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Laat je fiets niet aan zijn (s)lot over

Label of graveer je fiets: zo vindt de politie gemakkelijk de eigenaar terug!
Fietsgravering
Je kan je fiets elke eerste zaterdag van de
maand laten graveren van 10u tot 11u in het
Gelmelenhof zonder afspraak.

Een fiets is een traditioneel cadeau bij je vormsel, communie
of verjaardag. Ben je supertrots op je (nieuwe) fiets en wil je
hem goed beschermen? Laat hem dan graveren of labelen.
Ieder jaar worden heel wat fietsen gestolen.
Zo werden er vorig jaar 69 aangiftes van fietsdiefstal in Schoten genoteerd. Dit is een daling
ten opzichte van 2017, maar elke fietsdiefstal
is er uiteraard één te veel. Daarnaast worden
heel wat gestolen, achtergelaten of verloren
fietsen teruggevonden door de politie, maar
weten ze vaak niet wie de eigenaar ervan is
omdat de fietsen niet gemerkt zijn.
Om de kans te vergroten dat je fiets terug bij
jou terecht komt nadat hij gestolen is, kan je
bij de gemeente je fiets gratis laten graveren of
labelen. Naast het terugvinden van de eigenaar
van de gevonden fiets, is een gravering of label
ook handig om fietsendieven af te schrikken.
Zet ook steeds je fiets goed op slot, ook al wip
je maar voor twee minuutjes de bakker of de
bank binnen. Zo bescherm jij je fiets optimaal!
Graveren of labelen is er natuurlijk niet alleen
voor de nieuwe fietsen. Ook je oude(re) stalen
ros mag je komen laten merken. We raden
zelfs aan om dat te doen: ook jouw fiets kan
gestolen worden. Ben je dus gehecht aan je
fiets? Laat ‘m graveren of labelen!

Hoe werkt het?
Wanneer we fietsen graveren, wordt je rijksregisternummer in het fietskader gegraveerd
of geslepen. Meestal wordt gekozen om een
fiets te graveren, maar wanneer je dit liever
niet hebt of het niet mogelijk is (bijvoorbeeld
door het materiaal van je fietskader), kan je
kiezen voor een gepersonaliseerd label. Kleine
kinderfietsen die maar enkele jaren meegaan
opteren best voor een gepersonaliseerd label.

Elke tweede woensdag van de maand kan
je op afspraak je fiets laten graveren in het
magazijn van de dienst der werken (via
Lodewijk Weytenstraat of Vordensteinstraat)
tussen 13u en 15u. Deze afspraak maak je
op de website mijnfiets.schoten.be.

Neem dan eens een kijkje op www.gevondenfietsen.be. De Lokale Politie Schoten
plaatst daar alle fietsen op die werden teruggevonden en geen gravering hebben, of waarvan
de eigenaar niet meer te achterhalen is.
Meer informatie: Dienst integrale veiligheid
iv@schoten.be – 03 680 23 57

Dankzij jullie komt Schoten in een
stroomversnelling!
In september 2018 lanceerde de Vlaamse Overheid een nieuwe campagne: ‘Stroomversnellers’. Hierbij konden Vlaamse steden en gemeenten lokale energieprojecten lanceren die ze
graag zouden realiseren. Maar welke projecten effectief uitgevoerd werden, dat bepaalde jij!
Gemeenten met voldoende stemmen kregen een duwtje in de rug door de Vlaamse overheid.
Benieuwd welke energieprojecten het hebben gehaald?
In Schoten kon je stemmen op vier energieprojecten. De omschakeling van de openbare
verlichting naar ledverlichting, elektrische
deelwagens in Schotense wijken, een
energetische renovatie voor KTC Schoten en
een stookplaatsrenovatie in Vrije Basisschool
Sint-Cordula.
Van zodra 1% van de volwassen inwoners
van Schoten, dus 279 burgers, hun stem
uitbrachten, kreeg de gemeente een startkapitaal van 25 705 euro. Na onze oproep
stemden maar liefst 364 Schotenaren op
hun favoriete projecten. Dat startbudget van
de Vlaamse overheid is dus binnen, en deze
projecten gaan we ermee ondersteunen:
• Stookplaatsrenovatie Vrije Basisschool
Sint-Cordula: 14 675 euro. Hiermee krijgt
de school een zuinigere en milieuvriendelijkere stookplaats voor de verwarming.

Hoe laat ik mijn fiets
merken?
Fietslabel
Het fietslabel kan heel gemakkelijk online
aangevraagd worden via mijnfiets.schoten.be
of via de dienst integrale veiligheid. Daarna
bezorgen wij de labels en gebruiksaanwijzing
per post bij je thuis.
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Fiets verloren of gestolen?
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• Energetische renovatie KTC Schoten: 7 000
euro. Dit budget zal door de tennisclub
gebruikt worden om het dak te isoleren, een
zonneboiler voor warm water te installeren
en een fotovoltaïsche installatie om energie
te produceren aan te kopen.
• Partago, aanbieder van elektrische deelwagens krijgt 4 030 euro. Binnenkort delen de
Schotenaren dus een nieuwe elektrische
wagen!
De bedragen werden verdeeld onder andere
op basis van het aantal stemmen dat ieder
project kreeg.

Wat met de ledverlichting?
De gemeente besloot dit project in eigen regie
verder uit te werken, zo kon het budget naar
de andere projecten gaan!
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Een dikke proficiat…
… aan Bistro Oranjerie De Vlinder!

Foto in de kijker:

Bolhoedparade Sinte Cecilia

Steffie en haar ouders vielen maandag 11
maart 2019 in de prijzen met de wedstrijd
‘Het Kooktalent van Vlaanderen’. Ze mochten
de prijs voor ‘beste concept van Vlaanderen’
mee naar huis nemen. De jury was zelfs
unaniem akkoord dat Bistro Oranjerie De
Vlinder de overduidelijke winnaar was in
deze categorie. In de bistro is Steffie, samen
met nog een tiental andere jongeren met
een beperking, aan het werk. Op die manier
biedt de drank- en eetgelegenheid een veilige
omgeving en ondersteuning voor personen
met een autismespectrumstoornis en/of
een verstandelijke beperking. Zelf eens
een hapje gaan eten in Bistro Oranjerie De
Vlinder? Je vindt ze terug in Park Vordenstein,
Horstebaan 2.
Meer informatie en openingsuren op www.
oranjeriedevlinder.be.

De bolhoedparade in 2019

De bolhoedparade in 1953

Gemeentepark
wordt openluchtrestaurant
Op vrijdag 3, zaterdag 4 en zondag 5 mei houdt het HAP
Foodtruck Festival weer halt in Schoten. Met een twintigtal
mobiele keukentjes en minstens evenveel verschillende
gerechtjes, is HAP het grootste Foodtruck Festival van België.
Typisch aan het festival zijn het feeëriek decor, de gezellige picknicktafels met typisch rood-wit tafellaken, (kinder)
animatie en de akoestische livemuziek.
Het eetfestijn is volledig gratis toegankelijk en vrijdag 4 mei
open van 16u tot 24u, en tijdens het weekend van 12u tot
24u. Om je duimen en vingers bij af te likken!

Het is al een jarenlange traditie, de bolhoedparade. Ieder jaar, naar aanleiding van
halfvasten, trekt harmonie Sinte-Cecilia
in fanfare doorheen Schoten, uitgedost
met bolhoeden. Maar van waar komen de
bolhoeden? “De bolhoedparade is begonnen
vlak na Wereldoorlog II”, vertelt ondervoorzitter
Yves. “Vanaf de allereerste uitstap droegen
de Cecilianen een bolhoed, verwijzend naar
het interbellum (de periode tussen de twee
wereldoorlogen), toen iedereen dit droeg.”
Nog een leuk weetje: al even traditioneel
zijn de frikandellen met krieken die voor het
straatconcert worden verorberd in Sporthal
Vordensteyn.
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Zien we jou dit jaar
op de braderij?
Op vrijdag 21 juni 2019 gaat onze driedaagse
braderij weer van start. Gezellig kuieren,
genieten en shoppen in een autovrije Paalstraat: dat is al jaren de succesformule van
de braderij. Scoor aantrekkelijke koopjes
in de winkels, smul van lekkere hapjes en
drankjes en geniet van de optredens en andere activiteiten. Zien we je dit jaar opnieuw?
Vrijdag 21 juni 2019 tot en met zondag 23
juni 2019 van 9u tot 22u in de Paalstraat.

infoschotenmei
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Vlaams Talent met Vlaanderen Feest Schoten
‘Feestival’ Vlaanderen Feest wordt ook dit jaar opnieuw georganiseerd. De Vlaamse feestdag wordt niet enkel op donderdag
11 juli gevierd, maar ook op de 10 voorafgaande dagen in heel
Vlaanderen. Benieuwd waar je in Schoten feest kan vieren?

Concertmis

zaterdag 6 juli 2019, 18u Sint-Cordulakerk
Naar jaarlijkse gewoonte verzorgt het 11 julikomitee een concertmis in de Sint-Cordulakerk
met werk van diverse Vlaamse componisten.

Schoten viert Vlaanderen

Zaterdag 6 juli 2019, 20u30 CC De Kaekelaar
In samenwerking met Nekka vzw vieren we
Vlaanderen Feest 2019 in De Kaekelaar.
Nekka staat voor Nederlandstalige KleinKunst
Antwerpen en heeft als doel de ondersteuning
en promotie van het Nederlandstalige lied.
Nekka doet misschien wel een belletje
rinkelen. Jaarlijks organiseren ze in het Sportpaleis de Nekka-Nacht: het grootste festival
met uitsluitend Nederlandstalige muziek.
Staan bij ons op de affiche: Stoomboot,
Sabien Tiels, Amaryllis Temmerman en…
Johan Verminnen.
• Stoomboot vertelt verhalen met liedjes. Dat
doet hij in het Nederlands. Hij is van alle
markten thuis en toch altijd zichzelf. Altijd
authentiek. Altijd Stoomboot. Altijd Niels.
• Sabien Tiels, een van de eerste vrouwelijke Nederlandstalige muziekschrijfster én
zangeres pur sang, uit haar creativiteit al
sinds haar twaalfde in kleurrijke teksten en
prachtige lyrische muziek.

• Amaryllis Temmerman brengt live met
haar muzikanten de liedjes over dromen
van mooie tijden en drinken van alle
magische momenten. Nieuw en minder
nieuw. Herkenbaar en verrassend. Maar bij
elke gevoelige ziel hoort een lied. En een
lach met een traan.
• Johan Verminnen, zanger en liedjesmaker
uit Brussel, een van de boegbeelden van
het Nederlandstalig chanson in Vlaanderen
en Nederland uit de lichting met onder
meer Raymond Van het Groenewoud, Stef
Bos, Kris De Bruyne… Het pure chanson
is de essentie maar al zijn hele loopbaan
boetseert hij er andere zaken omheen:
Latijns-Amerikaanse sfeer, jazzy invloeden
en andere muziekjes die niet van onder de
eigen kerktoren afkomstig zijn.
Van al dit Vlaamse talent kan je genieten voor
slechts 5 euro inclusief een drankje! Tickets
reserveren kan via de cultuurdienst vanaf
maandag 29 april 2019.
Prijs: 5 euro
Meer info: Cultuurdienst, Balie Vrije Tijd, SintCordulastraat 10. Of surf naar www.schoten.
be, mail naar cultuurdienst@schoten.be of
bel 03 680 23 40.

zondag 7 juli 2019, 11u Kasteel van Schoten
De academische zitting is de officiële 11-juliviering in Schoten. Burgemeester Maarten
De Veuster en Bart Fierens, voorzitter 11
juli-Komitee Schoten, geven toespraken en
reiken de zevende Ridder in de Orde van de
Schotense Leeuw uit. Deze eer gaat dit jaar
naar Beatrijs Van Craenenbroeck. Zij richtte
in 1995 de Internationale Vriendenkring Anton
van Wilderode op, met als doel het verspreiden
en vertalen van de gedichten van Anton
van Wilderode. Ze ligt aan de basis van de
internationale uitstraling van een van de beste
Vlaamse dichters. Een interview met Beatrijs
vind je in de Info Schoten van juni.
Aansluitend aan de academische zitting is er
een gratis receptie. Iedereen welkom!
Prijs: gratis

Grote namen op de Park Happening!
De jeugddienst kondigde onlangs de namen
op de affiche van de Park Happening Schoten
2019 aan. Voor het jongere publiek is er
de Ketnetband, met hun onvergetelijke,
swingende en knettergekke show. Verder
zal niemand minder dan de bekende schlagerzanger Willy Sommers het hele gemeentepark opwarmen en doen meezingen met
‘zeven anjers, zeven rozen’.

Sabien Tiels en Amaryllis Temmerman.

infoschotenmei

Academische zitting

Over naar de hoofdact: flamboyante coverband
Cookies And Cream staat garant voor een
entertainende live show. Feesten op de
afterparty doen we met dj Nadiem Shah die
je kan kennen van Pukkelpop, Rock Werchter,
Kamping Kitsch en Studio Brussel.
Park Happening Schoten, zaterdag 31 augustus 2019, gemeentepark (Kasteeldreef 61)

Hoofdact Cookies And Cream.
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Start ticketverkoop nieuw cultuurseizoen:
woensdag 19 juni
De cultuurbrochure met de voorstelling van het nieuwe seizoen valt begin juni in je brievenbus. Je kan de brochure dan
ook ophalen aan de vrijetijdsbalie of het volledige programma
online bekijken. Voor wie echt superbenieuwd is, lichten we
alvast een tipje van de sluier!
Ook volgend seizoen verwelkomen we opnieuw
enkele oude bekenden zoals het Antwerpse
kindertheater FroeFroe, de prachtige Tania
Vander Sanden, Kapitein Winokio met zijn
aanstekelijke kindermuziek zoals ‘Handjes
draaien, koekebakkevlaaien’, Dimitri Leue
waarmee onze eigen Academie vorig jaar nog
'Lodewijk en de Koningspinguïn' maakte en
Kommil Foo, het cabaretduo bestaande uit
de broers Raf en Mich Walschaerts. Maar we
verwachten ook minder bekende gezichten in
Schoten: beeldend theater De Mannschaft, Theater Zuidpool, zanger en jazzgitarist Bert Dockx,
theatergezelschap Het Kwartier dat je aan
het denken wil zetten over belangrijke maatschappelijke thema’s en Elena Peeters, die je
kan kennen van het theaterstuk ‘Sex Thing’.

Voor iedereen wat wils
Voor de allerkleinsten onder ons hebben we
enkele prachtige voorstellingen in de aanbieding van ondere andere Ultima Thule, Laika
en Casier & Dies. En naar goede gewoonte
staan er ook enkele muzikale kleppers op het
menu, van multitalent Stef Kamil Carlens tot
een spetterend openingsfeest met de rockers
van Pigbag Army.

Hello!Schoten

Exotische dans, ballet en alles daartussenin
Ook in de zomer van 2019 neemt Hello!Schoten in de week
van 12 tot 19 juli weer het gemeentepark over om een
internationaal feest te bouwen. Het is ondertussen al weer
de 61e editie van het volksdansfestival.

Je herkent misschien wel wat bekende gezichten in Pigbag Army. O.a. Pascal Braeckman, Eline De Munck en Axl Peleman.

Naast de gekendere artiesten reserveren we
steeds ook enkele plekjes om nieuwe pareltjes
te ontdekken: een concert van de alternatieve indie-folk-popgroep And They Spoke in
Anthems, een poëtische circusvoorstelling
van D’irque en Fien en mentalisme door Rode
Boom, een soort interactief belevingstheater
waarbij je geconfronteerd wordt met de
beperktheid van je zintuigen.

Samenwerking
Samen met onze buurgemeenten organiseren
we de uitzonderlijke circusvoorstelling SWING,
gemaakt door de nieuwe generatie van Circus
Ronaldo. Een fris circusoptreden waarbij de

artiesten al hun registers opentrekken. Bereid
je voor op een groots spektakel, hier en daar
een kleine knipoog en een vleugje verleiding,
en dat allemaal op de maat van swingmuziek
uit de jaren veertig.
En dat is lang nog niet alles. Houd www.
ccschoten.be zeker in de gaten. Zo blijf je op
de hoogte van het nieuwe programma. Ook in
de seizoensbrochure en via de gemeentelijke
kanalen kan je alle informatie vinden. En zet alvast in je agenda: 19 juni start de ticketverkoop.
Meer info: Cultuurcentrum Schoten,
03 680 23 40, cultuurcentrum@schoten.be,
www.ccschoten.be

Dit jaar zal men sleutelen aan de weekendfomule. Welke de veranderingen zijn, wil de
organisatie nog niet vertellen. Dat zullen we
dus op zaterdag 13 en zondag 14 juli moeten
ontdekken!

Tijdens de vorige editie waren er al een paar
veranderingen in de aloude formule geslopen.
Zo kuierden bezoekers langs de mooie decoraties op het terrein, genoten ze van een drankje
in een lounge van paletten en waren de tafels
voorzien van prachtig geschilderde asbakken.

In februari werden de eerste vier groepen al
aangekondigd. Met de groep BAFOPAZ (Bolivië),
die publiekslieveling was in 2015, zijn we al
zeker van prachtige muziek en uitbundige
dansen. Van Bolivië trekken we naar Kalmukkië
(aan de Kaspische Zee) waar de balletgroep
Tulpan vandaan komt. Zeker niet minder
exotisch is TKF Radha Sarisha uit Indonesië. En
dan hebben we nog niets gezegd over de groepen uit Baskenland, Slowakije en Zuid-Afrika.

Het gigantische beeldscherm op het podium
zorgde voor een waardevolle aanvulling tijdens
de voorstellingen en de animatieavonden. Voor
de komende editie mag je alvast weer rekenen
op een prachtige inrichting en decors.

De andere deelnemende groepen worden
binnenkort bekend gemaakt op de website (www.helloschoten.be) en Facebook van
Hello!Schoten. Tickets kan je vanaf maandag
10 juni kopen.
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Bolivië brengt de dans Diablada.
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Zitdagen belastingen
Hulp nodig met het invullen van je belastingbrief? Experts van de FOD Financiën helpen
je met je belastingaangifte.
Binnenkort valt de belastingbrief in de
brievenbus. Het invullen van deze brief is
niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom
organiseert de Federale Overheidsdienst
Financiën zitdagen met experts waardoor je
je belastingbrief kan laten invullen.

In Schoten vinden deze plaats op maandag 27
mei in LDC Cogelshof en op dinsdag 28 mei in
LDC ’t Dorp. Je kan er telkens terecht van 9u
tot 12u en van 13u30 tot 15u30.
Opgelet! Vergeet zeker je identiteitskaart niet.
Kom je voor iemand anders? Breng dan ook
een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee
én een volmacht.

Vereenvoudigde aangifte
Bestuursakkoord 2019-2024:
‘Investeren in Schoten’
Het schepencollege stelde op 8 april 2019 haar nieuwe bestuursakkoord voor. Hoofdthema van het akkoord is ‘investeren
in Schoten’, voor een boeiende, veilige en duurzame gemeente.
Wil je graag de toekomstplannen voor de gemeente ontdekken? Het volledige bestuursakkoord lees je op www.schoten.
be/bestuursakkoord, en midden in deze info vind je een
handige infographic, waarop een aantal punten visueel
worden voorgesteld.

Heb je een voorstel van vereenvoudigde
aangifte gekregen en zijn je gegegevens
correct? Dan hoef je verder niets te doen.
Zijn je gegevens onjuist of onvolledig? Dan
moet je ze corrigeren. Dat kan door in te
loggen op MyMinfin.be of via het papieren
antwoordformulier.

Meer informatie? Hulp nodig?
Contacteer de FOD Financiën op 02 57 257
57 of via het online formulier op www.fin.
belgium.be.

Oplossing voor
bermobstakels
We zullen maar direct met de deur in
huis vallen: de bermstrook voor je huis is
openbaar domein. Wat je er wel en niet mee
mag doen, lees je hier. In bepaalde wijken en
straten plaatsen bewoners kleine paaltjes of
sierstenen op de bermen om bijvoorbeeld
het gras te beschermen. Dit is volgens het
politiereglement echter niet toegelaten.
De bermen moeten dienen als uitwijkzones
voor gemotoriseerd verkeer, fietsers, voetgangers en doen in sommige gevallen dienst
als extra parkeerplaats.
Parkeren op de gelijkgrondse berm is binnen
de bebouwde kom toegelaten als je een
begaanbare strook van ten minste 1,50 meter
vrijlaat voor voetgangers aan de buitenkant
van de openbare weg. Op die manier kunnen
voetgangers nog veilig passeren. Indien de
berm niet breed genoeg is, moet het voertuig
gedeeltelijk op de berm en gedeeltelijk
op de rijbaan worden opgesteld (art. 23.1
wegcode).
Vaak zijn deze paaltjes ook klein en donker
van kleur, waardoor ze nauwelijks of niet
zichtbaar zijn in het donker. Dit zorgt voor
gevaarlijke situaties en soms zelfs schade
aan voertuigen. Het gemeentebestuur
waarschuwt dat als er schade aan een
voertuig komt door jouw bermobstakel, jij
verantwoordelijk bent voor de onkosten.

Alternatief
Het college van burgemeester en schepenen
laat onder bepaalde voorwaarden toe dat
bewoners op eigen kosten lage beplanting
aanbrengen zodat voertuigen op de rijbaan
blijven en bijgevolg de bermen niet beschadigd worden.

Ontdek park Vordenstein met een natuurgids
Wil je het Vordensteinpark graag eens vanuit een andere blik
bekijken? Neem dan eens deel aan de natuurwandelingen
van de Vereniging voor Milieueducatie Provincie Antwerpen.
Samen met een ervaren natuurgids (her)ontdek je het park
aan de hand van verschillende themawandelingen.
Staan je wandelschoenen al klaar? Meewandelen kan op volgende momenten:
• Zondag 5 mei 2019 – 10u – Lente in het
land
• Zondag 23 juni 2019 – 10u – Een warme
zomer tegemoet

infoschotenmei

• Zondag 28 juli 2019 – 14u – Stiltewandeling
• Zondag 17 november – 10u – Voorbereid
op de winter
Vertrek- en verzamelpunt is steeds de parking
aan de Kopstraat, ter hoogte van het bruggetje. De wandelingen zijn gratis en vooraf
inschrijven is niet nodig.

Meer informatie?
www.natuurgidsen-schoten.be,
vanhorenbeeck@skynet.be - 0476 70 65 99
6
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Wil je graag je bermen beschermen? Neem
hiervoor contact op met verkeersconsulente
Erika Baluwé, via erika.baluwe@schoten.be
of 03 680 09 08.

[ varia ]

Schotenaar reanimeert arbeider
Tijdens de werken in de Kuipersakkerstraat
begin april werd een arbeider die nutswerken
uitvoerde onwel. Buurtbewoner Werner De Heel
hoorde tumult op straat en schoot meteen
in actie. Hij trok samen met een collega van
de man het slachtoffer uit de put en startte
onmiddellijk de reanimatie. Werner had immers
via zijn werkgever, Port of Antwerp, recent nog
een driedaagse opfrissingscursus reanimatietechnieken gevolgd. De reanimatietechniek zat
hem dus nog vers in de vingers. Werner roept
dan ook iedereen op om zelf ook een cursus te
gaan volgen. Het kan levens redden!

krijg je met een druk op de knop alle AED’s in
je buurt op een kaart te zien. Je vindt de app
onder de naam ‘Eerste Hulp – Rode Kruis’.
De app kan je trouwens ook gebruiken wanneer je iemand moet reanimeren. Het loodst
je doormiddel van illustraties en gesproken
instructies doorheen de reanimatie totdat de
hulpdiensten arriveren.

Het gemeentebestuur was danig onder de
indruk van Werner zijn optreden en wenst hem
uitdrukkelijk te feliciteren met zijn heldendaad.

Het gemeentehuis en het administratief
centrum van het OCMW
zijn gesloten op volgende dagen:
• Woensdag 1 mei 2019 (Dag van de Arbeid)
• Donderdag 30 mei 2019 (O-H-Hemelvaart)
• Vrijdag 31 mei 2019
• Zondag 9 juni 2019 (Pinksteren)
• Maandag 10 juni 2019 (Pinkstermaandag)
Het recyclagepark
is gesloten op volgende dagen:
• Woensdag 1 mei 2019
• Donderdag 30 mei 2019
• Vrijdag 31 mei 2019
• Zaterdag 1 juni 2019
• Maandag 3 juni 2019
uitzonderlijk geopend
• Maandag 10 juni 2019
(op maandag altijd gesloten)

TIP: Neem een kijkje op de website van het
Rode Kruis (act.rodekruis.be) en van het
Vlaamse Kruis (www.hvk.be). Zij organiseren
regelmatig EHBO-opleidingen.

12 nieuwe AED’s in Schoten
Ook het gemeentebestuur zet zich in om
van Schoten een (hart)veilige gemeente te
maken. Zo werden er in 2018 maar liefst 12
nieuwe AED’s geplaatst, ter aanvulling op de
15 bestaande. Zo komen we op een totaal
van 27 AED’s, waarvan er 22 dag en nacht
beschikbaar zijn. Een handig overzicht van alle
reanimatietoestellen vind je op pagina 8 en 9.
Ook op de website (www.schoten.be/aed)
vind je een interactieve kaart met foto’s terug.

De gratis infolijn van het recyclagepark
(0800 94 039) kan je niet bereiken op:
• Woensdag 1 mei 2019
• Donderdag 30 mei 2019
• Vrijdag 31 mei 2019
• Maandag 10 juni 2019

Nog een handige tip om altijd en overal, ook
buiten Schoten, de dichtstbijzijnde AED terug
te vinden: installeer de Rode Kruis-app. Daar

24-25 en 26 mei: Dag van de Buren!
De Dag van de Buren is een initiatief voor
iedere Schotenaar die zijn buren beter wil
leren kennen. Organiseer zelf of samen met
je buren een een feestje. Zo klein of groot
als je zelf wil.

Sluitingsdagen
gemeentelijke
diensten

In het weekend van 24 mei doet Schoten
opnieuw mee aan de ‘Dag van de Buren’.
Wegens populariteit wordt de 'Dag van
de Buren’ zelfs uitgebreid naar een heus
burenweekend. Nodig je buren uit voor een
glaasje en een hapje. Bouw een gezellig
feestje en krijg een gratis feestpakket met
flyers, affiches, herbruikbare zakken... Hoe
origineler je feestidee, hoe beter!

Ik wil meedoen!
Mail je initiatief naar kelly.coucheir@
schoten.be. Je wordt verwittigd wanneer je
je promotiepakket mag komen ophalen. Hang
de affiches op, of flyer in de straat: zo laat
je de hele buurt weten dat je meedoet aan
dit warme initiatief.
Lees meer info op www.dagvandeburen.be.
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LDC Cogelshof
Op deze dagen zijn de administratieve
diensten gesloten, maar kan je wel terecht
in de cafetaria tussen 11u30 en 17u:
• Woensdag 1 mei 2019
• Donderdag 30 mei 2019
• Vrijdag 31 mei 2019
• Zondag 9 juni 2019
• Maandag 10 juni 2019
LDC ’t Dorp
Op deze dagen zijn de administratieve
diensten gesloten, maar kan je wel terecht
in de cafetaria tussen 12u en 14u:
• Woensdag 1 mei 2019
• Donderdag 30 mei 2019
• Vrijdag 31 mei 2019
• Zondag 9 juni 2019
• Maandag 10 juni 2019
Bibliotheek
De Braembib en het filiaal in de Deuzeldlaan
zijn gesloten op:
• Woensdag 1 mei 2019
• Donderdag 30 mei 2019
• Maandag 10 juni 2019 (filiaal Deuzeld op
maandag altijd gesloten)

infoschotenmei

[ gezondheid ]
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[ gezondheid ]

‘Oude’ AED-toestellen

1. Gemeentehuis
2. Riddershoeve
(gemeentepark)
3. Kantine atletiek/voetbal
(gemeentepark)
4. Sporthal Vordensteyn
5. Dienstencentrum
Cogelshof
6. Dienstencentrum ‘t Dorp
7. Rode Kruis
(Gasketelplein)
8. FC Koningshof
9. Recyclagepark
10. Sporthal De Zeurt

AEDtoestellen
in Schoten

Nieuwe
AED’s sinds
‘Oude’
AED-toestellen
2018

1. Gemeentehuis
2. Riddershoeve (gemeentepark)
Sint-Cordulakerk
3. 11.
Kantine
atletiek/voetbal
(gemeentepark)
12. Sint-Filippuskerk
4. Sporthal Vordensteyn
Sint-Filippus
basisschool
5. 13.
Dienstencentrum
Cogelshof
6. 14.
Dienstencentrum
‘t Dorp
Heilig Hartkerk
7. Rode Kruis (Gasketelplein)
Sint-Lutgardis Openlucht8. 15.
FC Koningshof
9. Recyclagepark
school
10. Sporthal De Zeurt

16. Vita et Pax
17. Sint-Jozefinstituut
Nieuwe
AED’s sinds 2018
18.
Rustoord
De Meibloem
11. Sint-Cordulakerk
12.19.
Sint-Filippuskerk
Hof Van Schoten
13. Sint-Filippus basisschool
20. Toekomstlaan 24
14. Heilig Hartkerk
(Profshop
Plus)
15. Sint-Lutgardis
Openluchtschool
16. Vita et Pax
21. Baron De Grubenlaan
17. Sint-Jozefinstituut
(Transportbeton
18. Rustoord
De Meibloem
19. HofDe
Van Schoten
Beuckelaer)
20. Toekomstlaan 24 (Profshop Plus)
Sint-Sebastiaansgilde
21.22.
Baron
De Grubenlaan
(Transportbeton De Beuckelaer)
22. Sint-Sebastiaansgilde

AED’s in binnenruimtes,
enkel tijdens
AED’s
in binnenruimtes,
enkel tijdens
de openingsuren
detoegankelijk
openingsuren
toegankelijk
23. Sint-Michielscollege

23. Sint-Michielscollege
Tafeltenniscentrum
Zeurt
24.24.
Tafeltenniscentrum
Zeurt
25.25.
Oranjerie
Vordenstein
Oranjerie
Vordenstein
26. Carrefour Schoten
26. Carrefour Schoten
27. Vlaamse Zaal Bloemendaal

27. Vlaamse Zaal Bloemenda
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[ verkiezingen ]

Eerste Hulp bij de Verkiezingen

Waarvoor stemmen we op zondag 26 mei, en hoe doe je dat?
Op zondag 26 mei 2019 trekken alle meerderjarige Schotenaren naar de
stembus om de Europese, federale en regionale parlementen te verkiezen.
Maar wat zijn die parlementen, en wat betekenen ze voor ons?
REGIONALE VERKIEZINGEN

Vlaams parlement
Bij de regionale verkiezingen worden de
regionale parlementen verkozen. Dit zijn
in België het Vlaams Parlement, het Waals
Parlement, het Parlement van de Duitstalige
Gemeenschap en het Brussels Hoofdstedelijk
Parlement. In Schoten brengen we uiteraard
onze stem uit voor het Vlaams Parlement.
Voor het Vlaams Parlement worden in totaal
118 parlementsleden verkozen waarvan 33
uit de provincie Antwerpen.
Wat zijn de bevoegdheden van het Vlaams
Parlement?
De Vlaamse bevoegdheden kunnen we
verdelen in twee grote bevoegdheidsgroepen:
de gemeenschapsmateries (die met mensen
te maken hebben) en de gewestmateries (die
met het grondgebied te maken hebben).
De gemeenschapsbevoegdheden zijn onder
andere jeugd, media, onderwijs en vorming,
inburgering, cultuur, armoedebeleid en
dierenwelzijn.
De gewestbevoegdheden zijn bijvoorbeeld natuur en milieu, mobiliteit en verkeer, openbare

werken, werk, economie en lokale overheden
(lokaal bestuur en provincies).
Voor een complete lijst van de bevoegdheden
surf je naar www.vlaamsparlement.be.
FEDERALE VERKIEZINGEN

De kamer
Bij de federale verkiezingen kiezen we de
volksvertegenwoordigers die onze stem
vertegenwoordigen in de Kamer. De federale
Kamer van Volksvertegenwoordigers telt 150
leden, waarvan er 24 uit onze kieskring
Antwerpen komen.
We verkiezen dus niet rechtstreeks de
ministers van de federale regering. Hiervoor
wordt op basis van de verkiezingsuitslag een
‘informateur’ of een ‘formateur’ aangesteld.
Een informateur is een ervaren politicus die
informatie verzamelt bij de verschillende
partijen over hun wensen en visie in verband
met de vorming van een nieuwe regering. Op
basis daarvan gaat hij na hoe een meerderheid
gevormd kan worden en met welke partners. Hij
brengt verslag uit aan de koning en adviseert

hem over de aanstelling van een formateur.
Een formateur heeft als taak een regering met
maximaal 15 ministers te vormen.
Wat zijn de bevoegdheden van de Kamer?
De Kamer heeft de wetgevende bevoegdheid:
dat wilt zeggen dat ze de wetten maakt. Ze
controleert ook de federale regering op politiek
vlak, beleidsvlak en op vlak van de staatsfinanciën.. Enkel wanneer een meerderheid van de
kamerleden de regering steunt, kan de federale
regering aan de slag gaan.
Meer informatie over de Kamer vind je op
www.dekamer.be.

Hoe zit dat met de senaat?
Ons federaal parlement bestaat uit twee kamers: de Kamer van Volksvertegenwoordigers
en de Senaat. De Senaat is onder andere
bevoegd over de grondwet. De federale Kamer
van Volksvertegenwoordigers verkiezen we
rechtstreeks tijdens de federale verkiezingen.
De senatoren worden niet meer rechtstreeks
verkozen, maar aangeduid door de leden van
de parlementen van de gemeenschappen en
de gewesten. De senaat telt 60 leden: 50 leden
worden aangeduid door de parlementsleden
en 10 leden worden gecoöpteerd: zij worden
aangeduid op basis van de verkiezingsresultaten voor de Kamer.
EUROPESE VERKIEZINGEN

Europees parlement
Bij de Europese verkiezingen worden de
Europese parlementsleden uit de 28 Europese
lidstaten rechtstreeks verkozen. Het Europees
Parlement telt 751 zetels. Wanneer GrootBrittannië uit de Europese Unie vertrekt, vermindert het naar 705. Elke lidstaat heeft een
vast aantal zetels. Voor België zijn dat er 21.
Wat zijn de bevoegdheden van het Europees
Parlement?
Het Europees Parlement is het wetgevend
orgaan van de Europese Unie. Zo keurt ze
de Europese wetgeving goed, op basis van
voorstellen van de Europese Commissie. Ze
beslist over internationale overeenkomsten
en de toetreding van nieuwe lidstaten. Ze
stelt onder andere ook de begroting van de
Europese Unie vast samen met de Europese
Raad en voert overleg over het beleid met de
Europese Centrale Bank.
Meer informatie over de werking en de
bevoegdheden van het Europees Parlement
vind je op www.europa.eu.

infoschotenmei
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[ verkiezingen ]

Wie mag er stemmen?

Hoe stem ik geldig?

Iedereen die aan volgende voorwaarden voldoet heeft opkomstplicht op de verkiezingsdag:
• Je hebt de Belgische nationaliteit
• Je bent minstens 18 jaar op de dag van de
verkiezingen

Geldig stemmen doe je door:
• een stem bovenaan de lijst te geven
• op een of meer kandidaten te stemmen
(binnen 1 lijst!)
• zowel bovenaan de lijst te stemmen als voor
een of meer kandidaten op die lijst

Opgelet: Belgen die in het buitenland wonen,
kunnen niet deelnemen aan de verkiezing
van het regionale parlement. Ze kunnen wel
deelnemen aan de federale en Europese verkiezingen. Hiervoor moeten ze een aanvraag
indienen. Contacteer voor meer informatie de
bevolkingsdienst.

Elke combinatie van stemmen is eigenlijk mogelijk, zolang je maar binnen dezelfde lijst blijft.
In Schoten stemmen we digitaal via de stem
computer. In de stemhokjes hangt de uitleg
ook nog eens klaar en duidelijk.

Waar moet ik stemmen?
De locatie van je stemlokaal staat op je
oproepingsbrief. De gemeente verstuurt de
oproepingsbrieven ten laatste 15 dagen voor
de verkiezingen. Je hoeft je dus nog geen
zorgen te maken als je op dit moment nog
geen kiesbrief hebt ontvangen.

Wat breng ik mee naar de stembus?
Om toegelaten te worden tot de stembus breng
je je oproepingsbrief en je identiteitskaart mee.

Bekijk de instructies voor elektronisch stemmen op www.verkiezingen.fgov.be

Stemmen bij volmacht

de bevolkingsdienst van het gemeentehuis,
soms moet je terecht bij andere instanties.

Soms kan je, omwille van verschillende
redenen, niet zelf gaan stemmen. Je kan dan
een volmacht geven aan een andere kiezer.

Aan wie kan ik volmacht geven?

Allereerst heb je een attest nodig dat aantoont
dat je niet kan gaan stemmen. Daarnaast
moet je een volmachtformulier invullen.
Dit formulier kan je downloaden op www.
schoten.be/verkiezingen of opvragen bij de
bevolkingsdienst.

Het volmachtformulier vul je in samen met
de persoon aan wie je de volmacht toekent
(de volmachtdrager). Vergeet zeker niet om
allebei het document te ondertekenen. Aan
het volmachtformulier voeg je ook het attest
dat de reden van je afwezigheid bewijst toe.

Wanneer kan ik volmacht geven?
Er zijn verschillende regels voor verschillende
situaties. Niet elk attest kan je verkrijgen op

Regels voor een volmacht
SITUATIE KIEZER

BENODIGD ATTEST

SCHRIJVER ATTEST

AANBIEDEN
GEMEENTEHUIS

Ziekte of handicap

Medisch attest

Arts

Neen

Werkgever

Neen

Beroepsredenen
Attest werkgever
(binnen- of buitenland)
Schipper, marktkramer,
kermisreiziger

Attest uitoefening beroep Bevolkingsdienst

Ja, bevolkingsdienst

Vrijheidsbeneming

Attest vrijheidsbeneming

Directie van de instelling

Neen

Geloofsovertuiging

Attest geloofsovertuiging

Religieuze overheid

Neen

Studieredenen

Attest inschrijving studie

Studie-instelling

Neen

Bevolkingsdienst

Ja, bevolkingsdienst

Verlof in het buitenland Attest burgemeester op
basis van bewijsstukken
of verklaring op eer
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Een Belgische kiezer kan elke andere Belgische kiezer volmacht geven om zijn of haar
stem uit te brengen. Een niet-Belgische kiezer
kan elke andere Belgische of niet-Belgische
kiezer een volmacht geven. Let er wel op dat
een kiezer slechts één volmacht mag hebben.

Op de verkiezingsdag zelf
De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven,
moet volgende documenten afgeven aan de
voorzitter van het stembureau dat vermeld
staat op jouw oproepingsbrief:
• Het ondertekende en ingevulde volmachtformulier
• Het attest dat je afwezigheid bewijst
• De oproepingsbrief van de volmachtgever
• De oproepingsbrief van de volmachtdrager
• De identiteitskaart van de volmachtdrager
Opgelet: De volmachtdrager (de persoon die in
jouw plek stemt), moet in jouw bureau stemmen.
Je vindt je bureau terug op je oproepingsbrief.

Bevolkingsdienst
Gemeentehuis, Verbertstraat 3
(03) 680 09 05 – bevolking@schoten.be

infoschotenmei

[ jubileum ]

“Ik leef voor en door de gemeenschap”
Flor Stes viert 50 jaar priesterschap, waarvan 40 jaar in Schoten
Priester Flor Stes (77) viert in 2019 zijn gouden jubileum priesterwijding. Nog
steeds beoefent hij het pastoorschap met veel toewijding, dienstbaarheid en
liefde voor de gemeenschap. Zelfs na een halve eeuw dienst blijft hij verder
gaan: “Ik zet er geen deadline op. Ik ben sterker dan ooit.”

Het levensverhaal van Flor, door Flor
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Flor in de bloemetjes
Op woensdag 19 juni 2019 om 20u organiseert de parochie
een duo-orgelconcert ter ere van pastor Flor. Titularis organist
Marc Verbeeck en Kris Wittevrongel gastorganist – geboren en
getogen in Schoten – zullen samen met trompettisten Vladimir
Verbeeck en Herman De Poorter een fantastisch concert
geven in de Sint Cordulakerk. Iedereen welkom. Gratis Inkom.
Op zondag 23 juni kan je om 10u deelnemen aan de feestelijke
eucharistieviering, voorgegaan door priester Flor zelf. De
misviering wordt muzikaal ondersteund door de Schotense
Kantorij en koor Laudate. Aansluitend is iedereen welkom
voor een feestelijke receptie in zaal Don Bosco.
Proficiat Flor!
Wil jij Pastoor Flor ook proficiat wensen? Stuur dan een kaartje
naar: Pastoor Flor Stes, Verbertstraat 23, 2900 Schoten

infoschotenmei

ontmoeten van mensen.” Je kan Flor dan ook
geregeld op straat zien wandelen of fietsen. “Ik
hou ervan om op straat een babbeltje te doen
met mensen.” Hij glimlacht: “Soms zeg ik ’s
ochtends tegen mezelf: ‘wat zal het vandaag
weer zijn?’ Het priesterleven is erg gevarieerd.”
“Zo wordt er ook nog veel gebiecht, en dat zal
je waarschijnlijk verbazen”, zegt Flor. “In een
gesprek zeg je soms ook dingen die je onbewust
meedraagt. Soms is dat met bedekte woorden,
maar het is mijn taak als priester om daardoor te
kijken en hen de kans te geven het te vertellen.
Het is niet meer zoals vroeger, waar er enkel
in de biechtstoel de biecht werd afgenomen.”

Paus
En zo kwam priester Flor bij ons in Schoten
terecht als pastoor . “In die tijd waren er nog veel
priesters in Schoten.” Flor lacht: “Een van mijn
collega’s zei zelfs letterlijk bij mijn aankomst:
wat kom jij hier eigenlijk doen?” Vandaag is Flor
de enige pastoor in onze gemeente.

“Ik ben al drie keer afgereisd naar het Vaticaan”,
vertelt hij. “De paus zit daar 20 meter boven
iedereen de mis voor te dragen. Eenzaam en
alleen. Dat is anders dan wanneer er een koppel
komt trouwen, hé.” Het is duidelijk: Flor is een
man van het volk.

We ontmoeten hem in zijn pastorijwoning in de
Verbertstraat 23, waar de deur overigens altijd
openstaat voor iedereen. Nood aan een babbel,
advies of hulp? Pastoor Flor heeft niets liever dan
dat je bij hem aanbelt. Hij meet net de schade op
van de voorbije storm van 10 maart 2019. Drie
bomen zijn omgewaaid door de hevige wind.
Hij ziet er een metafoor in: “Bomen zijn zoals
mensen: soms overleven ze de storm niet.”

Celibaat

Roeping
“Mijn roeping komt vanuit een drang naar
de gemeenschap”, vertelt Flor. “Vroeger was
geloof, kerk, bidden en leven één koek. Het
geloof is me dus met de paplepel ingegeven.
Maar het gemeenschapsgevoel dat rond het
geloof hangt, dat vind ik zo mooi”, vertelt hij.
“Ik ben midden in de oorlog geboren, bij wijze
van spreken in de schuilkelder. De oorlog zelf
heb ik niet bewust meegemaakt, maar ik heb
wel de gevolgen ervan gezien en die waren
niet allemaal slecht: de mensen vinden elkaar
terug. In mijn geboortedorp Loenhout, waren
buren heel belangrijk. Zelfs belangrijker dan
familie. Je was natuurlijk voor een stuk op
elkaar aangewezen. Die verbondenheid met de
buren en dat gemeenschapsgevoel was zeer
belangrijk voor mij.”
Het is dat gemeenschapsleven dat hij doorheen
zijn carrière zo hoog in het vaandel draagt. “Ik
ken veel mensen en veel mensen kennen mij”,
zegt hij. “En dat is niet omdat ik pastoor ben,
dat is omdat ik zoveel belang hecht aan het
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“Mijn geloof wordt voortdurend plezanter op
goede dagen van het leven, maar het wordt soms
ook beproefd”, vertelt hij. “Ik heb vooral nog veel
hoop voor de toekomst.” Zo heeft Flor best wel
progressieve ideeën over het celibaat. “Het celibaat wordt momenteel zowel binnen als buiten
de kerk betwist. Mijn inziens zou het goed zijn
als in de toekomst ook gehuwden in het ambt
van de kerk mogen delen, en dus ook pastoor
kunnen worden. Of waarom zelfs niet bisschop of
paus? En waarom zouden vrouwen geen priester
kunnen worden?” Hij haalt zijn schouders op.
“Het kerkelijk beleid moet de deur openzetten
naar de toekomst. De toekomst is niet van mij
of van u, maar van degene die er na ons zijn.”

Gezondheid
“Twee jaar geleden ben ik erg ziek geweest”,
vertelt Flor. “Ze hebben mij toen letterlijk de
kerk uitgedragen. Ik kon niet meer en voelde
mij zo ellendig. Vijf dagen heb ik toen in het
ziekenhuis gelegen.” Hij schudt met zijn hoofd.
“Toen dacht ik er wat van! Maar gelukkig kwam
ik erdoor en ben ik nu sterker dan ooit.” Hij
knipoogt: “Eigenlijk ben ik al over de eindstreep,
maar ik zet geen deadline.”
Flor wijst naar buiten: “Bovendien zit ik hier
goed. Ik heb de beste buren: rechts van mij de
assistentieflats, dat zijn rustige mensen. En links
van mij de kerk.” Hij lacht: “En achter mij de begraafplaats: daar heb ik helemaal geen last van!”

[ wegenwerken ]

Brug 14 één maand dicht
Nog tot en met zondag 19 mei 2019 wordt er gewerkt aan brug 14. Tijdens de
werken is er geen doorgang
mogelijk wegverkeer
tussen de Villerslei
en Theofiel Van
Omleiding
door
Cauwenberghslei.
werken aan Brug 14 (Villerslei)

Omleiding

15 april tot 19 mei 2019

Er is geen doorgang mogelijk tussen de Villerslei en de Theofiel Van Cauwenberghslei. Op
de illustratie zie je hoe de omleiding loopt via
de Sluizenstraat en de Wijnegembaan. Fietsers
en voetgangers kunnen de fietsersbrug aan
sluis 9 nemen om de vaart over te steken.

Th. V. Cauwenberghslei

Villerslei

Venstraat

De Vlaamse Waterweg voert enkele onderhoudswerken uit aan de brug: de rijweg
wordt vernieuwd en de brug wordt ook
opnieuw geschilderd. Verder zal de brug ook
geautomatiseerd worden. Tot nu toe moest
een brugwachter de brug steeds manueel
bedienen. Door de automatisatie zal de brug
vanop afstand worden bediend.

Sluis 9

Leo Van Hullebuschstraat

Tijdens de zomermaanden wordt ook gewerkt
aan brug 12, die de Botermelkbaan en het
kruispunt met de Brechtsebaan met elkaar
verbindt. De omleiding en juiste data worden
in de volgende Info Schoten meegedeeld.
Ook op de gemeentelijke pagina’s (Info
Actueel) in de Bode van Schoten kan je altijd
actuele informatie vinden. En neem voor de
nieuwste updates zeker eens een kijkje op
de wegenwerkenpagina op de website: www.
schoten.be/wegenwerken.

Sluis

10

Sluizenstraat

Ook werken aan brug 12

Hoogmolendijk
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Dossier Botermelkbaan: verkeersremmende
maatregelen in achterliggende straten
Nog dit jaar wordt er aan de voorbereidende werken gestart
voor de aanleg van de fietspaden langs de Botermelkbaan.
Het dossier was al enkele jaren klaar, maar lag een tijd
stil doordat een buurtbewoonster de vergunning aanvocht.
Heikel punt was de voorziene afsluiting van het kruispunt
Botermelkbaan – Wezelsebaan, waardoor de bewoners van
de wijk Schotenhof verkeershinder vreesden.
Uiteindelijk kwam er toch een oplossing uit de
bus: het kruispunt van de Botermelkbaan met
de Wezelsebaan wordt niet volledig afgesloten.
Het verkeer vanuit de Wezelsebaan zal wel
enkel nog maar naar rechts kunnen afslaan
richting ’s-Gravenwezel en Schilde. Vanuit
de Botermelkbaan de Wezelsebaan inrijden,
wordt verboden.

Voetgangers en fietsers behouden wel de
mogelijkheid om via de Botermelkbaan de
Wezelsebaan in te draaien, en door een nieuw
verkeerseiland zullen ze dit op een veilige
manier kunnen doen. In de decembereditie
van Info Schoten 2018 kan je het volledige
dossier lezen.

Jozef Jennesstraat tevreden!
Vorig jaar werd het regenwater van de wijk
Bloemendaal afgekoppeld van de riolering
en via de Jozef Jennesstraat aangesloten op
de Kopstraatbeek. Van de gelegenheid werd
meteen gebruik gemaakt om een gescheiden
rioleringsstelsel aan te leggen in de Jozef
Jennesstraat, dat is immers verplicht van
de Vlaamse Overheid. De weg werd er
meteen ook volledig vernieuwd. Een stevig
werkje, dat midden maart 2019 klaar was. De
bewoners van de Jozef Jennesstraat waren
zo tevreden met hun nieuw aangelegde
straat, dat ze de aannemer trakteerden op
hamburgers en hotdogs.

Verkeersremmers
In de achterliggende straten Della Faillelaan en
Wezelsebaan zullen acht snelheidsremmers in
de vorm van kunststof plateaus op de rijweg
aangelegd worden. Elk plateau krijgt aan
weerszijden afbakeningspaaltjes om het omzeilen van de plateaus onmogelijk te maken.
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Investeren in Schoten
Het schepencollege stelde op 8 april haar nieuwe bestuursakkoord voor. Hoofdthema van het akkoord
is ‘investeren in Schoten’, voor een boeiende, veilige en duurzame gemeente.
Een greep uit de voorstellen vind je hier!

1

Investeren in een leefbaar Schoten
Verhuis van de
dienst der werken
naar een modern en
energiezuinig gebouw
buiten de kern.

Meer digitale
dienstverlening via het
e-loket.
https://www.schoten.be/loket

Extra aanbod aan
polyvalente ruimtes met
de ‘Forumgebouwen’
en het Gelmelenhof.

De belangrijkste
belastingen worden
niet verhoogd.

3
Investeren in lokale economie

Investeren in de infrastructuur van Schoten

Churchillaan
Villerslei
Paalstraat
Ridder Walter
Van Havrelaan
KMO-Zone
Wijtschot

Borkelstraat

Start van de bouw
van de nieuwe
bedrijvenzone
Wijtschot.

x4
4

Geen absurde hoogbouw. Het nieuwe RUP
Meergezinswoningen
duidt aan waar er nog
meergezinswoningen
mogelijk zijn.

JAN PALFIJN

We vernieuwen de
invalswegen naar
ons centrum, inclusief
comfortabele en
veilige fiets- en
voetpaden.

We pleiten voor een
rechtstreekse busverbinding tussen Schoten
en ZNA Jan Palfijn.

We verviervoudigen
het budget voor
snelheidsremmende
maatregelen en
extra bescherming
voor zwakke
weggebruikers.

We werken
een systeem van
fietsenstallingen uit.

P

Investeren in een milieuvriendelĳk en duurzaam Schoten

?
Als eerste gemeente
in Vlaanderen sluiten
we aan bij het Global
Forest Fund. Zo compenseren we onze
CO²-uitstoot.

We verkleinen en vergroenen het gemeentelijk wagenpark.

We verfraaien onze
parken en richten het
dierenverblijf in het
park opnieuw in.

We bekijken of de
afhaalrondes van het
afval op hoofdwegen
georganiseerd kan
worden buiten de spits.

We onderzoeken of
bewoners papier en
karton in een container
kunnen aanbieden
voor de ophaling.

5

Investeren in veiligheid

6

De verdere uitbouw
van het ANPR-netwerk
rond Schoten tegen
criminaliteit.
We breiden het succesvolle
project van de gemeenschapswachten verder uit.

Het ANPR-netwerk kan
ook ingezet worden
om de verkeersveiligheid te verhogen ...
... een aantal van
deze camera’s kan in
de toekomst ook voor
trajectcontrole ingezet
worden.

7

De Braembib evolueert verder naar een
ontmoetingsplaats en open kennis- en
informatiecentrum met een cultuur- en
toerismepunt.

TRAJECTCONTROLE

Vraaggestuurde led-verlichting
in de straten als veilig en duurzaam alternatief voor bestaande verlichting.

NL

We waken over het
Nederlandstalige
karakter van onze
gemeente op
een positieve en
proactieve manier.

Investeren in een zorgzaam Schoten

De begraafplaats
wordt verder
omgevormd tot
groen anker in het
centrum, met als
hoofdfunctie bezinning en rouw.

Voor nationale
hulporganisaties
behouden we een
budget voor acute
noodhulp.

Speelruimteplan

We richten een
ruimte in waar ecologisch begraven
mogelijk wordt.

Een nieuw digitaal
speelruimteplan wijst
onze jongeren via een
voet- en fietspadentraject naar speeltuinen die ze nog niet
kennen.

8

De nieuwe adviesraad
Mens en Maatschappij
werkt jaarlijks rond
een afgebakend thema
dat een bepaalde
doelgroep aanbelangt.

Investeren in dierenwelzĳn

We blijven de nodige
aandacht besteden
aan dierenwelzijn.
We onderzoeken de
GAS-toepassing voor
dierenwelzijn.

9

Investeren
in cultuur

We gaan na waar we
een dierenstrooiweide
kunnen onderbrengen,
een locatie waar de
geliefde huisdieren
een laatste rustplaats
kunnen vinden.

Lees het volledige bestuursakkoord op www.schoten.be/bestuursakkoord

[ veiligheid ]

Bestempel plezier niet te snel als overlast
Maar contacteer de politie bij erge hinder en gevaarlijke situaties
De wollen truien worden opgeborgen en de barbecues opgeblonken, want de
zon is onderweg. Ook de inspecteurs van de Lokale Politie Schoten zullen dit
geweten hebben. Niet omdat ze dan kunnen genieten van het zonnetje tijdens
een interventie, maar omdat er ook tijdens de zomermaanden een heleboel
seizoensgebonden meldingen binnenlopen.

Hangjongeren
De politie ontvangt regelmatig klachten over
jongeren die het bont maken in parken,
speeltuintjes en op pleintjes. Er is echter
een verschil tussen overlast en jeugdig
enthousiasme. Samenkomen en plezier maken
op openbare plaatsen is niet verboden. Het
is echter niet toegelaten om te sluikstorten,
andere bezoekers te hinderen en vandalenstreken uit te halen. Wees verdraagzaam, maar
meld zaken die niet door de beugel kunnen
onmiddellijk aan de Lokale Politie.

Honden en kinderen in
snikhete wagens
Bij mooi weer is het een slecht idee om je
kleine spruit of viervoeter achter te laten in
de wagen, ook al staan de ramen op een kier
en plaatste je je wagen in de schaduw. De
temperaturen in de wagen lopen zeer snel
op en kunnen fatale gevolgen hebben. Even
ter vergelijking: is het buiten 21 graden, dan
is het na 10 minuten in je auto al 31 graden.
Na een halfuur loopt de temperatuur in je
wagen zelfs op tot 40 graden. Even ‘snel’
de boodschappen doen, is dus geen goed
idee. De inspecteurs van de Lokale Politie
krijgen elke zomer verschillende meldingen
van honden die werden achtergelaten in de
auto en moesten vorige zomer nog een ruit
inslagen om een oververhitte hond te redden.

Laat je viervoeter of kind niet achter in
een snikhete wagen.

infoschotenmei

Bel onmiddellijk 101 als je ziet dat een hond
of kind zich in een gevaarlijke situatie bevindt.

Overlast door buren
Onder het motto ‘beter een goede buur dan een
verre vriend’ is het belangrijk om respectvol
om te gaan met je buren. Op een warme
zomeravond loopt het aantal meldingen over
geluidsoverlast snel op. Mensen nodigen
vrienden uit, steken de barbecue aan en
keuvelen gezellig tot laat in de avond. Word
jij hier lastig van? Knoop dan eerst eens een
gesprek aan met je buren, zij weten vaak niet
dat dit jou stoort. Loopt de geluidshinder echt
de spuigaten uit? Neem dan contact op met
het politiekantoor, zij komen ter plaatse om
vaststellingen te doen.
PS: houd je buren te vriend en maai het gras
niet op zondag! Dat is trouwens niet toegelaten
in Schoten.

Geluidshinder cafés
Er zijn een heleboel gezellige terrasjes die
tijdens de zomermaanden druk worden
bezocht. Het spreekt voor zich dat cafégangers
voor geroezemoes zorgen. Daarom moeten
de terrassen volgens hun vergunning op een
bepaald tijdstip ontruimd worden zodat de
overlast voor de buurtbewoners beperkt blijft.
Als het terras gesloten is, moeten de bezoekers

Niets gezelliger dan een barbecue en achteraf
wat keuvelen, maar houd rekening met je buren.

16

6 6
6

Stijgen jouw ergernissen
ook met de temperaturen?
Alhoewel mooi weer een positieve invloed
heeft op het humeur, zijn er toch een aantal
ergernissen die vooral de kop opsteken als
de dagen langer worden en de temperaturen
stijgen. De Lokale Politie van Schoten heeft
weet van deze problemen, en doet proactief
toezicht op overlastgevoelige plaatsen.
Bij meldingen van overlast proberen de
inspecteurs steeds om ter plaatse te gaan.
Helaas is er niet voor elk probleem een pasklare oplossing, bijvoorbeeld omdat er geen
vaststellingen meer mogelijk zijn of omdat
de ‘overtreders’ eigenlijk niets overtreden.
De inspecteurs proberen om altijd gepast te
reageren op alle meldingen, maar rekenen
op het begrip en gezond verstand van de
Schotenaren.

hun avond verderzetten binnen in het café. Lig
je toch wakker van het feestgedruis? Bel dan
101, de Lokale Politie Schoten zal dan een
kijkje gaan nemen.

Zwemmen en relaxen aan de
Schotense vaart, de E10-plas
of het Albertkanaal
Het kabbelend water is verleidelijk om een
frisse duik te nemen, maar toch laat je je
badmuts beter thuis. Het is immers verboden
om te zwemmen in publieke waterlopen,
kanalen en vijvers: niet om de Schotenaren
te pesten, maar wel voor hun veiligheid. In
het Albertkanaal en Schoten vaart kan je
jezelf kwetsen aan allerlei voorwerpen en
bovendien onderschat je al snel de zuigkracht
van een passerende boot en de sluisdeuren.
In de E10-plas zijn er grote diepteverschillen
waardoor sommige waterlagen plots enorm
koud zijn en er een stevige onderstroom is.
Helaas hebben al enkele zwemmers daardoor
een duik in deze plas met hun leven bekocht.
Vermijd een gasboete (deze kunnen oplopen
tot 350 euro) en blijf uit het water.
Dit wil echter niet zeggen dat jij en je vrienden
of familie niet uitgebreid mogen relaxen langs
de oevers, want het is aangenaam vertoeven
langs het water tijdens hete dagen. Breng
gerust een grote picknickmand mee, maar
laat je barbecue thuis en neem je afval mee.
Kortom: geniet met volle teugen, maar met
respect voor je omgeving.

[ deelfietsen + speelstraten ]

Neem op 17 locaties de deelfiets in Schoten
In de vorige editie van Info Schoten kondigden we het deelfietsenproject aan. Na heel
wat testritjes en evaluaties is de kogel door
de kerk: binnenkort kan je met de fietsen van
Mobit door onze gemeente rijden!
Even voorstellen: de Mobit-deelfiets. Ze zullen
alvast goed herkenbaar zijn: de uniseks fietsen
zijn knalgroen met oranje accenten (maar
vergeet in het donker vooral je fluovestje niet!).
Ze zijn stevig, hebben een dubbele fietsenstaander voor stabiliteit en een pakjesdrager.
De binder moet je wel zelf voorzien. Je kan
eenvoudig zelf het zadel verstellen voor een
comfortabele rit.

Kinderen baas in de
speelstraat
“Vroeger kon je tenminste nog op straat spelen…” Wel,
dat kan nu ook nog! Tussen 1 juli en 30 augustus kan je
samen met je buren jouw straat als speelstraat inrichten.
Woensdag en/of vrijdag is de straat gedurende een halve dag
terug speelterrein van de kinderen! Nadarhekken houden de
auto’s tegen en chauffeurs worden gevraagd om rond te rijden.

Speelstraat aanvragen
Leuk idee? Praat erover met je buren of de wijk. Wie zijn
of haar straat kandidaat wil stellen als speelstraat, dient
een aanvraag in bij de jeugddienst of online via www.
schoten.be/speelstraat. Je neemt vooraf een enquête af
in de straat om na te gaan of er voldoende draagvlak is. Er
wordt gestreefd naar een goedkeuring van 80 procent van
de betrokken bewoners. Dit is ook verplicht voor de straten
die in het verleden al speelstraat waren. Hou er ook rekening
mee dat enkele gemotiveerde mama’s en/of papa’s tijdens
de zomervakantie de hekken moeten plaatsen en weghalen.
Enquêteformulieren en meer informatie over de speelstraten
ontvang je bij de jeugddienst of online via www.schoten.be/
speelstraat. De uiterste indieningsdatum van de aanvragen
is 17 mei 2019.
Meer informatie: jeugddienst, Sint-Cordulastraat 10,
03 658 19 18 of jeugddienst@schoten.be.

Je kan de fietsen herkennen van onze buren
Brasschaat en Antwerpen. Daar wordt het
deelfietsensysteem van Mobit al langer
gebruikt. Ook in Mechelen, Hasselt, Aalst,
Kortrijk en Boom rijden de inwoners op de
groene tweewielers rond.

Eenvoudig in gebruik
De deelfietsen gebruiken is kinderspel.
Installeer de ‘Mobit’-app en registreer jezelf.
Na registratie en het opladen van een tegoed,
kan je met je deelfiets je verplaatsing binnen
Schoten maken.
Met de app kan je het slot van de Mobit-fiets
ontgrendelen. Scan de QR-code van de fiets en
het slot gaat open. Leuk weetje: het slimme
slot op de fiets wordt door middel van een
klein zonnepaneeltje opgeladen. Later dit jaar
zal het gebruik van de deelfietsen ook zonder
smartphone mogelijk zijn.

Dropzones
In de app vind je de dropzones in Schoten
(en omstreken) terug. Je hoeft je fiets niet in
hetzelfde ‘station’ of ‘dropzone’ achter te laten.
Dat kan in eender welk station. Achterlaten
buiten een dropzone kan ook, maar hiervoor
betaal je extra. Zorg er wel voor dat je deelfiets
steeds reglementair staat en geen hinder voor
andere weggebruikers veroorzaakt. Mobit
herverdeelt zelf wekelijks alle fietsen over de
dropzones, maar probeert door ‘bonusfietsen’
gebruikers ook zelf te stimuleren hun deelfiets
in een bepaalde dropzone achter te laten.
De dropzones in onze gemeente, waar je de
Mobitdeelfietsen kan vinden:
1.		 LDC Deuzeld
2.		 VDAB
3.		 Sint-Filippus
4.		 Kasteel
5.		 Sporthal Vordenstein
6.		 Markt
7. Parking ‘t Ven
8.		 Gasketelplein
9.		 Sportpark De Zeurt
10. Waterbus
11. Villerslei
12. Schotenhof
13. Wezelsebaan
14. Koningshof
15. Botermelk
16. E10-plas
17. Keizershoek

Prijzen
Je betaalt per begonnen blok van 20 minuten.
Het eerste uur betaal je 0,45 euro per 20
minuten, het tweede 0,65 euro per 20 minuten,
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het derde 0,80 euro per 20 minuten. Vanaf het
vierde uur betaal je 1 euro per 20 minuten.
Fiets je een ritje korter dan 4 minuten? Dan
geniet je van een voordeeltarief van 0,29 euro.
Tenslotte kan je ook nog opteren voor een
‘dagpas’, telkens voor ritten korter dan een
uur. Een dagpas kost 3 euro.
Wil je er zeker van zijn dat er een deelfiets
ter jouw beschikking staat als je aan je tocht
begint? Reserveer dan op voorhand je fiets in
de Mobit-app. Ook het pauzeren van je rit is
mogelijk. Handig wanneer je met de deelfiets
naar de winkel zou gaan!

Wat kost dat eigenlijk echt?
Stel je wilt de tram nemen aan Keizershoek
(Carrefour). Een fietstocht van amper 3
kilometer brengt je vanuit Schoten-centrum tot
aan de dropzone Keizershoek. Die route fiets
je op tien minuutjes en kost je dus 0,45 euro.
Zin om te gaan zwemmen? Een mooi ontspannen ritje van 5 kilometer door het Peerdsbos
tot aan het zwembad Sportoase Elshout duurt
ongeveer 15 à 20 minuten en kost je dus
ook 45 cent.
In de maand mei zal je de eerste deelfietsen
in Schoten kunnen gebruiken. Momenteel gaat
het project van start met 100 fietsen.
Meer informatie: www.mobit.eu.

infoschotenmei

[ wonen ]

“We hadden dit veel vroeger moeten doen”
Assistentiewoningen vieren tienjarig bestaan
Natuurlijk blijf je het liefst zo lang mogelijk thuis wonen. Maar naarmate je een
dagje ouder wordt, kan je hier misschien anders over gaan denken. Het huis
wordt te groot, je woont ver van winkels en misschien ben je iets minder mobiel
geworden. Op dat moment heeft een assistentiewoning heel wat te bieden.
Maria Meuris (80) en Hypolite Marschang (88) verhuisden tien jaar geleden
naar residentie Schuttershof.
Maria en Hypolite waren één van de eerste
bewoners van de assistentiewoningen.
Residentie Schuttershof viert dit jaar namelijk
haar tienjarig jubileum op 18 mei met haar
bewoners. “De beslissing om te verhuizen
naar een assistentiewoning hadden we veel
vroeger moeten maken”, zegt Maria Meuris.
“Maar toen bestond residentie Schuttershof
nog niet. Gelukkig viel tien jaar geleden de
brief van het OCMW in de bus, waarin alle
ouderen in Schoten geïnformeerd werden over
de realisatie van de assistentiewoningen.”
In zo’n woning woon je zelfstandig met alle
vrijheid om je leven in te vullen zoals je dit zelf
wenst, maar in geval van nood kan je rekenen
op assistentie. “We hadden meteen interesse
en gingen op gesprek. Nog geen drie maanden
later woonden we er. En dat is één van de beste
beslissingen die we ooit hebben genomen.”

Noodoproepsysteem
Voor noodgevallen is er dag en nacht een
noodoproepsysteem ter beschikking. Dat is het
verschil met een gewoon appartement. Een assistentiewoning (of dienstenflat of serviceflat)
is geen rusthuis, maar een appartement met

zorgfaciliteiten. “Onlangs is Hypolite ’s nachts
gevallen. Ik duwde op de rode noodknop en
binnen de kortste tijd stond er een verpleegster
van het naburige rusthuis aan onze deur. Ook
wanneer bijvoorbeeld de elektriciteit uitvalt
of er een lamp kapot is, hoeven we maar één
keer te bellen.”

Goede band met buren
Maria en Hypolite hebben ook een goede band
met hun buren. “We kunnen allemaal goed met
elkaar overweg en slaan dikwijls een praatje
als we elkaar tegenkomen in de gang. Maar
we lopen nu ook weer niet elkaars deur plat.”
Sociale controle is er dan weer wel. “Na de
storm vorige maand deden we onze ronde om
te kijken of er niemand schade had of gewond
was”, zegt Maria.

“In de zomer zitten we vaak op ons
terras met een glas rode wijn en
een porto. Dat is pas genieten.”
Hypolite en Maria genieten zichtbaar van hun
oude dag. Maar oud voelen ze zich helemaal
niet. “In de zomer genieten we op ons terras
van een glaasje rode wijn en een porto. Als we

thuis zijn tenminste, want we doen nog veel
activiteiten mee”, zegt Hypolite.
Residentie Schuttershof is gelegen vlakbij
het centrum van Schoten. “Alles is makkelijk
bereikbaar te voet. Het gemeentehuis, de
Paalstraat, het dienstencentrum… Daar kom
ik zelfs heel vaak, want ik ben vrijwilliger in het
dienstencentrum tijdens feestelijke activiteiten
zoals het vaderschapsfeest”, vult Maria aan.
“Ik ga ook mee zwemmen, neem deel aan
de bingo en ik sla wel eens een balletje
minigolf. Hypolite, die doet het tegenwoordig
iets rustiger aan”, zegt ze terwijl ze verliefd
naar Hypolite kijkt. Op woensdag kan je hen
steevast in het dienstencentrum terugvinden.
“Ah ja, want woensdag is het frietjesdag!”

Rustig wonen
Dienstencentrum ’t Dorp ligt vlak naast de
assistentiewoningen. “Op weg daar naartoe
loop je voorbij veel bloemen en groen. Het is
hier echt heel aangenaam om te wonen. Het
is hier dan ook heel rustig. Op zondagmiddag
kan je hier bij wijze van spreken poedelnaakt
door de woonkamer lopen. Geen kat die het
opmerkt”, lacht Maria. “We wonen hier echt
heel graag en raden het iedereen dan ook
aan. Hier wonen voelt echt aan als vakantie.
Niet twijfelen, gewoon doen!”, besluit Hypolite.

Meer informatie:
Dienstencentrum ’t Dorp
Jozef Van Craenstraat 1
Verantwoordelijke woonassistent
Yasmin Van Vucht
03 680 06 03
yasmin.vanvucht@ocmwschoten.be

infoschotenmei
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Onthaasten in een minihuis
Meer doen met minder. Dat is de filosofie van de ‘tiny house’-bezitters. Het fenomeen van de minihuisjes startte in de Verenigde Staten, maar komt stilaan ook
overgewaaid naar ons. En het Schotense Dennenbad biedt als eerste in de provincie Antwerpen grond aan, specifiek om aan tiny houses te verhuren. Primeur!
De ‘Tiny House Movement’ (letterlijk: minihuisbeweging) is ontstaan in de Verenigde Staten,
als antwoord op de vastgoedcrash die de
huizenmarkt stevig aan het wankelen bracht.
Door de instortende economie en rampen
zoals orkaan Katrina raakten mensen hun
huizen kwijt en konden jonge mensen nog
maar moeilijk een betaalbare woning kopen.
De behoefte aan betaalbare en flexibelere
woonvormen werd groot en zorgde ervoor dat
mensen dan maar hun eigen huisjes gingen
bouwen. Zo ontstonden de minihuisjes met
bijhorende filosofie: meer doen met minder.
Maar al snel kwam er een extra dimensie
aan de filosofie: het ecologische aspect.
De behoefte om eenvoudiger te leven, te
‘consuminderen’ en een lagere ecologische
voetafdruk achter te laten.
We spraken met Thomas, trotse bezitter
van een zelfgebouwd minihuis. Zijn huisje
vinden we terug op het domein Dennenbad. Zij
lanceerden het ‘Tiny House Project Antwerp’,
en verhuren als eerste in de provincie
Antwerpen grond speciaal voor minihuizen
als buitenverblijf.

Leven op 50 vierkante meter
“Mijn tiny house of minihuis is 21 vierkante
meter groot, en dat is ongeveer de standaardoppervlakte van minihuisjes”, vertelt Thomas.
“Je moet je ruimte dus zo creatief en efficiënt
mogelijk indelen.” Thomas en zijn vriendin houden allebei van koken. De keuken was daarom
het startpunt van hun minihuis. En het moet
gezegd worden: het is een volwaardige keuken.
“Deze keuken is zelfs groter dan de keuken in
ons appartement.” Alle andere elementen zoals
zithoek, slaapkamer en badkamer zijn er rond
gebouwd. “Dat is zo fijn aan je tiny house zelf
bouwen. Alles is volledig naar je eigen zin”,
zegt hij. “Je kan het tiny house van mijn buren
binnenstappen en een volledig andere ruimte
zien. Dat is bij bungalows of caravans niet het
geval. Daar kies je uit een standaardboek.”

“Ik ben oprecht gelukkiger
wanneer ik hier ben”
Ook al is de ruimte maar 21 vierkante meter
groot, Thomas en zijn vriendin hebben toch
genoeg opbergruimte. “In de treden van de trap
hebben we schuiven gemaakt. Daar kunnen
we opladers, laptops en dergelijke in kwijt.”
Ook voor de badkamerkast hebben ze een
creatieve oplossing. Wanneer je de deur sluit,
komt er achter de wand een kast tevoorschijn.
En hoe zit dat dan met water en elektriciteit?
Recreatiedomein Dennenbad biedt een
aansluiting op het water- en elektriciteitsnet
tegen betaling aan. “Verder gebruiken wij
een composttoilet”, vertelt Thomas. “Door
biologische processen in het toilet worden
onze uitwerpselen omgezet in compost. En die
gebruiken we dan weer in de tuin!”

Duurzaamheid
Een minihuis kost gemiddeld, naargelang de
afwerking, tussen 48.500 en de 60.000 euro.
Een fractie van de kost van een huis. “Een
minihuis wordt gebouwd op een oplegger. Zo
kan je gemakkelijk je huis verplaatsen”, vertelt
Thomas. “Dat is dus al een heel belangrijk
duurzaam aspect. Een gewoon bakstenen huis
laat je achter wanneer je verhuist. Het is als
het ware een wegwerpobject.”

Er is zelfs plaats voor een hondje in het tiny house

“Een tweede aspect is dat je de beste
materialen gebruikt. Duurdere kwalitatievere
materialen zijn door de beperkte oppervlakte
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Een tweede
verblijf in een
nieuw jasje
Eline van het Tiny House Project Antwerp
vertelt waarom ze precies met recreatiedomein Dennenbad het project opstartte.
“Dennenbad telde vroeger een groot aantal
chalets. Doorheen de jaren werden vele
huisjes afgebroken wegens ouderdom. Zo
is er een grote open plek vrijgekomen. We
kozen ervoor een bepaalde zone in het park
enkel voor te behouden voor minihuisjes.
We geloven dat de constructies niet alleen
op esthetisch vlak, maar ook op vlak
van duurzaamheid en ecologie een mooi
alternatief kunnen zijn, naast een chalet of
stacaravan. We noemen het weleens een
tweede verblijf in een nieuw jasje!” Wonen in
een minihuis op recreatiedomein Dennenbad
mag immers niet.
“We zijn ervan overtuigd dat een ‘vakantie in
eigen land’ volledig past binnen de waarden
van de filosofie achter de tiny houses. We zijn
dan ook heel goed bereikbaar vanuit Antwerpen: op nog geen 20 kilometer kom je tot rust
in je tweede verblijf in een oase van groen.”
Het blijft voor Eline niet bij enkel grond
aanbieden. Ze denkt actief mee over hoe ze
de zone nog kunnen optimaliseren, in het
kader van duurzaamheid en ecologie: “Een
gedeelde moestuin is bijvoorbeeld een optie.”
Het Tiny House Project Antwerp in Dennenbad is niet het eerste of enige park
in Antwerpen dat percelen verhuurt voor
mensen met een tweede verblijf, maar het
is wél het eerste park dat specifiek een
zone voorbehoudt voor mensen met een
tiny house en hiervoor een aanvullend
reglement heeft. “We kozen ervoor geen
hekwerk en stenen verharding toe te laten
in deze zone”, vertelt Eline. “We willen de
zone zo uitgestrekt mogelijk houden, wat de
natuurbeleving van de recreanten bevordert.”
Volledig tot rust komen in de natuur, zonder
afleiding dus.
Meer informatie: www.dennenbad.be.

betaalbaarder. Je minihuis gaat dus veel
langer mee.” Door de kleine ruimte koop je
vanzelf ook minder. “Je verbruikt minder, je
verbruikt bewuster. Daardoor verklein je je
ecologische voetafdruk. Het ‘ontspullen’ zorgt
er ook voor dat je rust in je hoofd krijgt. Alles is
overzichtelijker. Je bent gelukkiger en rustiger.
Mensen hebben zoveel materiële spullen en
afleiding niet nodig. Ik ben oprecht gelukkiger
wanneer ik hier ben”, besluit hij.

infoschotenmei

[ onderwijs + sport ]

Secundair onderwijs in Schoten
krijgt subsidie van 2,27 miljoen euro
Goed nieuws voor de secundaire scholen en schoolgaande jongeren in onze
gemeente. Schoten krijgt maar liefst 2,27 miljoen euro van de Vlaamse Overheid
om de capaciteit van het middelbaar onderwijs te vergroten.
Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits
verdeelt maar liefst 200 miljoen euro over
Vlaanderen en het Brussels Hoofdstedelijk
Gewest om hen te helpen hun secundair
onderwijs te verbeteren, aantrekkelijker te
maken en vooral meer plaatsen in de klas
te creëren.

Van infrastructuur tot aanbod
Schoten krijgt een aanzienlijk deel uit deze
pot. De extra capaciteitsmiddelen zijn dan ook
heel welkom, vertelt Ivan Dierckx, jeugdbeleidscoördinator in onze gemeente: “Er werd in
nauw overleg met de directies van de scholen
beslist hoe het budget gespendeerd wordt.
Dat gaat van het creëren van bijkomende
infrastructuur zoals extra klaslokalen en
refters deels met het oog op het aanbieden
van extra studierichtingen zodat er een meer
en gevarieerd aanbod komt in onze gemeente.”
Vooral dat laatste zou interessant kunnen zijn
voor de schoolgaande jeugd in Schoten. “We
zien momenteel vooral een uitstroom naar
de buurgemeenten van meisjes die sociale
richtingen willen volgen. Het zou fijn zijn als
we in het Schotens secundair onderwijs ook
dergelijke studierichtingen zouden kunnen
aanbieden,” zegt Ivan.
Dit zijn de zes projecten van onze Schotense
scholen die door de ministerraad werden
goedgekeurd, goed voor maar liefst 266 extra
plaatsen in het Schotense secundair onderwijs:

• Het Sint-Michielscollege bouwt met de
subsidie hun nieuwe ‘F-blok’, waarin drie
leslokalen, een refterruimte, een berging
en sanitair zit. Hierdoor worden 60 plaatsen
voor leerlingen in het ASO (Algemeen
Secundair Onderwijs) gecreëerd.
• Sint-Cordula Instituut voorziet een nieuwbouw aansluitend aan de bestaande
school in de Vordensteinstraat. Er komen
12 extra plaatsen in de ASO-richtingen, 10
extra plaatsen in het technisch secundair
onderwijs (TSO) en 18 extra plaatsen in het
beroepssecundair onderwijs (BSO).
• Sint-Jozefinstituut stelt twee projecten
voor. Om een twintigtal extra leerlingen in de eerste graad STEM (Science
Technology Engineering Maths, letterlijk:
wetenschappen, techniek, ingenieurschap
en wiskunde), te kunnen aantrekken, bouwt
het Sint-Jozefinstituut een nieuw en volledig
uitgerust STEM-lokaal. Het tweede project
van het Sint-Jozefinstituut is gericht op
de leerlingen van de tweede graad. Voor
de leerlingen in de tweede graad TSO en
BSO wordt er een extra praktijkruimte, een
labo elektriciteit en een technologielokaal
gecreëerd in de bestaande gebouwen.
Hierdoor komen er 10 extra plaatsen in het
TSO en 10 extra plaatsen in het BSO.
• Vita et Pax College bouwt met de subsidie
drie extra leslokalen. Hierdoor komen er 30
extra plaatsen in de ASO-richting.
• Atheneum Schoten creëert maar liefst
96 extra plaatsen in het ASO door een
bestaand gebouw naast hun sporthal (dat
nu gedeeltelijk leeg staat), om te vormen tot
een open leercentrum waar vier klasgroepen
van de eerste graad ASO les kunnen volgen.
Er wordt meteen ook voldoende sanitair
en een polyvalente ruimte voorzien. Deze
polyvalente ruimte kan ingezet worden als
leraarskamer, eetzaal, enzovoort.

Basisonderwijs
Het is niet de eerste keer dat Schoten een
aanzienlijke subsidie van de Vlaamse Overheid
toebedeeld krijgt. Drie jaar geleden kreeg het
Schotense basisonderwijs 6,4 miljoen euro.
Daarmee werden 349 bijkomende plaatsen
in het Schotens basisonderwijs gecreëerd.
Volgend jaar komen daar nog eens 460
plaatsen bij, goed voor een totaal van 809
extra plaatsen in het Schotens basisonderwijs.
De laatste realisatie was de nieuwbouw van de
basisschool GO! Deuzeldpark.

infoschotenmei
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Nieuw sportevenement in Schoten

Zomerbiatlon: 11 mei
Voor de eerste keer wordt er in het gemeentepark een biatlon georganiseerd. “Een biatlon,
dat is toch een skisport?” horen we je denken.
Traditioneel wordt de wedstrijd inderdaad op
de skilatten beoefend, die worden nu ingeruild
voor loopschoenen!
Tijdens de zomerbiatlon komen er twee sportdisciplines aan bod: lopen en schieten. In een
traditionele winterversie wordt er gelanglauft
(een manier van skiën) in plaats van gelopen.
Tijdens de wedstrijd loop je vier keer een
afstand van 1,5 kilometer. Elke ronde wordt
afgewisseld met een schietproef waarbij je
binnen een tijd van vijf minuten vijf klepjes
moet neerschieten met een luchtbuks. Lukt
dat niet binnen de vijf minuten dan moet je
een extra strafronde lopen.
De zomerbiatlon wordt georganiseerd door
FROS, de Vlaamse multisportfederatie van
de Vlaamse Overheid. “Op dit moment is
‘de zomerbiatlon’ een vrij onbekende sport
in Vlaanderen”, vertelt Bart Ulrichts van
de organisatie. “Nochtans is het een zeer
afwisselende en attractieve sport! We laten
dan ook graag niet-leden van FROS Multisportfederatie er eens kennis mee maken.”

Ideale locatie
“De goede contacten met de sportdienst van
Schoten en de atletiekvereniging van SAV
Schoten deed ons niet twijfelen om voor de
fantastische locatie in het gemeentepark van
Schoten te kiezen”, vertelt Bart. “Een loopparcours van 1,5 kilometer in het gemeentepark
waarbij er na elke ronde de atletiekpiste
wordt opgelopen voor het schietgedeelte op
het voetbalveld. Toeschouwers kunnen comfortabel plaatsnemen in de tribune ter hoogte
van het schietgedeelte en voor de dorstigen
is er een kantine vlakbij. Voor de sporters zijn
er kleedkamers. Kortom: de ideale locatie!”

Inschrijven
Klinkt de zomerbiatlon wel als een sportieve
uitdaging voor jou? Vanaf 10 jaar mag je
deelnemen aan de wedstrijd. Inschrijven kan
tot en met zondag 5 mei, kost 10 euro per
deelnemer en kan je doen via de website
www.frosbiatlon.be.
Ook als je nog nooit met een luchtbuks hebt
geschoten, kan je deelnemen. Je moet dan
wel verplicht een initiatie van 30 minuten
volgen op de dag zelf. “Door het schieten
met luchtgeweren en het verplicht volgen van
de initiatieles wordt de veiligheid absoluut
gegarandeerd”, verzekert Bart.
Meer informatie: www.frosbiatlon.be

[ academies ]

Primeur voor de Academie:
dansvoorstelling met livemuziek
…en nog veel meer op de lentekalender!
WAKkere blazers
Academie Schoten zorgt voor een knallend
einde van de Week van de Amateurkunsten
(WAK)! Harmonie Sinte-Cecilia reist in samenspel met de blazers van de Academie de
wereld rond. Kom genieten van muziek uit
alle windrichtingen: van Europa over Azië tot
Zuid-Amerika en Afrika. Tal van gastmuzikanten
maken het optreden compleet. Graag bij dit
multicultureel feestje zijn? Reserveer op
www.academieschoten.be je tickets.
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Zaterdag 4 mei – 16u – CC De Kaekelaar
tickets 2 euro

VOORSTELLING
DE VIER ELEMENTEN
WOE 8 MEI > 17U
CC KAEKELAAR

V.U. LISBETH WOLFS, JOZEF VAN CRAENSTRAAT 4, 2900 SCHOTEN T 03 685 02 56

RESERVATIE: WWW.ACADEMIESCHOTEN.BE

Festival onder de bomen

Dansvoorstelling ‘4 elementen’
De dansers nemen je tijdens hun voorstelling
mee doorheen de vier elementen water, vuur,
aarde en lucht. Alle dansklassen van de Academie nemen deel: van ballet tot hedendaags,
van 5 jaar tot 15 jaar. Verwacht je aan een
intrigerende voorstelling met een smeltkroes
van verschillende choreografieën, fantastische
muziek en natuurlijk de topdansers van de
Academie. Leuk weetje: enkele stukken worden
live begeleid door leerlingen van de Academie.
Wil je graag bij dit epische optreden zijn?
Reserveer je tickets voor 2 euro via www.
academieschoten.be
Woensdag 8 mei – 17u – CC De Kaekelaar
tickets 2 euro
De dansopleiding van de Academie is in volle
groei. Door het toenemend enthousiasme van
docenten en leerlingen breidt het aanbod
jaarlijks uit. Naast klassieke en hedendaagse
dans behoren ook werelddans en jazzdans tot
het curriculum. Houd zeker de website van de
Academie in de gaten!

Als afsluiter van het academiejaar verzamelen
we onder de bomen op het binnenplein van de
Academie. Begeleid door sfeervolle muziek en
een hapje en drankje wordt het zomergevoel
compleet. Wij kunnen alvast geen betere
manier bedenken om de zomer in te zetten!
Maandag 24 juni – 17u – Academie
gratis

Kaekelrock en Sing Along
Hét festival van de pop jazz-richting trakteert je
elk jaar op een feest in de Kaekelaar. Combo’s
brengen er het beste uit hun repertoire, van
jazzy en swingend tot elektronische pop.
Ook op het programma die dag: de allerbeste
nummers om mee te brullen tijdens de ‘Sing
Along’ en een dj-workshop. Zet jij ook graag
eens een plaatje op tijdens een feestje of
gewoon thuis? Kom dan alles leren over de
essentiële skills van een professionele dj
en wie weet sta jij binnenkort internationaal
achter de draaitafels! Voor de workshop kan je
inschrijven op www.academieschoten.be.
Zaterdag 11 mei – 13u30 dj workshop
16u Sing Along & combo’s – CC De Kaekelaar
gratis

Inschrijvingsdagen Academie
Begint het na al deze optredens bij jou ook te
kriebelen? Smeken jouw vingers om trompet
te leren spelen? Wil je dat uitzonderlijk zangtalent verder ontwikkelen of wil je graag iets
met jouw gevoel voor kleur en ruimte doen?
Van danser tot redenaar: al je dromen maak
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Lentekalender
• Volksbal en liedertafel
dinsdag 30 april – 19u
Academie
• Toneel ‘Tot in de woestijn’
donderdag 2 mei – 20u
CC De Kaekelaar
• Muziek in den Engelenbak
vrijdag 3 mei – 20u
Sint-Cordulakerk
• Solistenconcert
zaterdag 4 mei – 11u
CC De Kaekelaar
• WAKkere blazers
zaterdag 4 mei – 16u
CC De Kaekelaar
• Dansoptreden ‘4 elementen’
woensdag 8 mei – 17u
CC De Kaekelaar
• Slaan toegestaan
woensdag 8 mei – 18u30
Academie
• Kaekelrock en Sing Along
zaterdag 11 mei – 16u
CC De Kaekelaar
• Zang ‘Stemmen in het kasteel’
zaterdag 18 mei – 11u
Kasteel van Schoten
• Volwassenenconcert
donderdag 23 mei – 19u30
Kasteel van Schoten
• Volkszang
maandag 27 mei – 19u30
Kasteel van Schoten
• Pop Jazz
donderdag 6 juni – 19u
Academie
• Laureatenconcert en expo
zaterdag 8 juni – 14u
Academie
• Start inschrijvingen Academie
dinsdag 11 juni – 15u
Academie
• Kinderfolkbal
maandag 17 juni – 17u30
Academie
• Laureatenexpo
15 t/m 23 juni
Kasteel van Schoten, CC De Kaekelaar
en Bibliotheek
• Festival onder de bomen
maandag 24 juni – 17u
Academie
Voor een uitgebreide kalender en meer
informatie: www.academieschoten.be
je in de Academie waar! Schrijf je in tijdens de
inschrijfmomenten in de hoofdvestiging van de
Academie, Jozef van Craenstraat 4.
Je kan er terecht op weekdagen van 15u tot
20u en op zaterdag van 9u tot 12u:
• dinsdag 11 t/m vrijdag 28 juni
• maandag 2 t/m zaterdag 28 september

infoschotenmei

[ adviesraden ]

Los jij mee de ruimtelijke
uitdagingen van morgen op?
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) wordt momenteel opnieuw samengesteld. De gemeente is nog op zoek naar personen
die zich kandidaat willen stellen.
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke
Ordening, ofwel kortweg GECORO, is een politiek
onafhankelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening op niveau van de gemeente. De GECORO
krijgt een aantal belangrijke taken toebedeeld
vanuit de Vlaamse regering (Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening).

Wat doet de GECORO?
De GECORO adviseert de gemeenteraad en het
schepencollege over belangrijke overwegingen
die gemaakt moeten worden in verband
met alle aspecten van ruimtelijke ordening.
Concreet gaat het dus onder andere over het
adviseren van ruimtelijke uitvoeringsplannen
en stedenbouwkundige verordeningen.
Verder heeft de GECORO ook een belangrijke
taak bij het opmaken van het gemeentelijke
ruimtelijke beleidsplan, waarbij het Schotense
ruimtelijk beleid uitgestippeld wordt. Tot slot
kan de GECORO op vraag van de gemeente,
of op eigen initiatief, adviezen geven over
omgevingsvergunningsaanvragen of andere
zaken die een link hebben met ruimtelijke
ordening.

en projecten. Je bent bereid om tijd vrij te
maken om de nodige documenten, rapporten
en studies door te nemen en je inhoudelijk
een beeld te vormen. Bij het indienen van
je kandidatuur is het daarom van belang om
aan te tonen dat je inzicht en expertise hebt
in ruimtelijke ordening. Vermeld dus zeker je
competenties, professionele of beleidsmatige
ervaring en opleidingen die je volgde.
De ingezonden kandidaturen worden door
de gemeenteraad beoordeeld, waarna er een
voorzitter, de leden, hun plaatsvervangers en
een vaste secretaris wordt aangeduid. Deze
verkozen samenstelling blijft minstens van
kracht tot aan de volgende gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2024. We verwachten

van de kandidaten dus een inzet voor een
langere periode.

Vergaderingen GECORO
Er is geen vaste vergaderagenda. De commissie wordt enkel samengeroepen wanneer
er nood aan is. De GECORO vergadert wel
minstens twee keer per jaar en gemiddeld vijf
keer per jaar op een vaste weekavond (meestal
maandag). Een lid van de GECORO ontvangt een
onkostenvergoeding van 150 euro per zitting.
De voorzitter ontvangt 300 euro.

Kandidaat stellen
Heb je zin om het ruimtelijk beleid voor de
komende zes jaar mee uit te stippelen? Stuur
dan je kandidatuur samen met een motivatiebrief en een kopie van je diploma(‘s) uiterlijk
op vrijdag 31 mei 2019 naar het college van
burgemeester en schepenen, Verbertstraat 3.

Meer informatie:
dienst ruimtelijke ordening
03 680 09 55
technischedienst@schoten.be

Samenstelling
De samenstelling van de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening is tweeledig. Enerzijds is de groep samengesteld uit
vertegenwoordigers uit het verenigingsleven
binnen de gemeente. Deze vertegenwoordigers zijn bijvoorbeeld actief in één of meer
milieu- en natuurverenigingen, verenigingen
van werkgevers of zelfstandigen, verenigingen
van handelaars, verenigingen van cultuur en
erfgoed, jeugdverenigingen of verenigingen
van sport, recreatie en toerisme. De vertegenwoordiger spreekt als vanzelfsprekend
voor zijn of haar vereniging en vertaalt hun
standpunten naar de GECORO.
Naast deze vertegenwoordigers bestaat de GECORO ook uit deskundigen die voeling hebben
met de ruimtelijke ontwikkeling van Schoten
of beschikken over een aantoonbare kennis
van ruimtelijke thema’s en methodieken.
Zo’n ruimtelijke thema’s kunnen bijvoorbeeld
zijn: architectuur, erfgoed, buurtontwikkeling,
mobiliteit, inspraak en participatie… Als
deskundige heb je oog voor monitoring en
evaluatie van de lopende beleidsprocessen

infoschotenmei

Milieuraad en GROS fuseren
De lokale milieuraad en de gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking gaan samen
de Raad voor Lokale en Mondiale Duurzame Ontwikkeling vormen. De beide raden vonden
elkaar in hun missie om een betere wereld te creëren. Een synergie om deze missie nog
beter tot stand te brengen, is dus een logische volgende stap.
De nieuwe raad zal zich vooral buigen over
de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
(de zogenaamde SDG’s) van de Verenigde
Naties. Voorbeelden van deze doelstellingen
zijn: geen armoede, duurzame steden en
gemeenschappen, klimaatactie en verantwoorde consumptie en productie.
Binnen de overkoepelende Raad voor Lokale
en Mondiale Duurzame Ontwikkeling zullen
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er twee werkgroepen worden georganiseerd,
elk met hun eigen vakgebied: de werkgroep
mondiale ontwikkeling en de werkgroep
klimaat, milieu en natuur. Voor specifieke
dossiers worden er werktafels georganiseerd.
Zin om jezelf te engageren in de Raad voor
Lokale en Mondiale Duurzame Ontwikkeling? Je kan je kandidaat stellen tot en met
woensdag 15 mei 2019. Dien je kandidatuur
in via Dirk Vyncke, dirk.vyncke@schoten.be.

[ week van de opvoeding ]

Opvoeden, dat doen we samen
De Week van de Opvoeding wordt ieder jaar georganiseerd van 16 tot 23 mei. Dit
jaar is het thema ‘opvoeden, dat doen we samen’: want samen staan we sterker!
Tijdens de Week van de Opvoeding zetten we
het netwerk van organisaties en diensten die
jou als gezin ondersteunen op alle mogelijke
domeinen in de kijker. Want samen sta je
sterker. Zo wordt het makkelijker om als ouder
je batterijen op te laden en je energieniveau op
te krikken. Het thema sluit niet toevallig nauw
aan bij de visie van het Huis van het Kind,
waar verschillende diensten ouders proberen
te ondersteunen op vlak van opvoeding,
gezondheid, kinderopvang, schoolkeuze…
Sinds enkele jaren zetten het Lokaal Overleg
Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning
(LOKO) en het Huis van het Kind hun schouders mee onder de Week van de Opvoeding.
Ook dit jaar organiseren ze een paar activiteiten
waarvan je hier een overzicht vindt.

Gezinsontbijt
Zondag 19 mei – 9u tot 11u30
(zie kaderstukje voor prijzen en inschrijving)
Park van Schoten, Kasteeldreef 61
De Gezinsbond organiseert haar jaarlijks
gezinsontbijt op zondag 19 mei van 9u tot
11u30 in het park van Schoten. Je brengt je
eigen zitje, dekentje, bestek en beker mee
en kiest vervolgens uit een uitgebreid buffet.
Er is voor ieder wat wils: brood, beleg, fruit,
ontbijtgranen, koffie, thee, vruchtensap, en
zelfs lekkere pannenkoeken, spiegeleitjes en
nog zoveel meer!
Tijdens het ontbijt kunnen kinderen en/of
hun ouders deelnemen aan een heleboel
gratis activiteiten. Dit jaar is er een uitgebreid
programma met een knutselstand, een gek
kapsalon, dans, muziek, reuzezeepbellen, een
buggybootcamp en nog veel meer.
De Gezinsbond verwelkomt ook dit jaar
opnieuw het pop-up Mama Café op het gezinsontbijt. Vrouwen die interesse hebben om
kennis te maken met dit borstvoedingsinitiatief
zijn van harte welkom.

Pedagogisch vragenuurtje
Vrijdag 17 mei - 19u30 tot 22u - gratis
Kinderdagverblijf Het Vlindertje, Gasketelplein 2
Als ouder zit je soms met veel vragen waar
je niet altijd een pasklaar antwoord op vindt.
Peuters die grenzen opzoeken, moeilijke
eters, huilbaby’s… kunnen bij ouders veel
onzekerheid teweeg brengen.
Tijdens het pedagogisch vragenuurtje kan je
terecht bij een opvoedingsdeskundige met
allerlei vragen over kinderen tussen 0 en 3
jaar. Op deze avond krijg je tips en advies om
je baby, peuter of kleuter verder op te voeden.
Graag deelnemen aan het pedagogisch vragenuurtje? Gelieve je vraag dan op voorhand
door te mailen naar: info@kleine-helden.be.
Deelnemen is gratis, maar inschrijven vooraf is
verplicht. Inschrijven via schoten.gezinsbond.
be, telefonisch (03 288 81 91) of per mail
(guido.jacobs1@telenet.be).
Een vorming van Kleine Helden Kindercoaching
in samenwerking met Gezinsbond Schoten.

Dodehoekactie
Van dinsdag 21 tot en met donderdag 23 mei
Basisscholen Schoten
Vrachtwagens die rechts afslaan veroorza
ken maandelijks in België minstens één
dodelijk dodehoekongeval en maken tal van
zwaargewonden onder fietsers. Hoe goed
de bestuurder ook oplet, de kans dat hij de
fietser letterlijk over het hoofd ziet, blijft
bestaan. In het kader van de week van de
opvoeding biedt de gemeente Schoten de
basisscholen de mogelijkheid om deel te
nemen aan een dodehoekdemonstratie. Met
deze demonstratie wil de gemeente kinderen
sensibiliseren over de beperkte zichtbaarheid
van vrachtwagenchauffeurs. De opleiding van
ongeveer 45 minuten richt zich naar leerlingen
van het zesde leerjaar.
Bijkomend aan deze actie wil de jeugddienst
ook meer inzetten op verkeersveiligheid. Naast

Inschrijven voor het ontbijt
Je schrijft in door op voorhand te betalen
op de rekening van de Gezinsbond. Rekeningnummer BE55 4163 2246 2144.
Je betaling moet ten laatste op 10 mei
toekomen. Kostprijs: 5 euro of maximaal
24 euro per gezin op hetzelfde adres voor
leden gezinsbond of 7,5 euro voor nietleden. Kinderen tot 6 jaar gratis. Voor meer
info neem je contact op met Leen Chabot,
leen.chabot@telenet.be.
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lezen, schrijven en rekenen is ook verkeersopvoeding een belangrijk onderdeel van de lagere
school. De kinderen krijgen verkeerseducatie
en ook daarbij horende verkeersbrevetten,
vergelijkbaar met zwembrevetten. Het laatste
verkeersbrevet dat kinderen krijgen is dat
van de superfietser. De school neemt het
Superfietser-examen af bij kinderen op het
einde van het zesde leerjaar.
Naar aanleiding van de Superfietser die op
dinsdag 4 juni plaatsvindt, zal de Lokale Politie
Schoten tijdens de dodehoekactie (op 21, 22
en 23 mei) een fietscontrole uitvoeren. Alle
fietsen worden nagekeken of ze wettelijk in
orde zijn. Ook is het mogelijk om de fiets van
je kind te laten graveren.
De informatie wordt verspreid via de scholen.
Wie meer te weten wil komen over de superfietser kan terecht op de website: www.schoten.
be/superfietser.

Boekstartdag
Zaterdag 18 mei – 9u tot 12u – gratis
Braembib, Sint-Cordulaplein 13
Op 18 mei zet de bibliotheek haar boekstartwerking in de kijker. Boekstart wil ouders
met hun kleine kinderen laten genieten van
boeken. Kinderen die van bij de geboorte
verwend worden met boeken, liedjes, versjes
en verhalen leren veel nieuwe woorden en
zinnen, ze raken vertrouwd met boekentaal
en ze kunnen sneller lezen. Samen in een
boekje kijken is bovendien goed voor levenslange herinneringen aan warme momenten
en geborgenheid.
In de jeugdafdeling van de bibliotheek vind je
een apart boekstarthoekje ingericht voor de
allerkleinsten. Kom gerust eens rondneuzen!
Tijdens de Week van de Opvoeding doet de
bibliotheek een aantal vormingssessies waaronder een sessie peuteryoga en een workshop
babymassage. Ook komt het Vormingscentrum
Opvoeding en Kinderopvang iets vertellen over
spelen en knuffelen met baby’s en peuters.
Lees er meer over op pagina 21 van deze
Info Schoten.

Infosessie zindelijkheid
Dinsdag 21 mei – 19u30 tot 21u – gratis
Sint-Lutgardis Openluchtschool – Sint-MariaTen-Boslei 10
Op 21 mei sluiten we in Schoten de Week
van de Opvoeding af met een infosessie over
zindelijkheid. Op vraag van de Schotense
basisscholen zet het Huis van het Kind in
op sensibilisering rond zindelijkheidstraining.
Ook het Vlaams agentschap Kind en Gezin
lanceerde onlangs het ‘plaspoort’, een boekje
met een stappenplan en praktische tips bij
het zindelijkheidsproces. De sessie richt zich
tot alle ouders met instappers in de kleuterschool. Gaat jouw kleuter binnenkort naar het
eerste kleuterklasje? Schrijf je dan in voor de
infosessie via huisvanhetkind@schoten.be.

infoschotenmei

[ bibliotheek ]

De bib meer dan ‘zomaar een bibliotheek’
“Een bibliotheek? Dat is toch overbodig in deze digitale tijd?” Integendeel! Mensen
gaan tegenwoordig vaker én langer naar de bib. En niet enkel om een boek te
ontlenen, ook voor lezingen, een workshop of gewoon om elkaar te ontmoeten.
Dat blijkt uit een grootschalig gebruikersonderzoek van de Vrije Universiteit van Brussel
(VUB) in 2018, waar maar liefst 107 openbare
bibliotheken aan deelnamen. Onze Schotense
bibliotheek was er één van. 47.447 personen
vulden de vragenlijst in, waarvan maar liefst
670 gebruikers van onze bibliotheek.

Geef mij maar een boek

Tevreden gebruikers
De gebruikers gaven hun mening over uiteenlopende thema’s. Heel fijn om te weten: de
tevredenheid over ons aanbod steeg en ook
over de infrastructuur heerst een algemene tevredenheid. De dienstverlening kreeg zelfs een
monsterscore van 94 procent tevredenheid.
Een dikke pluim voor het bibliotheekpersoneel!

Ondanks het sterk toegenomen gebruik van
daar snel verandering in door naar schoten.
Voor de kleinsten
digitale media en internet, leest het merendeel
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[ bibliotheek
verkiezingen
] ]

De nieuwe bibliotheekwebsite
Sinds 5 maart zit de bibwebsite in een nieuw kleedje. Het is nu de ideale plek
om alles over de bib(collectie) en je eigen ontleningen te weten te komen, ook
via je smartphone!
De ondersteuning van mobiele apparaten
zoals smartphones en tablets is een van de
belangrijkste vernieuwingen van de nieuwe
site. Voortaan kan je dus snel en makkelijk via
je eigen smartphone doorheen de catalogus
bladeren.

Catalogus
De catalogus zelf kreeg ook een belangrijke
update. Zo kan je nu sneller zien of een werk al
dan niet uitgeleend is, rechts bovenaan op de
detailpagina van een werk. Het pop-upvenster
van vroeger is hiermee verleden tijd. Ook
reserveren wordt kinderspel. De vernieuwde
zoekfunctie werkt heel intuïtief en je kan de
resultaten filteren naar je eigen noden en
wensen.

Integratie Mijn Bibliotheek
Daarnaast werd ‘Mijn Bibliotheek’ volledig
geïntegreerd in de bibwebsite. Deze integratie
laat je toe om je eigen ontleningen (en die
van je kinderen) vlot online te beheren. Zo
kan je je reservaties beheren en verlengen en
wanneer je de lidkaarten van je familieleden
koppelt, krijg je ook snel een overzicht van
alle bibliotheekmaterialen in huis!
Dit zijn slechts enkele van de nieuwigheden
op de website. Surf dus snel naar schoten.
bibliotheek.be en ontdek de vele mogelijkheden. Je zal snel merken dat de vernieuwde
website een onmisbare aanvulling is: thuis,
onderweg en ook binnen de muren van de bib.
www.schoten.bibliotheek.be

Speelgoed lenen
in de bib
Wist je dat je ook speelgoed kunt lenen in
de bib? Via speelotheek Foliant kan je online
speelgoed, muziekinstrumenten, puzzels,
spelletjes en nog veel meer bestellen en
in de bib afhalen. Zo kan je gemakkelijk
en goedkoop inspelen op de wisselende
interesses van je kind! Of van jezelf…
Elke ouder kent het wel: zoon- of dochterlief
wil absoluut speelgoed X voor zijn of haar
verjaardag, om er dan twee weken mee
te spelen voordat het onverbiddelijk in de
speelgoedkast verdwijnt. Uitgespeeld. Niet
meer interessant. Hoe frustrerend het ook
is, het is best normaal. We kunnen niet van
kinderen verwachten dat ze maanden- of
jarenlang met hetzelfde speelgoed spelen.
Ze groeien en ontwikkelen, en verwachten
hetzelfde van hun speelgoed!

Hoe werkt het?
Surf naar www.speelotheekfoliant.be.
Daar kan je in de online catalogus het aanbod
ontdekken. Je vindt er voor ieder wat wils:
zelfs voor volwassenen! Je ziet meteen ook
of speelgoed nog beschikbaar is. Bestellen
doe je door het online formulier in te vullen.

Prijs

Met je baby of peuter naar de bib
Zaterdag 18 mei 2019 is het Boekstart-dag en wordt de Braembib omgetoverd
tot een paradijs voor de allerkleinsten. Kom jij ook met je lieve kleine spruit?
De bibliotheek heeft al een hele tijd een
gezellig hoekje waar je met je peuter een
boekje kan kiezen of voorlezen. Maar tijdens
Boekstart-dag staat voor één dagje het volledige bibprogramma in teken van baby’s en
peuters tussen 0 en 3 jaar.

mingscentrum Opvoeding en Kinderopvang).
Ook de grote broers en zussen zijn welkom
op de Boekstart-dag. Voor hen voorzien we
een knutselhoekje.

Programma

De workshops zijn gratis, maar kunnen niet in
grote groepen worden gegeven. Daarom moet
je voor elke workshop verplicht inschrijven.
Dit kan telefonisch op 03 680 17 10, via
mail bibliotheek@schoten.be of aan de
balie in de bib.

Zo kan je genieten van een sessie peuteryoga (van 9u30 tot 10u30) of een workshop
babymassage (van 10u30 tot 11u30) door
Zen-enzO.
Ben je op zoek naar nieuwe inspiratie rond
spelen en knuffelen met je baby of peuter?
Dan is de sessie speel- en knuffeltips iets
voor jou. Ouders met baby’s tot 1 jaar kunnen
deelnemen van 9u30 tot 10u15 en ouders van
peuters tot 2 jaar van 10u30 tot 11u15. Deze
workshops worden verzorgd door VCOK (Vor-

Inschrijven

Je kan kiezen voor een vijfbeurtenkaart, een
tienbeurtenkaart of een jaarabonnement.
• Vijfbeurtenkaart: 2,50 euro. Hiermee kan
je vijf speelgoedjes lenen.
• Tienbeurtenkaart: 5 euro. Hiermee kan je
tien speelgoedjes lenen.
• Jaarabonnement: 15 euro. Hiermee kan je
onbeperkt, een jaar lang speelgoed lenen.

Vrijetijdspas
Speelotheek Foliant is ook lid van de
vrijetijdspas Schoten. Met de vrijetijdspas
kan je een jaarabonnement kopen aan de
helft van de prijs, dus 7,50 euro.

Afhaalpunten
Je kan je bestelling afhalen in de Braembib,
Sint-Cordulaplein 13 of in het filiaal Deuzeld,
Deuzeldlaan 140-142.

Voorleesmoment
Het wekelijks voorleesmoment gaat gewoon
door. Peuters en kleuters kunnen (zonder
inschrijving) genieten van een leuk voorleesverhaaltje van 10u30 tot 11u00.
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katyabyankina
Spring has started
#april #Schoten

sirhcdrummerke

charlottehancke

fatal_movehc

woutersly

The Swan @ parkvanschoten
#Schoten

#enjoyingtheview #enjoyingtheweather
#goodweather #sunnyweather #sunnyday #tb
#throwback #walkinthepark #castle #schoten
#thisisschoten #ootd #potd #goodhairday
#casuallyposing #sun #sunshine

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!

Some footage made by the incredible
@fayewphotography at our release show

blossom#pink streets #schoten

#Schoten

dagu_1993

#cool #clouds #sky #schoten

infoschotenmaart

joerivinck

#rainbow #rainydays #schoten
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melensdejardin

#installation #steel #sculpture #schoten
#cemetery #mirror
@studiofredeerdekens @kenbacon

[ kaddish ]

Broodje Kaddish is terug!
Broodje Kaddish is terug van weggeweest. Vanaf nu kan je weer elke
middag (behalve op woensdag) je lunch opeten in jeugdhuis Kaddish.
Neem gerust je eigen boterhammen en drankjes
mee om te verorberen. Niets bij? Of bevalt de
inhoud van je brooddoos je niet? Tijdens de
openingsuren van Broodje Kaddish, van 12u tot
13u30, kan je een supervoordelig studentenmenu
bestellen. Voor de prijs van 1 jeton (1,60 euro)
krijg je 1 croque en 1 (fris)drank.

noeldegroote

De #lente is aangekomen in #schoten
#schotencity

Verder op het menu: Aïki Noodles, Royco Minute
Soup en chips. Om je dorst te lessen is er (bruis)
water, frisdrank, koffie, thee en warme chocomelk.
De zoetekauwen kunnen voor de prijs van 1 jeton
ook twee koeken kopen. Liever iets gezond?
Jeugdhuis Kaddish heeft ook seizoensgebonden
fruit in de aanbieding.

Jetons
Zin om gezellig met je vrienden in jeugdhuis
Kaddish je lunch op te eten? Houd er dan rekening
mee dat het jeugdhuis enkel met jetons werkt. 1
jeton kost 1,60 euro en kan je via de automaat in
jeugdhuis Kaddish kopen. De automaat aanvaardt
muntstukken van 2 euro en briefjes van 5, 10, 20
en 50 euro. Opgepast: de automaat geeft enkel
jetons terug.
Toch cash geld vergeten? Ook geen ramp. Je
kan mobiel betalen via de Bancontact-app, of de
geïntegreerde functie in je bank-app naar keuze.

timbro595

Big show! #charadansgroep #artist #schoten

Geen alcohol
Tijdens Broodje Kaddish wordt er geen alcohol
geserveerd. Twee vrijwillige toezichthouders en
straathoekwerker Laura houden een oogje in
het zeil.
Meer informatie op www.kaddish.be.
Reserveren is niet nodig!

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier (Cyclus Print) 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.
Aan dit nummer werkte ook mee: fotograaf Paul
de Groot.
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 juni. Raadpleeg voor
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in
de Bode van Schoten en www.schoten.be.

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)

joliena_vdb

Carnaval with my Brother
#kids #kid #instakids #child #children
#childrenphoto #love #cute #adorable #instagood
#young #sweet #pretty #handsome #little
#photooftheday #fun #family #baby #schoten
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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

Start
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V.U.: Veerle Anthonis, Verbertstraat 3, 2900 Schoten

Bekijk het
volledige programma
op www.ccschoten.be
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