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Schotense Infogids 
vernieuwd in je brievenbus
Hij was aan vernieuwing toe, onze gemeen-
tegids, want de meest recente editie mag 
ondertussen al negen kaarsjes uitblazen. 
Daarom krijgt elke Schotenaar deze maand 
een gloednieuw, helemaal up-to-date, strak 
gestroomlijnd exemplaartje in de bus. Deze 
papieren gids maakt je kort en bondig wegwijs 
in de gemeente. Wat doen de verschillende 
diensten zoal, hoe kan het OCMW me te hulp 
schieten, waar kan ik met welke vraag te-
recht? Hoe zit het met parkeren in Schoten? 
Waar vind ik Pidpa en Eandis… ? Bij de hand 
houden dus!

INFOGIDS 2016-2018

www.schoten.be

Cover Schoten 2016.qxp  5/09/16  17:21  Pagina 1

In praktijk is het niet mogelijk om een 
politie-inspecteur te laten postvatten naast 
de camerapaal om herkende voertuigen 
aan de kant te zetten, maar de registraties 
worden dagelijks bekeken en ingezet bij het 
politiewerk. Zo hebben de inspecteurs al een 
gestolen voertuig kunnen terugbezorgen aan 
de eigenaar en werd een diefstal van multi-
media-artikelen opgelost met behulp van de 
gegevens verzameld door de ANPR-camera. 
Verder werden verschillende voertuigen ge-
controleerd met enkele processen-verbaal als 
gevolg omdat ze niet geldig verzekerd bleken.

Op één jaar tijd passeerden zo’n 10.000 voer-
tuigen de camerapaal, en dat betekent een 
enorme bron van informatie voor de lokale 
politie. Daarom is het tijd voor uitbreiding; ook 
op de Calesbergdreef zal zo’n ANPR worden 
geïnstalleerd.  De plannen die er waren om 
een ANPR-camera te plaatsen in de Metro-
poolstraat ter hoogte van de Pletterijstraat 
werden door de geplande werken aan het 
Albertkanaal uitgesteld. In 2017 wordt het 
netwerk nog uitgebreid met camera’s aan 
de Hoogmolendijk, Botermelkbaan, Brecht-
sebaan en Toekomstlaan.

Bibber en beef 
op het Marktplein!
Halloweenmarkt – 31/10

Al zes jaar lang weet de halloweenmarkt een 
vaste plek te versieren op de Schotense 
activiteitenkalender. Dat is ook dit jaar weer 
het geval. Dit jaar zal er naar goede gewoonte 
gegriezeld worden op en rond het Marktplein 
op maandag 31 oktober. En dat van 16u00 
tot 23u00, jawel: een uurtje langer dan de 
voorbije jaren. 

Dit jaar zullen zo’n honderd marktkramers 
van de organiserende markthandelaarsver-
eniging deelnemen, passend uitgedost én 
met aangepast, uitgebreid aanbod uiteraard! 
De best versierde kramen vallen in de prijzen.

Natuurlijk worden ook de bezoekers weer 
aangemoedigd om de ‘engerd’ uit te han-
gen; wie verkleed komt krijgt een koopbon 
om op te markt te consumeren. Ook in de 
Paalstraat kan je lekker huiveren want daar 
zullen – naast enkele marktkramers – ook de 
winkeliers hun beste beentje voorzetten en 
laten ze hun duistere kant zien, tot 23u00!

•	 31	oktober,	16u00	–	23u00
	 Marktplein	en	Paalstraat

Kersverse gemeentegids en 
onthaalbrochure

Primeur: onthaalbrochure 
in vier talen
Ook voor de anderstalige nieuwe Schotenaren 
is er nieuws op de markt. Binnenkort liggen 
er immers kersverse onthaalbrochures in wel 
vier verschillende talen (Nederlands, Frans, 
Engels en Pools) te blinken bij de vreemde-
lingendienst en het OCMW – kom gerust een 
exemplaartje oppikken. Die onthaalbrochure 
is het kleine broertje van de infogids. Iedere 
versie heeft een Nederlandstalige en een 
anderstalige kant, die broederlijk naast elkaar 
staan. Zo pik je snel de vertaling op van be-
paalde termen die goed van pas komen om vlot 
je weg in de gemeente te kunnen vinden. Zelfs 
wie moeite heeft om de tekst te begrijpen, kan 
uit de vele afbeeldingen al heel veel ‘aflezen’. 

Zoals je misschien al wel weet, staat er op de 
Horstebaan sinds eind 2015 een ANPR-camera. 
ANPR wat?! ANPR staat voor Automatic Number 
Plate Recognition, wat zoveel wil zeggen als 
automatische nummerplaatherkenning. Maar 
waarvoor wordt deze camera eigenlijk gebruikt?
Elk voertuig dat de camera voorbij rijdt, wordt 
geregistreerd. Geen paniek, gapers of neuspeu-
teraars worden niet op de bon geslingerd. Het 
geeft de Schotense politie wel de mogelijkheid 
om gestolen, geseinde of niet-geldig gekeurde 
voertuigen via hun nummerplaat in het ANPR-
systeem op te sporen. 

Een paar extra ogen voor de politie
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Woonupgrade voor de ouderen
Modernere bejaardenflats Borgeind op komst

Wat die werken precies inhouden? De be-
ruchte containerklassen verdwijnen eindelijk 
en maken plaats voor nieuwe klaslokalen, 
vergaderruimtes, een sportzaal en een prak-
tijklokaal voor de richting elektriciteit. De wer-
ken zullen maximaal twee schooljaren duren, 
maar dat betekent natuurlijk dat er in die pe-
riode enorm veel (brom)fietsers en voetgan-
gers door de Jozef Hendrickxstraat moeten 
rond het begin- en einduur van de schooldag.

Om dit allemaal vlot en vooral veilig te laten 
verlopen werd in overleg met de schooldi-
rectie beslist om een “schoolstraat” in te 
voeren. De straat zal aan het begin en einde 
van de schooldag met nadarhekken worden 
afgezet, zodat er geen autoverkeer door kan 
(behalve bewoners). 

Concreet wordt de Jozef Hendrickxstraat 
afgesloten voor auto’s:
•	 vanaf	 14	 november	 2016	 tot	 het	 einde	

van de werken
•	 tussen	parking	De	Valk	en	de	Hendrik	Van	

Antwerpenstraat
•	 ’s	morgens	van	8u00	tot	8u35
•	 ’s	avonds	van	15u40	tot	16u40
•	 op	woensdag	van	11u50	tot	12u15

Enkele muisklikken vervangen 
de wachtrijen
Gemeente lanceert e-loket

Documenten aanvragen bij de gemeente 
Schoten verloopt nu nog makkelijker via ons 
gloednieuw e-loket. Zie je het e-loketlogo 
verschijnen? Dan weet je dat je terecht kan 
op www.schoten.be/loket.

Een adreswijziging aanvragen, een probleem 
melden, subsidies voor je jeugdvereniging 
aanvragen, solliciteren… Voortaan surf je naar 
www.schoten.be/loket, je klikt het gewenste 
onderwerp aan en volgt de stappen. Als je al-
les correct hebt ingevuld, krijg je je document 
opgestuurd of antwoordt één van onze mede-
werkers op je aanvraag. Sommige documenten 
krijg je binnenkort zelfs rechtstreeks in je 
mailbox via de online toepassing eGovFlow. 

Met ons uitgebreid digitaal loket kan je heel wat 
administratie van thuis uit regelen, zo worden 
de wachtrijen in het gemeentehuis aanzienlijk 
verminderd. Heb je geen computer ter beschik-
king? Dan helpt men je uiteraard graag verder 
op het gemeentehuis zelf.

eGovFlow bezorgt 
je document in je mailbox
Voor een aantal documenten moet je binnen-
kort niet meer van achter je computer komen. 
Door de online toepassing eGovFlow ontvang 
je met enkele muisklikken het gevraagde 
document in je mailbox. Het enige wat je 
daarbij nodig hebt is je identiteitskaart, je 
persoonlijke pincode en een eID-kaartlezer 
(met bijhorende eID-software) of beveiligings-
code (via de mobiele app of op papier). Alles 
wordt stap per stap uitgelegd op onze website. 
Eens alle gegevens zijn ingediend, keurt een 
medewerker je aanvraag goed en sturen ze je 
het gewenste document per mail toe.

eGovFlow-documenten
•	 Attest samenstelling gezin
•	 Attest van leven
•	 Attest van nationaliteit
•	 Attest van verblijf en nationaliteit
•	 Attest van verblijf voor een huwelijk
•	 Attest van wettelijke samenwoning
•	 Attest van woonplaatshistoriek
•	 Attest van woonst
•	 Attest wijze van teraardebestelling
•	 Uittreksel bevolkingsregister
•	 Uittreksel strafregister (voorheen: Getuig-

schrift goed gedrag en zeden)

Fietsers koning
Jozef Hendrickxstraat vanaf 14 
november schoolstraat
Het	 Sint-Jozefinstituut	 start	 dit	 najaar	 met	 grote	 nieuw-
bouwwerken	 aan	 de	 achterzijde	 van	 de	 school	 ter	 hoogte	
van	 de	 Invalidenlaan,	 waar	 ook	 hun	 fietsenparking	 ligt.	
Door	deze	werken	zal	de	toegang	aan	de	Invalidenlaan	niet	
meer	toegankelijk	zijn,	en	dus	zullen	alle	550	leerlingen	en	
leerkrachten	de	hoofdingang	aan	de	Jozef	Hendrickxstraat	
moeten	gebruiken.	De	fietsenparking	verhuist	ook	naar	daar.

1978	 was	 het,	 toen	 de	 eerste	 bejaarden	
hun intrek namen in de OCMW-flatjes in de 
Borgeindstraat. Hoewel de kleine flatjes toen 
erg modern en comfortabel waren, zien ze 
er vandaag afgeleefd uit. Gelukkig komt daar 
dankzij De Ideale Woning verandering in. 

Het OCMW van Schoten besliste in juni om 
de flatjes in handen te geven van de soci-
ale woningmaatschappij en in juli werd de 
aankoopakte getekend. De Ideale Woning 
plant het appartementencomplex over 
ongeveer drie jaar grondig te renoveren 

en houdt daarbij rekening met de huidige, 
hoogbejaarde bewoners. Die zullen tijdens 
de renovatiewerken hun intrek nemen in de 
nieuwe flatjes aan het Gasketelplein, die tegen 
dan klaar zijn. De woningmaatschappij regelt 
de verhuis en neemt daarbij alle verhuiskosten 
op zich. Als de huurders na de opknapbeurt in 
de nieuwe appartementen willen blijven, is dat 
geen enkel probleem. Ze mogen zelf beslissen 
waar ze het liefst blijven wonen aangezien de 
flatjes aan de Borgeindstraat tegen dan terug 
zonder problemen verhuurd kunnen worden 
aan andere huurders.
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vereiste was dat de compositie uitvoerbaar 
moest zijn voor ons orkest en koor.”

Van alle inzendingen uit Vlaanderen en Ne-
derland bleek de compositie van Toon Daems 
de verwachtingen te overtreffen. Lisbeth: “Het 
besluit van de jury was unaniem, heel fijn! Niet 
alleen omdat het een prachtig werk is, maar 
ook omdat Toon Schotenaar is en al meerdere 
gelegenheidswerken gecomponeerd heeft. De 
keuze was zeer snel gemaakt, hoewel ook de 
andere inzendingen heel waardevol waren.”
Het bekroonde werk heet ‘Selima Suite’ en 
heeft vrede als thema. Selima is dan ook het 
Arabische woord voor vrede. Daems schreef 
zelf de tekst en baseerde de melodie op ‘Anne-
marieke waar gaat gij naartoe’ – een volkslied 
als basis was immers een voorwaarde uit het 
reglement.

Het huldeconcert gaat door op dinsdag 29 
november in De Kaekelaar. Behalve de opvoe-
ring van zijn werk mag de laureaat zich ook 
verwachten aan de uitreiking van de Sus Van 
den Bogaertprijs, genoemd naar de overleden 

Bij de oprichting op 21 mei 1966 doopten de 
zeven kunstenaars hun vereniging ‘De Kamer 
voor Plastische Kunsten der Voorkempen te 
Schoten’, later kortweg hernoemd tot ‘Kunst-
kamer’. Initiatiefnemer en eerste voorzitter 
was Herman Cornelis – de beeldhouwer die 
het Schotense marktplein van de Tijl Uilenspie-
gelfontein en de spreekwoordzuilen voorzag.
“Herman Cornelis overleed in 1997 en zou 
dit jaar honderd geworden zijn”, weet Kristel 
Van Rumste. “Daarom wordt tijdens de expo 

Een bejubeld jubilee of twee
100 jaar Herman Cornelis & 50 jaar Kunstkamer
Zo’n	 twee	 heuglijke	 events	 smeken	 gewoon	 om	 een	 uitge-
breide	 tentoonstelling	 en	 die	 komt	 er	 dan	 ook.	 We	 staken	
graag	 ons	 licht	 op	 bij	 Kristel	 Van	 Rumste,	 fotografe	 en	 pr-
verantwoordelijke	van	Kunstkamer.

een volledige kamer in het kasteel voor zijn 
beelden gereserveerd.”

Meer dan schilderkring
De doelstelling van Kunstkamer is om kunste-
naars uit Schoten en de Voorkempen samen te 
brengen en hun werk jaarlijks aan het publiek 
te tonen op een groepsexpo.

“Maar wij zijn geen klassieke schilderkring 
want elk lid werkt individueel in disciplines 
als aquarel, fotografie, schilderen en beeldhou-
wen. Hoewel wij geen profs zijn, verwachten 
we van onze kandidaat-leden toch enige 
academische scholing. Momenteel telt onze 
vereniging dertien leden, met Theo Franssen 
als voorzitter”, aldus Kristel.

Hoogtepunten
Kristel: “Enkele van onze hoogtepunten in de 
voorbije vijftig jaar waren de contacten met 
collega-kunstenaars uit Tarnow (Polen) en uit 
het Nederlandse Voorschoten.” Met een offici-
ele ontvangst in het gemeentehuis begin mei, 
werd het vijftigste jubileumjaar alvast goed 
ingezet, klaar voor de volgende vijftig jaar vol 
kunst en artistieke ontmoetingen.

Expo	 ‘100	 jaar	 Herman	 Cornelis,	 50	 jaar	
Kunstkamer’	bezoeken?
•	 Opening	/	vernissage:	vrijdag	28	oktober
•	 29-30	oktober,	11u00	-	17u00
•	 5-6	november,	11u00	-	17u00
•	 Kasteel	van	Schoten,	Kasteeldreef	61
•	 www.kunstkamer.exto.be

Wie is fotografe 
Kristel Van Rumste? 
Haar belangrijkste thema is architectuur, 
naast sport-, event-, reportage- en portretfo-
tografie. Een strakke vormgeving en sober-
heid kenmerken haar industrieel getint werk.

Vorig jaar werd naar aanleiding van het twintig-
jarige overlijden van componist Walter Heynen 
door de GAMWD een compositiewedstrijd 
uitgeschreven, en het resultaat daarvan is op 
29 november te bewonderen. “De gemeente 
nam het initiatief, in samenwerking met SABAM 
en VLAMO, om het werk van Heynen levend 
te houden én om componisten de kans te 
geven om in dezelfde sfeer, met een eigen 
toonspraak en grasduinend in het volksmu-
ziekrepertoire een werk te schrijven”, vertelt 
GAMWD-directrice Lisbeth Wolfs. “Bijkomende 

ere-docent van de academie, ter waarde van 
1.000 euro.

Die avond zullen minstens honderdvijftig 
leerlingen optreden want simultaan vindt het 
jaarlijkse GAMW-benefietconcert plaats. “We 
willen graag een mooie staalkaart van onze 
school tonen, over alle leeftijden en disci-
plines heen. Want ook dat is vrede”, besluit 
Lisbeth Wolfs.

•	 29/11,	19.00u	
	 De	Kaekelaar,	Sint-Cordulastraat	10
•	 Info	&	reservatie:	GAMW,	
	 Jozef	van	Craen-straat	4,	03	685.02.56
•	 Op	www.toondaems.be	kom	je	alles	te	
weten	over	deze	talentvolle	toondichter.
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Selima Suite 
Huldeconcert Toon Daems brengt vrede in De Kaekelaar - 29/11

Toon dirigeert meisjesensemble 'Sempre'.
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De gemeente Schoten staat voor belangrijke 
uitdagingen; het aantal inwoners stijgt en het 
klimaat verandert. Door deze bevolkingsgroei 
ontstaat er een grote claim op de beschikbare, 
vaak open en ‘groene’ ruimte. Tegelijkertijd 
hebben we deze groene open ruimtes hard 
nodig om de gemeente leefbaar te houden, 
zeker als er inwoners bij komen.

Daarom wil de gemeente haar groeninfrastruc-
tuur beschermen en verder versterken, om de 
woon- en leefkwaliteit te verhogen en bij te 

De gemeentelijke groenvisie 
zuinig en ecologisch groenbeheer dat tegen een klimaatstootje kan

dragen aan de klimaatregeling, luchtzuivering 
en waterberging. Denk hierbij maar aan bomen 
die zorgen voor verkoeling, de lucht filteren, 
zuurstof produceren, een woonplaats vormen 
voor dieren, omgevingslawaai camoufleren, 
sociale contacten bevorderen…

In de groenvisie staan de belangrijkste 
principes die gerespecteerd moeten worden 
opdat de gemeente ook in de toekomst 
een aangename, groene plek blijft voor alle 
Schotenaren. Voorbeelden hiervan zijn een 

Wat leeft er op de begraafplaats?
Gemeente aan de slag met nieuw beheerplan voor de begraafplaats

Het nieuwe beheerplan voor de Schotense be-
graafplaats kwam eerder dit jaar al ter sprake, 
maar met woorden alleen kom je natuurlijk 
nergens. De gemeente plande een aantal 
herinrichtingen om het beheer praktisch en 
financieel haalbaar te houden, en dat zonder 
het gebruik van pesticiden. De daad werd 

ondertussen bij het woord gevoegd, en de 
eerste resultaten kan je op de begraafplaats 
al bewonderen.

De dienst der werken zorgde voor de heraanleg 
van de hoofdwegen en de kale zandparken 
werden voorzien van een groene en tredvaste 
grasmat. Er werden ook bloemenweides aan-
gelegd en infoborden geplaatst. Dit najaar en 
volgend jaar wordt er nog verder vorm gegeven 
aan de vergroening van de begraafplaats.

Vanaf het voorjaar van 2017 zullen bloembol-
len voor de eerste keer zorgen voor een fleurig 
tapijt, dat zich op natuurlijke wijze uitspreidt 
en uitbreidt in de grasmat. Vogels krijgen de 
eerste keer de kans om te nestelen in de 
spiksplinternieuwe nestkastjes. Deze extra 
fauna en flora maken van de begraafplaats 
een aangenamere plek voor de bezoekers, en 
op termijn misschien wel een extra rustpunt 
in de gemeentekern.

Maar dat is niet alles. Vanaf 2017 kan je 
ecologisch begraven worden, in een biodegra-
deerbare urne onder de dreef sierperen – een 
vorm van begraven in de natuur waarbij de 
natuurlijke mineralenkringloop wordt geres-
pecteerd, want in dit geval zorgt de dood 
letterlijk opnieuw voor leven. 

In het kinderpark wordt de ‘vlinderweide’ op 
27 oktober officieel geopend. Deze weide 
krijgt een centrale plaats in het kinderpark 
(park N). Hier wordt een tastbaar aandenken 
voorzien voor doodgeboren kindjes, een plaats 
waar de nabestaanden kunnen samenkomen 
voor herdenking. Dit monument wordt op 27 
oktober ook plechtig onthuld. 

Centraal in de weide komen parasolbomen 
waar je ter herdenking een vlindertje kan 
ophangen. In de rest van het park zullen kleu-
rige en geurrijke planten vlinders (en andere 
bestuivende insecten) aantrekken.

groeninrichting die pesticiden overbodig 
maakt en onderhoudsuren inperkt, aantrek-
kelijk groen voor een aangename én gezonde 
omgeving, en het behoud van leefgebieden 
voor flora en fauna. Bij de opmaak van nieuwe 
plannen en ontwerpen worden de doelen van 
de groenvisie vanaf de start mee opgenomen 
als uitgangspunt.

•	 De	 groenvisie	 eens	 inkijken?	 Dat	 kan	 bij	
de	 milieudienst	 (Verbertstraat	 7)	 of	 via	
www.schoten.be/groenvisie
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‘De groene zes’, het klinkt als één of ander 
superheldenteam, en dat is het misschien 
ook een klein beetje. Brasschaat, Brecht, 
Kapellen, Schilde, Schoten en Zoersel zijn alle 
zes rustige, groene woonomgevingen rond 
Antwerpen met een rijke geschiedenis van 
bunkers, kastelen, monumenten en parken. 
Als partners werken deze zes nu samen met 
de provincie Antwerpen aan een gedeelde visie 
om de troeven van deze unieke regio voor 
mens en natuur te bewaren en versterken via 
zes verschillende toolkits: kasteeldomeinen, 
hernieuwbare energie, kernversterking, groene 
woonparken, bedrijvigheid & detailhandel, en 
de open ruimte.

Tine Van Passel, gebiedscoördinator van de 
dienst ruimtelijke planning provincie Antwer-
pen: “Hoewel het project vanuit een zeer prak-
tische vraag bottom-up opgestart werd – ‘Hoe 
gaan de buurgemeenten om met een bepaalde 
problematiek?’ – is ‘de groene zes’ uitgegroeid 
tot iets veel fundamenteler. Het is een gestruc-
tureerde samenwerking geworden tussen zes 
gemeenten en de provincie Antwerpen, dat 
bovenlokale ambities nastreeft. “Samen met 
de provincie kijken ‘de groene zes’ dus naar 
vraagstukken rond hernieuwbare energie, open 
ruimte enzovoort en proberen ze mogelijke 
antwoorden te formuleren. Aangezien ze alle 

‘De groene zes’: wie zijn ze, wat doen ze, wat drijft hen?
Eerste toolkit ‘kasteeldomeinen’ voorgesteld

zes heel gelijkaardige situaties kennen, is 
het geweldig dat ze hier samen over kunnen 
brainstormen.”

De oplossingen die worden uitgedacht zijn 
natuurlijk geen pasklare antwoorden. Het zijn 
vrijblijvende toolkits met daarin mogelijke 
stappenplannen en verschillende formules 
naargelang de situatie. Zoekt een gemeente, 
kasteeleigenaar, projectleider, ondernemer, 
of gemeentebestuur een oplossing voor één 
van die zes thema’s, dan biedt de bijhorende 
toolkit een waardevolle leidraad.

De toolkit voor kasteeldomeinen “Rijk verle-
den, grootse toekomst” is nu volledig afgerond 
en werd op 26 augustus voorgesteld op het 
domein Botermelck-La Garenne. “Daarin is 
de maatschappelijke waarde van de ruim 
55 kasteeldomeinen in dit gebied van groot 
belang. De kasteeldomeinen leveren immers 
een bijzondere bijdrage aan het groene en 
historische karakter van de regio. Een kader 
voor ontwikkelingsmogelijkheden van deze 
domeinen bestond tot op heden niet. Daarom 
hebben de betrokken gemeenten samen met 
de provincie Antwerpen en Ruimte Vlaan-
deren een nieuwe methodiek uitgewerkt”, 
vertelt Ludwig Caluwé, gedeputeerde voor 
‘de groene zes’.

Wist je dat…
…'de groene zes' momenteel niet de enige 
bovengemeentelijke samenwerkingsgroep 
is waar Schoten deel van uitmaakt? Ook 
rond mobiliteit wordt met verschillende 
gemeentes gekeken naar overkoepelende 
oplossingen. En de groene recreatieve cor-
ridor is een project waarbij wordt nagedacht 
over een groene verbinding of natuurgordel 
door Schoten-Deurne-Wijnegem, waarbij zelfs 
een ecobrug over het Albertkanaal wordt 
overwogen.

De meeste kasteeldomeinen in de regio stam-
men uit de achttiende en negentiende eeuw, 
en deden oorspronkelijk dienst als lusthof 
(buitenverblijf voor de rijke stedelingen). De 
domeinen kenden in de loop der jaren veel 
verschillende bestemmingen maar momen-
teel wordt gekeken naar herbestemmingen 
in functie van natuur, recreatie, sport voor de 
bevolking en historische identiteit. 

Kasteeleigenaar Luud Maas legt bij de lance-
ring van de brochure uit hoe veelomvattend, 
moeilijk en duur het onderhoud van zo’n do-
mein is, en de andere kasteeleigenaren vallen 
hem daarin bij. Daarom moet naar de toekomst 
worden gekeken: hoe moet het verder met 
die domeinen als de eigenaar het niet meer 
aankan of de erfgenamen er niet mee verder 
willen, hoe kan zo’n domein een herbestem-
ming naar een publieke functie krijgen enz.

Voor 2017 ligt de focus op het uitwerken van de 
cases rond kasteeldomeinen en woonparken. 
De toolkits beschrijven de theorie, en nu wordt 
die theorie in praktijk omgezet. Ondertussen 
wordt ook verder gewerkt aan de toolkits rond 
hernieuwbare energie, kernversterking, bedrij-
vigheid & detailhandel, en de open ruimte.

•	 www.provincieantwerpen.be/aanbod/
drem/dienst-gebiedsgericht-beleid/

	 de-groene-zes.html
•	 Dienst	ruimtelijke	planning	03	240	66	23	

ruimtelijkeplanning@provincieantwerpen.be

© Pierre Verhoeven i.o.v. Provincie AntwerpenDomein Botermelck, Schoten.
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Halverwege de jaren tachtig lag er ter hoogte 
van de huidige wijk De List (tussen E19, 
Bredabaan en Horstebaan) nog een bijzon-
der waardevol bos. Dat was eigendom van 
de familie van Havre. De familie vroeg en 
kreeg de toestemming van het toenmalige 
gemeentebestuur om een deel van dit gebied 
te verkavelen, maar in ruil daarvoor beloofde 
ze ongeveer veertig hectare natuurgebied aan 
de gemeente over te dragen. De verkaveling 
werd gerealiseerd, en kennen we nu als De List. 
Maar over de overdracht van het natuurgebied 
werd een lange juridische strijd uitgevochten 
die het gemeentebestuur nu – na dertig jaar 
– heeft gewonnen.

Volgens schepen voor milieu Erik Block was 
de lange juridische strijd zeker de moeite: 
”Dit dossier kon dertig jaar lang op eensge-
zindheid rekenen over de partijgrenzen heen. 
Coalities wisselden maar het gemeentebestuur 
bleef steeds volhouden dat de afgesproken 
overdracht gerealiseerd moest worden. In de 
beginjaren heeft Prof Marc Nelissen de kat de 
bel aangebonden, en later heeft vooral Dirk 
Gadeyne – nu lid van de milieuraad – het 
dossier altijd op de voet gevolgd”.

Het over te dragen natuurgebied kreeg de 
naam Bonte Hannek mee en wordt in twee 
gesneden door de E19. In het deel ten zuiden 
van de E19 staan grote Amerikaanse eiken die 
nagenoeg geen onderbegroeiing toelaten. Deze 
bomen hebben weinig nut voor vogels maar 

Bonte Hannek: een veelkleurig verhaal
Gemeente krijgt er 40 ha natuurgebied bij

wel voor vleermuizenkolonies, boomklevers, 
boomkruipers, bosuilen en spechten. Dit 
gebied zou langzaam omgevormd moeten 
worden tot een gezond loofbos met verschil-
lende inheemse bomen.

In het noordelijke deel zijn Regionaal Land-
schap De Voorkempen en Bosgroepen vzw al 
een tijdje aan de slag met deze omvorming. Dit 
deel is biologisch gezien heel waardevol en het 
kan op termijn een bruggenhoofd worden voor 
Vordenstein. Opvallend is de grote vijver die een 
heel natuurlijke uitstraling heeft met zijn rietkra-
gen, oevers met grote lis en dotterbloem. Hier 
broeden de ijsvogels, dodaars en futen en in 
het najaar kan je hier zelfs de visarend spotten. 

Wat nu?
Het gemeentebestuur van Schoten wil de 
Bonte Hannek niet hermetisch afsluiten, inte-
gendeel. Schepen Erik Block: “We bekijken met 
welke partners we in zee gaan om het gebied 
te beheren. Zelf kunnen we een dergelijke op-
pervlakte er niet bijnemen; daarvoor hebben 
we onvoldoende personeel en materiaal. Er zal 
een beheersplan worden uitgewerkt, in samen-
werking met partners als Agentschap Natuur 
& Bos, Regionaal Landschap de Voorkempen 
en Natuurpunt. Een ecologisch beheer in 
functie van de verhoging van de biodiversiteit 
is daarin prioritair, maar we willen ook dat de 
Schotenaren in het gebied kunnen wandelen 
en genieten van dit mooie stukje natuur.”  

Dirk Gadeyne
Dirk Gadeyne, ex-gemeenteraadslid, zette 
zich vanop de oppositiebanken jarenlang 
in voor de verwerving van de Bonte Hannek: 
“In ruil voor de verkaveling van een groot 
stuk van haar domein, beloofde de familie 
van	 Havre	 in	 1979	 de	 afstand	 van	 40	 ha	
natuurgebied aan de overheid tegen een 
symbolische prijs van 0,02 euro. Maar met 
de vele centen van de ondertussen volge-
bouwde 211 kavels op zak, weigerden ze 
elke overdracht. Dit stuitte me enorm tegen 
de borst en leverde me genoeg energie 
voor meer dan 30 jaar strijd. Eindelijk is 
recht gesproken en compenseert de Bonte 
Hannek gedeeltelijk wat verloren ging op De 
List. Het wordt vast een mooi gebied voor 
alle Schotenaren.”  

Bonte Hannek?
Het gebied dankt zijn naam aan de streek-
naam voor de ekster of “hanneke”. De meeste 
Antwerpenaren kennen wellicht ook wel de 
afleiding “nen hannekesnest” voor een heel 
slordig huishouden. 

Wieg Vlaamse 
milieubeweging 
Het Peerdsbos, het park van Brasschaat 
en Vordenstein vormden vroeger één bos-
complex, dat in 1969 versnipperd geraakte 
door de aanleg van de E19. Oorspronkelijk 
zou deze autosnelweg meer centraal in het 
Peerdsbos gelegen hebben maar massaal 
burgerprotest onder de vlag 'Red het Peerds-
bos' stak daar een stokje voor. Algemeen 
wordt deze actie beschouwd als de geboorte 
van de Vlaamse milieubeweging. Aan het 
kraambed stonden wijlen Roeland Dirks 
en Paul Staes, de huidige voorzitter van de 
Schotense milieuraad.
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Licht uit, spot aan  
Vraag & antwoord: de openbare verlichting

Sinds	enkele	maanden	gaat	op	vele	plaatsen	 in	Schoten	de	
straatverlichting	 ’s	nachts	uit.	Op	het	gemeentehuis	komen	
hierover	heel	wat	vragen	toe.	We	 lijsten	hieronder	de	meest	
gestelde	 vragen	 op	 en	 geven	 meteen	 een	 antwoord	 voor	
iedereen.	

“Waarom	gaat	het	 licht	uit?”
De lampen zijn niet stuk maar worden bewust gedoofd. De visie 
achter deze maatregel is neergeschreven in het masterplan 
openbare verlichting. Het doven van de straatverlichting zorgt 
uiteraard voor een flinke financiële besparing, maar heeft bo-
venal grote voordelen op milieuvlak: de lichtvervuiling neemt 
af en er is veel minder energie nodig waardoor de CO²-uitstoot 
gevoelig daalt. Op deze manier dragen we ons steentje bij om 
de klimaatdoelstellingen te halen.

“Geldt	overal	hetzelfde	brandregime?”
Neen, er zijn drie regimes: dimmen van 23u00 tot 6u00, doven 
van middernacht tot 5u00 of doven van 23u00 tot 6u00. Bij 
het dimmen brandt de lamp nog op halve kracht. In elke straat 
of buurt geldt één van deze brandregimes, aangepast aan het 
type straat.

“Waarom	kan	niet	alternerend	de	ene	lamp	wel	en	de	andere	
lamp	niet	gedoofd	worden?
Studies wijzen uit dat onze ogen tijd nodig hebben om zich 
aan te passen aan verschillende lichtsterktes. Afwisselend 
brandende lantaarns zouden dus erg vermoeiend zijn voor de 
ogen, wat dan weer kan leiden tot gevaarlijke situaties.

“Zal	het	donker	niet	 tot	meer	 inbraken	 leiden?”
Cijfers van de lokale politie wijzen uit dat inbraken voorname-
lijk in de vooravond plaatsvinden en helemaal niet ’s nachts. 

Daarenboven schrikt een lamp met bewegingssensor veel meer 
af dan een straatlantaarn. Een licht dat midden in de nacht 
aanspringt bij beweging in de achtertuin, heeft meer effect 
dan permanent brandende straatverlichting.

“Waarom	 worden	 de	 gewone	 lampen	 niet	 vervangen	 door	
LED-lampen?”
LED-verlichting is zuiniger, maar het vraagt wel een zware 
investering. Bij nieuwe verlichtingsprojecten wordt steeds 
nagegaan of LED-alternatieven mogelijk zijn. Zo werd o.a. 
in de zone Berkenrode geopteerd voor LED-verlichting, een 
investering van € 50.000.  

“Heeft	dit	regime	geen	nadelige	gevolgen	voor	het	nachtelijk	
verkeer?”
Niet meteen. Het is voor de verkeersveiligheid niet nodig om 
de straten de hele nacht te verlichten. Integendeel: chauffeurs 
zijn juist aandachtiger en rijden trager wanneer de weg niet 
verlicht is. We mogen ook niet vergeten dat auto’s zelf voorzien 
zijn van sterke lichten. 

“Is	dit	plan	definitief?”
De uitvoering van het masterplan is nog steeds aan de gang. Het 
plan zal na realisatie geëvalueerd worden. Hierbij worden niet 
alleen ongevallen- en inbraakstatistieken in rekening gebracht 
maar ook de bemerkingen en suggesties die we hierrond van 
bewoners ontvangen. Na deze evaluatie kan het lichtplan, waar 
noodzakelijk en gegrond, dus zeker bijgestuurd worden. Dit 
kan door bijvoorbeeld extra reflectoren aan te brengen of op 
bepaalde plaatsen toch nog bepaalde lampen te laten branden.

Vragen	met	betrekking	tot	het	masterplan	openbare	verlichting	
kan	 je	steeds	stellen	via openbareverlichting@schoten.be

effecten van het doven/dimmen van de straatverlichting

-46%
energie-
verbuik

-169 ton
CO2 uitstoot

per jaar

-855 .000
kWh

per jaar

37 ha bos
was	er	nodig	om	de	CO2	

uitstoot	van	de	verlichting	
te	compenseren.

Na	doven/dimmen	nog	20ha.

Wist je dat
er	 in	Schoten	3.874	
lantaarns	staan	

die	samen	16.000.000	
uren	per	 jaar	branden.

170 .000
euro jaarlijkse 

besparing
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De Schotense klimaattafel - – 
schuif mee aan!  14/11

Natuurlijk kunnen wij het klimaat veranderen. 
Maar dat lukt alleen als we samen met alle 
andere steden en gemeenten NU actie onder-
nemen. Daarom ondertekende de gemeente 
Schoten het Burgemeestersconvenant. Doel: 

Al lijken bepaalde maatregelen niet echt aan-
trekkelijk, denk eraan dat onze kinderen en 
hun kinderen er in de toekomst de vruchten 
van zullen plukken. Als het over het klimaat 
gaat, moeten we kijken naar het grotere geheel 
en wat we voor de komende generaties kun-
nen doen op het vlak van alternatieve energie, 
wonen, mobiliteit en zo veel meer.

We dagen iedereen uit om mee te denken. Voel 
je je betrokken bij de klimaatverandering? Heb 
je goede ideeën en zin voor initiatief? Kom dan 
op	maandag	14	november	naar	de	Klimaattafel	
De Kaekelaar en breng je voorstellen mee. We 
bespreken ze in kleine groepen en werken ze 
uit tot concrete maatregelen. Dit is meteen ook 
het startschot voor een krachtig klimaatbeleid.

Aarzel zeker niet om mee te doen; je hoeft 
geen specialist te zijn om na te denken over 
de toekomst voor jezelf en je kinderen. Tijdens 
de introductie krijg je onder andere antwoord 
op deze vragen: Waarom tekende Schoten het 
Burgemeesterconvenant? Wat gebeurt er in 
andere gemeenten? Wat is het huidige energie-
verbruik in Schoten en wat zijn de gevolgen?
Tijdens de brainstormsessies denk je na over 
oplossingen aan de hand van richtvragen. Hoe 
kan jij of jouw organisatie de klimaatambitie 
helpen realiseren? Wat zijn de huidige drem-
pels? Hoe nemen we die weg? Wat en wie is er 
nodig om dit engagement waar te maken? Na 
de pauze ga je verder met een brainstormses-
sie over een tweede thema, en op het einde 
wordt er teruggekoppeld naar wat er deze 
avond bedacht is. Aan het klimaat werken kan 
je niet alleen, dat doen we samen! 

Wil	 je	 erbij	 zijn	 en	 de	 toekomst	 van	 je	 ge-
meente	mee	 vorm	 geven?	 Schrijf	 je	 dan	 nu	
in	via	www.schoten.be/klimaattafel.

Geef ook aan over welke twee 
thema’s je wil meepraten:
•	 Energie: hoe maken we onze energiepro-

ductie milieuvriendelijker?
•	 Wonen: hoe willen we wonen in de toekomst?
•	 Mobiliteit: hoe maken we duurzame mobi-

liteit in Schoten mogelijk?
•	 Consuminderen: hoe kunnen we minder 

consumeren (repair café’s, circulaire econo-
mie) en kunnen of moeten we ook bewust 
kiezen voor lokale en regionale producten?

Maandag	14	november
19u	ontvangst,	19u30	start,	ca.	22u30	einde
De	Kaekelaar,	Sint-Cordulastraat	10,	Schoten
www.schoten.be/klimaattafel

Een AED of automatische defibrillator is een 
draagbaar toestel dat een elektrische schok 
aan het hart toedient bij levensbedreigende 
hartritmestoornissen. Het analyseert het 
hartritme van het slachtoffer en bepaalt au-
tomatisch of een stroomstoot nodig is of niet. 
Daarbij geeft het ook gesproken instructies 
zodat iedereen het toestel kan gebruiken 
en er dus niet gewacht moet worden op 
professionele hulpverleners en de reanimatie 
onmiddellijk kan starten. Deze toestellen kun-
nen dus letterlijk levens redden. Sinds vorige 
maand beschikt onze gemeente over tien 
AED-toestellen, geplaatst op sleutellocaties 
in Schoten. “Daarmee zijn alle drukbezochte 
plaatsen in onze gemeente hartveilig”, besluit 
sportfunctionaris Johan Vijgen trots. 

Drie nieuwe AED-toestellen
Omdat je gezondheid ons nauw aan het hart ligt!

minstens 20% minder uitstoot van CO2 tegen 
2020. Om dit doel te bereiken werkt Schoten 
met haar hele netwerk aan een klimaatactieplan. 
De gemeente wil haar bewoners en organisaties 
optimaal betrekken bij de opmaak van dit plan.

GEMEENTEHUIS

KASTEEL

SPORTHAL VORDENSTEyN

SPORTHAL DE ZEURT

LDC COGELSHOF

LDC ‘T DORP
SPORTVELDEN 

GEMEENTEPARK

LOKAAL RODE    KRUIS

CONTAINERPARK

DE PHEyP

Vorige	 maand	 werden	 er	 drie	 nieuwe	 AED-toestellen	 geplaatst	 in	 onze	 gemeente.	 Zowel	 De	 Pheyp,	 het	
containerpark	 als	 het	 lokaal	 van	 het	 Rode	 Kruis	 zijn	 voortaan	 uitgerust	met	 zo’n	 levensreddend	 toestel.	
Weer	een	stapje	dichter	naar	een	hartveilige	gemeente!

Waar staan  de AED-toestellen
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Naar	 jaarlijkse	 traditie	 organiseert	 de	 gemeente	 Schoten	 in	
het	najaar	een	‘ecotoer’	of	informatieronde	over	duurzaam	en	
energiezuinig	(ver)bouwen	en	wonen.	Hieronder	een	overzicht	
van	de	gratis	infoactiviteiten.	Eén	gouden	tip:	schrijf	je	tijdig	
in	want	de	plaatsen	zijn	beperkt!

onbelangrijk – in klare, verstaanbare taal. Dit 
illustreert hij telkens met zowel goede als 
slechte praktijkvoorbeelden over typische 
bouwproblemen zoals bouwknopen of koude-
bruggen. Daarnaast staan ook isolatie, ventila-
tie, verwarming, sanitair en nutsvoorzieningen 
op het gevarieerde programma. En uiteraard 
kunnen duurzame technieken, energiepremies 
en wetgeving zeker niet ontbreken.

Dakisolatie
Infoavond	–	8/11,	19u30
Deze infoavond is geschikt voor al wie zijn 
woning energiezuiniger en comfortabeler wil 
maken en meer te weten wil komen over de 
nieuwe dakisolatienorm. Tijdens deze info-
sessie krijg je onafhankelijk advies van een 
ervaren architect. De verschillende materialen 
en technieken worden onder de loep genomen 
en na afloop zal ook de nieuwe dakisolatie-
norm geen geheimen meer voor jou hebben!

Snelle energiebesparing 
Infoavond	–	22/11,	19u30
Als je graag geld en energie wil besparen zon-

Infodagen voor slimme(re) verbouwers
Duurzame baksteen in de maag? Check dan zeker de nieuwe ecotoer!

der veel moeite, kan je best je oor te luisteren 
leggen tijdens deze interessante infosessie. 
Inderdaad, je hoeft geen zware investeringen 
te doen om een paar honderd euro per jaar te 
besparen. Verwacht je aan een leuke avond 
vol verrassende en praktische energietips 
waarmee je meteen aan de slag kan. 

Muur- en raamisolatie
Infoavond	–13/12,	19u30
Na deze infosessie zal je de materie rond 
muur- en raamisolatie letterlijk vanbinnen en 
vanbuiten kennen. Tijdens deze leerrijke avond 
maak je namelijk kennis met de voordelen van 
buiten-, binnen-, en spouwmuurisolatie en 
superisolerend glas, en komen onder andere 
de verschillende soorten schrijnwerk aan bod. 
Wist je trouwens dat nieuwe ramen de warmte 
tot vijf keer beter kunnen binnenhouden? 

•	 Alle	‘ecotoer’-activiteiten	vinden	plaats	in	
LDC	 ’t	Dorp,	Jozef	Van	Craenstraat	1.

•	 Graag	meer	informatie	of	inschrijven?	Dat	
kan	bij	de	milieudienst	via	milieudienst@
schoten.be	of	03	644	04	62.

de meeste mensen een stuk gemakkelijker om 
zich vrij te maken en werd het hele gebeuren 
gewoon een toffe weekendactiviteit. 

Katrien: “Ik heb het concept van de onthaal-
dag compleet omgegooid, en dus was het 
vol spanning afwachten of het ook echt  zou 
werken, maar gelukkig heb ik  enkel vrolijke, 
tevreden gezichten gezien en enthousiaste 
reacties gehoord!”

Pokémonjacht
De sfeer was dan ook lekker relaxed, en de 
zon liet zich van haar beste kant zien. Wie 
wou, kon eerst een ontdekkingswandeling- 
of fietstocht meedoen, onder begeleiding 
van Pasar en WTC Schoten. Schepen Iefke 
Hendrickx ging de Pokémonjagers voor in 
een heuse Pokémonwandeling door het park 
van Schoten, waarvoor speciaal verschillende 
‘lures’ werden geactiveerd.
Ontdekkingswandeling	 zelf	 ook	 eens	 doen?	
www.schoten.be/wandeling

Mama Calinka
In het kasteel van Schoten konden de mensen 
genieten van drankjes à volonté en gratis ijsjes 
van Mama Calinka. In de Ridderzaal konden de 

gasten een ‘Er-beweegt-wat-in-Schoten!-rugzak-
je’ vullen met brochures, bonnen, gadgets en-
zovoort, terwijl Johan Timmermans, leerkracht 
aan de GAMWD, aan de piano voor sfeer zorgde.

Blabla
De Ridderzaal was niet voor niets omgedoopt 
tot Babbelzaal, want burgemeester Maarten De 
Veuster maakte een praatje met alle gasten, en 
ze konden ook kennismaken met de schepe-
nen, wijkvoorzitters, gemeentediensthoofden, 
wijkinspecteurs en GAMWD-directie.

Cinemagevoel
In de mini-bioscoop was de film “Schoten, 
veelzijdige gemeente in de groene rand rond 
Antwerpen” met Erika Van Tielen te bewonde-
ren. Zie ook: www.schoten.be/film.

Hammertime
In Park-iet, het vrijetijdslokaaltje van de grab-
belpas, konden de jongsten zich lekker laten 
gaan met de hamer om een welkomstbordje 
voor hun nieuwe thuis in elkaar te knutselen. 
Aan iedereen die nu zo’n gepersonaliseerd 
bordje heeft hangen (en de anderen ook): 
welkom in Schoten, en laten we klinken op 
een mooie thuis!

Nieuwe Schotenaren verwelkomd in nieuwe formule
Zondag	18	september	werden	de	nieuwe	inwoners	van	Schoten	
welkom	geheten	tijdens	het	vernieuwde	onthaalfeest.	In	het	
verleden	werden	nieuwelingen	op	vrijdagavond	ontvangen	in	
de	 Kaekelaar,	 waar	 de	 spilfiguren	 van	 de	 gemeente	 in	 een	
soort	talkshow	een	woordje	uitleg	gaven	over	het	Schotense	
beleid,	gevolgd	door	een	receptie.	Dit	jaar	werd	die	vertrouwde	
formule	 volledig	 omgegooid	 en	werd	meer	 gemikt	 op	 gezin-
nen	met	kinderen.

Bouwfit dagen 
Tweedaagse:	22/10	&	29/10,	10	-	16u
Heb je bouw- of renovatieplannen? Dan is 
deze tweedaagse cursus beslist interessant 
voor jou! Tijdens deze workshop krijg je alle 
informatie die je nodig hebt om duurzaam en 
energiezuinig te (ver)bouwen. Je hoeft geen 
enkele voorkennis te hebben. Een ervaren 
architect maakt je wegwijs in de verschillende 
materialen en technieken en doet dat – niet 

Geen verplicht nummertje
Communicatiemedewerker Katrien Debaene: 
“We wilden vooral dat de mensen zich welkom 
zouden voelen en een leuke namiddag konden 
beleven met het hele gezin.” Door het onthaal-
moment naar een zondagmiddag te verplaatsen 
en iedereen vrij te laten om naar keuze wat later 
of vroeger binnen te springen, werd het voor 
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Handicar
Voor aangepast vervoer voor rolstoelgebrui-
kers en hun begeleider kan je terecht bij de 
Handicar. Wie in een rolstoel zit (ook tijdelijk) 
kan deze dienst dus inschakelen voor een 
bezoekje aan de winkel, familie, dokter... De 
Handicar	rijdt	alle	dagen,	24	op	24	uur,	behalve	
met Kerst en Nieuwjaar. 
Wie	voor	een	habbekrats	gebruik	wil	maken	van	
de	Handicar,	kan	iedere	werkdag	tussen	14u	
en	16u	terecht	bij	het	Lokaal	Dienstencentrum	
Cogelshof	op	het	nummer	03	646	52	98.	Een	
rit	vraag	je	twee	werkdagen	op	voorhand	aan.	

Minder Mobielen Centrale
De vrijwillige chauffeurs van de Minder Mobie-
len Centrale helpen personen die niet langer 
zelf voor hun verplaatsing kunnen instaan. Zo 
brengen ze hen bijvoorbeeld naar de winkel, 
een bijeenkomst, hun familie of de dokter. 
Of je gebruik kan maken van deze dienst is 
afhankelijk van je inkomen. Je kan alle dagen 
en	24/24	uur	beroep	doen	op	deze	dienst,	mits	
er voldoende chauffeurs met personenwagens 
beschikbaar zijn, en dit voor een habbekrats.
Reserveren	 kan	 door	 te	 bellen	 naar	 tel.
03	646	16	88,	elke	werkdag	tussen	10	en	16u.	
Vraag	je	rit	twee	werkdagen	van	tevoren	aan.	

Boodschappentaxi
Op zoek naar hulp om naar de winkel te gaan? 
Dan is de boodschappentaxi misschien dé 
oplossing. Wekelijks rijdt deze uit naar verschil-
lende supermarkten. Voor 2€ komt het busje 
je thuis ophalen, rijdt het je naar de winkel en 
brengt het je nadien ook weer veilig thuis, mét 
je boodschappen uiteraard. Er is ook plek voor 
rolwagengebruikers in het busje. Op dinsdag 
rijdt het busje naar Colruyt en Lidl en op don-
derdag naar Aldi en Delhaize. 
Een	plaatsje	 reserveren	doe	 je	aan	het	ont-
haal	van	de	dienstencentra	of	 telefonisch.
LDC	’t	Dorp,	J.	Van	Craenstraat	1.	03	680	07	77
LDC	Cogelshof,	Deuzeldlaan	49.	03	644	67	94

Wandelingen die 
op wieltjes lopen
10 nieuwe 
rolstoelwandelingen
De Raad voor personen met een handicap 
en de seniorenadviesraad lanceren samen 
tien nieuwe wandelingen in Schoten voor 
mensen die iets minder mobiel zijn. Niet al-
leen voor ‘rolstoelers’, maar ook voor rustige 
wandelaars, al dan niet met een loophulp of 
kinderwagen. De wandelingen zijn 2,5 tot 
4	 km	 lang,	 duidelijk	 bewegwijzerd,	 en	 op	
(bijna) elke wandeling kom je toegankelijk 
sanitair en horecagelegenheden tegen. 

Deze frisse verzamelmap met goed leesbare 
brochures wordt gelanceerd en voorgesteld 
op maandag	5	december	2016	om	10	uur in 
Woonzorgcentrum Verbert-Verrijdt – iedereen 
welkom! Haal de gratis brochure vanaf dan 
op één van de verdeelpunten in Schoten (ge-
meentehuis, OCMW, ontspanningslokaaltjes, 
Balie Vrije Tijd, Bode van Schoten, biblio-
theek, rolstoelvriendelijke horecazaken) 
of download de digitale versie via www.
schoten.be/rolstoelwandeling. 
•	 toegankelijk@schoten.be	/	03	685	47	31.

Wandeling Schoten Dorp – 
zondag 23 oktober
De gemeentelijke Raad voor personen met 
een handicap en de seniorenadviesraad 
nodigen je vriendelijk uit om opnieuw samen 
een mooie stukje Schoten te verkennen. 
Iedereen kan mee, te voet of op wielen 
(rolwagen, kinderwagen).
•	 Vertrek	om	13u30	aan	de	St-Cordulakerk.
•	 Einde	een	kleine	twee	uur	 later	 in	Dien-
stencentrum	’t	Dorp.	De	gehandicapten-
raad	biedt	er	alle	wandelaars	een	gratis	
drankje	aan.

•	 Kan	je	niet	zo	lang	wandelen?	Geen	pro-
bleem,	we	voorzien	een	rolwagen	met	be-
geleider	zodat	je	af	en	toe	even	kan	rusten.

•	 Deelnemen	 is	 gratis.	 Inschrijven	 is	 niet	
nodig.

•	 Meer	 info:	 toegankelijk@schoten.be	 –	
0486	29	83	61	(Ronny	De	Crom).

[ mindervaliden ]

Lekker mobiel dankzij OCMW!
Even	snel	naar	de	winkel,	 langs	vrienden	voor	een	koffie	en	
een	taartje	of	een	kort	bezoekje	aan	de	dokter?	Voor	kwieke	
en	gezonde	mensen	is	dat	allemaal	vanzelfsprekend,	terwijl	
dat	 voor	 minder	 valide	 mensen	 erg	 lastig	 is.	 Door	 hoge	
leeftijd	 of	 lichamelijke	 beperking	 vormen	 deze	 ‘alledaagse’	
uitstapjes	een	hele	opgave.	Gelukkig	schieten	de	vrijwilligers	
van	het	OCMW	te	hulp	en	voorzien	zij	 in	een	aantal	handige	
diensten	om	de	leefwereld	van	minder	mobielen	te	vergroten:	
de	Handicar,	de	Minder	Mobielen	Centrale	en	de	boodschap-
pentaxi.	 Dankzij	 die	 weldoeners	 zijn	mindervaliden	 slechts	
één	telefoontje	verwijderd	van	een	vlotte	verplaatsing!

Gezocht: 
Chauffeurs Handicar en 
Minder Mobielen Centrale

Een	hart	voor	een	ander?	Kom	erbij	en	rij!	
Al zeventien jaar zorgen de fantastische 
vrijwilligers van de Schotense Handicar 
en Minder Mobielen Centrale ervoor dat 
rolstoelgebruikers op hun bestemming 
geraken (bezoek aan dokter, familie, 
dienstencentra, feesten, vakantie…) Dat 
doen ze omdat ze geloven in solidariteit 
en vinden dat mobiliteit een recht is voor 
iedereen. Steek jij ook een handje toe? Een 
rijbewijs B, wat vrije tijd op overschot en 
goesting zijn al wat je nodig hebt.

•	 Contacteer	 (vrijblijvend)	 Sonja	 Goris	
(LDC	Cogelshof,	Deuzeldlaan	49)

•	 0496	70	19	60	of	03	685	47	31	(vaste	
lijn	ma	t/m	do	voormiddag)

•	 sonja.goris@ocmwschoten.be
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[ fotografie ]

infoSchotenoktober

Op	 zondag	 18	 september	 werd	 het	 (leegstaande)	 Gelmelenhof	 uitzonderlijk	
opengesteld	voor	 fotografen	die	houden	van	urbex	 fotografie.	Urbex	wat?	Urban	
Exploring	 staat	 voor	 fotografie	 in	 verlaten,	 vervallen	 en	 vergeten	 gebouwen	 en	
levert	meestal	feeërieke	(of	horrorachtige)	beelden	op.	Bewonder	hier	alvast	een	
voorproefje	van	enkele	beelden	die	de	fotografen	vastlegden.	Bijzonder	toch,	hoe	
verschillende	mensen	eenzelfde	ruimte	zo	anders	in	beeld	brengen?	Binnenkort	
hoor	 je	meer	over	het	 fotomateriaal	dat	 in	het	Gelmelenhof	werd	gemaakt.

Urbex fotoshoot
Gelmelenhof open voor fotografen

Sylvie Lorio Wilkie de Bondt Marc Wellens

Stephaan Merckx Kris Malfait

Gilbert Meersman Albert Engelen
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Veelzijdig kasteel
Het Gelmelenhof is beschermd erfgoed en heeft in de 
voorbije decennia veel verschillende functies gehad. 
Het	werd	in	1850	gebouwd	door	Charles	Ullens	als	
‘huis van plaisantie’. De vroegere lusthof kennen we 
nu	 als	 het	 openbare	 Gelmelenpark.	 In	 1944	 werd	
het kasteel ingericht als oorlogsziekenhuis, en in 
1947	werd	het	 een	moederhuis.	 Vanaf	1952	werd	
het door het politiekorps in gebruik genomen, en 
tussen 1953 en 1971 deed het tweede verdiep ook 
dienst als hoofdzetel van de gemeentelijke openbare 
bibliotheek en werd een deel gebruikt als postkan-
toor. Momenteel heeft het prachtige gebouw helaas 
geen echte functie meer en wordt er enkel nog 
gemeentelijk papierwerk gearchiveerd. Het gemeen-
tebestuur denkt na over een nieuwe bestemming.

Lees	hier	meer	over	de	geschiedenis	en	het	interi-
eur	van	het	Gelmelenhof:	inventaris.onroerenderf-
goed.be/erfgoedobjecten/14305

Albert Engelen Albert Engelen Marc Wellens

Pierre Van Dooren 

Theo De Rycke Luc Dumont
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[ kidS ]
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Op 3 december is het weer Rode Neuzen Dag 
en onze eigen burgemeester, Maarten De 
Veuster, haalde zijn neus er alvast niet voor 
op. De Rode Neuzenactie wil het taboe rond 
psychische problemen bij jongeren de wereld 
uit helpen, en verkoopt daarom clownsneusjes 
en zet mensen aan om (ludieke) acties op 
touw te zetten.

Vorig jaar gingen wel 351.653 neuzen over de 

Hoe	ziet	de	stoet	er	dit	 jaar	uit?
Sinterklaas: “Op 26 november vertrekken 
we om twee uur met een paar Schotense 
verenigingen aan de prachtige vaart. Ik zal 
dan met mijn parade door de Theofiel Van 
Cauwenberghslei en Kruispadstraat rijden en 
daarna door de Paalstraat. De stoet stopt op 
het Sint-Cordulaplein, waar er nog van alles te 
beleven valt. Ik ga nog niet te veel verklappen, 
maar ik kan jullie al beloven dat het een echt 
feest zal worden!”

Zijn	er	veel	brave	kinderen	 in	Schoten?
“Er zijn heel, heel, heel veel brave kinderen in 
jullie gemeente! De zakken met snoep staan 
al klaar hoor.”

Wat	 wordt	 er	 in	 Schoten	 allemaal	 georgani-
seerd	om	uw	verjaardag	te	vieren?
“Jullie kunnen in De Kaekelaar komen kijken 
naar het toneel ‘Wachten Op Sinterklaas’. Vorig 
jaar hadden we deze mensen ook uitgeno-
digd, maar omdat de acteur een ongelukje 
had, konden ze niet komen. Ik wilde hem wel 
vervangen, maar dat zou voor te veel verwar-
ring hebben gezorgd. De titel is ‘Wachten Op 
Sinterklaas’, begrijp je?”

Welke	liedjes	hoort	u	het	liefst	als	u	voorbij-
komt	met	de	stoet?
“Ik vind alle Sintliedjes in orde. Als ik toch 
een top drie moet geven dan kies ik voor ‘Dag 
Sinterklaasje’, ‘Hoor de wind waait door de 
bomen’ en ‘Zachtjes gaan de paardenvoetjes’. 
Maar zolang er maar muziek en kindergelach 
is tijdens onze stoet ben ik super gelukkig.”

Naar	waar	moeten	kinderen	hun	tekening	of	
brief	opsturen?
“Na de stoet kunnen jullie tot kwart voor vier 
dag komen zeggen op het podium, en dan ne-
men mijn Pieten graag alle mooie tekeningen 
en brieven mee. Ik heb nu trouwens ook een 
e-mailadres! Ik moet toch wat mee gaan met 
mijn tijd? Je kan dus ook een brief sturen naar 
sinterklaas@schoten.be.”

Vindt	 u	 de	 weg	 nog	 wel	 nu	 er	 minder	 licht	
op	straat	 is?
“Zelfs na al die jaren werken mijn oude ogen 
nog heel goed. Het is wel even wennen maar 
ik kan altijd rekenen op mijn trouwe ros Slecht-

Goedheilig interview
Sint vertelt over de stoet in Schoten!
Momenteel	 zijn	 Sinterklaas	 en	 de	 Zwarte	 Pieten	 in	 Spanje	
al	 heel	 druk	 bezig	 aan	de	 voorbereidingen	 voor	 de	 stoet	 op	
26	november.	Gelukkig	had	Sint	 toch	eventjes	 tijd	 voor	 een	
interview	via	de	telefoon.	Lees	hier	alles	wat	 je	moet	weten	
voor	de	stoomboot	naar	België	komt:

Weer-Vandaag die zonder problemen in het 
donker kan lopen. 

Speelt	u	of	Zwarte	Piet	ook	PokémonGo?
“Zwijg me over dat spel! Ik heb geen tijd om 
Pokémon te vangen. Er moeten te veel pakjes 
uitgedeeld worden. Maar als ik in Spanje de 
Pieten kwijt ben, dan mag je er zeker van 
zijn dat ze weer op jacht zijn naar Pokémon. 
Ik hoop maar dat ze zich in Schoten zullen 
concentreren op snoep gooien!”

De burgemeester 
met een rode neus!
3 december Rode Neuzen Dag

toonbank en werden er 1.600 ludieke acties 
georganiseerd!	 De	 opbrengst,	 3.858.814€,	
ging naar initiatieven die hulp bieden aan 
jongeren met psychische problemen, zoals 
de Zelfmoordlijn, TEJO, Awel…

In Schoten kan je een rode neus kopen aan 
de Balie Vrije Tijd (Sint-Cordulastraat 10). Doe 
niet alsof je neus bloedt en kom ook een 
neusje halen!
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[ kidS ]

Lieve kinderen, beste ouders, 

De vijfde Kunstendag voor Kinderen komt er 
aan! De wattedag?! De Kúnstendag, voor kín-
deren! Op zondag 20 november zetten musea, 

De villa kan tot vijftien jongeren opvangen. 
Het project loopt momenteel één jaar maar 
krijgt mogelijk een verlenging. “Met dit initiatief 
richt Emmaüs zich tot de meest kwetsbare 
vluchtelingen: minderjarigen die hier zonder 
ouders of familie terechtkomen. De huidige 
bewoners	van	de	villa	zijn	gemiddeld	13	à	14	
jaar oud en arriveerden eind vorig jaar in ons 
land”, vertelt Els Lieckens, de verantwoorde-
lijke voor residentiële diensten bij Emmaüs. 
“Hun asielaanvraag is nog lopende, maar 
volgens Europese afspraken mogen zij niet 
worden uitgewezen voor ze de leeftijd van 
18	 jaar	bereiken”.	

‘Biz Ikki’ is Oezbeeks voor ‘Wij samen’. 
Emmaüs omringt de jongeren in Biz Ikki met 

De burgemeester 
met een rode neus!
3 december Rode Neuzen Dag

Sinds	juli	 is	er	terug	beweging	in	voormalig	bejaardentehuis	
Julien	 aan	 de	 Botermelkbaan,	 dat	 eind	 2014	 haar	 laatste	
bewoners	 uitzwaaide.	 De	 elf	 nieuwe	 bewoners	 –	 	 allemaal	
van	 Afghaans	 afkomst	 –	 zijn	 minderjarige,	 niet-begeleide	
vluchtelingen	 die	 na	 een	 kort	 verblijf	 in	 een	 opvang	 van	
Fedasil	 werden	 overgebracht	 naar	 de	 Schotense	 villa,	 die	
‘Biz	 Ikki’	 gedoopt	 werd.	 Een	 team	 van	 Jeugdzorg	 Emmaüs	
begeleidt	deze	 jongeren.

Wij samen, in villa Biz Ikki
Jeugdzorg Emmaüs begeleidt minderjarige vluchtelingen in Koningshof

de beste zorgen en legt daarbij de nadruk op 
persoonlijke begeleiding: een team van twaalf 
opvoeders, maatschappelijk assistenten en 
een therapeut staat hen dagelijks bij. Dat alles 
om hen zo goed mogelijk voor te bereiden op 
hun – ietwat onzekere – toekomst. 

Momenteel is het zorgteam van Biz Ikki nog 
op zoek naar geëngageerde vrijwilligers om 
de jonge bewoners te helpen met huiswerk 
of hen te begeleiden bij andere activiteiten. Is 
zo’n job op jouw lijf geschreven? Laat dat dan 
zeker weten via thijs.van.vijnckt@emmaus.be. 

Workshoppen met de kleinsten
Kunstendag voor kinderen - 20/11

theaters, bibliotheken en cultuurcentra hun 
deuren wagenwijd open voor jou en je familie. 
Het is dé hoogdag voor iedereen die houdt 
van muziek, toneel, leuke doe-activiteiten, 
workshops, films, enzovoort. 

Ook in Schoten kunnen ouders en kinderen 
terecht voor een superleuke en spannende 
activiteit. ‘Stap maar op mijn bezemsteel’ is 
een animatiefilm over een lieve heks die altijd 
wel een vrij plekje op haar bezemsteel vindt. 
Enkel haar kat houdt daar niet zo van want die 
vindt het wat druk! Dankzij haar dierenvrienden 
kan de heks ontsnappen aan een gevaarlijke 
draak! Na de (korte) film zijn er nog verschil-
lende leuke workshops waar kinderen en hun 
(groot)ouders samen aan de slag gaan.

Trommel je kinderen, kleinkinderen of neef-
jes en nichtjes op en trek met hen naar het 
Kasteel van Schoten. Pret verzekerd op deze 
Kunstendag voor kinderen!

Kasteel	van	Schoten,	Kasteeldreef	61
20/11,	10u00,	14u00
tickets	via	03	680	23	40
info:	cultuurdienst@schoten.be

Wil je weten wat er op 20 november nog 
allemaal te doen is in Vlaanderen? Meer 
dan tweehonderd locaties organiseren een 
activiteit. www.kunstendagvoorkinderen.be	

15
6   6

6



[ bib ]

Bibliotheekweek, Digitale 
Week en Week van het 
Nederlands
De maanden oktober en november zijn hoogda-
gen voor boekenwurmen en letterliefhebbers, 
want het regent zowaar themaweken! In de 
week	van	8	 tot	16	oktober	stonden	zowel	de	
Bibliotheekweek, als de Digitale Week én de 
Week van het Nederlands in de kijker.

Het thema van de Digitale Week dit jaar was 
“Maak je droom!”. Wat kan je méér dankzij de 
digitale wereld? En hoe zal de wereld er over 
twintig jaar uit zien? Via www.maakjedroom.be 
kreeg iedereen de kans om zijn of haar droom 
digitaal in te vullen (met foto’s, video, tekening, 
audio…). Een hackerscollectief maakte nadien 
van alle inzendingen een digitaal kunstwerk. 
In het teken van de Bibliotheekweek deelde 
de bib geschenkjes uit aan haar bezoekers.

Geletterde weken

Leven in de 
Braembib
Renovatiewerken 
eindelijk hervat
Wie geregeld langs de Braembibliotheek 
passeert is het misschien al opgevallen: 
er wordt weer gewerkt in onze bib! Na drie 
jaar is de renovatie van de Braembib ein-
delijk hervat. Tegen het voorjaar van 2017 
worden de verbouwingen volledig afgerond. 
Dan is het tijd om al het nieuwe meubilair 
te installeren, en ook een gloednieuw, au-
tomatische uitleenbalie met zelfscanner. Zo 
krijgt het bibliotheekpersoneel meer tijd om 
de bezoekers te helpen. Veel werk voor de 
boeg, maar het resultaat zal de moeite zijn!

Tegen de zomer van volgend jaar kunnen 
alle boekenwurmen met heimwee naar hun 
vertrouwde stekje dan weer terecht in de 
oude/nieuwe Braembib!

Voor de Week van het Nederlands legde de 
Nederlandse Taalunie die dit jaar de focus 
op bedrijven, met als slogan “Iedereen aan 
het woord!”. Voor iedere werkdag werden 
er in samenwerking met de Taaltelefoon en 
Onze Taal taalpamfletten samengesteld vol 
schrijftips, taalweetjes, gedichten, grappige 
versprekingen, quizzen, puzzels, en kansen 
op mooie prijzen.

Voorleesweek: 19/11 - 27/11
Iedereen Leest wil ons allemaal aansporen om 
(meer) voor te lezen, omdat het de taalontwik-
keling en de fantasie stimuleert en omdat het 
nieuwe werelden opent – niet alleen bij jonge 
kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen. 

Volwassenen genieten trouwens net zo hard 
van mooie woorden. Voor ouderen is voorge-
lezen worden zelfs vaak de enige toegang tot 
verhalen. Ze bieden gespreksstof en brengen 
het verleden even dichterbij. Lees voor 
aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of 
(klein)kinderen. Lees voor aan je klasgroep, 
de kinderen in je opvang of de ouderen in 
je woonzorgcentrum. Want voorlezen is van 
iedereen, voor iedereen.

Ook	in	onze	Gelmelenbib	(Gelmelenstraat	83)	
willen ze vieren dat voorlezen zo fijn is. Iedere 
zaterdag wordt sowieso steeds tussen 10u30 
en 11u00 voorgelezen voor alle kinderen die 
er op dat moment zijn. Tijdens de voorlees-
week doen ze hier nog een schepje bovenop 
door een heleboel extra voorleesmomenten 
te organiseren. Houd de website in de gaten 
voor de exacte uren of ga even langs in de bib.

En psst… vertel het niet verder, maar alle 
kindjes die komen luisteren krijgen van de 
bib een leuke verrassing!

V E R H A L E N  / K U N S T  / V O O R L E Z E N  / L E Z I N G E N  / T H E AT E R 
P O Ë Z I E  / L I E D  / D I S C U S S I E  / S C H R I J V E N  / A B C  / H U M O R  …

aan het woord
IEDER EEN
Neder lands
Week 2016

www.weekvanhetnederlands.org8        15 oktober /t m 

Q16-1957_Taalunie_WeekvhNederlands_affiche_A4_01.indd   1 21/04/16   09:12
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[ enquete ]

“Voor mijn doctoraat voer ik een onderzoek 
naar overheidscommunicatie, en via allerlei 
experimenten bekijk ik de verschillende 
aspecten die daarbij horen, zoals de attitude 
bij klantbehandeling. Ik heb al veel survey 
onderzoek uitgevoerd, onder andere bij een 
bedrijf, de burgerbegroting van het district Ant-
werpen,	800	studenten,	 en	een	online	panel	
van	 18000	 respondenten	 en	 daar	 wil	 ik	 nu	
graag de Schotense bevolking aan toevoegen. 
Zelf ben ik ook Schotenaar en net daarom leek 
het me logisch om voor de gemeente te kiezen 
die ik zelf het beste ken.

Zo’n onderzoek vraagt wel heel veel werk; vorig 
jaar in december heb ik voor het eerst met 
het Schotens bestuur gesproken over deze 
enquête, en nu ligt hij eindelijk bij de mensen 
in de brievenbus.

Deze vragenlijst heb ik gebaseerd op een on-
derzoek uit New york waarbij ze keken naar de 
attitude van de mensen tegenover het beleid. 
In tweede instantie focus ik me op het ‘buurtef-
fect’. Ik bekijk dus in welke mate de burgers 
close zijn met de mensen in hun omgeving, en 
hoe dat samenhangt met de tevredenheid over 
hun gemeente. Het opstellen van de vragen 

was natuurlijk ook een wisselwerking met de 
gemeente – bepaalde aspecten zijn voor het 
bestuur heel interessant om te peilen. Daarom 
krijg je ook bij elke vraag de optie om een con-
creet advies voor de gemeente te formuleren. 

Het is belangrijk om geen gestuurde vragen 
te gebruiken. Actuele onderwerpen kunnen de 
emoties van de mensen natuurlijk wel positief 
of negatief beïnvloeden maar er wordt daarom 
specifiek gevraagd hoe iemand een bepaald 
aspect beoordeelt over de voorbije twee jaar, 
en niet enkel de laatste maanden. Bovendien 
filtert het grote aantal respondenten die emo-
ties er wel weer uit. 

Uiteraard zal niet elke Schotenaar de vragen-
lijst invullen, dat besef ik ook, maar dat is 
niet nodig. Het zijn over het algemeen blanke 
mannen van middelbare leeftijd en aanhangers 
van linkse partijen die het meest mondig zijn 
en dus ook de grootste responsgroep vormen. 
Jongeren zijn over het algemeen minder 
ontevreden dan vijftigers. Opvallend is ook: 
hoe stedelijker, hoe kritischer en mondiger 
mensen meestal reageren. Om toch een re-
presentatief beeld te krijgen, stellen we ook 
socio-demografische vragen. En dan kan er 

Tevreden over Schoten? 
Wij willen het weten!
Universiteit Antwerpen en gemeente slaan handen 
in elkaar voor tevredenheidsenquête
Deze	maand	kreeg	iedere	Schotenaar	een	tevredenheidsenquête	in	de	bus.	Maar	wie	zit	daar	eigenlijk	achter,	
wat	 is	nu	precies	het	doel,	wie	verzint	die	vragen,	en	wat	gebeurt	er	met	de	resultaten?	Sabine	Rys,	docto-
rerend	onderzoeker	aan	de	Universiteit	van	Antwerpen,	 legt	uit:

inderdaad bekeken worden of bepaalde groe-
pen mensen opvallend dezelfde standpunten 
innemen. Bovendien leven niet in elke wijk 
dezelfde kwesties en moet dat apart bekeken 
kunnen worden.

De antwoorden worden uiteraard veilig be-
waard, niet gedeeld, en anoniem verwerkt. 
Zelfs de contactgegevens om kans te maken 
op een prijs worden losgekoppeld van de ant-
woorden. Ik kijk enkel naar de groepsresultaten 
en de gemeente krijgt de ingevulde antwoord-
formulieren niet te zien. De basisresultaten zou 
ik in december al klaar moeten hebben, en 
daarmee schrijf ik dan een theoretische paper 
en maak ik een analyse van het buurteffect. 
De gemeente zal zelf de Schotenaren op de 
hoogte houden over de bevindingen. Ik wil 
wel graag benadrukken dat dit ‘slechts’ een 
peiling is, die niet meteen vertaald zal worden 
in concrete maatregelen. Op lange termijn 
kunnen er natuurlijk wel aanpassingen uit 
voortvloeien in de gemeente.

Ik zou zeggen: vul de enquête zeker in: het 
duurt maximaal tien minuutjes van je tijd en 
je helpt er je gemeente én de wetenschap mee 
vooruit. Bovendien vallen er prijzen te winnen!”

Sabine viel met haar onderzoek eerder al in de prijzen.

Deelnemen
Achttien jaar of ouder en inwoner van 
Schoten? Vul dan alsjeblieft deze enquête 
in en laat ook je gezinsleden deelnemen. 
Het invullen duurt zo’n tien minuutjes en je 
maakt kans op een waardebon van 25€ te 
besteden in Schoten, of een andere leuke 
prijs. Doen dus!

Deelnemen kan op twee manieren, en tot 
20 november:
1. Vul de vragenlijst online in via www.scho-

ten.be/tevredenheid
2. Vul de vragenlijst schriftelijk in en stuur 

hem gratis terug via de bijgesloten enve-
lop, of geef hem af in: 
•	 het	gemeentehuis
•	 LDC	 ’t	Dorp,	Jozef	van	Craenstraat	1	
•	 LDC	Cogelshof,	Deuzeldlaan	49	
•	 de	bibliotheek
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Schoolproject

De klas van ‘14
Meester Albert wordt opgeëist om dienst te 
nemen in het leger. Hoe overleven de veertien 
kinderen van zijn klas de Eerste Wereldoorlog? 
In een workshop ‘creatief schrijven’ herbeleven 
we een stukje historie van WOI. De schrijf-
resultaten worden gebundeld, gedrukt en 
voorgesteld op 11 november. 
• vanaf dinsdag 27 september in verschil-

lende Schotense scholen

Tentoonstelling

WOI & Muziek
Deze tentoonstelling belicht een minder 
bekend maar niet minder interessant aspect 
van de Groote Oorlog. Want ook tijdens de 
Eerste Wereldoorlog zorgde muziek voor een 
sprankeltje hoop en deed het de zorgen even 
vergeten.
•	 4	–	29	november
•	 Foyer	De	Kaekelaar,	Sint-Cordulastraat	10

Theater

Petrus en den 
dodendraad
De oude Petrus blikt terug op zijn leven: de 
passionele liefde tussen hem en Marie werd 
gedwarsboomd door een wereldoorlog. Een 
tragische love-story op de grens waar ooit 
‘den draad’ stond.
•	 10	november,	20u
•	 De	Kaekelaar,	Sint-Cordulastraat	10
•	 reserveren	via	cultuurcentrum	Schoten
•	 prijs:	 12€,	 leden	 CC:	 10€,	 -25/+60:	 11€,	
kassa:	+1€

Officiële herdenking & 
voorstelling publicatie 

De Klas van ’14
De Koninklijke Strijdersbond Schoten organi-
seert een plechtige herdenking aan de drie 
Schotense monumenten voor gesneuvelden. 
In de Sint-Cordulakerk is er een viering voor 
de gesneuvelden. Aansluitend volgt er een 
receptie in de foyer van De Kaekelaar waar 
ook	 de	 publicatie	 van	 “De	 Klas	 van	 ’14	 in	
Schoten” wordt voorgesteld. (Daar loopt ook 
de tentoonstelling ‘WOI & muziek’.)
•	 11	november
•	 10u	Monument	Deuzeldlaan
•	 11u	Cordulakerk
•	 11u45	 Monumenten	 Cordulakerk	 en	 Be-

graafplaats Schoten
•	 12u15	De	Kaekelaar
•	 Reserveren	niet	nodig,	gratis

Theater

‘Allo ‘allo
René Artois en enkele bewoners van het kleine 
Franse dorpje Nouvion komen naar Schoten. In 
een regie van Ronny Milans komt deze serie 
van Jeremy Lloyd en David Croft tot leven.
•	 vanaf	vrijdag	11	november
•	 Vaarttheater,	Heikantstraat	150
•	 reserveren	via	03	685	01	10	 /	www.vaart-

theater.be
•	 prijs	 voorverkoop:	 12€,	 60+/student/-12:	

10€

Maaltijd

De Smaak van Toen
De kookclubs van KWB en Femma schotelen 
u een oorlogsmaaltijd voor. Ze gebruiken 
ingrediënten en recepten van een tijd waarin 
honger geen loos begrip was.
•	 16	november
•	 Don	Bosco,	Hendrik	Consciencestraat
•	 inschrijven	 via	 03	 680	 23	 40	 /	 ernie.ver-

bist@gmail.com
•	 prijs:	6€

14-18 voor vrede
Activiteiten rond herdenking WOI
De	werkgroep	Herdenking	WOI	wil	 graag	 in	 de	periode	2014	 tot	2018	 tweejaarlijks	 in	november	 activiteiten	
rond	 Oorlog	 en	 Vrede	 bundelen.	 In	 2016	 ligt	 de	 nadruk	 op	 het	 dagelijkse	 leven:	 hoe	 overleefden	 kinderen	
zonder	school,	welke	muziek	werd	er	gemaakt,	wat	schafte	de	pot?	Ontdek	hier	de	activiteiten	van	dit	najaar:

Lezing

King Albert’s 
Heroes
Vierhonderd jonge Belgen vormen bij het 
begin van WO I samen het ACM (het Korps 
Autos-Canons-Mitrailleuses). In 1915 schenkt 
koning Albert dit elitekorps aan de Russische 
tsaar, het begin van een onwaarschijnlijk 
oorlogsavontuur… 
•	 8	november,	20u00
•	 Kasteel	van	Schoten,	Kasteeldreef	61
•	 reserveren	niet	nodig
•	 prijs:	10€,	Davidsfondsleden/-25:	8€

Powerpointvertelling

1916 
Schooten”	bezet	door	de	Duitse	Landsturm.	
Leer over de bezetting van Schotense won-
ingen, kleine en grote pesterijen, wat er zoal 
werd geserveerd en de “schamele” armen.   
•	 9	november,	20u00	 	 	 	
•	 Het	Arsenaal,	Sint-Cordulastraat	23

18
6   6

6



infoSchotenoktoberinfoSchotenoktober

Tentoonstelling

De Groote Oorlog in 
grote lijnen
De provincie Antwerpen en het Instituut voor 
Veteranen-NIOOO ontwikkelden een reizende 
expo	over	de	periode	1914-1918.	
•	 17	–	29	november	op	afspraak
•	 22,	29	november,	20u	–	22u	vrij	te	bezoeken
•	 23	november,	14u	–	16u	vrij	 te	bezoeken
•	 zaterdag	19	november,	11u	rondleiding	met	
gids	(inschrijvingen	via	cultuurdienst,	4€)

•	 Het	Arsenaal,	Sint-Cordulastraat	23
•	 gratis
•	 groepen	op	afspraak	(gids:	75€)

Film

Son of Saul
1944.	 Auschwitz-Birkenau.	 Saul	 Ausländer	
is lid van een groep joodse gevangenen die 
verplicht worden de nazi’s te helpen. Ze moeten 
hun lotgenoten naar de gaskamer leiden en 
daarna hun lijken verbranden.
•	 21	november,	14u
•	 22	november,	20u
•	 De	Kaekelaar,	Sint-Cordulastraat	10
•	 Reserveren	(niet	verplicht)	via	cultuurcen-

trum Schoten
•	 Prijs:	4€

Foyerconcert

Stadigaan
Het volkskoor Stadigaan van de GAMWD geeft 
een concert met oorlogsmuziek. Liederen en 
poëzie over de waanzin van de oorlog wisselen 
elkaar af. Je krijgt een veelzijdig repertoire met 
liederen uit alle eeuwen.
•	 24	november,	20u
•	 Foyer	De	Kaekelaar,	Sint-Cordulastraat	10
•	 reserveren	niet	nodig,	gratis

Lezing: 

Nieuwe meesters, 
magere tijden: 
Eten	en	drinken	tijdens	WO	I
Nieuwe meesters, magere tijden brengt een 
culinaire	 geschiedenis	 van	 ’14-’18.	 Of	 beter:	
een sociale geschiedenis van het (over)leven 
in oorlogstijd. Journaliste Diane de Keyzer 
heeft oog voor het leven van gewone mensen 
in buitengewone tijden.
•	 25	november,	20u
•	 Het	Arsenaal,	Sint-Cordulastraat	23
•	 reserveren	 via	 bibliotheek	 Schoten,	 biblio-

theek@schoten.be
•	 prijs:	8€,	 -25/60+:	5€

Muziek: 

We Shall Overcome
In het kader van de herdenking van Wereld-
oorlog I stelde Wim Opbrouck samen met Ron 
Reuman een avond samen met muziek uit het 
repertoire van de vredesbeweging.
•	 30	maart	2017(!),	20u
•	 De	Kaekelaar,	Sint-Cordulastraat	10
•	 Reserveren	(niet	verplicht)	via	cultuurcen-

trum Schoten
•	 Prijs:	 18€,	 leden	 CC:	 16€,	 -25/60+:	 17€,	
kassa:	+1€

Meer	info	en	inschrijvingen	via	cultuurdienst	
en	cultuurcentrum	Schoten:
Sint-Cordulastraat	 10,	 cultuurdienst@scho-
ten.be,	03	680	23	40,	www.ccschoten.be	
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Septemberkosten
Gezinnen met kinderen hebben het weer mo-
gen ervaren, dat typische septembergevoel. 
Terug op de maat van school en werk leven, de 
lichten weer moeten aansteken bij het ontbijt, 
de eerste blaadjes die vallen… maar evengoed 
de vele rekeningen. Boeken voor school, een 
rekentoestel, een nieuw paar sportschoenen, 
de huur van een instrument of het inschrij-
vingsgeld voor de jeugdbeweging. September 
is voor veel gezinnen een (te) dure maand.

Deelnemen
Deelnemen is belangrijk, dat vinden ook het 
gemeente- en OCMW-bestuur. Vrije tijd kun-
nen beleven is voor alle Schotenaren – en 
zeker voor kinderen – een recht. Je leert 
samenwerken, ontwikkelt je creativiteit of zorgt 
ervoor dat je gezond blijft. Les volgen aan een 
academie of lid zijn van een jeugdbeweging of 
sportvereniging brengt kinderen waardevolle 
vaardigheden bij. Jammer genoeg is het lid-
geld voor sommigen te hoog en worden ze zo 
ongewild buitengesloten.

Netwerk vrijetijdsparticipatie 
Sinds juni werken daarom de gemeente, het 
OCMW, maar ook partners zoals de sociale 
kruidenier Appel & Ei, de geefwinkel, Koraal 
vzw en vele andere samen in het “netwerk 
vrijetijdsparticipatie”. Samen ontwikkelen zij 
acties om zoveel mogelijk kinderen en volwas-
senen kansen te geven om te participeren aan 
het vrijetijdsleven in Schoten. 

Vrijetijdspas
Eén van die acties is de ontwikkeling van een 
vrijetijdspas die korting geeft voor bepaalde 
activiteiten. Voorlopig is de pas enkel ver-
krijgbaar voor kinderen en jongeren en kan 
hij gebruikt worden voor inschrijfgelden bij de 
vrijetijdsdiensten van Schoten (jeugddienst, 
cultuurcentum, academies, sportprom…). 
Wie kan aantonen dat hij of zij recht heeft 
op een verhoogde tegemoetkoming van de 
mutualiteiten of een doorverwijsbrief heeft 
van een sociale partner (OCMW, Koraal vzw…) 
kan een pas aanvragen bij de Balie Vrije Tijd 
(Sint Cordulastraat 10), het OCMW (Verbert-
straat 27) of Koraal vzw (speelpleinen Horst, 
Horstebaan	14).

Rekening door drie
Er zijn plannen om de pas in 2017 ook uit 
te breiden naar volwassenen en om ook 
verenigingen in Schoten uit te nodigen om 

10 jaar KIOS : Schotense kinderopvang  uit de kinderschoentjes gegroeid
daguitstap. Een vijftigtal KIOS’ers werden ge-
trakteerd op een heuse huifkarrentocht door de 
Brechtse Heide, met als rustpunt ‘Café De Trap-
pisten’. Enkele medewerkers die er al vijf of tien 
jaar trouwe dienst op hebben zitten, werden 
door Schepen Lieven De Smet bedankt met een 
mooie bos bloemen en een geschenkcheque. 

Verantwoordelijke van KIOS, Leen Van den 
Bergh, werd eveneens in de bloemetjes gezet 
voor haar inzet de afgelopen tien jaar. Ze was er 
immers al bij vanaf het prille begin. Hoe zagen 
die beginjaren er dan uit? Wat is er allemaal 
veranderd? Leen vertelt het ons zelf:

Het begin
“Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat 
we onze startvergadering hielden. Ik werkte 
nog maar net als PWA-beambte en werd ge-
vraagd de administratieve taken van KIOS op 
mij te nemen. Die zoektocht naar kandidaten, 
invulling van de opvang en de praktische 
organisatie bleek een grote uitdaging voor de 
gemeente, de directies én mijzelf. Maar zie, 
ondertussen zijn we 10 jaar verder. Ik durf 
te zeggen dat ons initiatief geslaagd is! We 
verzorgen de voor- en naschoolse opvang in 
álle Schotense scholen, en die samenwerking 

mee in te stappen. We delen dan de reke-
ning in drie: de deelnemer betaalt zelf een 
stukje, de vereniging laat een deel van het 
inschrijvingsgeld vallen en de gemeente past 
ook een stukje bij.

Gratis
In Schoten wordt veel georganiseerd en daar 
zijn ook heel wat gratis activiteiten bij. Ten-
toonstellingen in het Kasteel van Schoten, 
concerten van onze eigen Gemeentelijke 
Academie voor Muziek, Woord en Dans, zomer-
muziekavonden of films, natuurwandelingen, 
enzovoort. Wil je weten waar je gratis terecht 
kan? Raadpleeg dan de website www.uitin-
schoten.be en voer de zoekterm “gratis” in. 
Of houdt de Uit in Schoten pagina’s in de Bode 
van Schoten in het oog. 

•	 Meer	info	over	de	vrijetijdspas:	vrijetijds-
dienst@schoten.be / 03 680 23 48

Recht op een hobby
Vrijetijdspas: activiteitentoegankelijk voor iedereen

KIOS	vzw	(Kinderopvang	Schoten)	staat	 in	voor	de	voor-	en	
naschoolse	opvang	in	de	kleuter-	en	lagere	scholen	van	onze	
gemeente,	en	bestaat	ondertussen	al	 tien	 jaar!	 	

De Raad van Bestuur, onder voorzitterschap van 
Schepen Lieven De Smet, greep dit lustrum aan 
om de medewerkers te verrassen met een fijne 
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met de scholen verloopt trouwens prima. Het 
aantal kinderen neemt elk jaar toe.”

Ondankbare uurtjes
“Natuurlijk verloopt het ene schooljaar vlot-
ter dan het andere, en het grote verloop van 
kandidaten maakt het niet altijd evident om 
een optimale werking te garanderen. Maar 
gelukkig kan ik steeds rekenen op de goodwill 
van de scholen. Ook de goede samenwerking 
met het PWA maakt dat we er al tien jaar in 
slagen een fijne opvang te organiseren tijdens 
de vaak ondankbare uurtjes voor en na school. 
De volgende jaren willen we onze werking 
inhoudelijk graag verder uitwerken.”

Gewaardeerde sleutelfiguren
“Onze KIOS-medewerkers zijn enorm loyaal. 
Hun inzet en enthousiasme verwondert me 

“Nadat ik een oproep zag passeren van Pleeg-
zorg Vlaanderen ben ik met het idee beginnen 
spelen om pleegouder te worden. Als halftijds 
verpleegkundige in een kinderdagverblijf ben ik 
erg begaan met het lot van jonge kinderen en 
dus leek pleegouderschap mij echt op het lijf 
geschreven”, begint Inge haar verhaal. 

“Nico stond aanvankelijk niet te springen maar 
wilde wel mee naar een algemene infoavond 

rond Pleegzorg. Beetje bij beetje raakte hij 
gelukkig toch gewonnen voor het idee.” Nico en 
Inge hebben zelf drie kinderen: Wietske (16), 
Juma	 (14)	 en	 Nette	 (11).	 “Waar Wietske en 
Nette vanaf het begin dolenthousiast waren, 
keek Juma de kat wat uit de boom. Eens we 
ons eerste pleegkindje verwelkomden, draaide 
ze gelukkig wel bij”, weet Nico te vertellen. 

In	 augustus	 2014	 gaf	 het	 gezin	 zich	 op	 als	
pleeggezin voor crisis- en kortdurende pleeg-
zorg van jonge kinderen. “We kozen voor 
crisispleegzorg en kortdurende opvang omdat 
we eerst wilden uittesten of dit wel iets voor 
ons was en of we het konden bolwerken. Daar-
naast wilden we ook het leeftijdsverschil met 
onze eigen kinderen groot genoeg houden”, 
verklaart Nico. Vervolgens stoomden de men-
sen van Pleegzorg Vlaanderen Nico en Inge in 
sneltempo klaar voor het pleegouderschap. 

Begin februari 2015 kwam uiteindelijk het 
verlossende telefoontje: “Ze vroegen me of 
we een kindje van vier maanden konden 
opvangen. Omdat het om een crisissituatie 
ging, verwachtten ze binnen het uur antwoord. 
Op dat uurtje bracht ik Nico op de hoogte en 
stelde ik alles in gereedheid voor onze eerste 
ervaring als pleegouders. Alles is toen heel 
snel gegaan want de volgende dag mochten 
we ons pleegkindje al in de armen sluiten!”, 
getuigt Inge. “Dat was natuurlijk wennen; 
onze dochters zijn de Pampers al een hele 
tijd ontgroeid en we waren het niet meer 

10 jaar KIOS : Schotense kinderopvang  uit de kinderschoentjes gegroeid
keer op keer! Uiteindelijk zijn zij het die elke 
dag in weer en wind klaarstaan om de kinde-
ren op te vangen. Ze spelen daardoor een erg 
belangrijke rol in het hele schoolgebeuren. 

De meeste KIOS-medewerkers voelen zich 
gelukkig heel erg gesteund in hun werk, zowel 
door de school, de ouders als de kinderen. Ze 
maken vaak de kleuter- en lagere schooltijd 
van de kinderen van heel dichtbij mee… Zo 
bouwen ze ook een fijne relatie met hen op. 
Het ontroert me elke keer opnieuw te horen dat 
onze KIOS-medewerkers door de kinderen en 
ouders in de bloemetjes gezet worden op het 
einde van het schooljaar, waaruit toch blijkt dat 
ook de ouders hun inzet en werk waarderen.”

In bloei
“Mijn respect voor al onze mensen is dan ook 
heel groot. Het is nog steeds boeiend te zien 

gewoon om ’s nachts te moeten opstaan om 
de fles te geven. De eerste weken waren dus 
heel zwaar, maar daarna was het echt een 
superfijne ervaring.” 

“Na ongeveer één jaar zat onze taak als 
pleegouder er op. Doordat de thuissituatie 
van het kind niet opgelost raakte, werd de 
termijn immers een aantal keer verlengd. De 
‘kortdurende’ opvang duurde dus langer dan 
we aanvankelijk dachten”, vertelt Nico. [nvdr. 
kortdurende opvang duurt meestal enkele 
maanden] “Dat maakt natuurlijk dat we toch 
gehecht raakten aan het kindje. Ook al weet 
je op voorhand dat het afscheid eraan komt, 
het is toch moeilijk. Gelukkig houden we nog 
contact met de huidige pleegouders, waar het 
meisje	tot	haar	18	jaar	kan	verblijven	als	haar	
thuissituatie niet verbetert.” 

Na een positieve eerste ervaring kon een 
tweede niet uitblijven: momenteel verblijft 
er een meisje van 9,5 maanden oud bij het 
gezin Van der Gucht – Stroobants. “In de week 
vangen wij haar op en in het weekend kom 
haar vader haar ophalen. Dat loopt eigenlijk 
heel goed”, legt Inge uit. Wat ze in de toekomst 
van plan zijn? “Nog veel kindjes helpen en 
opvangen!”, antwoordt het koppel unaniem. 
“Het is natuurlijk altijd even aanpassen maar 
je krijgt ongelofelijk veel liefde terug van zo’n 
kleintje. Dat maakt het écht de moeite waard.”

Meer	 info:	www.pleegzorgvlaanderen.be.	
Eerstvolgende,	dichtstbijzijnde	 infosessies:
•	 Dinsdag	 15/11,	 20u00	 –	Wittestraat	 116	
2020	Antwerpen

•	 Woensdag	 16/11,	 20u00	 –	 Patersstraat	
62,	2300	Turnhout

Pleegzorg in Schoten 
Ervaringen in de pleegzorg – échte blijvertjes!
Van	11	tot	22	november	vindt	naar	goede	gewoonte	de	Week	
van	de	Pleegzorg	plaats.	Hét	moment	dus	om	stil	 te	 staan	
bij	het	belang	en	de	kracht	van	de	Vlaamse	–	en	in	dit	geval	
Schotense	 –	 pleeggezinnen.	 In	 2015	 namen	 Nico	 Van	 der	
Gucht	(45)	en	Inge	Stroobants	(45)	een	eerste	pleegkindje	
onder	hun	hoede.	Momenteel	vangen	ze	een	meisje	van	9,5	
maanden	oud	op.

hoe sommige mensen, vaak geïsoleerd door 
langdurige werkloosheid, helemaal open-
bloeien binnen onze werking.”

Merci
“Het is na al die tijd nog steeds even prettig 
samenwerken met hen. En het aantal kinderen 
blijft maar stijgen, dus onze KIOS-medewerkers 
blijven ook broodnodig. In naam van de ge-
meente, de scholen, mezelf maar vooral in 
naam van de kinderen wil ik hen dan ook van 
harte bedanken voor hun waardevolle werk. 
Onze Kios-medewerkers helpen elke dag mee 
aan een warme samenleving!”

Sta	 je	 graag	mee	 in	 voor	 de	 voor-	 en/of	 na-
schoolse	opvang	in	onze	Schotense	scholen?	
Neem	 contact	 op	 met	 leen.vandenbergh@
schoten.be	of	03	680	27	76.
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nicktheb When	I	grow	up	I	wanna	be	a	
#fireman	#firefighter	#openday	#dream	#pompiers	
#happylittleboy	#schoten

dirkvlemincx Eerste	natuurwandeling	sinds	
vele	jaren	in	#Gemeentepark	Schoten	#Schoten	olv	
natuurgids	Myriam	Vanhorenbeeck	voor	#VMPA	kon	
vandaag	rekenen	op	een	grote	belangstelling

my_life_in_visuals #dahlia	#garden	
#schoten	#orangerie	#flowers	#colors	#nature	
#naturelover	#activesunday	#bikeride

sam_longue Proud	of	my	oldest	daughter	
#Gioia	#duothlon	#sportfamily	#contest	#memories	
#fun	#schoten	#vaart	#swim	#run	#proud	
#mummysgirl	#daughter	#oldest	#herandme	
#tothemoonandback	

svekke_10  Sunset	#schoten	#antwerp	
#sunset	#cloudporn	#igersantwerp	#antwerp	
#clouds	#sunrays

siebenc  Meuris	#RockSchoten	#Schoten	
#festival	#StijnMeuris	#bnw	#blackandwhite

veerlenuyens @gemeenteschoten	
#schoten	#dendeuzeld	#hometown	#oldpic	♥

catharinamaes 	#jankris	
#cleymansenvangeelendemeisjes	#schoten

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 vol-
gende keer? Deel dan je beste foto’s 
via # schoten!
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Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense 
gemeentebestuur en wordt gedrukt op 100% ge-
recycleerd papier. Verantwoordelijk uitgever is het 
college van burgemeester en schepenen.

Redactie: Katrien Debaene, Dominiek Diliën en 
Karolien Selleslags.

Opmaak: www.x-oc.com
Druk: IPM printing

infoSchotenoktoberinfoSchotenoktober

Aan dit nummer werkten ook mee: Wouter Peeters, 
Siebe Nicolaï en fotograaf Paul de Groot.

Contact opnemen met Info Schoten kan via katrien.
debaene@schoten.be,	03	680	09	76,	of	schriftelijk	
via Verbertstraat 3, 2900 Schoten.

Volgend nummer verschijnt in december. Raadpleeg 
voor gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achter-
aan in de Bode van Schoten en www.schoten.be.

[ gemeenteraad ]

Lagere leenprijzen en 
boetes bib
Sinds 1 augustus werden de leengelden van 
de bibliotheek verlaagd. De boetes gelden per 
begonnen week en de uitleentermijn (zonder 
verlengingen) is vier weken.
REGLEMENT OUD NIEUW
leengeld gedrukte materialen gratis gratis
leengeld cd’s per doosje € 0,50 gratis
leengeld dvd’s per doosje € 1,25  €	1
boete gedrukte materialen € 0,25 €	0,50
boete cd’s € 0,50 € 0,50
boete dvd’s € 2,50 €	1,00

Opheffing beschermingszones 
waterwingebieden
Door de sluiting van de waterwingebieden van 
Schoten en Schilde en het waterproductiecen-
trum te Schoten, zijn onlangs ook bij ministerieel 
besluit van 3 juni 2016 de drinkwaterbescher-
mingszones rond deze winningen opgeheven. 
Dit heeft tot gevolg dat het grondgebruik binnen 
deze zones voortaan niet meer onderworpen is 
aan de specifieke beperkingen zoals die aan de 
eigenaren waren meegedeeld via aangetekend 
schrijven of via vermelding in de notariële aan-
koopakte. Uiteraard blijf je ook in de toekomst 
best zorgzaam omgaan met de bodem.

Gewijzigde voorrang 
Kuipersstraat en woonerf
De voorrangsregeling op het kruispunt Kuipers-
straat en Vordensteinstraat wordt gewijzigd van 
een voorrang van rechts naar een voorrangsrege-
ling voor het verkeer in de Vordensteinstraat. Bo-
vendien wordt de Kuipersstraat, tussen Churchill-
laan en Vordensteinstraat, ingericht als woonerf.

Sterk fietsbeleid
De gemeenteraad ondertekende het charter “Sterk 
Fietsbeleid” van Fietsberaad Vlaanderen en ging 
akkoord om de uitvoering van volgende acties / 
engagementen te formuleren: “Fietsen bespaart 
ruimte”, “Fietsen is duurzaam”, “Investeer in een 
fietscultuur”, “Maak werk van comfort en veiligheid 

voor de fietser”. Goed nieuws dus voor wie graag in 
de pedalen springt.

Bufferbekken sas 6 en 
nieuwe speeltuin
De gemeente kocht het perceel aan de hoek van de 
Zandstraat en de Leopolddreef aan voor de aanleg 
van een bufferbekken. Omdat de speeltuin van sas 
6 moest wijken voor dit bufferbekken, lopen er al 
plannen voor een nieuwe speeltuin. De startdatum 
van de aanleg hiervan is nog niet bekend.

Bijkomende toelagen
Er werden bijkomende nominatieve toelagen toege-
kend aan TEJO, Schoten bad, AMBS en VONAC. TEJO 
staat voor Therapeuten voor Jongeren en opende dit 
jaar een vestiging in Schoten. Zij ontvingen 10.000 
euro. Schoten bad voorzag de zomerbar op het 
Havenplein en kreeg een toelage van 1.500 euro. 
De AMBS, ook gekend als de Schotense vereniging 
van	middenstanders,	ontving	1.986	euro.	VONAC,	het	
VOrmings- en NAscholingsCentrum en de pedagogi-
sche begeleidingsdienst van het Vlaams Onderwijs 
OverlegPlatform, kreeg 5.000 euro toegekend.

Obstakels op bermen
Veel mensen plaatsen kleine paaltjes of sierstenen 
op de bermen om bijvoorbeeld het gras te bescher-
men. Denk er echter aan dat zoiets niet toegelaten 
is volgens het politiereglement. De bermen moeten 
kunnen dienen als uitwijkplaats voor verkeer en 
extra parkeerplek. Komt er schade aan een voer-
tuig door jouw obstakel op de berm, dan ben jij 
verantwoordelijk voor de onkosten! www.schoten.
be/politiereglement.

Beperkte toegang verdiepen 
OCMW
Bij veiligheidsinspecties kreeg het OCMW in het 
verleden de opmerking dat, na het passeren van 
het onthaal, iedereen tijdens de openingsuren 
vrije toegang heeft tot het administratief centrum. 
De Raad besliste daarom om een toegangscontrole 
met badgesysteem te voorzien, voor een betere 
veiligheid en privacy.

Wat besliste de gemeenteraad

frent1988 Knallies	trouwen!	
#trouw	#feest	#schoten

suemecharlie  Getting	ready!	#zomer	
#schoten	#schotenbad	#moederdag

ivillain Schoten	#schoten	#antwerpen	
#antwerpia	#anvers	#antwerp	#belgië	#belgium	
#belgique	#belgien	#belga	#belgisch	#belgish	
#бельгия	#europa	#европа	#architectuur	
#архитектура	#citytrip	#art	
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Dinsdag	18	oktober	 	 10u	 Kasteel	van	Schoten	 Jheronimus	Bosch	 	 cursusi.s.m.	Amarant
Dinsdag	18	oktober	 	 14u	 Op	 locatie	 	 Beton	 in	het	noorden	 	 Uitstap	 UITVERKOCHT
Zondag	23	oktober	 	 15u	 	 De	Kaekelaar	 	 ABC,	zing	maar	mee!	(4+)	 	 Muziek	door	Kapitiein	Winokio	 i.s.m.	gezinsbond	 	 UITVERKOCHT
Maandag	24	oktober	 	 14u	 De	Kaekelaar	 	 The	Martian	 	 Film	 i.s.m.	HVV	en	Seniorenraad
Dinsdag	25	oktober	 	 20u	 De	Kaekelaar	 	 The	Martian	 	 Film	 i.s.m.	HVV	
Woensdag	26	oktober	 	 14u	 De	Kaekelaar	 	 De	nieuwe	avonturen	van	Capelito	(3+)	 	 Grabbelpasfilm	 i.s.m.	 jeugddienst	Schoten
Donderdag	3	november	 	 20u	 De	Kaekelaar	 	 Dwaaltuin	 	 Muziek	door	Waar	 is	Ken?
Donderdag	10	november	 	20u	 De	Kaekelaar	 	 Petrus	en	de	doodendraad	 	 Theater	door	Het	Gevolg	 LAATSTE	TICKETS
Zondag	13	november	 	 11u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Roffa	tango	trio	 	 Aperitiefconcert	 UITVERKOCHT
Dinsdag	15	november	 	 10u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Van	 levenselixir	 tot	 transhumanisme	 Cursus	 i.s.m.	Amarant
Woensdag	16	november	 	 14u	en	15u30	 Op	 locatie	 	 Vervelende	bus	(4+)	 	 Familietheater	door	Het	Paleis	 i.s.m.	gezinsbond
Woensdag	16	november	 	 20u	 De	Kaekelaar	 	 Het	kleine	sterven	(15+)	 	 Theater	door	Het	Paleis	 LAATSTE	TICKETS
Zondag	20	november	 	 10u	en	14u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Stap	maar	op	mijn	bezemsteel	(3+)	 	 Film	met	workshop	 UITVERKOCHT
Maandag	21	november	 	 14u	 	 De	Kaekelaar	 	 Son	of	Saul	 	 Film	 i.s.m.	HVV	en	Seniorenraad
Dinsdag	22	november	 	 20u	 De	Kaekelaar	 	 Son	of	Saul	 	 Film	 i.s.m.	HVV	
Woensdag	23	november	 	 20u	 De	Kaekelaar	 	 Popcorn	(10+)	 	 Dansvoorstelling	door	 fABULEUS	&	Randi	De	Vlieghe	(Moldavië)
Donderdag	24	november	 	20u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Chanta	Acda	(duo)	 	 Kasteelconcert	 LAATSTE	TICKETS
Zaterdag	26	november	 	 15u	 De	Kaekelaar	 	 Wachten	op	Sinterklaas	(4+)	 	 Theater	door	Kinderen	van	de	villa	 i.s.m.	Gezinsbond	 UITVERKOCHT
Maandag	28	november	 	 20u	 De	Kaekelaar	 	 Sorry	voor	alles	(12+)	 	 Theater	door	Bronks
Dinsdag	6	december	 	 14u	 Op	 locatie	 	 Art	center	Hugo	Voeten	 	 Uitstap	 LAATSTE	TICKETS
Donderdag	8	december	 	 20u	 De	Kaekelaar	 	 Schoft	 	 Muziektheater	door	Kommil	Foo	 UITVERKOCHT
Zondag	11	december	 	 11u	 De	Kaekelaar	 	 De	Kleine	Prins	(5+)	 	 Film	 i.s.m.	Gezinsbond
Zondag	18	december	 	 11u	 Kasteel	van	Schoten	 	 Duo	Anke	Lauwers	en	Danièle	Van	Os	 Aperitiefconcert

[ cultuurcentrum Schoten ]

Agenda

infoSchotenoktober

Waar is Ken?


