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Onthaal Lokale Politie Schoten werkt voortaan op afspraak
Voor niet-dringende aangiftes en meldingen
werkt de Lokale Politie Schoten voortaan met
een onthaal op afspraak. Dankzij deze nieuwe
aanpak kan het korps meer dienstverlening
op maat bieden aan de Schotenaar met het
oog op de uitdagingen van de toekomst.

• Je weet meteen welke documenten nodig
zijn voor je aangifte. Zo bespaar je een extra
trip naar het commissariaat.
• De inspecteurs zullen nog vaker aanwezig
zijn op straat omdat ze niet meer moeten
wachten op aangiftes op kantoor.

Deze vernieuwing heeft zowel voordelen voor
de Schotenaar als voor de politie zelf:
• Met onthaal op afspraak zijn wachttijden aan
het loket verleden tijd. Je kiest het moment
dat jou het best past.
• Voor elke afspraak wordt voldoende tijd
voorzien zodat je jouw verhaal in alle rust
kan doen.

Eenvoudig en online
Surf naar de website van de zone (www.
politieschoten.be) en plan je afspraak op het
moment dat jou het best past. Op de website
vind je ook veel informatie over de verschillende mogelijke meldingen en aangiftes en
hoe de politie die behandelt. Geef aan waarom

je een afspraak nodig hebt en geef een korte
beschrijving van wat jou overkomen is. Zo
kan de inspecteur zich voorbereiden op jouw
bezoek. Als er iets onduidelijk of niet correct
is, word je telefonisch gecontacteerd.
Als je online geen afspraak kan maken of
vragen hebt, kan je telefonisch contact opnemen tijdens de openingsuren: op weekdagen
tussen 7u en 19u, tijdens het weekend en op
feestdagen tussen 9u en 17u. Je hoeft niet
speciaal langs te komen op het commissariaat.
Lokale Politie Schoten benadrukt dat het korps
nog steeds 24/7 klaarstaat voor dringende
oproepen. Wie in nood is, belt 101 voor hulp.

Alle clubs en
verenigingen op
één plaats
Eén keuzemenu voor noodnummers 112 en 101
In een noodsituatie kan je vanaf nu zowel
112 als 101 bellen om één van de drie
hulpdiensten (brandweer, ambulance of
politie) te bereiken.

Dringend hulp nodig?
1. Bel naar het noodnummer 112 of 101
2. Luister naar de boodschap : “Noodcentrale.
Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor
politie, druk 2.”
3. Maak je keuze: 1 of 2. Je wordt verbonden
met een operator die onmiddellijk de

Wegens succes herhaald:
22 april buitenspeeldag!
Gooi voor een keertje die Playstation of Xbox
aan de kant en zet de tv af. Blaas het stof van
je voetbal, trek je rolschaatsen aan of kom
gewapend met een doos stoepkrijt naar de
buitenspeeldag op woensdag 22 april 2020.
Om zoveel mogelijk kinderen (én ouders) naar
buiten te krijgen, organiseert de jeugddienst
leuke activiteiten in het park van Schoten. Vertel het aan al je vrienden en omcirkel woensdag
22 april 2020 in je agenda. Zelfs Ketnet sluit
tussen 13u en 17u de deuren. Je hebt dus
geen enkele reden om binnen te blijven!
Meer informatie volgt in de komende weken
via www.facebook.com/jeugddienst.schoten.
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hulpdiensten kan sturen.
4. Als je geen keuze maakt, herhaalt de
boodschap zich: “Voor ziekenwagen of
brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.
Blijf aan de lijn. We verbinden u door.”
5. Als je dan nog geen keuze maakt, word
je automatisch doorgeschakeld naar de
noodcentrale.
Natuurlijk word je in alle gevallen geholpen,
ook als je geen of de verkeerde keuze maakt.
Bij een verkeerde keuze schakelt de operator
je door naar de juiste noodcentrale.

Ethisch atletisch
Dit jaar wordt in onze gemeente een breed
project rond ethisch sporten uitgerold. De
gemeentelijke sportdienst werkte vorig jaar
achter de schermen hard aan een beleid
om sportclubs hierin te ondersteunen.
Denk aan infosessies en workshops rond
seksueel grensoverschrijdend gedrag,
respect voor scheidsrechters en gedrag
van sportouders. Nog voor de start van de
campagne mag onze gemeente hiervoor al
een trofee op de schoorsteenmantel zetten.
Deze werd in december 2019 uitgereikt door
Panathlon Vlaanderen, de organisatie die
zich bezig houdt met ethiek in de sport. Met
die prijs van 3000 euro krijgt de campagne
dit jaar alvast een goed duwtje in de rug!
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Speel je graag tennis, maar heb je nog geen
leuke club gevonden? Zijn je (klein)kinderen
nog op zoek naar een leuke jeugdvereniging
of misschien is een fotoclub meer iets voor
jou? Sinds januari 2020 vind je een overzicht
van alle Schotense verenigingen op www.
schoten.be/verenigingenmodule.
Via de handige zoekfunctie vind jij in
de databank onmiddellijk de geschikte
jeugdvereniging, sportclub, wijkvereniging,
seniorenbond… Zo breid je snel en gemakkelijk je sociale leven in onze gemeente
verder uit!

Staat jouw vereniging
er nog niet bij?
De bestaande lijsten van verenigingen op
www.schoten.be zijn verdwenen. We werken
vanaf nu enkel nog met de nieuwe databank.
Wil je dat jouw vereniging nog te vinden is
voor de Schotenaar? Meld je aan via www.
schoten.be/user/register. Het neemt maar
vijf minuutjes in beslag.
Vul de gevraagde gegevens in. Kijk goed
na of alles klopt! Duid onderaan aan of je
vereniging gebruikmaakt van de vrijetijdspas.
Kruis onderaan het vakje ‘Ik aanvaard de
voorwaarden’ aan. Bewijs ook even dat je
geen robot bent. Je krijgt een e-mail die je
aanvraag bevestigt.
Een medewerker van de gemeente keurt je
aanvraag goed. Daarna krijg je een bevestiging via mail met een link om je wachtwoord
in te stellen. Voilà, je bent nu aangesloten op
de verenigingendatabank.
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Loop mee tegen kanker
Op 16 en 17 mei 2020 komt Levensloop
naar Schoten: een feestelijk en sportief
evenement met als doel geld in te zamelen
om de strijd tegen kanker aan te gaan.
Het opzet is simpel: gedurende 24 uur
lossen teams elkaar af tijdens een loop- en
wandelestafette. Er moet telkens minstens
één persoon per team op de piste staan.
Waarom 24 uur? De 24 uur symboliseren het
voortdurend gevecht van patiënten en hun
naasten tegen de ziekte. Kanker slaapt nooit.

Cafetaria’s worden buurtrestaurants
De cafetaria’s van de lokale dienstencentra
werden omgetoverd tot echte buurtrestaurants. Je kan er dagelijks terecht voor een
warme middagmaaltijd of lekkere snack in
een gezellig kader.
Nieuw is dat je voortaan niet meer met je
plateau hoeft aan te schuiven, maar dat je
bediening aan tafel krijgt door vaste vrijwilligers en medewerkers.

Aan de prijzen verandert er niets. Er zijn wel
enkele kleine wijzigingen aan de drankkaart.
En geen paniek: de frietjesdag op woensdag
blijft ook!
Buurtrestaurant Cogelshof (Deuzeldlaan
49) en ’t Dorp (Jozef Van Craenstraat) zijn
dagelijks van 12u tot 13u30 geopend voor
een warme maaltijd. De cafetaria's zijn open
van 13u30 tot 17u.

Aanmeldsysteem
Schotense kleuteren lagere scholen

Stichting tegen Kanker
De opbrengst van Levensloop gaat integraal
naar de Stichting tegen Kanker. De Stichting
heeft maar één ambitie: zoveel mogelijk vooruitgang in de strijd tegen kanker boeken. Zo
zorgt de stichting voor financiële steun voor
het oncologisch onderzoek in België, zorgt ze
voor sociale dienstverlening voor patiënten
en hun naasten, promoot ze een gezonde
levensstijl en informeert ze rond het thema.

Sinds 2019 werken alle Schotense basisscholen met een centraal aanmeldsysteem.
Het aanmeldsysteem geldt enkel voor
kinderen die voor de eerste keer worden ingeschreven of van school willen veranderen.

Neem jij mee de strijd op tegen kanker? Stel
een team samen, schrijf je in en maak je klaar
voor een onvergetelijke ervaring. Inschrijven
kost 10 euro per persoon en kan via www.
levensloop.be.

Als je je kind wil inschrijven voor het schooljaar 2020-2021 surf je naar www.aanmelden.
schoten.be. Vul alle gegevens van je kind
in en geef de (maximaal drie) scholen
op waarvoor je je kind wil aanmelden. De
aanmeldperiode loopt nog tot en met dinsdag
31 maart 2020 tot 17u.

Geen zin in een sportieve uitdaging maar wil
je wel helpen? Levensloop Schoten is nog op
zoek naar vrijwilligers en standhouders met
eten, drankjes en animatie. Meer informatie
bij voorzitter Gwen Peeters: 04 92 25 70 69.

Meer informatie vind je op www.schoten.be/
aanmeldsysteem of bij het Huis van het
Kind: Curielaan 1 (maandag tot donderdag
van 9u tot 12u), 04 99 92 62 36 of
huisvanhetkind@schoten.be.

Doe mee!

Opvang vinden voor je kleinste koter? Da’s kinderspel!
Op www.opvang.vlaanderen krijg je sinds
kort een overzicht van het opvangaanbod in
Schoten voor baby’s of peuters van 0 tot 3
jaar. Opvang.Vlaanderen geeft een overzicht
van zowel groepsopvang (een opvang met
minimaal 9 kindjes) als gezinsopvang
(maximaal 8 kindjes).
Je vindt er de juiste kinderopvang op een
overzichtelijke, snelle en gemakkelijke manier:
• Surf naar www.opvang.vlaanderen
• Maak een account aan
• Zoek de juiste kinderopvang
• Vul alle gegevens in en dien je aanvraag in
Nu je de aanvraag hebt afgerond, krijg je zo
snel mogelijk antwoord van de opvanglocatie.
Als ze plaats hebben, wordt je aanvraag
goedgekeurd en krijg je een berichtje om
verder af te spreken.
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Wanneer de opvanglocatie geen plek heeft op
de voorgestelde data zijn er twee opties: de
opvang stuurt een bericht met alternatieve
data of je zoekt verder naar een andere kinderopvang. Zo simpel kan het zijn!
Heb je toch nood aan ondersteuning of zit je
met vragen? Neem dan contact op met het
lokaal loket kinderopvang via kinderopvang@
schoten.be of 03 685 19 18.

Huis van het Kind
Samen met het kinderopvangplatform lanceerde het Huis van het Kind ook hun nieuwe
website: www.huisvanhetkindschoten.be.
Bij het Huis van het Kind vind je verschillende
organisaties die je helpen met alles wat met
opvoeden en opgroeien te maken heeft.
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SCHELDEPRIJS

SCHOTEN

1
MARKTPLEIN + TENT

08/04/2020

Je kan er de koers volgen op een
groot scherm. En na de aankomst
ligt het epicentrum van het
feestgedruis op het marktplein en
in de tent (voor de VIPS) .

TIP
Zondag 5 april 2020 kan je
in de tent gratis op een groot
scherm naar de Ronde van
Vlaanderen komen kijken.
Na afloop van de wedstrijd
is er feest onder begeleiding
van een liveband.
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CHURCHILLLAAN
Aankomst tussen 17u en
17u30.
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Theofiel van
Cauwenberghslei
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Wie wordt de winnaar
van de Scheldeprijs
2020?
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HOEK KRUININGENSTRAAT-CALESBERGDREEF

KASTEEL

HOOGMOLENBRUG

METROPOOLSTRAAT

VIP-dorp.

Uitkijkpunt: vanop de Hoogmolenbrug heb je een perfect 360
graden uitkijkpunt over de
koers.

Mogelijke waaiervorming.

Tijdens de laatste ronde wordt
het hier menens. De sprintersploegen vechten hier voor
een goede positie omdat het
verderop versmalt.
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HOEK RODEBORGSTRAAT
EN GELMELENSTRAAT

RODEBORGSTRAAT

RODEBORGSTRAAT

De renners krijgen hier de
laatste keer mechanische
assistentie. Wil je graag een
weggegooide bidon te pakken
krijgen? Hier liggen de beste
kansen.

Bevoorradingspost: Hier krijgen
de renners een extra gelletje of
bidon.

De renners passeren de Theofiel
Van Cauwenberghslei na twee
bochten gemaakt te hebben. De
baan heeft hier ook een lichte
hellingsgraad, waardoor de
sportmannen ietsje trager
voorbij rijden. Wil je je
sportidool eens van dichtbij
zien, dan is dit een leuk plekje.
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Na een fotogenieke doortocht
onder de boog van het
Marktplein komen de renners in
de Gelmelenstraat terecht, waar
ze recht op je af lijken te rijden
voordat ze een scherpe bocht
richting Rodeborgstraat nemen.
Beste plekje? Aan voormalig
restaurant El Rincon.
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WIN!

Schoten

Op de Villerslei (ter hoogte van
de Sluizenstraat) zie je de
renners via brug 14 de Vaart
oversteken. Ter hoogte van de
Lindenlei kan je de atleten de
bocht richting Alfons Servaislei
zien nemen.

Onze redactie geeft vijf VIP-duo-tickets weg.
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BROEKSTRAAT (WIJNEGEM)
De renners trotseren hier een
kasseistrook van 1700 meter.
Zwaar voor de benen, dus de
koers vertraagt hier. Ideaal om
je favoriete atleet wat langer van
dichtbij te kunnen bekijken of
een bemoedigend woordje toe
te spreken.

1.

Post op je Facebookprofiel je leukste
Scheldeprijsherinnering. Sluit je bericht af
met #Scheldeprijs2020.

2.

Als je een foto toevoegt, telt je deelname
dubbel.

3.

Zet de privacy-instellingen voor je status op
‘openbaar’.

Winnaars worden verwittigd op 23 maart. Met
het VIP-ticket krijg je vanaf 16u toegang tot de
Martouginclub (Markt) om de plaatselijke ronden
te volgen. Van 17u30 tot 21u ben je welkom op
de receptie in de VIP-tent bij het Kasteel.

7
KRUISPUNT VAN DE KAAK
MET DE
WIJNEGEMSTEENWEG
Op het kruispunt met de Kaak en
de Wijnegemsteenweg zie je de
renners recht op je afkomen om
ze dan na een scherpe bocht te
5
zien wegrijden.
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Gemeente wil Schoten bruisend houden
Goed nieuws voor de stamgasten van Café Breughel op het marktplein. Na een tijdelijke sluiting omwille van de
opzeg van het huurcontract, opende het café eind februari opnieuw haar deuren in het pand aan de overkant. Heidi
Mertens, dochter van Breughelbaas Raoul, zal het café overnemen. “Papa, ik zou het fijn vinden dat je af en toe nog
eens mee achter de toog komt staan”, zegt ze. Waarop Raoul knipoogt: “Heb ik jou ooit al iets kunnen weigeren?”
Na 36 jaar, de maximumhuurtermijn, kwam
er plots een einde aan het huurcontract van
Raoul Mertens. ‘Den Breughel’ zou ophouden te
bestaan. Maar dochter Heidi wil het café graag
verderzetten. Het voormalige immokantoor,
waar de nieuwe Breughel zal komen, stopte
ermee in december. Een unieke kans. “We
hebben deze opportuniteit gegrepen om de
kansen op een doorstart van de Breughel te
vergroten”, klinkt het bij de gemeente die ook
eigendom is van dat pand.

Een bewogen opruim
Sinds begin januari wordt er hard gewerkt in
zowel de oude als de nieuwe Breughel. “Het
is een bewogen opruim geweest”, vertelt
Heidi. “We hebben heel wat oude caféspullen
gevonden, maar ook oude foto’s. Je mag niet
gaan zitten om ze ‘even’ te bekijken, want dan
ben je meteen enkele uren kwijt”, lacht ze.
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Een combinatie van oude en
nieuwe Breughel
Behalve de locatie en een lichtelijk veranderd
interieur, zal er niet veel veranderen aan het
concept van de oude Breughel. “Het zal een
combinatie van oud en nieuw worden”, zegt
Wesley, de echtgenoot van Heidi. Wesley is
brandweerman bij de brandweer in Antwerpen,
maar heeft speciaal verlof genomen om de
Breughel te verhuizen. “Jammer genoeg kunnen we de toog niet meenemen, maar we gaan
hem zo goed mogelijk proberen na te maken.
Wel nemen we een stuk van de lambrisering en
een aantal banken mee. Zo blijft de eigenheid
en het karakter toch bewaard.”

Thuis voelen
“De mensen gaan zich opnieuw thuis voelen
aan de toog”, zegt Heidi. Heidi zal fulltime
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achter de toog van de Breughel staan. “Samen
met papa, ook een stuk verplaatsbaar decor”,
lacht ze. “Binnen enkele maanden is het hier
trouwens al groot feest, want op 1 mei wordt
papa 70 jaar!”

Win-win
De burgemeester is een gelukkig man: “Ons
marktplein is het hart van Schoten. Wil je bloed
door het hart pompen, dan moeten de aders
open en vol zuurstof zijn”.
“Met de heropening van café Breughel willen
we ons marktplein bruisend houden. Breughel
2.0 is een win-win situatie. Het is niet alleen
een win voor de mensen zelf, maar ook voor
de Schotense gemeenschap. Samen komen
we er. Onze werkgroep is Heidi, Wesley en
Raoul dankbaar voor hun engagement en wij
wensen hen veel succes.”

[ cultuurcentrum ]

De stop is eraf: proef het Pompbier
Exclusief biertje zorgt voor een totaalbeleving van het cultuurcentrum
komen. In die tank moest het brouwsel vier
tot zes weken ‘uitgisten’, wat ervoor zorgt dat
de suikers omgezet worden in alcohol.
“Na vier weken kon je al bier herkennen in het
brouwsel”, lacht Joren. “Om een kleine ‘sprankel’ toe te voegen werd er nog champagnegist
toegevoegd voordat het bier gebotteld werd.”
Daarna moesten de flesjes nog twee weken
narijpen in een warmtekamer.

Fris en licht fruitig
Dat het Pompbier met liefde en zorg gemaakt
werd, kan je dus wel zeggen. Het cultuurcentrum is dan ook heel fier op haar eigen,
exclusieve bier. “Qua smaak valt het niet te
vergelijken met andere bieren op de markt”,
knipoogt Joren. Het tripelbier heeft een
alcoholpercentage van 7,2%. Bij het drinken
van het Pompbier herken je toetsen van citrus
en hout, wat zorgt voor een frisse, licht fruitige
en rijpe smaak.

Kaekelepomp
Het tripelbier werd niet zomaar tot Pompbier
gedoopt. “De naam is een knipoog naar
de Kaekelepomp die vroeger op de plaats
van het cultuurcentrum stond en waar het
cultuurcentrum ook haar naam aan te danken
heeft”, vertelt Joren. “Ze kreeg daarom ook een
prominente plek op het etiket.” De Kaekelepomp was naast een belangrijke waterbron
ook een geliefkoosde ontmoetingsplaats voor
Schotenaren, precies wat het cultuurcentrum
nog steeds wil zijn.

500 liter
De Kaekelaar heeft voortaan haar eigen goed bier, toegankelijk voor een breed publiek”,
bier. Samen met de vernieuwde inrichting belooft Joren.
van de Foyer in de Kaekelaar moet het
Filteren, koken en gisten
Pompbier voor een totaalbeleving van het
cultuurcentrum sloeg samen met brouwer
cultuurcentrum zorgen. “Van zodra je het Het
Ken Naessens (bekend van Thuisbrouwerij De
cultuurcentrum binnen stapt, kan je cul- Vierkante Meter) de handen in elkaar om een
tuur letterlijk proeven”, zegt Joren van het uniek tripelbier te ontwikkelen. In een gespecialiseerde microbrouwerij in Moerkerke werd
cultuurcentrum.
het Pompbier met de grootste zorg gebrouwd.
De bierliefhebbers onder de Schotenaren
konden tijdens de Warmste Week van 2018 al
eens proeven van het Pompbier. Nu is het frisse
bier terug, en kreeg het een smaakupdate.
Volgens een strikt geheim en volledig eigen
recept werd het gebrouwen tot perfectie op
maat van de Schotenaar. “Het is een eerlijk,

“We vertrokken om 5u ’s ochtends richting de
microbrouwerij, zodat we zeker op tijd konden
starten”, vertelt Joren. Dat bleek ook nodig,
want om de eerste fase van het brouwproces
af te ronden bleek er maar liefst 13 uur
nodig. Het brouwsel wordt in deze eerste fase
verschillende keren gefilterd en gekookt, om
dan uiteindelijk in een grote tank terecht te
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Er werd 500 liter van het Pompbier op flesjes
gezet. Proeven kan in de vernieuwde foyer
van De Kaekelaar. Daar kan je ook je eigen
bierpakketje met vier flesjes kopen voor
15 euro. Afhankelijk van de reacties en het
succes van het project wordt het Pompbier
opnieuw gebotteld. “Voorlopig blijft het dus
zeer exclusief met een gelimiteerde oplage”,
lacht Joren. “Wie graag eens proeft, kan er dus
maar beter snel bij zijn.” Schol!

Openingsuren
Foyer De Kaekelaar
Dinsdag tot vrijdag: van 11u tot 18u
Zaterdag: van 10u tot 18u
Combineer je Pompbier met een lekkere
dosis cultuur. Bekijk het programma op:
www.ccschoten.be/programma.
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[ klimaatkapitaal ]

Deze projecten strijden om klimaatkapitaal
Gemeente Schoten heeft een ambitieus klimaatplan uitgewerkt. Het doel? De CO2-uitstoot terugdringen en de
gemeente weerbaar maken tegen de effecten van de klimaatverandering. Daarom lanceerden we het Klimaatkapitaal, en trokken 60.000 euro uit voor klimaatprojecten van burgers.
Een beter idee dan mémé? De slogan van het Klimaatkapitaal
prikkelde bij veel Schotenaren de creativiteit. Verenigingen,
individuele burgers, het jeugdhuis en scholen dienden
interessante projectvoorstellen in. Het schepencollege
verklaarde 16 projecten ‘ontvankelijk’. Zij mogen nu hun
project verder uitwerken tot 1 april 2020. Daarna is het
aan de Schotenaar en de externe jury om te beslissen
welke projecten een financiële ondersteuning van maximaal
20.000 euro krijgen.

De selectie
CIRCULAIRE ECONOMIE
• GOAS Houten Producten
Het vierde jaar Houtbewerking van het
Atheneum Schoten maakt vogelnestkastjes, bijenhuisjes, insectenhotels…
uit gerecycleerd materiaal. Er wordt ook
samengewerkt met een dagcentrum voor
personen met een beperking. Leerlingen van
het vijfde jaar Economie-Marketing staan in
voor de verkoop.
Atheneum Schoten is nog op zoek naar
bruikbare materialen zoals houtafval om
deze producten te maken.
• Schoten Circulair
Schoten Circulair wil op een laagdrempelige
manier experimenteren met herstelcafés,
workshops en tuin- en keukenateliers. Het
project voorziet ook een ‘materialenbib’
waar gereedschap met elkaar kan worden
gedeeld.
MOBILITEIT
• Bakfiets-deelsysteem
Bakfietsen worden steeds populairder. Maar
ze zijn nog steeds prijzig in aankoop. Een
deelfietssysteem is ideaal voor Schotenaren
die sporadisch een (elektrische) bakfiets
willen gebruiken.
• De scholen van Schoten op de fiets
Fietsen is gezond, goedkoop en goed
voor onze luchtkwaliteit. Via een digitaal
beloningssysteem wil dit project ouders
en kinderen die zich duurzaam verplaatsen
belonen.
Lokale handelaars die het project willen
ondersteunen via sponsoring mogen ook
contact opnemen!

BIODIVERSITEIT
• Insecten- en bijentuin Woonzorgcentrum
Vordenstein
Grote plannen voor het Woonzorgcentrum
Vordenstein! Om de biodiversiteit en lokale
luchtkwaliteit te verbeteren plannen ze de
aanleg van 1.000 vierkante meter bijen- en
insectentuin met inheemse planten.
• Fruit in de wijk
Wijkverenigingen Atheneum en Donk willen
op diverse publieke plaatsen fruitbomen,
notenbomen en bessenstruiken aanplanten
en beheren. Daarnaast willen ze iedereen
aanmoedigen om ook een fruitboom in eigen
tuin te planten.
• Open Kaddish & Kaddish Buurttuin
Jeugdhuis Kaddish wil haar tuin zoveel mogelijk ontharden, vergroenen en toegankelijk
maken voor de hele buurt. Ook het dak wordt
omgevormd tot een daktuin met bijenkasten
van een lokale imker en eigen gekweekte
groenten en fruit. De oogst wordt gedeeld
met de buurt, bezoekers en gebruikt om te
koken bij eigen evenementen.
ENERGIE
• Warmte Net Schoten
Warmte Net Schoten wil restwarmte en
duurzame warmte van bedrijven op een
betaalbare manier delen met gezinnen,
kantoren en andere bedrijven.
• De Groenste School
Sint-Lutgardis is een openluchtschool en
heeft de ambitie om de Groenste School
van Schoten te worden. Ze willen hun
verwarmingssystemen en het opwekken
van warm water optimaliseren, inzetten
op hernieuwbare energie en de openluchtlokalen nog energie-efficiënter maken.
Daarnaast zullen ze de schoolgronden
ontharden, groenwanden en extra bomen
aanplanten.
• Zon op de daken voor iedereen
Daken van parkeergarages zijn vandaag
nog voor een groot deel onbenutte ruimte.
‘Zon op de daken voor iedereen’ wil graag
op grote oppervlaktes van parkeergarages
collectief zonnepanelen plaatsen, gekoppeld aan een opslag in zoutwaterbatterijen.

Interesse om mee te werken aan een project?
Neem contact op met de
milieudienst via milieudienst@schoten.be.

infoschotenmaart
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• Schot(en) in het klimaat
‘Schot(en) in het klimaat’ is een burgerparticipatieproject dat met geëngageerde
burgers verschillende projecten wil uitrollen.
Denk maar aan zonnedaken op (semi)
publieke gebouwen, circulaire initiatieven,
elektrische deelwagens en –fietsen…
• Ieder zijn (eigen) klimaatplan
Doel van het project is om iedere Schotenaar
zijn eigen klimaatplan te geven om zijn woning, vervoer, eet- en koopgedrag klimaatbestendig te maken. Hierdoor krijgen burgers
op een laagdrempelige manier meer begrip
én beter grip op de klimaatverandering.
ADAPTATIE
• Bomenbank met infiltratievoorziening
Dit project voorziet de aanleg van een
gemeentelijke bomenbank. Door lokaal te
zaaien, op te kweken en uit te planten wordt
er niet alleen bespaard op kosten en CO2uitstoot, maar zijn de bomen ook resistenter
tegen ziektes. Het project hoopt op termijn
geboortebomen te kunnen schenken aan
pasgeboren Schotenaren.
• Eethuisbeek als groenblauw verbindings
lint
De wijk Deuzeld is dichtbebouwd en er
ontbreken rustige zithoeken voor burenpraatjes. De initiatiefnemers willen zoveel
mogelijk de open ruimte op de oevers van
de Eethuisbeek bewaren en herinrichten als
kleine groene zones met zitbanken.
• OHwapp
Een ambitieus project dat de opslag van
hemelwater in bestaande opslagtanks wil
automatiseren en maximaliseren via een
smartphoneapplicatie. Op basis van voorspellingen van het KMI wordt de opslagtank
leeggepompt. Zo wordt wateroverlast bij
hevige regenbuien verminderd.
• Regenwateropvang basisschool Ter Linde
Basisschool Ter Linde wil inzetten op een
systeem van natuurvriendelijke wateropvangsystemen. Daarbij willen ze hun
terreinen verder ontharden en inzetten op
sensibilisering naar de ouders, de omgeving
en de burgers van de toekomst aan de
schoolbanken.

[ milieu ]

Primeur:
Schoten plant het allereerste
Tiny Forest® van België aan
Wat is een Tiny Forest®?
Een Tiny Forest® of ‘minibos’ is een dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van 200
vierkante meter. Dat is ongeveer even groot
als een tennisbaan. Daarop worden minstens
600 bomen geplant. Door een slimme methode (ontwikkeld door de Indiase ingenieur
Shubhendu Sharma) groeit het bos op maar
liefst 10 jaar uit tot een volwaardig ecosysteem. Dat komt omdat er op de relatief kleine
oppervlakte heel veel bomen worden geplant.
Daardoor dwingen de bomen elkaar om zo snel
mogelijk te groeien, in de strijd om zonlicht.
Ter vergelijking: een normaal bos heeft vaak tot
100 jaar tijd nodig om volwassen te worden.
Opgelet: noem niet zomaar elk minibos een
Tiny Forest®. Om het een Tiny Forest® te

mogen noemen moet het bos aan heel wat
voorwaarden voldoen, streng in de gaten
gehouden door het Instituut Voor Natuureducatie (IVN). Zo moeten er minstens 3 tot 5
bomen per vierkante meter staan en moet
het bos minstens 10 jaar lang ongestoord
kunnen groeien.

Wat maakt het zo speciaal?
Een Tiny Forest® is tot wel 30 keer dichter
begroeid en maar liefst 100 keer biodiverser
dan een traditioneel bos. Dat komt omdat
het bos bestaat uit 25 verschillende soorten
inheemse bomen. Inheemse planten zijn beter
bestand tegen ziektes en trekken op hun beurt
weer meer insecten, vogels en andere dieren
aan dan exotische planten.  
Daarnaast zijn er de gekende voordelen van
een bos: het vergroot de waterbergingscapaciteit bij overvloedige neerslag, het verbetert
de luchtkwaliteit en biedt verkoeling bij grote
hitte. En dat komt de buurtbewoners alleen
maar ten goede!

Waar komt het Tiny Forest®?

Het Tiny Forest in Utrecht is al stevig gegroeid.

Het eerste Tiny Forest® van België wordt aangeplant op Campus Kajee. Het wordt meteen
dé standaard voor alle volgende minibossen
in België. Goodplanet zal in opdracht van het
Instituut Voor Natuureducatie zorgen voor de
verdere uitrol van Tiny Forests® in België.

Deelfietsenproject
breidt uit
Een klein jaar na de lancering van Mobit,
zijn er al zo’n 1.000 gebruikers van de
knalgroene deelfietsen. Een succes! Het
gemeentebestuur besloot dan ook om het
project verder uit te breiden met bijkomende
dropzones, maar ook met maatregelen om
‘wildparkeren’ tegen te gaan.
Het opstartjaar werd in samenwerking met
Mobit grondig geëvalueerd. Ook vanuit de
gebuikers kwamen enkele waardevolle
suggesties naar voren.

Meer dropzones
Zo wordt het aantal dropzones in onze
gemeente opgetrokken van 17 naar 28. Het
gemeentebestuur hoopt hiermee het aantal
fietsen dat buiten de dropzones geparkeerd
wordt, te beperken. Er is nu zo goed als altijd
een dropzone in de buurt van je bestemming,
waardoor de drempel om de fiets juist te
parkeren hopelijk kleiner wordt. Nieuwe
dropzones vind je bijvoorbeeld aan het
rondpunt op de Churchilllaan ter hoogte van
de Kasteeldreef, aan het ontspanningslokaal
Schijnpark en aan TC De Gym.

Wildparkeren veel duurder

Aanplant met Zuhal Demir

Een hart van hout

Op zondag 15 maart 2020 wordt het Tiny Forest® onder het
goedkeurende oog van Vlaams minister voor Omgeving Zuhal
Demir aangeplant. Zo’n 600 bomen krijgen op die dag een
plekje op het terrein.

Binnenkort krijgt de Botermelkbaan haar
langverwachte veilige fietspaden. Helaas
kon de aanleg van deze fietsinfrastructuur
niet gerealiseerd worden zonder het kappen
van 400 bomen. Het gemeentebestuur gaf
al een financiële bijdrage aan het Boscompensatiefonds, maar neemt nu met de aanplant van het nieuwe Tiny Forest® en de 600
bijhorende bomen een bijkomende stap in
het compenseren van de gekapte bomen.  

Na de aanplant wordt het Tiny Forest® twee jaar afgesloten,
zodat het bos in alle rust kan groeien. Enkel georganiseerde
wandelingen met leerkrachten en ‘boscoaches’ opgeleid
door partner Goodplanet zijn toegestaan. Na twee jaar is het
Tiny Forest® voldoende ‘opgeschoten’ tot een bos en kan
er naar hartenlust ontdekt, gespeeld en gewandeld worden
door iedereen.
Zin om mee geschiedenis te komen planten op zondag 15
maart 2020? Blaas het stof van je schop, warm je groene
vingers op en schrijf je in via milieudienst@schoten.be. We
verwachten de ingeschreven aanplanters om 10u aan Campus
Kajee, Alice Nahonlei 65.  

In januari van dit jaar werden er ook 200
jonge boompjes aangeplant door de Burgemeester Marnixschool in het gemeentepark,
nadat er eerder in 2019 bosbeheerwerken
werden uitgevoerd. Door deze verjongingskuur kan het gemeentepark er weer een
poos tegenaan!
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Ook werd de operationele zone binnen de
gemeente Schoten verkleind. Parkeer je
binnen de operationele zone je fiets op straat
en dus niet in een dropzone, dan betaal je
een toeslag van 0,45 euro. Doe je hetzelfde
buiten de operationele zone, betaal je een
toeslag van 5 euro. De operationele zone binnen Schoten omvatte bij de opstart van het
deelfietsenproject het volledige grondgebied.
Na de bijsturing omvat deze ruwweg het
centrumgebied. Ook op die manier wil het
gemeentebestuur ‘wildparkeren’ van fietsen
op minder drukke plaatsen tegengaan.

Enkele cijfers
1.000 Mobit-gebruikers
6.884 fietsritten
17.560 kilometer afgelegd
6.999 kilogram CO2-uitstoot vermeden

infoschotenmaart

[ meerjarenplan ]

De grootste investeringen van deze legislatuur
Het college van burgemeester en schepenen werkte een jaar lang hard aan een meerjarenplan voor deze legislatuur. Het resultaat kan je lezen in een lijvig document dat maar liefst 233 pagina’s telt. Wij maakten alvast een
selectie van de grootste investeringsprojecten voor 2020-2025.

Renovatie bejaardenflats

Het bestuur trekt maar liefst 53 miljoen euro uit voor de realisatie van de
meerjarenplanning. Tijdens deze legislatuur wordt er vooral geld uitgetrokken voor infrastructuurprojecten. Hoewel de onderstaande selectie vooral
over ‘materiële’ zaken gaat, vergeet het bestuur zeker niet in te zetten op
het sociale luik. Denk maar aan projecten rond preventie en detectie van
kinderarmoede, activeringsprojecten rond woonbegeleiding en plannen rond
psychosociale hulpverlening. De kosten hiervan zijn beperkter en zijn daarom
niet opgenomen in het investeringsbudget.

1 miljoen

De 42 bejaardenflats in de Jozef Van Craenstraat zijn
toe aan renovatie. Het bestuur trekt hier 1 miljoen euro
voor uit.

Nieuw Huis van het Kind
1 miljoen

Politie en brandweer

Het huidige Huis van het Kind barst uit zijn voegen en
heeft nood aan uitbreiding. Daarom wordt er in 2023
een nieuw Huis van het Kind gebouwd in de Curielaan.
In het nieuwe Huis van het Kind zullen alle gemeentelijke
diensten die te maken hebben met jeugd en gezin komen
te zitten. Met het Huis van het Kind als centrum wordt een
gecoördineerd gezinsbeleid verder uitgewerkt.

6 miljoen

Veiligheid en leefbaarheid zijn de hoekstenen van
de maatschappij. Gemeente Schoten investeert 3,3
miljoen in de Lokale Politie Schoten en 2,7 miljoen in de
brandweer. Er wordt onder andere geïnvesteerd in nieuwe
technologieën die de veiligheid van de Schotenaren zal
bevorderen.

Duurzaamheid gemeentelijke gebouwen
4 miljoen euro

Centrumvernieuwing
9,5 miljoen

Om onze gemeentelijke gebouwen klaar te maken voor
de toekomst trekt het bestuur 4 miljoen euro uit. De
gebouwen worden duurzamer gemaakt, beter beveiligd
en de onderhoudsachterstand wordt weggewerkt.

Het gemeentebestuur kiest resoluut voor de volledige
renovatie van de Forumgebouwen en het Gelmelenhof.
Hiervoor wordt ongeveer 7,5 miljoen euro uitgetrokken.
Met de renovatie van het Gelmelenhof investeert het
bestuur in cultuur en onderwijs. Het gerenoveerde gebouw
zal de nieuwe thuishaven voor de afdeling Beeldende
Kunsten van de Academie worden.

Duurzaamheid openbare ruimte
1,5 miljoen

Gemeente Schoten kiest voor een versnelde omschakeling
van de straatverlichting naar dimbare led-technologie. Zo
wordt het comfort van de bewoners en de weggebruikers
verhoogd. Ook voor de CO2-uitstoot is de omschakeling
positief: de levensduur van led-verlichting is 50.000 uur
langer en bovendien is led veel energie-efficiënter. Omwille
van de omschakeling naar led wordt ook het brandregime
aangepast. Alle led-straatlampen zullen ’s nachts blijven
branden, maar tussen 23u en 6u op halve sterkte.

Met de renovatie van de Forumgebouwen kiest het
gemeentebestuur voor een investering in het gemeenschapsleven van Schoten. Op de finale plannen is het nog
even wachten, maar de grote krijtlijnen bevatten alvast
een theaterzaal met ongeveer 300 zitplaatsen, een foyer,
een danszaal, een polyvalente ruimte, een artiestenloge
en ruimte voor horeca op het gelijkvloers.
De renovatiewerken aan het Gelmelenhof gaan dit najaar
van start. De werken aan de Forumgebouwen volgen niet
veel later.

Herstellen en vernieuwen wegeninfrastructuur
12,25 miljoen

In het investeringsbudget van deze legislatuur wordt
2,5 miljoen euro gereserveerd voor het herstellen van
verschillende voet- en fietspaden. Zo willen we het comfort
en veiligheid van de voet- en fietspaden verbeteren. En
met 1,75 miljoen worden de straten op ons grondgebied
hersteld en heraangelegd.

Ook de Markt en ons winkelcentrum worden deze
legislatuur onder handen genomen. Tegen de zomer moet
ontwerpbureau OMGEVING hiervoor een plan opstellen.
Een groot en boeiend project, met veel aandacht voor
inspraak van bewoners, verenigingen en middenstand,
waarvoor 2 miljoen euro wordt uitgetrokken.

Enkele straten en wijken worden de komende 6 jaar
volledig vernieuwd. Denk maar aan de Botermelkbaan,
Braamstraat, Papenaardekensstraat, Wezelsebaan,
Paalstraat, Columbuslei en Villerslei. Goed voor een
kostenplaatje van 8 miljoen.

Extra sporthal
4 miljoen

Er is al lange tijd vraag naar een extra sporthal in Schoten.
In de meerjarenplanning is 4 miljoen euro voorzien voor
de bouw van een derde sporthal, gepland in 2022. De
sportraad formuleert binnenkort een advies over de locatie
en grootte van deze nieuwe sporthal.

infoschotenmaart
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[ erfgoed ]

Erfgoeddag 2020 krijgt een donker kantje
Dit jaar viert Erfgoeddag zijn 20ste verjaardag. Deze feesteditie, die draait rond het thema ‘nacht’, zal ook in onze
gemeente niet onopgemerkt voorbijgaan. Op zaterdagavond 25 april 2020 staan drie culturele activiteiten in het
maanlicht op het programma.
Kasteel van Schoten en de wandeling duurt
maximaal 60 minuten.
De vertelwandeling vindt plaats op zaterdag
25 april 2020. De wandeling is gratis. Reserveer jouw plaats door een mail te sturen naar
cultuurdienst@schoten.be. Bij regenweer
zorg je best voor aangepaste kledij.

Verhoevenconcert
Na het grote succes in 2018 organiseren
we opnieuw een herdenkingsconcert voor
componist Arthur Verhoeven. Dit keer geheel
in het thema van Erfgoeddag 2020. Maak je
op voor een lied- en pianorecital dat speelt
met het contrast tussen duisternis en licht.
Pianist van dienst is Jozef De Beenhouwer,
bijgestaan door twee zangers.

Nocturne:

Interbellum:
de vijf van Schoten
De interbellumtentoonstelling focust zich op
vijf kunstenaars: kunstschilder Jan Van Puyenbroeck, schrijver en regisseur Anton Van De
Velde, beeldhouwer Lode Vleeshouwers, auteur
en uitgever Eugène De Bock en componist
Arthur Verhoeven. Ze spendeerden allemaal
een groot deel van hun leven in Schoten en
hun belangrijkste artistieke periode situeert
zich rond het interbellum (de periode tussen
de twee wereldoorlogen). Misschien doen deze
namen wel een belletje rinkelen. Naar ieder
van hen is immers een Schotense straatnaam
vernoemd. Hoog tijd dus om dit vijftal eens
onder de aandacht te brengen!

nachts rond het kasteel? Zijn het de mensen
of de dieren die dan actief zijn? Verspreid rond
het kasteel staan de vertellers klaar om je te
laten genieten. De verhalen zijn toegankelijk
voor jong en oud. We vertrekken aan het

Het gratis concert vindt plaats op zaterdag
25 april 2020 om 20 uur in cultuurcentrum De
Kaekelaar. Meer informatie via www.ccschoten.be of ter plaatse aan de vrijetijdsbalie
(Sint-Cordulastraat 10).

Erfgoedkippen leggen geen windeieren
en winnen de Erfgoedprijs 2019
Begin december maakte de Schotense
cultuurraad zich op voor een bijzondere
algemene vergadering met de uitreiking van
de erfgoedprijs op het programma. Die werd
toegekend aan de erfgoedkippen van Christof
Victor en Paul Vandenbussche. Christof en
Paul willen dit levend erfgoed ondersteunen
en promoten om het meer kenbaarheid te
geven. Vanuit hun eigen interesse kweken ze
al meer dan 20 jaar diverse pluimveerassen,
waaronder de Brugse Vechter, Izegemse
Koekoek en Antwerpse Baardkriel. Ze dromen
ervan om kippen te kweken en die op een kipweggeef-dag aan de Schotenaren te bezorgen.
Elke Schotenaar heeft als het ware recht op
zijn stukje levend erfgoed.

De Interbellumtentoonstelling vindt plaats
van zaterdag 25 april 2020 tot en met zaterdag 16 mei 2020 in het Kasteel van Schoten.
Gratis te bezoeken op vrijdag, zaterdag en
zondag van 10u tot 17u. Op zaterdag 25 april
2020 is er ter gelegenheid van Erfgoeddag
een nocturne voorzien van 10u tot 19u.

Verhalen
van de nacht

De cultuurraad was alvast lovend over het
werk van beide heren: “Dit project doet een
frisse wind waaien binnen het Schotense
erfgoedlandschap. Met het op stapel staande
levend erfgoedpark in het Park van Schoten,
is het duidelijk dat Christof en Paul zich ook
na vanavond zullen blijven inzetten om ons
lokaal levend erfgoed een toekomst te geven.”

Tijdens een nachtelijke wandeling in het
Park van Schoten geniet je van verschillende
verhalen, gebracht door de leerlingen van de
Academie van Schoten. Wat gebeurt er zoal ’s

11

6 6
6

infoschotenmaart

Door Schoten
ge (s)maakt !
Uniek
e
Kruid
enmix
tena
Scho
Kaas

ar

Unieke
Saus

Geserveerd
met heerlijke
kroketjes uit
Schoten.

Filet
d’Anvers

Doe mee & nomineer
de eerste Schotenaar die erin bijt!
Burgers van Schoten? Dat zijn we natuurlijk allemaal.
Maar nu is er ook Den Burger van Schoten: een overheerlijke hamburger
gecreëerd voor én door Schotenaren. Vanaf 3 mei kan je deze
onweerstaanbare lekkernij zelf proeven.
Reken maar dat hij Schoten helemaal op smaak zal brengen!

Zeg niet
Zeg zomaar
niet zomaar
‘burger’
‘burger’
tegentegen
Den Den
Burger
Burger
van Schoten.
van Schoten.
Hij werd
Hij werd
immers
immers
volledig
volledig
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binnen
de grenzen
de grenzen
van onze
van onze
gemeente
gemeente
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ontwikkeld.
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de de
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gemeente
gemeente
rijk is.
rijk
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Van der
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én Schotenaar,
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ging ermee
aan de
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slag
de –slag
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lokale
lokale
culinaire
culinaire
creatie
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als resultaat.
als resultaat.
Bovendien
Bovendien
bedacht
bedacht
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bijgerechten
bijgerechten
die perfect
die perfect
samengaan
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met de
met
burger
de burger
en en
zijn kroketjes.
zijn kroketjes.

Zet drie
Zet drie
kruisjes
kruisjes
in je inagenda
je agenda

Benieuwd?
Benieuwd?
Zet danZet
driedan
kruisjes
drie kruisjes
in je agenda
in je agenda
bij 3 mei.
bij 3 mei.
Die dagDie
wordt
dagDen
wordt
Burger
Den van
Burger
Schoten
van Schoten
officieelofficieel
voorgesteld
voorgesteld
tijdens tijdens tijdens
de opening
de opening
van het van
toeristisch
het toeristisch
seizoenseizoen
in Park in Park
Vordenstein.
Vordenstein.
Daarna Daarna
zal hij op
zalverschillende
hij op verschillende
plaatsenplaatsen
in onze in onze
gemeente
gemeente
verkrijgbaar
verkrijgbaar
zijn, want
zijn,
hetwant
gemeentebestuur
het gemeentebestuur
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de Schotense
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Je kan
Je er
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Burger
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maar ook
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gezien
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Burger
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ook
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Burger
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Schoten
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Welke ingrediënten
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magazine
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dan goed
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gaten,
in want
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[ ongedierte ]

Wees de jeuk voor: zo bestrijd
je nu al de processierups
Biodiversiteit helpt in de strijd
De processievlinder is onopvallend en vrij onschuldig, en met zijn bruine kleur
zou je hem snel verwarren met een mot. Als rups zijn ze helaas wel knap lastig,
en dat terwijl de eikenprocessierups ook steeds meer voorkomt in onze streek.
Gelukkig kan je ook zelf de komst van deze vervelende gast een halt toeroepen.
Waarom zijn we zo bang van de processierups?
De gevreesde eikenprocessierups is behaard
met ‘brandharen’, die hij gebruikt tegen
insectenetende vijanden. De brandharen
kunnen bij contact ook bij de mens, huisdieren
en vee voor stevige jeuk zorgen.
In tegenstelling tot wat je misschien denkt, is
de processierups geen nieuwe soort in Vlaanderen. Er zijn al waarnemingen in onze streek
van deze harige kriebelbeestjes te vinden uit
de jaren ’30, en zelfs bij de Romeinen waren ze
al bekend. Toch komen er over het algemeen
meer processierupsen voor dan vroeger, en
dat hebben we voor een deel te danken aan

Wist je dat…

de opwarming van de aarde.  Het voorjaar is nu
warmer en droger, dat is voor de rups ideaal om
makkelijk bij jonge, frisse blaadjes te komen.
Helaas hebben we zelf de kriebelrups ook een
handje geholpen. Door bossen om te vormen
tot gras, in de tuin enkel een monotone gazon
te zaaien en neergevallen bladeren te snel af
te voeren. Ook pesticiden hebben hier geen
goed aan gedaan.
Het heeft er allemaal voor gezorgd dat de
biodiversiteit is afgenomen en insecten en
vogels het lastiger krijgen. Goed nieuws voor de
processierups, want die krijgt vrij spel omdat
hij niet meer op het dagelijks menu van zijn
natuurlijke vijanden staat.

Wat kan ik doen?

...de eikenprocessierups zo heet omdat de rupsen zich
’s nachts in meerdere rijen dicht achter elkaar aan verplaatsen,
zoals in een processie?
...de eikenprocessierups vooral tussen half mei en begin juli
voor overlast zorgt?

Geen zin in bezoek van de lastige processierups? Je kan ze vermijden door (op lange
termijn) meer kansen te geven aan de natuur,
en meer bepaald de vogels. De koolmees,
boomklever, kauw en de spreeuw doen zich
niet alleen te goed aan de buxusmotrupsen,
maar ook aan de processierups. Ze ontwik-

Vooral de eikenbomen zijn een gegadigde boom
voor de eikenprocessierups.

kelden zelfs technieken om de brandharen
van de rups te verwijderen vooraleer ze te
voederen aan de kroost.
Zorg dus voor vogelbosjes en bomen. Hang
nestkastjes en zorg ervoor dat je tuin een
aantrekkelijke verblijfplaats voor vogels wordt.
Denk maar aan vetbollen in de winter en
een schaaltje water in de zomer. Tip: tijdens
de behaagactie die ieder jaar in oktober
plaatsvindt, kan je streekeigen groen aan een
voordelig prijsje kopen.

Wat doet de gemeente?
Naast het actief inzetten op meer biodiversiteit (denk maar aan de aanplantacties in
het gemeentepark en de bijenvriendelijke
plantenbakken aan de bib), zorgt het gemeentebestuur ook voor de bestrijding van
de nesten. De focus ligt hierbij wel op scholen,
hele drukke wegen en horeca. Vorig jaar gaf de
gemeente 60.000 euro uit aan de bestrijding
van nesten. In totaal waren er 276 meldingen
voor 2.526 nesten. Als particulier kan je ook
een erkende bestrijder contacteren.
Meer informatie: Milieudienst, Verbertstraat 7,
03 685 04 62, milieudienst@schoten.be

Nieuw telefoonnummer VOC

Het zijn vooral de brandharen van de rups die voor jeuk en overlast zorgen.

infoschotenmaart
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Wilde Dieren in Nood, ook wel in de volksmond het ‘VOC’ of ‘vogelopvangcentrum’
genoemd, heeft een nieuw telefoonnummer.
Voortaan kan je hen bereiken via 03 376
45 15 en info@vocbrasschaatkappelen.
be. Vind je een ziek, gewond of verlaten dier
(reewild, vogels, eekhoorn…)? Neem dan
zeker contact op met Wilde Dieren in Nood!
Website: www.vocbrasschaatkapellen.be.

[ infrastructuur ]

Even herhalen: wanneer en hoe vraag je
een vergund parkeerverbod aan?
Stel: je gaat verhuizen en je hebt een ladderlift nodig. Die moet natuurlijk voor
je deur kunnen staan. Om dat te garanderen vraag je tijdig een vergunning
voor een parkeerverbod aan. Dat kan vanaf nu gemakkelijk en snel via ons
nieuw online platform.
Zomaar zelf wat paaltjes of obstakels zetten,
mag niet. Als je een deel van het ‘openbaar
domein’ wil innemen, heb je een vergunning
nodig. Die vergunning wordt verstrekt door het
gemeentebestuur.

Wat behoort tot het openbaar
domein?
Alles wat niet tot je privéterrein behoort: het
voetpad en fietspad, de berm, de parkeerstrook, parking, de rijbaan, het park…

Waarvoor heb je een signali
satievergunning nodig?
Telkens wanneer je een gedeelte van het
openbaar domein tijdelijk inneemt, bijvoorbeeld:
• Wanneer je verhuist
• Bij het plaatsen van een container, stelling,
bouwkraan, hoogtewerker…
• Bij kap- of snoeiwerken
• Bij dak- en gevelwerken
• Voor de werfinrichting
• Ook wanneer je een sportevenement,
straatfeest, fuif of concert op de openbare
ruimte organiseert, moet je een signalisatievergunning aanvragen.

Waarom moet ik een
vergunning aanvragen?
Om de veiligheid van alle weggebruikers
te garanderen is het wettelijk verplicht om
bij inname van het openbaar domein de
juiste verkeersborden te voorzien. Zo worden
bijvoorbeeld zwakke weggebruikers op tijd gewaarschuwd dat ze de weg moeten oversteken
omdat het voet- of fietspad tijdelijk ingenomen
werd, of worden automobilisten er attent
op gemaakt dat de weg verderop versmalt.
In de vergunning wordt opgenomen welke
verkeersborden je op welke plek moet plaatsen
en hoe lang deze mogen blijven staan.

Snelvergunningen kunnen niet meer
worden aangevraagd. Zorg er dus voor
dat je tijdig je aanvraag indient.

Wanneer en hoe moet ik
mijn aanvraag doen?
Wanneer je je aanvraag doet, hangt af van wat
je wil aanvragen:
• Minstens vijf werkdagen op voorhand:
voor innames met weinig hinder, voor een
maximumperiode van 3 maanden en opstellingen die niet groter zijn dan 50 vierkante
meter. Bijvoorbeeld: een parkeerverbod
voor een verhuiswagen, levering, container
op een parkeerstrook, stelling op een
voetpad… Deze aanvraag doe je online
via Eagle (app.eaglebe.com) of klik door
via www.schoten.be/parkeerverbod.
• Minstens 20 werkdagen op voorhand:
voor innames met verkeershinder (met of
zonder omleiding), voor periodes langer
dan 3 maanden of een opstelling van meer
dan 50 vierkante meter. Bijvoorbeeld: het
plaatsen van een bouwkraan, het uitvoeren
van wegenwerken en nutswerken… Deze
aanvraag doe je online via Eagle (app.
eaglebe.com) of klik door via www.schoten.
be/parkeerverbod.
• Minstens zes weken op voorhand: voor
straatfeesten en evenementen. Voor grote
evenementen die een grote impact hebben
op de (verkeers)veiligheid en de logistiek
van de gemeentelijke diensten, dien je je
aanvraag minstens zes maanden voor de
datum van de activiteit in. Deze aanvraag
doe je online via www.schoten.be/evenementenloket.

Wat kost een
signalisatievergunning?
Er wordt een belasting aangerekend op de inname van het openbaar domein als de periode
van inname langer duurt dan vier dagen. De
belasting is vastgesteld op 0,20 euro per dag
per vierkante meter, met een minimumbedrag
van 3 euro per dag. Het minimum van de
belasting is bepaald op 25 euro. Voor meer
informatie over de gemeentebelastingen kan je
hier terecht: www.schoten.be/belastingen.
Een signalisatievergunning voor wegenwerken
zonder omleiding kost 50 euro en een vergunning met omleidingsroute kost 100 euro.
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Plaats de borden
36 uur op voorhand
Na de goedkeuring van je aanvraag wordt de
vergunning door de gemeente verstuurd naar
de aanvrager. Opgelet, de parkeerverbodsborden plaats je minstens 36 uur op voorhand.
Zo zijn buurtbewoners tijdig op de hoogte.
Het gemeentebestuur verhuurt geen parkeerverbodsborden meer. Deze borden kan je huren
of aankopen bij andere particuliere firma’s.

Beperking gebruik
hondenloopzones
Even de pootjes strekken met je geliefde viervoeter? Locaties genoeg, want de gemeente
telt maar liefst zeven hondenloopzones waar
honden naar hartenlust mogen rondlopen en
spelen. Met de jaren zijn de hondenloopzones echte ontmoetingsplaatsen in de buurt
geworden. Helaas is er ook een keerzijde
aan die medaille: de afgelopen tijd namen
de klachten over nachtlawaai alsmaar toe.
Het gemeentebestuur besloot daarom het
gebruiksreglement van de hondenloopzones
aan te passen en een beperking in tijd toe te
voegen. Voortaan mogen de hondenloopzones enkel nog gebruikt worden van maandag
tot en met vrijdag tussen 7u en 22u, en op
zaterdag, zondag en feestdagen tussen 8u
en 22u. Het bestuur hoopt dat op die manier
de buurtbewoners minder last zullen hebben
van spelende en blaffende honden.
Het volledige reglement kan je nalezen op
www.schoten.be/politiereglement.

infoschotenmaart

[ wegenwerken ]

Het geklop van ‘Den Deuzeld’
Een tijdje geleden hield een dof, kloppend geluid de bewoners van de wijk
Deuzeld in de ban. Waar kwam het geklop vandaan? Wie maakte toch dat geluid?
Onze redactie ging op onderzoek en kwam een imposante machine tegen.
We komen het geklop voor het eerst op het
spoor door een bericht in de Facebookgroep
‘ge zij van Schoten als ge…’. Een wakkere
burger vraagt wat dat geklop in de verte toch
is. De reacties onder het bericht zijn verdeeld.
Sommige denken dat het geklop door de
werken aan het kanaal komt, anderen wijten
het geluid aan de werken aan de brug van
het Sportpaleis en een enkeling denkt dat
een stevige ekster misschien wel eens de
boosdoener is.

Spectaculair
De redactie van Info Schoten houdt wel van een
stevig raadsel en trok erop uit. Gewapend met
gehoor dat 10 op 10 scoorde op ons laatste
medisch onderzoek, gingen we het geklop
achterna. Al snel belandden we bij de werken
aan de Metropoolstraat. Een spectaculaire
werf die binnenkort de verbreding van het
Albertkanaal mogelijk maakt.
Het Albertkanaal is het belangrijkste kanaal in
Antwerpen. Door een toenemende belangstelling in het vervoer over water, zorgt de Vlaamse

Waterweg nu voor een modernisatie van het
Albertkanaal. De bruggen worden verhoogd
en het kanaal wordt op bepaalde plekken
verbreed.

Trillingen
Op het ogenblik van onze speurtocht was de
aannemer in de Metropoolstraat net bezig
met het ‘inheien van de damwanden’. Simpel
gezegd is dat het diep induwen van de damwanden in de grond, zodat ze stevig vastzitten.
Een groot en fascinerend werk, dat met grote
machines wordt volbracht. We stonden erbij en
keken ernaar, maar konden alleen maar een
lage, vibrerende toon waarnemen.
Gelukkig wijst een oplettende werfleider ons in
de juiste richting. Over het kanaal, ter hoogte
van Gosselin is een andere aannemer aan
het werk om de kademuren aan die kant van
het Albertkanaal te vernieuwen. Ter hoogte
van melkverwerker Milcobel (Inza) staat een
imposante hydrohamer te blinken.

Gevonden!
Na opnieuw wat detectivewerk vinden we
al snel de juiste aannemer van de enorme
hamer. Die laat ons weten dat het inderdaad
zijn hydrohamer D46 (voor de kenners) is die
daar aan het Albertkanaal stalen damplanken
in de grond klopt. Deze stalen wanden zorgen
ervoor dat het kanaal nadien op een veilige
manier uitgegraven en verbreed kan worden.
Momenteel liggen de werken even stil, maar
ze zouden in mei terug beginnen. Het geklop
zal dan terug voor enkele weken te horen zijn.
Inwoners van de wijk Deuzeld kunnen dus
gerust zijn: er spookt geen enorme klopgeest
rond.

Binnenkort
minder hinder
Botermelkbaan
De langverwachte aanleg van de fietspaden
in de Botermelkbaan verloopt volgens
schema. Al is het op de fietspaden zelf
nog wel even wachten. Eerst worden de
rioleringswerken afgerond en daarna nemen
de nutsmaatschappijen de werf voor ruim
een jaar over. De hinder gaat vanaf eind
maart wel afnemen.
Het grootste deel van de riolering is intussen
aangelegd en tegen eind maart zouden ook
alle woningen op deze riolering aangesloten
moeten zijn. Daarna zijn het vooral werkmannen en -vrouwen van de nutsmaatschappijen
die de  handen uit de mouwen komen steken.
Voor alle mogelijke nutsvoorzieningen (gas,
telefoon, elektriciteit, TV, water en data)
worden immers nieuwe kabels aangelegd
en huisaansluitingen gemaakt waarna de
oude kabels en leidingen worden verwijderd.  
In een lange straat als de Botermelkbaan
is dat een zeer uitgebreid werk waarvoor
tot juni 2021 tijd wordt uitgetrokken. Het
grote voordeel is dat er vanaf eind maart
tot midden volgend jaar maar één mobiele
werfzone actief zal zijn en de hinder voor het
verkeer dus een stuk minder groot zal zijn.
Vanaf midden 2021 kan dan effectief gestart
worden met de aanleg van de fietspaden.   

Olifantenpaadjes worden verhard

Deze machine produceert het kloppend geluid.

infoschotenmaart

Aan het jaagpad langs het kanaal DesselSchoten liggen heel wat zogenaamde
olifantenpaadjes. Die zijn spontaan ontstaan
doordat veel fietsers op deze plaatsen van
het jaagpad naar de openbare weg rijden.
En net omdat ze zo vaak gebruikt worden,
laat het gemeentebestuur twee van deze
fietsdoorsteken verharden: aan de Zandstappenstraat en aan de Fluitbergstraat. Alweer
een klein stapje naar meer fietscomfort!
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De 5 drukste (en rustigste)
straten in Schoten
Donderdag 16 mei 2019 namen 36 Schotenaren deel aan het jaarlijks telmoment
van ‘Straatvinken’. Dat is het burgerwetenschapsproject in samenwerking met
onder andere Ringland en de Universiteit Antwerpen. De resultaten zijn nu geanalyseerd en zo kennen we de drukste en rustigste straten in onze gemeente.
Straatvinken is een jaarlijks telmoment om
na te gaan hoe gezond het verkeer is in de
straten. Tijdens het telmoment telden 36
Schotense burgers hoeveel voetgangers,
fietsers en andere voertuigen er van 17u tot
18u door hun straat reden. Er werd in onze
gemeente in 28 verschillende straten geteld.
Schoten staat hiermee op de 25ste plaats van
de 90 deelnemende gemeenten.
Doen we dit jaar beter? Op donderdag 14
mei 2020 vindt er opnieuw een editie van
Straatvinken plaats, en dat elk jaar tot 2030.
Zet al maar een vinkje in je agenda!

De resultaten
De tellingen van 2019 zijn verwerkt en
de Schotense straten waarin geteld werd,
werden ingedeeld in klassen van 1 tot 10.
Een straat met klasse 1 wil zeggen dat deze
straat behoort tot de 10% minst drukke qua
gemotoriseerd verkeer. Dat betekent dus ook
dat ten minste 90% van alle andere getelde
straten drukker zijn. Omgekeerd behoort een
straat met klasse 10 tot de 10% drukste
straten, en zijn 90% van de andere getelde
straten rustiger dan deze straat.

Waarom doen we dit?
In het Toekomstverbond (een afspraak tussen
de overheid en Antwerpse burgerbewegingen)
is een mobiliteitsdoelstelling met een ‘modal
split’ van 50/50 afgesproken tegen 2030.
Het jaarlijks telmoment van Straatvinken
volgt dit op.
Het woord ‘modal’ betekent vervoerwijze, dus
het middel dat gebruikt wordt voor verplaatsingen. Denk maar aan een personenwagen, fiets,
bus of vrachtwagen. Ook verplaatsingen te voet
worden meegerekend. Het woord ‘split’ verwijst
naar de verdeling. Zo kan in een bepaald gebied
50 procent van de verplaatsingen gebeuren
met de fiets, 40 procent met de auto en 10
procent met de bus.
De modal split toont dus hoe de straat gebruikt
wordt door de verschillende vervoerwijzen. Het
toekomstverbond voorziet een modal split van
50/50 tegen 2030, waarin verplaatsingen met
de personenwagen nog maar een aandeel van
50 procent hebben en de andere helft ingevuld
wordt door duurzame mobiliteitsvormen zoals
bus of fiets.

Hoe doen we het in Schoten?

De 5 rustigste straten
1. Akkerlaan
2. Grimbertlaan
3. Lodewijk Weijtenstraat
4. Marialei
5. André Ullenslei

Klasse 1
Klasse 1
Klasse 2
Klasse 2
Klasse 2

De 5 drukste straten
1. Horstebaan
2. Sluizenstraat
3. Paalstraat
4. Victor Adriaenssensstraat
5. Verbertstraat

Klasse 10
Klasse 10
Klasse 10
Klasse 9
Klasse 9

De provincie Antwerpen heeft als doelstelling
tegen 2030 een modal split verhouding van
50/50 te verkrijgen. Vandaag is de na te
streven verhouding 70/30. Toch zien we dat in
Schoten al enkele straten de 50/50-verhouding
halen: de Lodewijk Weijtenstraat, Frans De
Ceusterlei en de André Ullenslei.
Als we het gemiddelde nemen van de getelde
straten in onze gemeente halen we de huidige
modal split van 70/30 nog net niet. We stranden daarbij op een verhouding van 75/25.

Wette gaai et?
Wat maakt
Schoten uniek?
Wat onderscheidt onze gemeente van onze
buurgemeenten? Waar ligt onze eigenheid?
Wat zijn onze troeven? Kortom: wat is het
DNA van de gemeente Schoten?
Midden februari werd het startschot gegeven
voor een innovatief traject waarbij het
gemeentebestuur samen met de Schotenaren op zoek gaat naar het DNA van onze
gemeente. Via een vernieuwende methodiek
willen we de identiteit en het unieke karakter
van onze gemeente bepalen. De identiteit
van een gemeente wordt bepaald door
de ‘couleur locale’ die een samenvatting
is van heel wat elementen: geschiedenis,
bestaande handel, beleidsvisies, karakteristieken van de omgeving, infrastructuur,
openbaar domein… Deze zullen allemaal
in kaart gebracht worden.
Daarvoor hebben we jou nodig! Via een
aantal participatieve sessies met onder
andere inwoners, handelaars, kunstenaars,
bezoekers en , verenigingen proberen we tot
de kern van onze eigenheid te geraken. En
iedere Schotenaar kan helpen om ons DNA
te ontrafelen via een digitale enquête die in
het voorjaar gelanceerd wordt.
Op het einde van de rit zal het resultaat
van dit onderzoek vertaald worden in een
kernachtig en bruikbaar concept: ons DNA!
Dit zal gebruikt en vertaald worden in een
heleboel concrete toepassingen, denk daarbij
onder andere aan een gloednieuwe huisstijl,
de organisatie van specifieke evenementen,
het aantrekken van bepaalde handelszaken
en de inrichting van ons openbaar domein.
New York is de stad die nooit slaapt.
Wenen ademt romantiek en bij Venetië denkt
iedereen aan water en gondels. En Schoten?
Wette gaai et?
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[ instagram ]

stan_vdv6

Kuifeend/Tufted Duck (Aythya fuligula)
#vordenstein #schoten #kuifeend #tuftedduck
#duikeend #eend #vogels #watervogels #birds
#vogelfotografie #duck #birdphotography #nature
#natuurpuntantwerpen #natuurpunt

marcadriaenssens

#patappeltoren #schoten #erfgoedschoten
#mysterious #architecture #aquarelle
#gemeenteschoten #illustration #artwork #painting
#artstagram #instaartwork #artgallery #instagallery
#wetschot #belgium #landmarks #1820 #2020

geert_van_echelpoel

Elke zaterdag eenwielerbasket!!
#ecdf #eenwielerbasket #sportdienstschoten
#schoten #instamove

Instagram
Schoten
In deze rubriek vind je de leukste
Instagramfoto’s terug, die gepost
werden met de hashtag # schoten.
Wil je er zelf ook tussen staan
volgende keer? Deel dan je beste
foto’s via # schoten!

charlottehanckefotografie

Winterwandeling met mijn ouders door Vordenstein.
#fotografie #fotograaf #schoten #vordenstein
#charlottehancké

infoschotenmaart

fier_op_de_vier

zita.twan.lia

Het gouden uur
#zaligezondag #deSchotenseAlpen
#kinderenuitlaten #Schoten

Wat heeft ze nu met die tong
#liaboeykens #schoten #parkvanschoten
#deugeniet #peuter #pixel_kids #momlife
#momwithcameras #love #buitenspelen #mijnkids
#mychilderen #proud #proudmom #mamazijn

christinedhaene

nataliedecraemer

#schoten #running #28thdecember2019
#perfectwinterday #runningfriends #buddies
#happyrunner #keeponrunning #runnerslife
#strava #stravarunning #activelifestyle #sportylife
#happylife #outsideisfree #doitwhileyoucan
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What a beautiful sky over Schoten
#sonya7ii #schoten #beautiful #naturebeauty
#sunrisecolors #sunrise #sunriselover #goldenhour
#skyphotography #earthpix #picoftheday
#photooftheday #purephotography #photography

[ academie ]

Creatieve lentekriebels in de Tuin van (H)EDEN
Academie Schoten is dé thuisbasis voor iedereen
die de creativiteit voelt kriebelen. Kom kennis
maken met de domeinen beeld, muziek, woord
en dans tijdens de vele activiteiten in onze TUIN
van (H)EDEN!

Academie Schoten – doorlopend op zaterdag 25
april 2020 – gratis toegang
Meer informatie op www.academieschoten.be

bruce_thefrenchiie

Bruce the Lumberjack
#frenchbulldog #frenchiesofinstagram #frenchie
#frenchielovers #frenchiesociety #frenchieoftheday
#frenchiepuppy #frenchies1 #fransebulldog
#bulldogsofinstagram #bully #bulldoglove #schoten

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier
met vegetale inkten. Verantwoordelijk uitgever is het
college van burgemeester en schepenen.
Redactie: Laura Delandsheer, Siebe Nicolaï, Dominiek
Diliën en Kelly Coucheir.
Opmaak: X-OC

Kakelrock
silkeblogs

Trying to stay serious // Handmade outfit
#outfit #ootd #stoffekoffe #handmade #fashion
#fashioninspiration #outfitoftheday #lookoftheday
#outfitinspiration #fashionblogger #belgianblogger
#styleinspiration #outfitinspo #style #schoten

Met een aanstekelijke mix van funk, pop, dance
en jazzmuziek zetten de leerlingen JAZZ-POP-ROCK
de Kaekelaar in vuur en vlam. Het ideale moment
om de beentjes los te gooien en luidkeels mee te
zingen. Marc Verbruggen, gekend van televisieseries
zoals Spring, Aspe en Thuis, neemt de presentatie
voor zijn rekening.
Kaekelrock – zaterdag 21 maart 2020 – vanaf
16u – gratis toegang

Mattheuspassie
in pocketformaat

hans.maes

Railing in the library of Schoten by Renaat Braem
#master #hero #renaatbraem #braem #architecture
#archidaily #archilovers #schoten #antwerp #brick
#brickwork #concrete #curve #curvy #spacious
#space #curvilicious #spaceship

Bachkenner Bart Rodyns bewerkte de bekende
aria’s uit de Mattheuspassie voor zijn ensemble
The Party, aansluitend bij de romantische traditie
om composities te herschrijven voor de huiskamer.
Het ontbrekende ‘woord’ van de evangelist wordt
vervangen door hedendaagse beschouwingen van
radiopresentator (Klara) en schrijver Pat Donnez.
Bachliefhebbers hoeven niets te vrezen; de essentie
van de passie van de grootmeester blijft overeind!
Het academiekoor onder leiding van Hilde Korthoudt
wordt versterkt door een gelegenheidskoor.
The Party – zondag 15 maart 2020 om 14u en
17u – Sint-Cordulakerk – tickets via CC Schoten
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Contact opnemen met Info Schoten kan via laura.
delandsheer@schoten.be, 03 680 09 76, of schriftelijk
via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.
Volgend nummer verschijnt in mei. Raadpleeg voor
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de
Bode van Schoten en www.schoten.be.

Openbaarheid van bestuur
Je kan de agenda’s en besluiten van onze bestuursorganen online raadplegen via Meeting.burger: schoten.meetingburger.net. Op dit platform lees je de recente stukken
van de gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn,
schepencollege en vast bureau. Voortaan kan je ook naar
de tussenkomsten van de gemeenteraadsleden luisteren
op schoten.notubiz.nl/.

Handige nummers
Gemeentehuis
Bevolkingsdienst
Burgerlijke stand
Dienst Vrije Tijd
Jeugddienst
Milieudienst
Inspraak
OCMW
Sociale dienst
Dienst pensioenen en
sociale premies
LDC ’t Dorp
LDC Cogelshof
Politie
Brandweer
Bibliotheek
Groene Lijn (afvalvragen)

03 680 09 00
03 680 09 05
03 680 09 20
03 680 23 48
03 685 19 18
03 685 04 62
03 680 09 77
03 680 06 40
03 680 06 40
03 680 07 75
03 680 07 77
03 644 67 94
03 680 12 70
03 685 32 29
03 680 17 10
0800 94 039

infoschotenmaart

[ cultuurcentrum schoten ]

Agenda
Donderdag 5 maart
Zaterdag 7 maart
Donderdag 12 maart
Zaterdag 14 maart
Zaterdag 14 maart
Zondag 15 maart
Maandag 16 maart
Dinsdag 17 maart
Woensdag 18 maart
Donderdag 19 maart
Zondag 22 maart
Woensdag 25 maart
Donderdag 26 maart
Zondag 29 maart
Vrijdag 3 april
Zondag 5 april
Donderdag 16 april
Vrijdag 17 april
Maandag 20 april
Dinsdag 21 april
Dinsdag 21 april
Woensdag 22 april
Zondag 26 april
Dinsdag 28 april
Donderdag 30 april

20u
10u & 14u
20u
10u
15u
14u & 17u
14u
20u
14u
20u
11u
20u
19u
11u
20u
15u
14u
14u
14u
10u
20u
14u
11u
10u & 14u
20u

De Kaekelaar
Op locatie
Koningshofkerk
Braembibliotheek
De Kaekelaar
Sint-Cordulakerk
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
Braembibliotheek
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
De Kaekelaar
De Kaekelaar
Kasteel van Schoten
Op locatie
De Kaekelaar

The Wetsuitman (14+)
De Chocolaterie
Stef Kamil Carlens (solo)
Stempels maken uit gom (6+)
Dierenplezier aan zee (2+)
The party preekt de passie
Once upon a time in Hollywood
Once upon a time in Hollywood
Brammetje baas (6+)
Dayna Kurtz
BASta!²
De Aanzegster
Houtsnedes maken van lindehout (14+)
De Hazenschool (6+)
Oogst
Saperlipopette (6+)
Seniorenshow
Seniorenshow
Dolor Y Gloria
El Greco
Dolor Y Gloria
Monky (6+)
Point d’Orgue
Interbellumarchitectuur
Wat valt er?

Jongerentheater door Het Kwartier en Villanella
Workshop
Uitverkocht
Muziek
Uitverkocht
Workshop
Uitverkocht
Kindertheater
Uitverkocht
Muziek i.s.m. Academie Schoten
Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Film i.s.m. HV
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Muziek
Aperitiefconcert
Theater door Zuidpool i.s.m. CC Brasschaat
Workshop door Vanessa Verstappen
Laatste tickets
Film i.s.m. Gezinsbond Schoten en ’s Gravenwezel
Muziektheater door Kommil Foo
Uitverkocht
Kindertheater door Ultima Thule
Muziek door Gene Thomas, Stijn Vandevoorde, Hugo Symons en Eddy Herman
Muziek door Gene Thomas, Stijn Vandevoorde, Hugo Symons en Eddy Herman
Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Cursus i.s.m. Amarant
Film i.s.m. HV
Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Aperitiefconcert
Laatste tickets
Uitstap
Uitverkocht
Theater door Dimitri Leue
Laatste tickets

