biedt 
dan een oplossing. Buurtbewoners 
kleven de zorgparkeersticker aan of 
bij hun garage of oprit waarmee 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 contactgegevens van de zorgverlener. De parkeertijd 
bedraagt maximaal dertig 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@hemik-
sem.be of een exemplaar ophalen aan het onthaal van het 
Administratief Centrum.

• Ga op warme dagen eens kijken bij alleenstaande ouderen en/of 
chronische zieken of ze zich goed voelen en voldoende vocht bin-
nenkrijgen. 

• Help ook jonge kinderen voldoende te drinken. Laat kinderen nooit 
achter in een geparkeerde auto, ook niet voor twee minuten.

• Hou de weersvoorspellingen in de gaten. Smeer op tijd zonnecrè-
me. Verbouw en bouw hittebestendig.

• Drink voldoende, meer dan gewoonlijk. Let erop dat je altijd water 
bij de hand hebt.

• Hou jezelf en je huis koel.
• Banale symptomen kunnen de eerste symptomen zijn van ernstige 

problemen. Drink dan meer water, zoek een koele plek en rust. Bel 
je huisarts bij twijfel. Reageer jij of iemand anders abnormaal op 
warmte (kortademigheid, overvloedig zweten …)? Bel dan meteen 
de spoeddienst en pas eerste hulp toe. 

Doorgang tussen Depot Deluxe en abdijpark afgesloten
Tijdens de zomermaanden organiseert de vrijetijdsdienst de vakantiekriebels in Depot Deluxe. Om de vei-
ligheid van alle spelende kinderen te garanderen, wordt de doorgang tussen Depot Deluxe en het abdijpark 
voor twee maanden afgesloten. Van 1 juli tot en met 26 augustus kan je de abdij alleen bereiken via de Nij-
verheidsstraat en Depotstraat.
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Bachata-salsa voor beginners    
Voor slechts 10 euro kan je binnenkort 10 weken lang elke donderdag een 
uurtje komen genieten van de heerlijke wereld van bachata-salsa. 

Maandag 1 augustus: 
GRATIS ATV-VERTELLING IN ABDIJPARK
Op maandag 1 augustus zijn de ATV-vertellin-
gen te gast op de evenementenweide van de ab-
dij. Het wordt een gezellige – en gratis – verte-
lavond met Jeron Dewulf. Bezoekers krijgen een 
gratis Bolleke of een ander bier van brouwerij 
De Koninck. Neem je eigen stoeltje mee als je 
wil zitten. Vanaf 19 uur is iedereen welkom, de 
vertelling gaat van start om 20 uur. Bij écht 
slecht weer zal de vertelling doorgaan in De-
pot Deluxe. 

ER WAS EENS … JERON DEWULF 
Het leven is geen sprookje, dat weet iedereen. 
Maar soms verwachten we wel nog een prins 
op het witte paard, of zouden we stiekem 
graag een kabouter tegenkomen die ons drie 
wensen gunt. In ‘Er was eens… Jeron Dewulf’ 
toetst Jeron de harde realiteit aan het paral-
lelle universum van de sprookjes. We gaan 
lachen met wolven, prinsessen en opgege-
ten grootmoeders en heel misschien ein-
digt de avond wel met ‘en ze leefden nog 
lang en gelukkig’. 

FOUTE VRIEND
Jeron Amin Dewulf Leiva is een acteur, 
improvisator, comedian, bekend van de 
populaire reeksen Foute Vrienden en Ad-
vocaat van de Duivel op 2BE. Hij is ook 
een internationaal bekende improvisator 
en won in 2006 het wereldkampioen-
schap impro in Berlijn. Hij leidde al ver-
schillende improvisatiegezelschappen 
en treedt daarmee regelmatig op in het 
binnen- en buitenland. Als comedian is 
hij na Grom en Survival of the fittest toe 
aan zijn derde volavondvoorstelling. 

Leer de basispassen van salsa en leer de muziek goed aan te voelen. De mensen van 
Hemiksem Danst leren je op een gestructureerde manier en met de nodige persoon-
lijke aandacht de authentieke, pure, onversneden bachata-salsa. Wil je ook een  
uurtje met zwiepende heupen en zwierende armen genieten van Cubaanse  
muziek?  Schrijf je dan in vanaf 1 augustus via karen.celis@hemiksem.be 
of vrijetijd@hemiksem.be. Voor meer informatie kan je ook terecht op het  
telefoonnummer 03 288 26 91. 

Start lessenreeks: donderdag 8/9 van 18.30 tot 19.30 uur 
Data: 8/9, 15/9, 22/9, 29/9, 6/10, 13/10, 20/10, 27/10, 10/11, 17/11 
Locatie: Depot Deluxe 
Prijs: 10 euro  

 

      

Maandag 1 augustus

     

Sint-BernardusabdijDepot DeluxeGratis toegang Start om 20u. Vergeet je stoeltje niet!
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BELEEF SAMEN MEER IN EIGEN STREEK

Rupelbib wil kinderen en jongeren aanmoedigen om te lezen, ook in de  
zomervakantie.
Daarom geeft de bib hen per gelezen boek stempels op een spaarkaart. Als 
de kaart vol is, krijgen de kinderen een kleine verrassing. De spaarkaarten zijn 
geldig in alle Rupelbibs. Voor de beste lezers is er een extra prijs en na de 
actie wordt uit alle ingeleverde kaarten nog een gelukkige geloot. 

VAN 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS
TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DE BIB
INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGINGEN HEMIKSEM & NIEL
GRATIS

ZOMERSPAARACTIE 2022 LEZEN

INFO EN TICKETS
- www.ivebica.be 

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

IVEBICA Hemiksem-Schelle-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.

SCHATTEN VAN VLIEG ZOEKTOCHT
Tijdens de zomer gaat heel het land weer op zoek naar de schatten van    
   ‘Vlieg!’. En uiteraard doet de bib ook dit jaar weer mee.

     Kom tussen 1 juli en 31 augustus een kijkje nemen in de bibliotheek  
     en zoek mee naar de schatten van Vlieg. De bib organiseert een heuse 
     ‘Vliegzoektocht! Je kan er een leuk verrassingspakket mee verdienen.  
     Tot binnenkort in de bib!

      VAN 1 JULI TOT EN MET 31 AUGUSTUS
    INTERGEM. BIBLIOTHEEK, VESTIGINGEN HEMIKSEM & NIEL
  GRATIS
 TIJDENS DE OPENINGSUREN VAN DE BIB
VOORAF INSCHRIJVEN NIET NOODZAKELIJK

DIGIBIB 
Ook in de vakantiemaanden kan je gebruik ma-
ken van Digibib. 

Kleine kinderen kunnen ook in de vakantie een 
aantal online prentenboeken bekijken en de 
daaraan verbonden spelletjes spelen. Voor de 
andere leden zijn er de online gratis cursussen 
en de mogelijkheid om op het net altijd gratis 
retro kranten van de vorige weken en het kran-
tenarchief te raadplegen. Log daarvoor in in Mijn 
Bibliotheek. 

Leden die nog geen login hebben, kunnen die  
aanmaken via  www.ivebica.bibliotheek.be en 
naar ‘aanmelden bij Mijn Bibliotheek’ gaan.

Mensen met een leesbeperking kunnen onder 
‘Digibib info’ vinden over hoe ze gratis online 
kunnen lezen, via de Luisterbibliotheek.

Meer info op: www.ivebica.bibliotheek.be/digibib
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BIB-TIPS VAN DE 
MAAND

123 superslimme dingen die je moet 
weten over het klimaat
Mathilda Masters (auteur), Louize Perdi-
eus (illustrator)
Wist je dat koeien schadelijk methaan-
gas produceren? En dat er plastic zit in 
tandpasta en in je trui? 123 weetjes met 
stripachtige illustraties over de opwar-

mende aarde en het veranderende klimaat en wat 
we eraan kunnen doen. Vanaf ca. 10 t/m 13 jaar.

Atlas van de klimaatverandering
Dan Hooke (auteur), Frans Berkhout 
(medewerker), Kirstin Dow (medewer-
ker)
Welke landen hebben de meeste 
CO2-uitstoot? Hoeveel poolijs is er 
nog over 10 jaar? De aarde warmt op, 
het weer wordt extremer. Atlas met 30 
kaarten, grafieken en illustraties die 

met feiten en cijfers de oorzaken en gevolgen van 
klimaatverandering laten zien. Vanaf ca. 12 t/m 18 jaar.

Het klimaat zijn wij: de wereld red-
den begint bij het ontbijt
Jonathan Safran Foer (auteur)
De auteur beschrijft de klimaatver-
andering en de oorzaken ervan en 
pleit ervoor om anders te gaan eten.

Alles smelt : de wereld van het ijs in 
een veranderend klimaat
Peter Kuipers Munneke (auteur), 
Martijn van Calmthout (auteur)
Info over onderzoek van het land- 
en zee-ijs in de wereld en de ge-
volgen voor de opwarming van de 
aarde en zeespiegelstijgingen.

Het is allemaal de schuld van de Chi-
nezen! En andere dooddoeners over 
het klimaat
Tine Hens (auteur), Bart Schoofs (illus-
trator)
Een met feiten onderbouwd relaas 
over de rol van de mens in de opwar-
ming van de aarde, om klimaattwijfe-
laars en klimaatrelativisten van repliek 
te kunnen dienen.      

EVENEMENTEN 
VERENIGINGEN

Zondag 3 juli
KONINGSSCHIETING SINT-SEBASTIAANSGILDE
Op 3 juli, van 14 tot 18 uur organiseert de Sint-Sebasti-
aansgilde een echt volksfeest: de befaamde Koningschie-
ting. Alle Gildebroeders en -zusters schieten dan met pijl 
en boog en zonder vizier op een staande wip van 23 meter 
hoog. Wie  als eerste de wip eraf schiet, is voor een jaar 
Koning! Nadien kan het publiek proeven van het schieten 
op de staande wip. Dit evenement gaat steeds door in het 
Hemixemhof (Assestraat 21) en lokt traditioneel een tal-
rijk publiek. De toegang tot de Koningsschieting is gratis.

Zondag 7 augustus
TOERISTISCHE WANDELTOCHT IN HEMIKSEM
Toerisme Rupelstreek organiseert op 7 augustus een Rupel-
zondag in Hemiksem, met als thema ‘wandelen langs het 
verleden en de toekomst in Hemiksem’. Ervaren gidsen en 
gepassioneerde streekproducenten zullen hun verhaal bren-
gen. Meer info en inschrijven: info@toerismerupelstreek.be.

Het volledige toeristische zomeraanbod vind je op de vol-
gende bladzijde.

 

Theater Poerlepotje zoekt nieuwe acteurs en 
medewerkers
Heb jij zin om eens op de planken te staan of achter de 
schermen mee te werken aan een grappige theatervoor-
stelling? De amateurtoneelvereniging Theater Poerlepot-
je zoekt nieuwe acteurs en medewerkers. Interesse? Neem 
telefonisch contact op met Andrea van Theater Poerlepot-
je, op het nummer 0498 34 39 64. De bijeenkomsten van 
het gezelschap vinden plaats in het lokaal van de oud-
scouts in de Jan Sanderslaan, nr. 162. 

JE EVENEMENTEN OF VERENIGING IN 
DE KIJKER HIER IN HALLO HEMIKSEM 
Toon aan Hemiksem jouw vereniging en wat ze 
organiseert!
Wil je je evenement aankondigen, stuur dan  
je gegevens door via onze website www.hemiksem.be/
kalender/stel-een-event-voor.
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De zomerpocket ‘Tip voor Trips’ van Toerisme Rupelstreek zal dit  jaar niet in je brievenbus belanden.  
Deze activiteitenkalender van alle plaatselijke zomeractiviteiten staat nu online op onze website  
www.toerismerupelstreek.be en op Uit in de Rupelstreek.  Deze lijst is zeker niet volledig.  
Geniet van een goed gevulde zomer in eigen streek!

Activiteitenkalender toerisme rupelstreek

WANNEER UUR WAAR ACTIVITEIT ORGANISATIE  MEER INFO

Zaterdag 2 juli 14u Emabb 
Noeveren 67 
‘t Baksteentje

Zomerrondleiding: 
Aan ’t werk op de 

Emabb vzw www.emab.be 

Zondag 3 juli 14u Schelle Honing  
Steenwinkelstraat 
280 Schelle

Rupelzondagen 
rondleiding 

Toerisme 
Rupelstreek vzw

Toerisme 
Rupelstreek vzw

www.toerismerupestreek.be 

www.toerismerupestreek.be
info@toerismerupelstreek.be 

Zondag 3 juli 10u Poort de Beuke-
laer Terhagen

Natuurwandeling 
Zomer in de kleiput

Natuurpunt mdmaesen@gmail.com 

Woensdag 6 juli 19.30u Vredegerecht 
Boom Van Cleem-
putplein 8 Boom

Fietsrondleiding 
Architect Braem  
en Boom

ALBw .architectuurliefhebbers-
boom.mailchimpsites.com 

Zaterdag 9 juli 16u tot … Noeveren 68 
Boom

Rockday TMC Unicorn
Antwerp

www.tmcunicornantwerp.be 

Maandag 11 juli 9.30u tot 
12.30u Parklaan 3 Schelle

Leren fotograferen 
met smartphone

Vrije Tijd Schelle vrijetijd@schelle.be 

Maandag 18 juli 20u Park Rumst ATV vertelling Gem. Rumst 
en ATV

www.rumst.be-

Woe tot zon
juli tem september

14u tot 17u Sint-Bernardus-
abdij Hemiksem

Sint-Bernardus
abdij Hemiksem

Wisseltentoon --
stelling 2022- 2023

Gilliot en Roelants 
Tegelmuseum

www.gilliottegelmuseum.be 

Maandag 
1 augustus

20u Evenementen-
weide park Sint- 
Bernardusabdij 
Hemiksem

ATV vertelling Gem. Hemiksem 
en ATV

Woensdag 
10 augustus

19.30u Gemeentehuis 
Boom Antwerp-
sestraat 44 Boom

Rondleiding:  
Boomse 
Perspectieven 

ALBw .architectuurliefhebbers--
boom.mailchimpsites.com

12, 13 en 14 
augustus

Doorlopend Wijk Predikheren
-velden Reet

Lichtfeesten Reet Lichtfeesten Reet www.lichtfeestenreet.be   

Vrij 19 augustus - 
zon 21 augustus

Zie 
programma

Festivalterrein VBS 
Sleutelhof School-
straat Rumst

Volksfeesten Rumstse  
Volksfeesten 
Parochie Sint Pieter

www.volksfeesten.be 

Zondag 
21 augustus

11u tot 17u 4 smikkelstop-
plaatsen

Smikkeltocht Toerisme 
Rupelstreek vzw

www.toerismerupelstreek.be 

Zaterdag 
27 augustus

14u Emabb 
Noeveren 67 
‘t Baksteentje

Zomerrondleiding:  
Zomerse drukte op 

Emabb vzw www.emab.be 

www.hemiksem.be

Zondag 
7 augustus

14u Rupelzondag

www

info@toerismerupelstreek.be  www.toerismerupelstreek.be

www
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In deze Hallo Hemiksem maken we een stand van zaken 
op van de klimaatinspanningen in onze gemeente. Welke 
stappen heeft het lokaal bestuur al gezet richting een 
klimaatneutraal Hemiksem? En welke inspanningen le-
veren onze burgers hiervoor? Eén ding is zeker: Hemik-
sem blijft gaan voor een beter klimaat! Maar waarom? 

Ons klimaat is ingrijpend aan het veranderen. Dat mer-
ken we aan de extremere weersomstandigheden, zoals 
de historisch warme en droge periodes van de afgelopen 
jaren en de zware regenvallen die meer dan vroeger tot 
overstromingen leiden. De komende jaren zal het weer 
en het uitzicht van onze gemeente veranderen. Daarom 
bereiden we ons als lokaal bestuur voor op de impact 
van toekomstige hittestress, droogte en wateroverlast. 
Tegelijk nemen we maatregelen om de klimaatopwar-
ming een halt toe te roepen, door de CO2-uitstoot sterk 
te doen dalen.

Waarom is de daling van CO2-uitstoot zo 
belangrijk?

CO2 is het bekendste en meest aanwezige broeikasgas. 
Broeikasgassen houden de warmte van de aarde vast. 
Hoe meer CO2 we uitstoten, hoe warmer de aarde dus 
wordt; met alle negatieve gevolgen voor het klimaat van- 
dien. Als lokaal bestuur engageerden we ons daarom om 
tegen 2030 de CO2-uitstoot in onze gemeente met 40 
procent te doen dalen ten opzichte van 2012. Concreet 
mag er in Hemiksem tegen 2030 nog hoogstens 28.058 
ton CO2 uitgestoten worden. Ter vergelijking: in 2012 
stootten we 45.583 ton CO2 uit. Samen met 85 ande-
re gemeenten ondertekenden we de Europese Burge-
meestersconvenant voor Klimaat en Energie die ons en-
gagement ‘contractueel’ vastlegt. Tegen 2050 willen we  
Hemiksem helemaal klimaatneutraal maken.

Hoe zal het klimaatengagement van 
Hemiksem concreet worden?

We vertalen ons engagement naar concrete acties op het 
terrein in een heus Klimaat- en Energieactieplan dat te-
gen het einde van het jaar klaar moet zijn. Dit actieplan 
zet de lijnen uit voor het klimaatbeleid tot en met 2030. 
Naast acties om de CO2-uitstoot grondig te doen dalen, 
zal dit actieplan inzetten op initiatieven om de gevolgen 
van de klimaatverstoring (hittestress, droogte, waterover-
last) op te vangen. 

Hoe werd de burger betrokken bij de uitwerking
van het Klimaat- en Energieactieplan?

Samen met Avansa vzw zetten we het burgerparticipatie-
project Atmosfeermakers op. Via dit project konden bur-
gers hun input geven voor het gemeentelijke Klimaat- en 
Energieactieplan. We organiseerden onder meer een kli-
maatwandeling langs locaties in onze gemeente die kan-
sen bieden voor klimaatacties. Verder waren er enkele 
denkavonden waarop inwoners brainstormden over con-
crete klimaatideeën voor het lokaal bestuur. In de schoot 
van Atmosfeermakers ontstond ook een jeugdgroep voor 
het klimaat. Met enkele jongeren van deze geëngageerde 
groep kan je kennismaken op bladzijde 16-17.

Welke klimaatacties zijn nu al in Hemiksem 
gerealiseerd?

Deelfietsen, de opstart van het fietsostradeproject in He-
miksem, meer fietsenstallingen, een elektrische deelwa-
gen, zonnepanelen op enkele gemeentelijke gebouwen, 
de ontharding van speelplaatsen, de groene stapstenen… 
Je ontdekt deze klimaatacties en meer op de volgende 
bladzijdes. Veel leesplezier!
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Klimaatbeleid in de praktijk
DUURZAME MOBILITEIT

Vervoer is verantwoordelijk voor bijna 30 procent van de totale CO2-uitstoot in de Europese Unie. Een duurzame 
mobiliteit is dus één van de sleuteloplossingen om de CO2-uitstoot te doen dalen. Tegelijk leidt duurzame mobiliteit 
tot minder luchtvervuiling, minder geluidsoverlast, minder files en meer verkeersveiligheid. We laten je dan ook graag 
kennismaken met enkele nieuwe duurzame mobiliteitsalternatieven in onze gemeente.

In augustus strijken de oranje deelfietsen van Donkey 
Republic neer in Hemiksem. Verspreid over het grondge-
bied van de gemeente zal je zowel trap- als elektrische 
fietsen kunnen uitlenen en dit voor een zachte prijs. Don-
key Republic werkt via een mobiele applicatie, waarop je 
kan zien waar welke fietsen beschikbaar zijn. Via de app 
wordt ook de betaling geregeld. 

Je kan daarbij kiezen voor een lidmaatschap (abonne-
mentsformule); evengoed kan je er voor opteren om ge-
woon per rit te betalen, zonder een vaste abonnements-
kost. Hoe langer je fietst, hoe goedkoper het per gereden 
minuut wordt. Zo betaal je voor een kwartiertje fietsen 
gemiddeld 1,5 euro. Fiets je 2 uur? Dan betaal je onge-
veer 5 euro. Bij een abonnementsformule heb je de keuze 
tussen een lidmaatschap met alleen een trapfiets en een 
lidmaatschap met een e-bike en een trapfiets. 

Donkey werkt niet met fysieke fietsenstallingen, maar met 
zones waar je de fietsen kunt droppen. Hieronder vind je een 
overzicht van de verschillende Donkeyzones in Hemiksem en 
het aantal/type fietsen dat er in het begin zal staan. Je kan 
zowel de trap- als elektrische fietsen in alle Donkeyzones 
stallen, ook in de andere deelnemende gemeenten.

1. Station NMBS: 16 elektrische fietsen

2. Callebeekveer: 7 elektrische fietsen

3. Gemeenteplaats: 7 elektrische fietsen

4. Varenstraat/Witte baan: 6 trapfietsen

5. WZC: 6 trapfietsen

6. Depot Deluxe: 6 trapfietsen

7. Oversteek/bushalte Arendweg: 7 elektrische fietsen

2000 fietsen 
Zodra de fietsen van Donkey Republic beschikbaar zijn, 
informeren we je hierover via onze gemeentelijke web-
site en sociale media. Door hun oranje kleur zullen de 
deelfietsen zeker opvallen in het straatbeeld. In de hele 
vervoerregio Antwerpen komen er in totaal meer dan 
2000 fietsen van Donkey Republic, waarvan 1650 elek-
trische. Met de Donkeyfietsen kan je dus ook naar Boom, 
Zoersel of Antwerpen-Stad trekken. Dankzij een netwerk 
van nieuwe fietsostrades zal je trouwens binnenkort nog 
sneller en gemakkelijker naar de stad kunnen fietsen. De 
toekomstige fiets- en voetgangersbrug over de Beneden-
vliet moet het dan weer makkelijker en aangenamer ma-
ken om per fiets buurgemeente Schelle te bereiken.

SPRING OP DE DEELFIETSEN VAN DONKEY REPUBLIC

STAL VEILIG JE FIETS IN DE NIEUWE FIETSENBOXEN
Wel een eigen fiets, maar geen (veilige) plek om hem te stal-
len? Maak dan gebruik van één van onze gedeelde en afge-
sloten fietsenboxen. In elke box kunnen vijf fietsen gestald 
worden. De fietsboxen bevinden zich op volgende locaties:

1. Hoek Lindelei/Wijngelagweg 
2. Hoek Varenstraat/Witte baan
3. Acacialaan (woonblok)
4. Lindelei thv nr. 186 (binnenkort)
5. Schelleakker (binnenkort)

Wil jij gebruik maken van één van de fietsenboxen? Je 
kan je plekje in een fietsenbox huren voor 42 euro per 
jaar. Met een Opstap-Pas betaal je minder.
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Sinds begin mei schittert Helena op de parking van De-
pot Deluxe. Helena is de gloednieuwe elektrische deel-
wagen van burgercoöperatie Partago. Ook jij kan gebruik 
maken van dit duurzame vervoersmiddel. Maar hoe?

1. Inschrijven duurt slechts 10 minuutjes en doe je op 
www.partago.be/registreer. Bij inschrijving betaal je 
eenmalig 250 euro en zo ben je levenslang lid. (Jawel, 
levenslang!) Na twee jaar kan je jouw lidmaatschap stop-
zetten. Je krijgt de abonnementskost van 250 euro dan 
volledig terugbetaald, indien de financiële toestand van 
Partago dat toelaat.

2. Download de app van Partago in de Apple App Store 
of in de Google Play Store. Je kan de applicatie ook ope-
nen via app.partago.be. 

3. Koop rijbudget in de applicatie. De kosten van je rit, 
voor de gebruikte tijd en voor de gereden kilometers, 
gaan van je rijbudget af. Is het rijbudget op? Dan vul je 
het gewoon aan.

4. Ontgrendel de deuren van de deelwagen met de ap-
plicatie van Partago.

5. Druk in de wagen op de startknop en rijden maar!

6. Rit voorbij? Breng de deelwagen terug naar zijn parkeer-
plek bij Depot Deluxe en hang hem aan de laadpaal. Je rit 
wordt afgerekend van jouw beschikbaar rijbudget. In de app 
vind je een overzicht van al jouw ritten. Via de app kan je 
bovendien rechtstreeks berichten sturen naar Partago.

WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN  
Het lokaal bestuur wil graag enkele Hemiksemnaren 
belonen die kiezen voor dit duurzame vervoersal-
ternatief. Daarom betalen we acht lidmaatschappen 
van Partago gedeeltelijk terug (125 euro). Wat moet 
je hiervoor doen?

1. Mail tussen nu en 30 september je bewijs van lid-
maatschap van Partago door naar mobiliteit@hemik-
sem.be.

2. Vermeld in je e-mail zeker ook je officiële naam 
en adres, zodat we kunnen controleren of je in He-
miksem woont en dus in aanmerking komt voor deze 
wedstrijd. Geef zeker ook je rekeningnummer mee.

3. In oktober loten we acht gelukkigen uit. Zij krij-
gen elk 125 euro van hun Partagolidmaatschap te-
rugbetaald.

MAAK KENNIS MET HELENA, DE NIEUWE DEELWAGEN IN HEMIKSEM

Interesse om de deelwagen eens vrijblijvend uit te testen? 
Wil je met je organisatie of vereniging bekijken hoe de wagen in jullie werking ingeschakeld kan worden? Neem 
contact op met Liesbet Veulemans van energiecoöperatie ZuidtrAnt: Liesbet.veulemans@zuidtrant.be. Via energie-
coöperatie ZuidtrAnt kan je ook een hoeveeheid gratis rijbudget bekomen.

10 VOORDELEN VAN DE ELEKTRISCHE PARTAGOWAGENS

1. Autodelen is vaak goedko-
per als je minder dan 10.000 
km per jaar rijdt. Ontdek hoe-
veel jij concreet kan besparen op  
www.savewithcarsharing.be.    

2. Je betaalt bij Partago slechts 
2,48 euro per uur (afgerekend per 
minuut, met een maximum van 24 
euro per 24 uur) en 1,24 euro per 
kWh (ongeveer 20 cent per km).

3. Tussen 23 uur en 7 uur betaal 
je enkel voor het elektriciteitsver-
bruik.

4. Als gebruiker heb je toegang 
tot alle deelauto’s, busjes en be-
stelwagens van Partago in Vlaan-
deren.

5. Partagowagens krijgen ge-
regeld een technisch onderhoud 
en stoomreiniging, goed voor de  
hygiëne en het milieu. 

6. Problemen? De professionele 
pechverhelping doet wat nodig is. 
De telefonische helpdesk is 24 uur 
per dag, 7 dagen op 7 bereikbaar.

7. In elke auto zit een laadpas, 
bruikbaar op alle Partago- en zo 
goed als alle publieke laadpalen. 

8. Eventuele oplaadkosten zitten 
inbegrepen in de ritprijs.

9. Met een volle batterij kan je 
maar liefst 280 km ver rijden.

10. De elektrische energie die de 
auto verbruikt, wordt opgewekt 
met zonnepanelen. Kan het nog 
duurzamer?
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Klimaatbeleid in de praktijk
VERDUURZAMING VAN GEMEENTELIJKE INFRASTRUCTUUR

Ons patrimonium kan een belangrijke rol spelen in de verwezenlijking van onze klimaatambities. Zo willen we zoveel moge-
lijk gemeentelijke gebouwen voorzien van zonnepanelen en de aansluitende terreinen ontharden. Een strategisch vastgoed-
plan moet leiden tot de volledige klimaatneutraliteit van ons patrimonium tegen 2050. Een klimaatvriendelijke gemeente is 
ook een natuurrijke gemeente. Met het project ‘groene stapstenen’ creëren we extra openbare groene ruimte.

Met tien zonnepanelen, bespaar je al 1.400 kilo CO2 per jaar. Mo-
menteel liggen er reeds zonnepanelen op de daken van Woonzorg-
centrum Hoghe Cluyse, gemeentelijke basisschool De Regenboog, 
het Gemeentemagazijn en het Lokaal Opvanginitiatief.  Binnen-
kort komen er maar liefst 143 zonnepanelen op het dak van onze 
multifunctionele zaal Depot Deluxe, met steun van het Europese 
project DeeldeZon. Deze zonnepanelen zullen naar verwachting 
in totaal 44.559 kWh/jaar aan energie opwekken. Met deze zon-
ne-energie wordt het energieverbruik in Depot Deluxe gedekt én 
ook het energieverbruik van de deelwagen. Via een slimme sturing 
– smartcharging – wordt bepaald waar de opgewekte energie op 
welk moment het meest nodig is. Ook de nieuwbouw van gemeen-
telijke basisschool Het Klaverbos zal zonnepanelen krijgen. Dankzij 
de warmtepompen en inventieve isolatie- en ventilatietechnieken 
wordt dit hét voorbeeld van een klimaatvriendelijk schoolgebouw.

ZONNEPANELEN: CO2-NEUTRALE ENERGIEBRON

ONTHARDING: MINDER HITTESTRESS, KLEINER RISICO OP WATEROVERLAST
Wanneer je een terrein ‘onthardt’, vervang je de verharding door groene ruimte of 
maak je de verharding waterdoorlatend. Zo kan er meer regenwater infiltreren in de 
bodem, waardoor de riolering minder belast wordt. Ook het grondwaterpeil verbetert. 
Tegelijk roept ontharding een halt toe aan hittestress. Meer groen leidt overdag im-
mers tot meer schaduw en ’s nachts tot meer afkoeling. In gemeentelijke basisschool 
De Regenboog onthardde onze groendienst, de leerkrachten en leerlingen een groot 
deel van de speelplaats. Klinkers werden uitgebroken en vervangen door aarde, be-
plant met struiken, hagen en bomen. 

GA ZELF AAN DE SLAG MET ONTHARDING
Ook onze gemeentelijke milieuraad dacht grondig na 
over ontharding en een betere waterdoorlaadbaarheid 
in Hemiksem. Wij lijsten alvast enkele concrete ideeën 
op, waarmee je aan de slag kan gaan. Wil je de water-
doorlaatbaarheid van je eigen omgeving controleren? 
Surf dan naar www.blauwgroenvlaanderen.be. 

RICHT EEN TEGELTUIN IN
Een tegeltuin of geveltuin (soms ook wel stoeptuin 
genoemd) is een smalle bloemenborder. De bloemen-
border komt tot stand door een aantal tegels vlak te-
gen de muur weg te nemen en de vrijgekomen plaats 
te beplanten. Overal waar je een tegel kan wegnemen 
en waar er aarde onder de tegel zit, kan je een tegeltuin 
aanleggen. Meestal bevinden tegeltuinen zich aan de 
voorgevels van huizen.

1. Een tegeltuin tovert saaie stenen om in
    aantrekkelijk groen.

2. Als veel mensen meedoen, krijg je een groen lint 
     in de straat; leuk voor mens en dier.

3. Vooral een tegeltuin met een klimplant doet veel 
     groen in de straat ontstaan. Als de klimplant groot 
     genoeg is, kan ze dienen als nest- en schuilplaats.

4. Een groene straat geeft verkoeling en vangt fijnstof op.

5. Klimplanten en vaste planten met bloemen zijn 
     voedsel voor bijen, vogels en andere dieren.

WIL JIJ OOK EEN TEGELTUIN INRICHTEN? 
Vraag je toelating aan via www.hemiksem.be/leefom-
geving/werken-openbaar-domein#voorschriften-te-
geltuintje. 
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Met een regenwaterton beperk je de wateroverlast. Bovendien kan je het opgeslagen water voor 
een heleboel dingen gebruiken: om je fiets te wassen, om je tuin te sproeien… Zo bespaar je op 
jouw waterfactuur. Je kan een standaard regenwaterton van 310 liter (50 euro) en 510 liter (85 euro) 
aankopen op ons recyclagepark. Lees hierover meer in de rubriek ‘wijs met water’ op www.aquafin.be.

WIN - WIN - WIN - WIN - WIN - WIN  

VERMIJD WATEROVERLAST MET EEN REGENWATERTON

MAAK JE EIGEN WONING KLIMAATVRIENDELIJK DANKZIJ ENERGIEK LOKET 

GROENE STAPSTENEN: EXTRA OPENBARE GROENE RUIMTE

Wil je je energiefactuur verlagen? Staan er renovatiewer-
ken op de planning? Bij het EnergieK loket van IGEAN 
kan je terecht voor gratis advies. Samen bekijken jullie 
welke technieken en normen geschikt zijn voor jouw 
bouw- of renovatieproject. Het EnergieK loket geeft je 
heldere informatie over energiepremies en energiele-
ningen, beter renoveren, isolatienormen, de woningpas, 
het Energieprestatiecertificaat (EPC), de zonnekaart en 
zonnepanelen, de digitale meter, een energiescan, verge-
lijking tussen energieprijzen en groepskaankopen.

Het EnergieK loket bevindt zich in het Administratief 
Centrum.  Het loket is open op volgende momenten:
• dinsdag 19 juli, van 14 tot 16 uur.
• dinsdag 23 augustus, van 14 tot 16 uur.
• maandag 27 september, van 14 tot 16 uur.

Opgelet: het EnergieK loket werkt op afspraak (www.
igean.be/afspraakloket). Past één van bovenstaande 
momenten niet? Ga dan langs in een buurgemeente. Je 
vindt alle openingsuren op www.igean.be/energiekloket. 

Zo krijg je de kans om de open ruimten via een uitdagende route te ontdekken. 
Meteen is het een alternatief voor bestaande wandel- en fietsroutes langs de 
grotere invalswegen. Het netwerk zal zich bovendien kenmerken door enkele 
speciaal ingerichte ‘onthaalplaatsen’:

1.   Inkom Hemiksem: kruispunt v Bredestraat, Van Praetstraat en Moerelei.
2.  Ter hoogte van de hondenschool aan de Bredestraat,  
       als toegangspoort naar Ter Locht.
3. De parking van de visvijver.
4.  Inkom van het Callebeekpark/Callebeekveer.
5.  Toekomstige landschapspark op de Oude Bekaertsite, 8 hectaren groot.
6.  Abdijsite.

Door de aaneensluiting van de groene gebieden, creëren we een ecologi-
sche ring rond onze gemeente. Dankzij deze groene ring kunnen dieren 
zich veilig voortbewegen. De groene stapstenen worden gerealiseerd op 
gronden die al eigendom zijn van het lokaal bestuur of die verworven 
zijn met de inkomsten van de ‘stedenbouwkundige last’, een pionierspro-
ject. Projectontwikkelaars betalen in Hemiksem zo’n last als ze gronden 
willen bebouwen. De groenvisie moet op haar beurt bijdragen aan de 
inrichting van extra openbaar groen en aan een meer klimaatbesten-
dige gemeente. De opmaak van de groenvisie start in september en 
zou over een jaar klaar moeten zijn.

Met het project ‘groene stapstenen’, een samenwerking met de Vlaamse Landmaatschappij, ontwikkelen we volop extra 
openbare groene ruimte in onze gemeente. Concreet gaat het dan over de Vlietvallei met het abdijpark, het toekomsti-
ge ecologisch landschapspark op de voormalige Bekaertsite, het Callebeekpark, Ter Locht (voormalige reservatiestrook 
Grote Ring) langs de Schelde en de Varenvelden. De in te richten ‘stapstenen’ worden met elkaar verbonden door een 
avontuurlijk wandelpad. 
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Kijk binnen in het voedselbos in de Varenstraat
Een duurzame en natuurlijke manier van voedselproductieINFO

Verschillende Hemiksemnaren dragen met hun kleine en grote initiatieven bij aan het klimaatneutrale Hemiksem 
van de toekomst. Eén van hen is Yoerick Van der Aa uit de Varenstraat. Hij is volop bezig met de aanleg van een 
ecologische moestuin rond een geitenweide én met de uitbouw van een voedselbos(rand). Een voedsel-wat?

Yoerick: ‘Een voedselbos bestaat uit eetbare planten, 
bomen en struiken en is gericht op duurzame voed-
selproductie. Dankzij deze aanpak, met veel respect 
voor de natuur, is er heel wat biodiversiteit. Er zijn dus 
tal van verschillende planten- en beestjessoorten in 
een voedselbos. De onderlinge wisselwerking tussen 
al die soorten draagt bij aan de 
voedselproductie en de opbouw 
van het bodemleven. Zo staan 
er dichtbij onze perenbomen 
enkele elzen, die door binding 
met schimmels aan hun wortels 
stikstof uit de lucht kunnen op-
nemen. Als de bladeren van de 
elzen vallen en verteerd worden, 
komt deze stikstof vrij in de bo-
dem en stimuleert ze de groei 
van de perenbomen. In de buurt 
van de appelbomen staan er niet 
toevallig heel wat narcissen en 
lookbollen. Door een natuurlijke 
stof houden ze woelmuizen en 
andere beestjes op een afstand 
van de wortels van de appelbo-
men.’ 

‘Het gemaaide gras gebruiken 
we als mulch in plantenborders of blijft ter plaat-
se liggen. Zo krijgt het bodemleven extra voeding, 
zonder dat er kunstmatige mest aan te pas komt. 
De Belgische hertegeitjes die hier rondlopen hopen 
we later te melken. Deze melk willen we ambach-

telijk verwerken tot kaas of andere zuivelproducten. 
De geiten leveren verder natuurlijke mest. Door de 
grootte van de kudde af te stemmen op de grootte 
van het terrein, wordt de bodem niet overbelast. De 
hoeveelheid uitgescheiden mest is in evenwicht met 
het aantal voedingsstoffen dat de bodem nodig heeft’.

CO2 ALS ORGANISCHE STOF
Yoerick: ‘Met onze ecologische 
aanpak proberen we bij te dra-
gen aan een positief effect op de 
biodiversiteit in de omgeving. We 
hopen uiteraard ook verschillende 
voedzame producten te oogsten 
en te verwerken’. 

‘Daarnaast zal de bodem steeds 
beter in staat zijn om CO2 op te 
nemen en de CO2 als organische 
stof op te slaan in de bodem, iets 
wat perfect meetbaar is. Zo kun-
nen we op een relatief kleine op-
pervlakte een grote meerwaarde 
creëren en laten zien wat moge-
lijk is door samen te werken met 
de natuur. Bovendien kan een bo-

dem met veel organische stoffen en bodemleven het 
water beduidend beter opvangen. De bodem fungeert 
dan als het ware als een spons die bij een hevige re-
genval het water zachtjes laat doorsijpelen naar de 
grondwaterlagen. Het regenwater stroomt dus niet 

‘In de buurt van de 
appelbomen staan er 

narcissen en 
lookbollen. Door een 

natuurlijke stof 
houden ze beestjes 
op een afstand van 
de wortels van de 

appelbomen’. 
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weg van het terrein en zal de rioolputjes bijgevolg 
niet overbelasten. Een rijke bodem kan water ook veel 
beter vasthouden op lange termijn, wat dan weer een 
gunstig effect heeft op de plaatselijke fauna en flora.’ 

MISPEL
Yoerick: Dankzij ons voedselbos kiezen we zelf wat 
er op ons bord komt. Zo hebben we een mispel, een 
plant die je wellicht niets zegt, maar wel heerlijke 
vruchten aflevert. Omdat de mispelvruchten niet lang 
houdbaar zijn, vind je ze niet in de winkel. Het voed-
selbos maakt ons dus ook minder afhankelijk van de 
keuzes van grote winkelketens.’ 

‘Om de groei van ons voedsel natuurlijk te stimuleren, 
werkt onze moestuin volgens de principes van het 
ecologisch moestuinieren, een slim rotatiesysteem. In 
vak A laten we bijvoorbeeld eerst stikstofbinders als 
erwten of bonen groeien. De bodem wordt zo stik-
stofrijk. In het volgende jaar zetten we in vak A kool-
gewassen. Koolgewassen groeien immers extra door 
stikstof. Zo zijn er nog veel meer voordelen verbon-
den aan gewassenrotatie en kunnen we het gebruik 
van kunstmest en pesticiden vermijden.’

‘Omdat de mispelvruchten 
niet lang houdbaar zijn, 

vind je ze niet in de winkel. 
Het voedselbos maakt 
ons dus ook minder 

afhankelijk van de keuzes 
van grote winkelketens.’ 

Yoerick: ‘Ik geloof oprecht dat beter zorgdragen voor 
de natuur, onze tuinen en werken met herstellende 
landbouwsystemen sleuteloplossingen kunnen zijn 
voor de klimaatuitdaging. De natuur kan immers op 
een fenomenale wijze CO2 absorberen en dus mee 
een halt toeroepen aan de opwarming door CO2-gas-
sen. Uiteraard besef ik dat niet iedereen de tijd of 
ruimte heeft om een voedselbos(rand) in te richten, 
maar met eenvoudige inspanningen kunnen we echt 
wel het positieve verschil maken. Laat bijvoorbeeld 
ook eens je grasmaaisel liggen, plant een extra (bes-
sen)struikje in je tuin, probeer de tuin wat natuurlijker 
in te richten door een stukje te laten verwilderen... 
We kunnen ook met z’n allen wat meer lokale, sei-
zoensgebonden biologische groenten en fruit eten. 
Uiteindelijk heeft de klimaatuitdaging ons allemaal 
nodig!’
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‘Met ons klimaatproject kunnen we inzetten 
op meer groene speelruimtes in Hemiksem’

Ontmoet jong en gedreven klimaatgeweldV

Hemiksem is tal van geëngageerde jongeren rijk, ook als het over het klimaat gaat. Ongeveer tien jongeren uit 
onze gemeente namen deel aan het burgerparticipatieproject Atmosfeermakers. Ze dachten na over hoe Hemiksem 
klimaatvriendelijker kan worden en hoe kinderen en jongeren daar de vruchten van kunnen plukken. Natuurlijke 
speeltuigen, bomen om in te klimmen, een infiltratiekom als speelelement… Aan concrete ideeën duidelijk geen 
gebrek. Drie jonge Atmosfeermakers vertellen met veel trots en enthousiasme over hun engagement. Maak kennis 
met Haike, Mattijs en Xander.

Wat drijft jullie inzet voor het klimaat?
Haike: ‘De opwarming van het kli-
maat kan je niet negeren. Overal 
wordt er over gesproken. Als jon-
geren moeten we ook onze verant-
woordelijkheid nemen. Met ons kli-
maatproject kunnen we bovendien 
inzetten op meer groene speel-
ruimtes in Hemiksem. Als leiders 
van jeugdbewegingen zien we dat 
die broodnodig zijn. Als studente 
architectuur vind ik het dan weer 
interessant om te bekijken hoe je 
bij bouwprojecten plaats kunt vrij-
houden, zodat de natuur er zijn gang 
kan gaan.’
Mattijs: ‘Wij zijn misschien wel de 
laatste generatie die het gewoon 
was om als kind voortdurend buiten 
te spelen. We willen dat de huidige 
en toekomstige kinderen van He-
miksem dat ook nog kunnen doen. 
Extra groene speelruimtes zijn daar-
voor noodzakelijk.’
Vinden jullie dat er voldoende aan-
dacht in de samenleving is voor het 
klimaat?

Mattijs: ‘Ik denk eerlijk gezegd 
van niet. Zodra het klimaat als ge-
sprekonderwerp aan bod komt, 
wordt er over gezaagd. Klimaatac-
tivisten wekken helaas veel weer-
stand op. Mensen willen van nature 
uit ook snel resultaten zien, maar de 
resultaten van de strijd tegen kli-
maatopwarming zie je geleidelijk.’
Haike: ‘Met ons clubje zijn we toch 
al goed bezig. Ik voel wel dat ver-
schillende Hemiksemnaren blij 
zijn met ons project. Soms is het 
gewoonweg moeilijk om zelfs iets 
voor het klimaat te ondernemen, 
het blijft een complex onderwerp. 
Ons project is erg concreet en een 
win-winsituatie. Een nieuwe ”speel-
boom” is goed voor het klimaat. Hij 
absorbeert CO2 en houdt de omge-
ving zo koel. Tegelijk is het gewoon 
een toffe plek om als kind in te ra-
votten en te klimmen.’
Xander: ‘Met ons enthousiasme ge-
ven we het gevoel van hoogdrin-
gendheid voor het klimaat alvast 
door aan onze medeleiding. Zelf heb 

ik mij ook door het engagement van 
andere jongeren gerealiseerd dat 
het klimaat een zaak van ons alle-
maal is. In de verschillende jeugd-
bewegingen nemen we eveneens 
onze verantwoordelijkheid. We spo-
ren de ouders aan om hun kinderen 
zo weinig mogelijk met de auto te 
brengen. Bij onze chirokampen gaan 
de kleine kinderen met het open-
baar vervoer naar het verblijf, de 
oudere groepen komen met de fiets.’
Mattijs: ‘Op onze scoutskampen 
wekken we zelfs onze eigen elektri-
citeit op met zonnepanelen. Zeg nu 
nog eens dat de ‘jeugd van tegen-
woordig’ niks goed doet (lacht).’

Jullie hebben deelgenomen aan het 
participatietraject Atmosfeerma-
kers. Kunnen jullie daar wat meer 
uitleg over geven? 
Xander: ‘Atmosfeermakers is een 
samenwerking tussen het lokaal 
bestuur van Hemiksem en Avansa 
vzw. Deze samenwerking moet lei-
den tot een heus klimaatplan vol 
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concrete acties, mee voorgesteld en 
gedragen door burgers. Alle acties 
maken deel uit van één van de vier 
focusthema’s: groenblauwe netwer-
ken van open ruimte tot kern, kli-
maatneutrale en -bestendige woon-
wijken, lokale hernieuwbare stroom 
en klimaatvriendelijke mobiliteit.’
Haike: ‘Atmosfeermakers is gestart 
met een algemene denkgroep. Daar-
uit is dan een specifieke jeugdgroep 
ontstaan. Met deze jeugdgroep had-
den we vier samenkomsten. Eerst 
hebben we gebrainstormd over wat 
we concreet voor het klimaat wilden 
doen in Hemiksem. Aan de hand van 
onze ideeën hebben we enkele con-
crete plannen uitgetekend, vooral in 
functie van de jeugd. Zo willen we 
dat nieuwe speeltuigen echt deel 
uitmaken van de leefomgeving en 
dus enkel uit ecologische materia-
len bestaan. Daarnaast ijveren we 
voor een infiltratiekom in het parkje 
aan de Saunierlei.’
Mattijs: ‘Zo’n infiltratiekom is een 
stukje verlaagd, onverhard terrein 
waar hemelwater kan infiltreren. 
Het grondwaterniveau wordt er 
beter van én het is een leuk spee-
lelement. We hebben meteen ook 
nagedacht over hoe het parkje aan 
de Saunierlei nog fijner voor de kin-
deren kan worden. Zo denken we 
aan een drinkfonteintje. Zeker in de 
zomer wanneer er hier veel kinde-
ren dagen lang spelen, komt zo’n 
fonteintje van pas. Kinderen zouden 
dan ook niet meer met plastic, en 
dus vervuilende, drankflesjes naar 
hier komen.’

Jullie zijn duidelijk fan van Atmo-
sfeermakers. Wat is net de meer-
waarde van dergelijke burgerparti-
cipatie?
Xander: ‘Het Atmosfeermakerspro-
ject geeft aan de gewone burger de 
kans om concrete impact te hebben 
op het beleid in de gemeente. Dat 
apprecieer ik erg. Met burgerpartici-
patie kan je veel bereiken. Als inwo-
ner weet je wat je buurt nodig heeft. 
Zo hebben we suggesties geformu-
leerd over plekken waar nieuwe bo-
men het best worden geplant, zodat 
ze extra veel schaduw kunnen bie-
den en geen hinder opleveren voor 

de omgeving.’
Mattijs: ‘Dankzij dit project zien 
mensen dat niet enkel politici ver-
anderingen kunnen realiseren. Zo’n 
traject als Atmosfeermakers toont 
dat je als burger meer kan verwe-
zenlijken in je eigen omgeving dan 
je denkt.’
Haike: ‘Als je je betrokken voelt bij 
wat er in je omgeving gebeurt, zal 
je er bovendien meer zorg voor dra-
gen.’

Hoe willen jullie zelf nog meer bur-
gers betrekken bij jullie klimaat-
plannen?
Xander: ‘Hoe meer concrete pro-
jecten we in gang zetten, hoe meer 
interesse we zullen opwekken. We 
willen onze klimaatplannen ook de-
len met de leden van onze jeugdbe-
wegingen. Hopelijk zullen zij onze 
boodschap doorgeven aan hun ou-
ders.’
Mattijs: ‘Inderdaad. Als we bijvoor-
beeld kunnen vertellen dat we in 
een bos aan het spelen zijn waar 
we zelf de bomen hebben geplant 
of natuurlijke speeltuigen hebben 
opgesteld, zullen onze leden dat en-
thousiast doorvertellen.’
Haike: ‘Je hebt altijd enkele mensen 
nodig die een initiatief starten en 
zodra de plannen concreet worden, 
kan je er anderen warm voor maken. 
Dat zie ik nu ook gebeuren in onze 
leidingsploeg.’
Wat staat er nog op de agenda van 
de jeugdgroep van Atmosfeerma-
kers?
Mattijs: ‘Binnenkort zullen we onze 
plannen pitchen met de bevoegde 
schepenen en de administratie van 
het lokaal bestuur. Daarom kunnen 
we ze nu nog niet helemaal vrijge-
ven, maar binnenkort horen jullie er 
zeker meer over.’
Xander: ‘Tot nu toe hebben we voor-
al gewerkt rond het parkje aan de 
Saunierlei. We denken al na over 
andere locaties waarmee we aan de 
slag willen gaan, zoals het speel-
pleintje aan de Landbouwweg-Hei-
ligstraat nabij de Chiro. Ook willen 
we brainstormen rond fietspaden. 
Wie in een veilige fietsomgeving 
woont, zal immers minder snel 
naar de auto grijpen.’

Haike: ‘Onze zichtbaarheid wil-
len we eveneens verbeteren. We 
denken eraan om in de kledij van 
onze jeugdbewegingen aanwezig 
te zijn op de bomen- en struikver-
koop “Behaag…natuurlijk” waar we 
onze plannen kunnen delen met 
andere mensen. Verder werken we 
een “bomensponsorplan” uit, zodat 
middenstanders en burgers nieu-
we bomen in de gemeente kunnen 
sponsoren. Zo betrekken we weer 
nieuwe mensen bij het klimaat-
neutrale Hemiksem in wording.’

Benieuwd wat jij concreet voor 
het klimaat kan betekenen? 
Momenteel werken we een 
interactieve gids uit met een 
rijk aanbod aan tips om zelf je 
steentje bij te dragen aan de 
klimaatuitdaging. De gids zal 
de naam ‘Natuurbuur’ dragen en 
zal ook uitleggen hoe het lokaal 
bestuur je bij je klimaatinspan-
ningen ondersteunt. Je kan deze 
gids vanaf september raadple-
gen op www.hemiksem.be/leef-
omgeving/natuurbuur.
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AFVALOPHALING 
JULI EN AUGUSTUS

Vragen over afval? Je kan steeds terecht bij de 
gemeentelijke milieudienst: 
03 288 26 63 of  sven@hemiksem.be.

De volledige ophaalkalender vind je op 
www.hemiksem.be/leefomgeving/ophaalkalender. 

De openingsuren van het recyclagepark kan je daarin 
terugvinden op pagina 2.

Van mei tot en met september haalt IGEAN restaf-
val en gft wekelijks op maandag op. Pmd wordt om 
de twee weken opgehaald, eveneens op maandag.

GFT en restafval
maandag 4 juli
maandag 11 juli
maandag 18 juli
maandag 25 juli
maandag 1 augustus
maandag 8 augustus
maandag 15 augustus (enkel gft)
maandag 22 augustus
maandag 29 augustus

Ook het lokale verenigingsleven zet z’n schouders onder 
een natuur- en klimaatvriendelijk Hemiksem. Uitschieter 
daarbij is Natuurpunt Rupelstreek. De vereniging is actief 
in Boom, Niel, Rumst, Schelle en dus ook in onze gemeen-
te. Voorzitter Erik De Keersmaecker legt uit wat Natuur-
punt Rupelstreek concreet doet.

‘Met ons team van gedreven vrijwilligers bouwen we mo-
menteel volop een netwerk van natuurgebieden uit, langs 
Schelde, Rupel en Nete, van Maaienhoek en Kelderrijlei in 
Schelle, over het Niels Broek en de Walenhoek tot de Oude 
Netearm in Rumst.’ 

‘We schenken ook veel aandacht aan de kleinere natuur. 
Jaarlijks organiseert Natuurpunt Rupelstreek ongeveer 
vier knotacties. Het onderhoud en de bescherming van de 
knotboom is belangrijk, omdat deze boom de ideale schuil-
plaats is voor onder meer de steenuil. Met het snoeihout 
dat overbleef na enkele knotacties hebben we wilgentun-
nels opgezet, onder andere in het abdijpark. In Hemiksem 
hebben we ook samen met het lokaal bestuur en het bedrijf 
Jacobs Beton kunstnesten voor huiszwaluwen ingericht. De 
nesten bevinden zich aan de gebouwen van Jacobs Beton 
in de Herbekestraat.’ 

BEHAAG…NATUURLIJK
‘Elk jaar organiseren we tot slot “Behaag...natuurlijk” een 
heuse verkoop van haagpakketten. Dankzij deze verkoop 
heb je planten en bomen aan een mooie prijs die de plek 
van saaie tegels en hekwerk kunnen innemen. Bovendien 
maken deze planten en bomen van je tuin een waar para-
dijs voor vogels, vlinders en wilde bijen. De gekozen fruit-
boomsoorten kenmerken zich door hun formidabele bloei, 
ideaal voor wilde bijen en hommels. Terwijl het fruit, al dan 
niet afgevallen, een belangrijke voedselbron is voor vogels 
en vlinders.’ 

Bestellen kan tussen begin september 
en eind oktober via het online formulier 
op bit.ly/behaag-rupel-bestel. Op zater-
dag 26 november 2022 kan je je bestel-
ling afhalen in het Gemeentemagazijn, G. 
Gilliotstraat 50, tussen 10.30 en 11 uur.’

www.natuurpunt.be/afdelingen/natuurpunt-rupelstreek 
info@natuurpuntrupelstreek.be. 

pmd
maandag 11 juli
maandag 25 juli
maandag 8 augustus
maandag 22 augustus

papier & karton
vrijdag 22 juli
vrijdag 19 augustus

kga
vrijdag 1 juli tussen 12 uur en 15.30 uur.

De inzameling van het kga gebeurt via een kar die en-
kel op bovenvermelde dag voor het recyclagepark (G. Gil-
liotstraat 50) staat. Enkel dan kan je er dus je kga depo-
neren.  De kga-inzameling gebeurt één keer per maand, 
afwisselend op een vrijdag of zaterdag. In augustus is er 
uitzonderlijk geen kga-inzameling. 

Grofvuil op afroep   
vrijdag 29 juli

De ophaling van grofvuil gebeurt enkel na schriftelijke 
afspraak. Download daarvoor het formulier op hemik-
sem.be/leefomgeving/ophaling-grof-vuil of neem con-
tact op met de milieudienst via het telefoonnummer 
03 288 26 63.

Vereniging in de kijker
Natuurpunt Rupelstreek 
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BEWONERSDRINK
Na twee gemiste edities door je-weet-wel-wat konden we 
eindelijk weer een Bewonersdrink organiseren. Vanuit heel de 
gemeente zakten op een warme zondagnamiddag tal van He-
miksemnaren af naar Depot Deluxe om er bij een hapje en een 
drankje gezellig bij te praten. Dankzij enkele infostanden kon je 
ook ontdekken wat er momenteel in onze gemeente leeft.

SPORTSNOEPDAG
Op dinsdag 17 mei en woensdag 18 mei organiseerde de 
vrijetijdsdienst sportsnoepdagen voor de vierde leerjaren 
van Hemiksem. De leerlingen konden proeven van nieu-
we sporten en konden zich uitleven tijdens initiaties judo, 
capoeira, boksen en voetbal. 

TERUGBLIK 

ONTVANGST NIEUWE INWONERS
Net voor de Bewonersdrink, ontvingen de burgemeester en de 
schepenen bijna 200 nieuwe inwoners in de abdij. Met een 
glaasje bubbels of fruitsap in de hand kregen de genodigden te 
horen wat er allemaal te zien en te beleven valt in de gemeen-
te. De nieuwe inwoners ontvingen ook een leuk notitieboekje 
om hun Hemiksemse herinneringen vast te leggen.

THAI- EN KICKBOKSLESSEN
Wekelijks konden vrouwen hun beste thai- en kick-
bokstalent laten zien. Champions Gym Boom leerde de 
basis en technieken van de bokssport aan de deelne-
mers aan. Het enthousiasme en niveau van de groep 
waren bewonderenswaardig!
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In samenwerking met heemkundige kring Heymissen publiceren we 
hier een oude foto uit Hemiksem. Op exact dezelfde plaats hebben we 
de foto opnieuw gemaakt in 2022 .

De visput

Verzameling WDB

WELKOM OP HEYMISSEN FEST 
1 EN 2 OKTOBER
Op zaterdag 1 en zondag 2 oktober tovert de lokale 
middenstandraad de abdijweide om tot een gezellig  
Oostenrijks dorp.

Vanaf zaterdagmiddag zijn er allerlei activiteiten, 
aangeboden in kraampjes van de middenstanders 
uit Hemiksem en omgeving. Ook aan de kinderen 
is er gedacht. Zo zullen er enkele springkastelen 
zijn. Heel de namiddag is er muzikale omkade-
ring. Een jodelaar komt alle bezoekers vermaken. 
Hapjes en drankjes zijn in ruime mate aanwezig, 
aangeboden door onder meer streekproducenten 
en een gespecialiseerde macaronbereider. Op za-
terdagavond om 20 uur wordt de eerste dag van 
het oktoberfest afgesloten, met een optreden van 
de Oostengrijkse groep Alpenfever.  

Zondag 2 oktober wordt ingezet met een ontbijt 
van de Hemiksemse Oxfam Wereldwinkel. Vanaf 
de middag komen er verschillende groepen op-
treden waaronder de Queen B’s en de Gipfelf-
reunde, die een brede smaak hebben en zelfs de 
meest klassieke Vlaamse liedjes een Oostenrijkse 
toets kunnen geven.

Op beide dagen kan je, na inschrijving, aanschui-
ven aan een overheerlijke Oostenrijkse maaltijd 
met onder andere de gekende schnitzel en ap-
peltaart.

Duid dit veelbelovende weekend zeker aan in je 
agenda. Met de lokale middenstanders en de hele 
bevolking maken we er een bruisend evenement 
van. Tjuss, bis bald.


