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Sluitingsdagen 
gemeentelijke 
diensten
Kerstmis en nieuwjaar staan voor de deur. 
Ook de medewerkers van het lokaal bestuur 
genieten van de feestdagen. We geven je 
graag een overzicht van de sluitingsdagen 
van onze gemeentelijke diensten.

Het gemeentehuis en administratief cen-
trum van het OCMW sluiten de loketten en 
telefoonlijnen om 12.30 uur op: 
• vrijdag 24 december 2021 
• vrijdag 31 december 2021 
• vrijdag 7 januari 2022 

De Groene Lijn is tot 12.30 uur te bereiken op:
• vrijdag 24 december 2021 
• vrijdag 31 december 2021 
• vrijdag 7 januari 2022 

Het recyclagepark is gesloten op:
• zaterdag 25 december 2021 
• zaterdag 1 januari 2022 
• vrijdag 7 januari 2022 vanaf 12 uur

De administratieve diensten van Lokaal 
Dienstencentrum ’t Dorp en Lokaal Dien-
stencentrum Cogelshof zijn gesloten 
• van 25 december 2021 
 tot en met 2 januari 2022

Buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof 
blijven tijdens de feestdagen geopend, maar 
sluiten vroeger (om 14 uur) op 
• 24 december 2021
• 25 december 2021 
• 31 december 2021 
• 1 januari 2022
Het menu vind je op www.metsense.be.

De Braembibliotheek sluit een uurtje vroeger 
(om 16 uur in plaats van 17 uur) op 
• vrijdag 24 december 2021 
• vrijdag 31 december 2021

Beide bibliotheken zijn gesloten op:
• zaterdag 25 december 2021 
• zaterdag 1 januari 2022 
• vrijdag 7 januari 2022 vanaf 12 uur

Er is geen zaterdagmarkt op:
• zaterdag 25 december 2021
• zaterdag 1 januari 2022

Het gemeentebestuur 
wenst iedereen alvast een 
gezond en gelukkig 2022!

Ook het laten ontploff en van voetzoekers, 
het afvuren van carbuurkanonnen of het 
oplaten van wensballonnen is verboden. Ze 
zijn tenslotte gevaarlijk en kunnen brand 
of ernstige verwondingen veroorzaken. 
Daarnaast hebben veel (huis)dieren last 
van de knallen. 

Enkel met toestemming
Wie tijdens de eindejaarsfeesten toch 
vuurwerk wil afsteken, vraagt hiervoor ten 
laatste op 19 december 2021 12.00 uur 
toestemming aan via het formulier op www.
schoten.be/vuurwerk. Enkel geluidsarm 
vuurwerk is toegestaan, tussen 31 december 
23.59 uur en 1 januari 01.00 uur. Wie toch 
zonder vergunning vuurwerk afsteekt, 
riskeert een GAS-boete tot 350 euro. 

Opgelet: omwille van de situatie omtrent het 
coronavirus is het mogelijk dat de hogere 
overheid nog een algemeen vuurwerkverbod 
inlast. Neem dus geen risico’s en koop je 
vuurwerk pas aan wanneer je geschreven 
toestemming van onze diensten krijgt. Ook 
daarna is het nog mogelijk dat je vergunning 
ingetrokken wordt. 

Dienst integrale veiligheid, 03 680 23 57
Onze diensten werken op afspraak. 
iv@schoten.be
www.schoten.be/vuurwerk
www.vlaanderen.be.veilig-omgaan-met-vuurwerk   

Sorteer wijzer met 
de sorteerwijzer
Behangpapier, moet dat bij het oud papier 
of het grof huisvuil? En wat met oude of 
vervallen geneesmiddelen? Voortaan vind 
je het antwoord snel en eenvoudig via de 
sorteerwijzer van IGEAN. Geef het product in 
dat je wil weggooien en IGEAN geeft je alle mo-
gelijke opties: van huisvuil tot recyclagepark 
en alles daartussenin. Zo gooi jij nooit nog iets 
bij verkeerde fractie ! Je vindt de sorteerwijzer 
op www.igean.be/sorteergids. 

Zoek, vind en win!
Denk jij al aan de kalkoen en kroketten van het 
kerstdiner? Bij ons loopt het water alvast in 
de mond. We verstopten daarom een heleboel 
kerstballen in deze decembereditie van Info 
Schoten. Vind jij ze allemaal? 

Stuur ons voor vrijdag 24 december 2021, 
12 uur het correcte aantal kerstballen door 
via wedstrijd@schoten.be en wie weet win 
jij wel een exclusieve Schotense powerbank 
met minizonnepaneel! De winnaars worden 
persoonlijk gecontacteerd in januari. In 
het geval van meerdere juiste antwoorden 
worden de winnaars getrokken door loting. 
De gelukkigen gaan alvast goed opgeladen 
het nieuwe jaar in.  

Sinds 2019 is vuurwerk in heel Vlaanderen 
verboden . Enkel met toestemming van de 
burgemeester mag je afwijken van deze regel . 
Al blijft het natuurlijk beter om het afsteken 
van vuurwerk aan professionals over te laten .

#IkKnalZonderVuurwerk
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Achter de schermen wordt er nu hard gewerkt 
aan een samenhangend voorstel. Daarbij is het 
zoeken naar een goed evenwicht: sommige 
Schotenaren willen graag de beslotenheid van 
een tuin waarin ze zich kunnen terugtrekken 
 uit de drukke omgeving, terwijl anderen zich 
prettiger zouden voelen in een meer ‘open’ 
park. We proberen deze twee uitersten te ver-
zoenen en ook een heel scala aan nieuwe ac-
tiviteiten te realiseren. Het is onze missie elke 
Deuzeldnaar, en bij uitbreiding elke Schotenaar, 
zich thuis te laten voelen in het Cogelspark.

Geen Schoten Schol
Net als de rest van het land wordt ook onze 
gemeente momenteel helaas zwaar getroff en 
door een nieuwe golf aan coronabesmettingen. 
Hierdoor komen de ziekenhuizen en andere 
zorginstanties onder steeds zwaardere druk 
te staan. In deze context vindt het Schotense 
gemeentebestuur het niet te verantwoorden 
om Schoten Schol 2022 te laten doorgaan. 

Tot daar het slechte nieuws, want dit uitstel 
is geen afstel. We nemen ons voor om een 
nieuwe editie van Schoten Schol te organiseren 
wanneer de cijfers toelaten om weer met z’n 
allen samen te komen zonder afstandsregels, 
mondmaskerplicht en Covid Safe Ticket-
controles. Dat is toch veel gezelliger! Van zodra 
het kan, nodigen we iedereen uit voor onze 
gekende formule op het marktplein. Misschien 
wel komende zomer?  

Er is een nieuwe versie van de eID Software 
Viewer beschikbaar. Om je elektronische 
identiteitskaart probleemloos te kunnen 
blijven gebruiken, is het belangrijk om die 
nieuwe versie te installeren. Je kan de 
software gratis en veilig downloaden via 
www.eid.belgium.be. Download of installeer 
nooit eID-software van andere websites. 
 

Kerstkoopjes in sfeer
Wie graag op de bekende kerstdeuntjes van 
Mariah Carey, Wham! en Queen zijn kerstin-
kopen doet, moet tijdens het weekend van 18 
en 19 december 2021 in de Paalstraat zijn. 
Handelaarsvereniging Geniet van Schoten 
dompelt de winkelstraat dan helemaal onder 
in kerstsfeer, compleet met extra feestelijke 
verlichting, kerstbomen en vrolijke kerstmu-
ziek op de achtergrond. Daarnaast worden 
enkele leegstaande panden opgefl eurd met 
beschilderingen van Schotense illustratrice 
‘IllustraL!EF’.  

P.S. Geen cadeau-inspiratie? Denk dan eens 
aan de Genietbon, onze gemeentelijke 
cadeaubon. Te koop op www.genietvan-
schoten.be of tijdens de openingsuren bij 
de verkooppunten: gemeentehuis, Scalini 
en Q8 Villerslei. 

Historisch ontwerp
Wat wel zeker is, is dat we in onze plannen 
respect zullen hebben voor het historische 
ontwerp dat door gerenommeerd tuinarchitect 
Jacques Wirtz werd gemaakt. De piramides 
proberen we te herstellen, de omheiningen 
gaan eruit en de afwisseling van hagen, heg-
gen, struwelen en grasvlakten blijft bestaan. 

Cogelspark: bedankt voor jouw suggesties!
Vorig jaar lanceerden we een grote volks-
bevraging over de toekomst van het Cogel-
spark . Het gemeentebestuur wil dit park 
graag opwaarderen en daarvoor waren alle 
ideeën welkom . Jullie stuurden massaal 
jullie suggesties in, waardoor onze dien-
sten zich een goed beeld kunnen vormen 
van wat er met dit buurtpark mogelijk is .

De vijver zou op lange termijn een nieuw, 
bruisend leven moeten krijgen. 

Tijdslijn
Momenteel werken onze diensten hard aan 
de plannen en wordt er bekeken wat haalbaar 
is. Graag leggen we het defi nitieve ontwerp in 
2023 aan jullie voor. 

Update je 
eId-software 
Ervaar je problemen bij het aanmelden met 
je identiteitskaart bij online toepassingen 
zoals My Pension, Mijn Burgerprofiel of 
Tax-On-Web? dan is het mogelijk dat je 
software van je kaartlezer moet updaten . 
Het probleem ligt niet aan je (nieuwe) 
identiteitskaart .

©
W

IM
 DANEELS
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Bij het schrijven van deze Info Schoten was 
over de concrete timing nog niet alle info 
bekend. Surf daarom geregeld naar www.
schoten.be/coronavaccin voor de laatste stand 
van zaken. Afhankelijk van je leeftijd zal je 
binnenkort een uitnodiging ontvangen voor 
je boostervaccin. Dat gebeurt op dezelfde 
manier als vorige keer: met een uitnodiging 
per post en per mail. 

Personen met een verminderde immuniteit, 
65-plussers en al wie het Johnson & Johnson-
vaccin kreeg, ontvangen in principe nog dit jaar 
een boosterprik tegen het coronavirus.

Een uitnodiging gekregen? 
Dan maak je best zo snel mogelijk een 
afspraak. De locatie op Spoor Oost is onder-
tussen gesloten, maar er zijn verschillende 
mogelijkheden om je te laten vaccineren in 
de nieuwe Antwerpse vaccinatiedorpen. Een 
afspraak maak je opnieuw via www.antwerpen.
be/corona-vaccinatie of via de corona-infolijn 
03 435 95 55.

Geraak je moeilijk op één van de locaties? 
Dan kan je nog steeds beroep doen op onze 
Minder Mobiele Centrale of Handicar.

Minder Mobielen Centrale: vrijwillige chauf-
feurs zorgen voor vervoer voor personen die 
niet zelf voor hun verplaatsing kunnen instaan. 
Reserveer je afspraak op het nummer 03 646 
16 88 (elke werkdag tussen 10 en 12 uur). De 
rit kost 0,35 euro per kilometer plus een vaste 
kost van 0,50 euro per rit.

Handicar: vrijwillige chauff eurs zorgen voor 
aangepast rolwagenvervoer voor rolstoelge-
bruikers en hun begeleider tussen maandag 
en vrijdag (niet in het weekend). Deze dienst 
is enkel voor rolstoelgebruikers (ook tijdelijk) 
en één begeleid(st)er. Reserveer je afspraak 
op het nummer 03 646 52 98 (elke werkdag 
tussen 14 en 16 uur).

Nog geen uitnodiging gekregen? 
Nog even geduld. Je ontvangt binnenkort een 
uitnodiging in je brievenbus. Het hangt van de 
datum van je tweede vaccin af wanneer je een 
uitnodiging voor je boostervaccin ontvangt. 
Afhankelijk van het soort vaccin moet daar 
2, 4 of 6 maanden tijd tussen zitten.

Nog geen eerste of tweede vaccin gehad? 
Ben je niet ingegaan op je eerste uitnodiging tot vaccinatie? Of heb je geen tweede dosis 
gekregen? Dan kan je je nog altijd laten vaccineren. Maak een afspraak voor een gratis vaccinatie 
bij één van de vaccinatiepunten via de lokale corona-infolijn op 03 435 95 55.
• ZNA Sint-Erasmus, Luitenant Lippenslaan 55, 2140 Antwerpen
• ZNA Stuivenberg, Lange Beeldekensstraat 267, 2060 Antwerpen
• Dienstencentrum De Boskes, Sint-Bernardsesteenweg 187, 2020 Antwerpen

Enkele cijfers om je te overtuigen
• Sciensano berekende dat er maar liefst 30.000 ziekenhuisopnames vermeden zijn dankzij 

de vaccinatie.
• Volgens de coronacommissaris bieden de vaccins 90 procent bescherming tegen ernstige 

ziekte of hospitalisatie en 70 procent tegen besmetting. Dat eff ect wordt nog versterkt door 
de boosterprik. 

Zit je nog met vragen?
De info over de coronavaccins kan snel veranderen. Je leest het laatste nieuws op www.schoten.
be/coronavaccin. Je kan ook met je vragen terecht op de corona-infolijn 03 435 95 55.

Uiteraard worden nieuwe haltes voortaan 
meteen toegankelijk aangelegd, maar we 
passen ook heel wat bestaande haltes aan. 
Maar welke haltes moeten we eerst aanpak-
ken? En zijn er naast de halte-infrastructuur 
misschien nog andere knelpunten die je 
weerhouden om de bus te nemen? Laat het 
ons weten en werk mee aan een gebruiks-
vriendelijk openbaar vervoer in Schoten.

Scan de QR-code en vul de korte vragenlijst 
over de haltes in jouw buurt in. Zo krijgen 
wij een idee van welke probleemhaltes er 

zijn. Je kan nog tot en met 31 januari 2022 
je mening geven. 

Hoe ziet zo'n halte eruit?
Toegankelijke haltes krijgen een hoger per-
ron, waardoor de opstap kleiner is. Dat is 
handig voor rolstoelgebruikers, maar ook als 
je wat moeilijker ter been bent. En ook met 
kleine kinderen, kinderwagens, rollators of 
boodschappenkarretjes raak je zo makkelijker 
op de bus. Zo’n halte krijgt een comfortabele 
verharding, voldoende breedte en geen drem-
pels. Er komt ook voelbare geleiding, zodat je 
ook zelfstandig de bus kan nemen als je blind 
of slechtziend bent. 

Meer informatie
Scan de QR-code 
om de vragenlijst 
in te vullen.  

toegankelijkehaltes@inter.vlaanderen 

Toegankelijke bushaltes
We willen dat iedereen zich makkelijk met het openbaar vervoer kan verplaatsen. Jong en 
oud, onder alle omstandigheden, met of zonder handicap. Daarom ondertekende Gemeente 
Schoten het charter ‘Masterplan toegankelijke haltes’. Dat is een actieplan dat de haltes van 
het openbaar vervoer tegen 2030 toegankelijker wil maken. Daarvoor krijgen we ondersteuning 
van Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. Maar we hebben ook jouw hulp nodig.

Extra prik voor betere immuniteit
Een extra vaccinatiedosis tegen het coronavirus kan zorgen voor een betere 
immuniteit . dat tonen recente wetenschappelijke gegevens aan . Een bijko-
mende prik is dus zeker aangeraden om je weerstand tegen COVId-19 zo hoog 
mogelijk te houden . Het Overlegcomité van 7 november besliste daarom om 
zo snel mogelijk een extra vaccinatie of boosterprik te voorzien voor iedereen 
die volledig gevaccineerd is .
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Hugo ging grondig te werk. Maar liefst 10 jaar 
historisch onderzoek ging aan deze publicatie 
vooraf. Het boek bestaat uit twee delen: 
een beknopte routebeschrijving ofwel het 
‘itinerarium Lamberti’, vertaald: reisgids van 
Lambrechts. Het tweede deel bestaat uit een 
uitgebreide gids, waarin de historicus je mee 
op pad neemt doorheen de landschappen, 
culturen, architectuur en kunst die je op je 
route tegenkomt. Er is zelfs een hoofdstuk 
over wijn. “Tien jaar lang heb ik de route 
verkend, samen met mijn vrouw”, vertelt de 
schrijver. “In de reisgids staan alle indrukken 
en onderzoeken gebundeld. Van symboliek 
tot spiritualiteit tot lokale keuken en alles 
daartussenin.” 

Schotense kapel
De pelgrimstocht vertrekt aan de Onze-Lieve-
Vrouwekapel van de Potterie in Brugge en 
loopt tot aan de Mariënkirche in het Duitse 
Lübeck. De 900 kilometer lange route passeert 
daarbij ook onze gemeente, volgens de oude 
handelswegen waarop de historicus zich onder 
andere baseerde. “Het kapelletje De Horst is 
een belangrijk punt op deze route”, vertelt 
hij. “Wist je dat er vroeger enkele herbergen 
waren aan die kapel? Een van mijn voorvaders 
heeft een daarvan nog uitgebaat, en naar 
alle waarschijnlijkheid pelgrims onderdak 
gegeven.”

Pellegrinus
Een pelgrimstocht, wat is dat eigenlijk? 
“Het woord ‘pelgrim’ komt van ‘pellegrinus’, 

wat letterlijk ‘zich in den vreemde bewegen’ 
betekent. Dat vat een pelgrimstocht ook 
mooi samen”, legt Hugo uit. “Een pelgrim 
overschrijdt grenzen, letterlijk en fi guurlijk. 
Daarom was het in de middeleeuwen ook een 
vaak gebruikte straf voor misdadigers. Iemand 
die iets misdaan had, werd op strafbedevaart 
gestuurd. De maatschappij hoopte dat er dan 
een louteringsproces zou gebeuren onderweg, 
en dat er tot inzicht gekomen zou worden. 
Bovendien waren ze de persoon die iets 
mispeuterd had dan toch een hele tijd kwijt, 
en bleef de rust in het dorp bewaard”, knipoogt 
Hugo. Wie betrapt werd op het niet uitvoeren 
van de opgelegde strafbedevaart, riskeerde 
een minder aangename straf: het afhakken 
van de duim, een hand, oren en neus of zelfs 
de galg was dan geen uitzondering.

“Pas op, enkel wie de pelgrimstocht met 
een spirituele intentie wandelt, is een echte 
pelgrim”, zet hij de puntjes op de i. “Wie dat 
niet doet is gewoon een trekker. Een intentie 
kan een smeekbede zijn of een bedanking. Zo 
kwam ik op een van mijn pelgrimstochten naar 
Compostela eens twee studenten uit Leuven 
tegen. Zij hadden beloofd naar Compostela te 
pelgrimeren als ze geslaagd waren voor hun 
eindexamens.” 

Rode anjer
“Iedere pelgrimstocht heeft een symbool”, 
legt Lambrechts uit. “Rome heeft de gekruiste 
sleutels, Jeruzalem de palmtakken en Com-
poste la de schelp. Mijn itinerarium Lamberti 
heeft een rode anjer als symbool. De anjer 
is een Mariabloem en ook symbool voor de 
vrede.” Dat de pelgrimstocht veel aan Maria 
toegewijde kerken en kapellen passeert, is 
dus geen toeval. 

Meer informatie
‘Naer Lübeck wil ic Vaeren om ons Lieve 
Vrouwke te sien’: 35 euro 
Bestellen: broederschap.schoten@gmail.com.
Ook te leen in de bibliotheek. 

Wie lid wordt van de Broederschap van de Ro-
zenkrans Schoten, krijgt een stempelkaart voor 
de pelgrimstocht. Met een volle stempelkaart 
krijg je een diploma of zogenaamd rosarium. 
Lidmaatschap kost 10 euro en is levenslang. 
Inbegrepen zit ook de digitale nieuwsbrief. 

digitaal sociale 
premies aanvragen
Ons bestuur zet een grote stap vooruit in de 
digitalisering van onze dienstverlening. Wie 
recht heeft op een sociale premie, hoeft de 
aanvraag niet meer op papier in te vullen en 
binnen te brengen. Via onze website kan het 
vanaf nu snel en digitaal. Voor wie moeite 
heeft met computers, blijven de papieren 
aanvraagformulieren wel nog bestaan.

De premies vraag je jaarlijks aan tussen 1 
februari en 31 oktober. Aanvragen voor 2021 
zijn dus al afgesloten. Aanvragen voor 2022 
kunnen ingediend worden vanaf 1 februari 
2022. Dat doe je dus snel en eenvoudig via 
www.schoten.be/sociale-premies of www.
schoten.be/loket. 

Welke premies bestaan er?
Ben je 21 jaar of ouder en ondervind je 
moeilijkheden in het dagelijkse leven? Dan 
kan je recht hebben op een gemeentelijke 
sociale premie. Er zijn premies voor:
• Personen die drager zijn van een stoma
• Personen met incontinentieproblemen 
• Personen met nierdialyse in thuisver-

zorging
• Mantelzorgers
• Personen met een handicap (sociaal-

medische premie)

Verder zijn er ook nog enkele premies voor 
wie jonger is dan 21 jaar:
• Personen met een handicap jonger dan 

21 jaar (sociaal-pedagogische premie)
• Vakantiepremie 

Wil je meer weten over deze premies 
(voorwaarden, bedragen…) surf dan naar 
www.schoten.be/pensioen of vraag de folder 
‘Heb jij recht op een sociale premie?’ via 
onderstaande contactgegevens.  

Help, digitaal!
Ben je nog geen digitaal wonder, maar wil je 
dit wel graag worden? In onze gemeente zijn 
er verschillende initiatieven om jou op weg 
te helpen. Zo zijn er de computercursussen 
voor senioren in LDC ’t Dorp, LDC Cogelshof 
en wijklokaal Lariksdreef. Kom gerust een 
keertje langs, informatie krijg je ter plekke.
• LDC ’t Dorp: elke vrijdag om 10 uur
• LDC Cogelshof: elke woensdag om 14 uur
• Wijklokaal Lariksdreef: elke maandag 

om 14 uur

In de loop van 2022 start ook onze sociale 
dienst met een project om alle Schotenaren 
digitaal wegwijs te maken. Meer informatie 
lees je binnenkort via onze kanalen.

Dienst pensioenen en sociale premies
03 680 07 75 – pensioendienst@schoten.be
Enkel op afspraak.    

Vergeten pelgrimsroute 
doorkruist Schoten 
Historicus Hugo Lambrechts, je misschien ook bekend van onze Schotense 
reuzen, haalt met zijn boek ‘Naer Lübeck wil ic Vaeren om ons Lieve Vrouwke 
te sien’ een eeuwenoude pelgrimsroute vanonder het stof . Een route die ook 
door Schoten passeert . “Ik wil deze pelgrimstocht terug populair maken .”

Historicus en auteur Hugo Lambrechts.
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De volledige bouw van de nieuwe brug en 
bijhorende infrastructuur neemt in totaal bijna 
twee jaar in beslag. Maar er is ook goed nieuws! 
We zijn al over de helft van de werken. 

Afgewerkte fases
De voorbereidende werken gingen zelfs al in 
2019 van start: toen kreeg de Metropoolstraat 
nieuwe riolering en werd ze al gedeeltelijk 
heraangelegd. Ook de heraanleg van de 
N120 Merksemsebaan en de verlegging van 
de Deurnesteenweg zuid (bij de overburen in 
Wijnegem), kunnen we alvast afvinken.

Fases in uitvoering
In augustus vorig jaar werd er gestart aan de 
aanloophellingen die binnenkort de nieuwe 
brug verbinden met de Metropoolstraat. De 
realisatie daarvan is een hele klus. De defi -
nitieve afwerking kan pas gebeuren wanneer 
de nieuwe Hoogmolenbrug op haar plaats ligt.
Ook aan de vernieuwing van de oude kaaimuur 
wordt  nog hard gewerkt. Deze werken zijn naar 
verwachting in november 2022 klaar. 

Om naar (uit) te kijken
Momenteel ligt de Hoogmolenbrug op het mon-
tageterrein in de Metropoolstraat. Daar wordt 
de stalen constructie volledig gemonteerd. 
Tijdens het weekend van 15 en 16 januari 
2022 wordt ze ingevaren naar haar defi nitieve 
locatie, een indrukwekkend huzarenstukje. 

Hinder in 2022 en 2023
De focus van de werken ligt de komende tijd 
vooral op de Metropoolstraat en de verbindin-
gen met de aangrenzende straten. 

Wat er staat te gebeuren:
• Aanleg van het kruispunt van de nieuwe 

Hoogmolenbrug met de Metropoolstraat,
• Aanleg van het nieuwe kruispunt van de 

Metropoolstraat met de Korte Braamstraat,
• Afbraak van de oude Hoogmolenbrug,
• Realisatie van de verbinding Braamstraat 

– Korte Braamstraat, 
• Heraanleg van de Hoogmolendijk tussen 

Korte Braamstraat en Wijnegembaan,
• Aanleg van de nutsleidingen van de Me-

tropoolstraat (stuk tussen Straalstraat tot 
voorbij Kruiningenstraat),

• Uitvoering van de weg- en rioleringswerken 
in de Metropoolstraat (vanaf Straalstraat tot 
voorbij de Kruiningenstraat)

• Realisatie van de defi nitieve afwerking op 
de nieuwe Hoogmolenbrug. Denk maar aan 
nutsleidingen (onder andere de verlichting), 
de rijbaan, het dubbel fietspad en de 
ecostrook.

Bij het ter perse gaan van deze Info Schoten 
beschikken we nog niet over een defi nitieve 
detailplanning en omleidingen van de  Vlaamse 
Waterweg. Hou daarom onze digitale kanalen 
in de gaten voor meer informatie. 

Afbraak bestaande brug
Van zodra de nieuwe Hoogmolenbrug klaar 
is voor gebruik, wordt ze offi  cieel geopend 
voor het verkeer. We verwachten dat dit in 
de tweede helft van mei 2022 zal zijn. De 
oude brug heeft dan niet langer nut en wordt 
afgebroken. De afbraakwerken zullen ongeveer 
twee maanden in beslag nemen. 

Braam- en Korte Braamstraat
Door de oude Hoogmolenbrug af te breken, 
komt er ruimte vrij om de Korte Braamstraat de-
fi nitief aan te leggen. Ze krijgt een gescheiden 
riolering, waarna de straat opnieuw aangelegd 
en geïntegreerd wordt in de Braamstraat. 
Daarna wordt de straat aangesloten op de 
Metropoolstraat. 

Hinder voor fietsers
Gedurende al deze werken zullen de fi etsers 
wanneer nodig ook omgeleid worden. Het 
jaagpad wordt soms ingenomen in functie van 
de werken. Fietsers volgen de aangegeven 
omleiding. 

Respecteer de omleiding
Deze werken een grote impact zullen hebben 
op het verkeer rondom de Metropoolstraat. 
We willen je daarom met aandrang vragen de 
signalisatie ter plaatse goed op te volgen. Zo 
houden we het veilig voor iedereen. 

Aftellen naar de nieuwe Hoogmolenbrug
Begin september werden de kruispunten en de weg naar de toekomstige Hoogmolenbrug aan de kant van 
Wijnegem afgewerkt . In 2022 verplaatsen de werken zich opnieuw naar Schoten om ook hier de infrastructuur 
volledig klaar te maken voor de nieuwe brug . Als alles goed gaat, rijd je voor de zomer voor de eerste keer over 
de nieuwe Hoogmolenbrug . Tot die tijd kan je gewoon over de oude brug blijven rijden . 

Je kan de nieuwe stalen boogbrug al spotten op het montageterrein naast de Metropoolstraat.
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We investeren in duurzame zebrapaden
Wist je dat onze gemeente zo’n 150 zebrapaden telt? die werden tot voor kort samen met alle wegmarkeringen 
jaarlijks herschilderd met wegenverf omdat ze afslijten door het verkeer . daar komt nu verandering in, want onze 
dienst Wegen en Mobiliteit investeert in zogenaamde ‘thermoplast markering’ voor de Schotense zebrapaden .

Thermoplatte-watte? Thermoplast is een weg-
markering die bestaat uit kunststof op basis 
van synthetische harsen. Deze markeringen 
hebben een veel langere levensduur dan 
gewone wegenverf. Ze blijven 3 tot 5 jaar 
zichtbaar, afhankelijk van het verkeer. 
Er moet dus minder vaak geschilderd worden, 
waardoor we ook minder vaak de rijweg moeten 
innemen voor schilderwerken. 

De thermoplast  markeringen zijn een beetje 
duurder dan de gewone wegenverf. Toch 
is de meerprijs verwaarloosbaar omdat ze 
gemiddeld maar om de vier jaar aangebracht 
moeten worden. 
Een aannemer is dit najaar al begonnen met 
de eerste schilderwerken.

Het wordt een witte, stalen boogbrug. Op 
termijn zullen de meeste bruggen over het 
Albertkanaal er min of meer hetzelfde uitzien. 

Het gemotoriseerd verkeer krijgt in beide 
rijrichtingen één rijstrook. Fiets en voetgangers 
worden verwend met een extra breed tweerich-
tingsfi etspad van vier meter breed. Zelfs aan 
de dieren werd gedacht: zij krijgen hun eigen 
ecostrook van maar liefst drie meter breed en 
de onderzijde van de Hoogmolenbrug wordt 
op zo’n manier afgewerkt dat er vleermuizen 
onder kunnen nesten. 

Nieuwe brug = nieuwe 
verkeerscirculatie
De nieuwe Hoogmolenbrug schuift zo’n 250 
meter richting Antwerpen op. Zoals je kan mer-
ken aan alle infrastructuurwerken, verandert 
er dus wel wat aan de verkeerscirculatie. De 
belangrijkste wijzigingen op een rijtje:
• De Wijnegembaan wordt samen met de 

Sluizenstraat de nieuwe toegangsweg naar 
Schoten-centrum. 

• Verkeer vanuit Schoten kan via de Braam-
straat de Metropoolstraat bereiken. 

• In de Braamstraat tussen de Papenaarde-
kenstraat en Metropoolstraat zal doorgaand 
verkeer komende van de Metropoolstraat 
geweerd worden (met uitzondering van de 
bussen van De Lijn). Dat doen we door de 
installatie van ANPR-camera’s.  Zo beperken 
we het aantal voertuigen in de Braamstraat. 

In ’t kort

Waarom een nieuwe brug?
Met bijna 40 miljoen ton vervoerde goederen per jaar is het Albertkanaal de belangrijkste 
waterweg in Vlaanderen. Een capaciteitsverhoging van het kanaal zou nog meer vrachtwa-
gens van de weg kunnen halen. Daarom investeert De Vlaamse Waterweg in de verdere 
uitbouw van het Albertkanaal. Systematisch worden alle bruggen verhoogd tot 9,10 meter. 
Die hoogte maakt het mogelijk binnenschepen met vier lagen containers veilig en vlot te 
laten varen. Ter vergelijking: de huidige Hoogmolenbrug is vandaag slechts 7 meter hoog.

Daarnaast zal de nieuwe Hoogmolenbrug ons dorpscentrum ontlasten van (zwaar) verkeer. 
De nieuwe brug sluit rechtstreeks aan op de Metropoolstraat met een kruispunt geregeld 
met verkeerslichten. Zo wordt het vrachtverkeer uit het centrum van Schoten gehouden. 
Voor fi etsers maken we de omgeving zoveel mogelijk confl ictvrij: zij kunnen via een 
fi etstunnel op een veilige manier het jaagpad langs het Albertkanaal bereiken. Het fi etspad 
vanop de brug wordt doorgetrokken tot aan de schoolomgeving via Papenaardekenstraat. 

Hoe ziet de nieuwe Hoogmolenbrug eruit?

Dwarspro� el Hoogmolenbrug.
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Proefproject 
vrachtwagen verbod 
in Borkelstraat-noord
Na ongeveer een jaar werden de weg- en 
rioleringswerken in de Borkelstraat begin 
oktober afgerond . We ontvingen veel posi-
tieve reacties van de buurtbewoners  . daar 
zijn we heel blij mee!

Afgewerkt in 2021
Afgelopen jaar konden we deze weg- en riole-
ringswerken van ons takenlijstje schrappen:
• Fietspaden Botermelkbaan: de drukke ver-

bindingsweg kreeg eindelijk haar veiligere, 
vrijliggende fi etspaden. 

• Borkelstraat: zowel het noordelijke als het 
zuidelijke deel van de Borkelstraat werd 
heraangelegd. Daarbij werd ook de riolering 
onder handen genomen. In Borkelstraat-
noord is sinds de heraanleg een verbod voor 
vervoer zwaarder dan 3,5 ton van kracht. 

• Leeuwerikenlei, Kwikstaartlei en Rosiers-
lei: deze straten in de wijk Koningshof 
kregen nieuwe grachten, een nieuwe afval-
waterriolering en een vernieuwd wegdek.

• Asfaltvernieuwingen: in verschillende 
straten werd het wegdek in asfalt vernieuwd. 
Zo verbeterden we het rijcomfort voor alle 
weggebruikers in de Papenaardekenstraat, 
Amerlolaan, Wijngaardlaan en Bosschaert 
De Bouwellei. 

• Pumptrack: het uitdagende fi etsparcours 
van 288 meter lang aan sporthal De Zeurt, 
waar we zelfs Mathieu Van Der Poel al 
konden spotten! 

Werken nog in uitvoering
In november startte de aannemer aan de weg- 
en rioleringswerken in de Papenaardekenstraat 
tussen de Braamstraat en Deurnevoetweg. 
De straat krijgt nieuwe nutsvoorzieningen en 
een nieuwe afvalwaterriolering. De bewoners 
genieten binnen kort van een nieuw wegdek, 
heraangelegde bermen en vleermuisvrien-
delijke ledverlichting. Ook dit deel van de 
Papenaardekenstraat wordt omgevormd tot 
fi etsstraat en krijgt daarom rode asfalt. Als 
alles goed gaat, zijn de werken in maart 2022 
afgerond. 

Op de planning in 2022
Bewoners van de betrokken straten worden 
uiteraard tijdig op de hoogte gebracht van de 
werken in hun straat.
• Weg- en rioleringswerken Sluizenstraat 

(tussen kruispunt Geuzenveldenstraat en 
kruispunt Villerslei): dit zijn voorbereidende 
werken voor de latere weg- en riolerings-
werken aan de Villerslei. We maken van de 
gelegenheid gebruik om dit stuk versleten 
Sluizenstraat te voorzien van een nieuwe 
riolering, een nieuw wegdek en een nieuw 
dubbelrichtingfi etspad. 

• André Ullenslei en Stanislas Meeuslei: in 
beide straten willen we nieuwe, gescheiden 
riolering aanleggen. Daarbij worden het re-
genwater en het afvalwater apart van elkaar 

We verbeteren onze infrastructuur
de komende jaren zal vooral het project van de centrumvernieuwing veel 
aandacht vragen van onze dienst wegenis en mobiliteit . Maar dat wil niet zeggen 
dat we onze andere infrastructuur uit het oog verliezen . 

In het noordelijke deel van de Borkelstraat, 
tussen de Horstebaan en de Ridder Walter 
van Havrelaan, werd een vrachtwagenverbod 
ingevoerd. Het gemeentebestuur test deze 
ingreep zes maanden uit. Over enkele 
maanden wordt de ingreep geëvalueerd en 
beslissen we over een eventueel defi nitief 
vrachtwagenverbod. 
Het zuidelijke deel van de Borkelstraat 
(tussen Ridder Walter van Havrelaan en 
Churchilllaan) maakt deel uit van de lokale 
vrachtwagenroute. Hierdoor kan in dit deel 
geen vrachtwagenverbod ingevoerd worden. 

opgevangen in gescheiden rioleringsbuizen. 
Het regenwater wordt niet mee afgevoerd 
naar een zuiveringsstation maar infi ltreert 
lokaal in de bodem of wordt naar een lokale 
waterloop geleid. Over het precieze ontwerp 
wordt nog verder overlegd met de bewoners.

• Hendrick Consciencestraat: De Hendrick 
Consciencestraat krijgt aan beide zijden 
en over de volledige lengte volwaardige 
fi etspaden. Ook de voetpaden en de rijweg 
worden vernieuwd.

• Asfaltvernieuwingen: de Deurnevoetweg en 
de Molenbaan krijgen in de loop van het jaar 
een nieuw laagje asfalt. 

• Pletterijstraat: het voetpad in de Plet-
terijstraat is aan renovatie toe. Het wordt 
opnieuw aangelegd in 2022. 

• Korte Braamstraat: door de komst van de 
nieuwe Hoogmolenbrug moet ook de Korte 
Braamstraat opnieuw aangelegd worden. 
Meer daarover lees je op pagina 6 en 7 van 
deze Info Schoten.  

Actueel overzicht
Alle informatie over wegenwerken in 
ontwerp en in uitvoering vind je op www.
schoten.be/wegenwerken. 

Tip! Soms zijn dringende herstellingen 
noodzakelijk. Registreer je op BE-Alert en 
krijg ook alle informatie over onverwachte 
wegenwerken in je mailbox. Daarnaast 
word je dankzij BE-Alert ook op de hoogte 
gebracht van noodsituaties in jouw buurt. 
Gratis! Meer over BE-Alert lees je op www.
be-alert.be.  
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Fototheek ‘Bonte Hanek’: in beeld brengen 
natuurgebied Bonte Hanek

Renovatie tuin kerkfabriek: renovatie zone 
rond vijver tot rustpunt voor iedereen en 
verhogen van de biodiversiteit 

PROJECTTOELAGEPROJECTENPROJECTTOELAGEPROJECTENPROJECTTOELAGE

De Vaartgaard: inrichten deeltuin aan de 
Vaart en uitbouw tot een levendige ont-
moetingsplek (onder andere in combinatie 
met workshops en andere activiteiten)

Zaden- en plantenbieb: ruilinitiatief

Kapelconcerten in het Vita et Pax College: 
klassieke muziek aan een breed publiek 
aanbieden en platform aanbieden voor 
jonge muzikanten 

Kick Off Circulair2900: startevenement

DOEL | Met de projecttoelage willen we 
ondernemerschap stimuleren, uitdagingen 
aangaan en ondernemende Schotenaren 
een duwtje in de rug geven.

VOOR WIE | Zowel voor individuen, 
verenigingen, groepen, comités, scholen...

KENMERKEN PROJECT | Je project heeft een 
openbaar karakter, is niet zuiver commercieel 
of consumptiegericht en is een nieuw initiatief 
dat nog niet in de reguliere werking vervat zit.

MEERJARENPLAN | Je project levert een bij-
drage aan het gemeentelijk meerjarenplan. 

PLUSPUNTEN | Je krijgt extra punten voor 
samenwerkingen, bereiken van doelgroepen, 
een gemeenschapsvormend karakter, ver-
sterking van het sociale leven, bevordering 
van solidaire en diverse samenleving, ver-
sterken van de gemeentelijke uitstraling...

TOELAGE | Een pril idee ontwikkelen? Dan 
krijg je een maximale toelage van 200 
euro. Wie een toelage voor een uitgewerkt 
project aanvraagt, kan maximaal 1.500 
euro krijgen.

MEER INFORMATIE

www.schoten.be/projectsubsidie
03 680 23 54
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[ PROJECTTOELAGE ]

Drie projecten kregen dit jaar een project-
toelage toegekend. Dat succes hopen we 
volgend jaar te kunnen herhalen. Want, jawel: 
ook voor 2022 hebben we budget voorzien om 
nieuwe, spannende projecten van Schotenaren 
te helpen realiseren.

de Vaartgaard
Wie herinnert het zich nog? Schoten Vaart was 
vroeger een heuse toeristische trekpleister 
voor de Antwerpenaar, van de grote veerhuizen 
in de Belle Epoque tot de populaire chalets aan 
Bobbyland in de jaren ’60. Hoewel er niet meer 
gezwommen mag worden, trekt de Vaart ook 
vandaag nog veel wandelaars en fi etsers aan. 

Projectleider Niels Dupon wil met ‘De Vaart-
gaard’ een moderne bijdrage leveren aan dit 
vaarttoerisme. In de eerste plaats door een 
gezellige tuin langs de Vaart te creëren, waar 
bezoekers met groene vingers gezellig kunnen 
(moes)tuinieren. Toevallige passanten die op 
zoek zijn naar een rustplaats langs het water, 
zijn er ook welkom. In een tweede fase wil De 
Vaartgaard een levendige ontmoetingsplaats 
worden met ruimte voor buurtinitiatieven en 
cultuur. 

Heb je groene vingers, maar zelf geen ruimte 
voor een moestuin? De Vaartgaard heeft nog 
vrije plekjes voor geïnteresseerde deeltuiniers. 
Je kan jezelf nog tot 24 december 2021 
aanmelden als kandidaat. Meer informatie op 
www.jackyland.be. Je vindt de Vaartgaard aan 
de Brechtsebaan 154.

Renovatie tuin Onze-Lieve-
Vrouw Koninginkerk
In samenwerking met de gemeente wordt 
de verouderde tuin rond de vijver van de 
Onze-Lieve-Vrouw Koninginkerk gerenoveerd. 
De Kerkfabriek diende een projectaanvraag in 
om ook de tuin binnen de vijver biodiverser te 
maken. Dat moet resulteren in een rustpunt 
voor iedereen: planten, dieren én mensen. 
Zo wordt niet alleen de tuin rond de vijver, 
maar ook de tuin binnen de vijver meer 
toegankelijk.

Circulair2900
Klimaatkapitaalproject Circulair2900 ontving 
een projecttoelage voor de organisatie van 
hun startmoment op 2 oktober 2021. Met 
een heuse ‘Kickoff ’ schoot Circulair2900 uit 
te startblokken. Er waren inspiratiesessies en 
workshops over voeding, herstel en upcycling, 
aangevuld met een uitgebreid randprogramma 
van muziek, poëzie en catering. Een passende 
start voor dit Klimaatkapitaalproject! Lees ook 
meer over Circulair2900 op pagina 12 van 
deze Info Schoten. 

Stop met dromen, 
start met organiseren
Om in aanmerking te komen voor de project-
toelage moet je project aan twee voorwaarden 
voldoen: je project, evenement of activiteit 
moet openbaar zijn en op de een of andere 
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dit realiseerden jullie met de projecttoelage
dit jaar lanceerden we voor het eerst de 
‘projecttoelage’, een subsidie waarmee 
we nieuwe initiatieven van Schotenaren 
ondersteunen . Iedereen - van individu tot 
groep, comité of vereniging - kon daarmee 
een financieel steuntje in de rug krijgen om 
zijn of haar project, evenement of activiteit 
te realiseren .

manier bijdragen aan een of meer doelstellin-
gen van ons meerjarenplan. Die doelstellingen 
gaan bijvoorbeeld over levendige buurten, 
duurzaamheid en gezondheid, zorg voor 
mekaar, veiligheid...

Je project kan dus verschillende vormen aan-
nemen: een nieuwe culturele of sportactiviteit, 
een maandelijkse koffi  ekar in jouw buurt, een 
project om senioren in jouw wijk te ondersteu-
nen of zelfs een hip nieuw festival. Of laat je 
inspireren door een van bovenstaande reeds 
gerealiseerde projecten!

Enkel nog maar een ruw idee? Wil je kijken 
of je plannen haalbaar zijn? Je kan ook een 
toelage vragen om je idee uit te werken.

Evenementenloket, Sint-Cordulastraat 10
03 680 23 54 – evenementen@schoten.be  
Onze diensten werken op afspraak.
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Een overzicht van alle winnaars (ook van de vorige editie) vind je op 
www.schoten.be/nutskasten. 

Kunstwerken en gedichten 
wekken nutskasten tot leven

Binnenkort kan je in het Schotense straatbeeld weer genieten van 
een nieuwe reeks opgefleurde nutskasten . Na een zorgvuldige 
selectie door onze kennersjury zullen niet alleen kunstwerken, 
maar voor het eerst ook gedichten opduiken in onze gemeente . 
Onder andere onze vaart, de natuur en het leven vormden een 
inspiratiebron voor de creatieve inzendingen . Hieronder krijg je 
alvast een exclusief voorproefje en maak je kennis met enkele 
winnaars van onze lokale nutskastenwedstrijd .

Ode aan de Vaart
Toon Thys

“Er wordt vaak gezegd dat Antwerpenaren 
met hun rug naar de Schelde leven. Ik durf 
te zeggen dat dat in Schoten niet het geval 
is! De vaart is centraal gelegen en wordt 
hier door velen omarmd. De vaart heeft een 
rustgevend eff ect op mij, en met mij op vele 
wandelaars, fi etsers, vissers... Daarom deze 
Ode aan de Vaart.”

Eekhoorn 
Cindy Akkermans

“Ik woon vlak bi j park Vordenstein en ga daar 
graag wandelen. Met wat geluk zie je enkele 
speelse eekhoorns. Deze acrobaten toveren 
altijd een glimlach op mijn gezicht, vandaar 
deze tekening om ons eraan te doen herin-
neren dat geluk soms in de kleinste dingen 
kan zitten – als we maar de tijd nemen om 
te kijken.”

Verzuchting van een Nutskast 
Etienne Thys

“Telkens ik door het park van Schoten wandel, 
valt mij op dat de nutskasten er in deze 
mooie omgeving maar troosteloos bij staan, 
terwijl tientallen mensen er achteloos voorbij 
wandelen. De nutskasten zijn voor mij een 
symbool van alles wat een belangrijk deel 
uitmaakt van ons dagelijks leven en waar we 
de waarde te weinig van inzien, omdat we het 
zo vanzelfsprekend vinden.”

Gelmelenhof 
Marc Adriaenssens

“Dit werk is geïnspireerd door de herbestem-
ming van het Gelmelenhof. Het gebouw zou 
perfect geschikt zijn als miniatuurkasteeltje in 
een viskom. Ooit werkte ik zelf in het gebouw, 
wat de connectie tussen het gemaakte werk, 
het gebouw en de kunstzinnige bestemming 
ervan nog groter maakt.”

Alliteratie 
Lin De Backer

“Ik ben geboren en getogen in Schoten.  Een 
alliteratie is voor mij een ‘klein gelukske’, het 
tovert een glimlach op mijn gezicht. Ik ben 
opgetogen over het project van de nutskas-
ten, zodat deze niet langer het straatbeeld 
verarmen, maar verrijken.”

drakenexpress
Christiaan Iken

“Dit werk vertelt het verhaal van een klein 
meisje dat een vliegmachine heeft uitgevon-
den. Jammer genoeg werkt dat niet zoals 
gepland en haar drakenvrienden helpen haar 
om de constructie toch in de lucht te krijgen. 
Maar deze illustratie zou even goed het verhaal 
kunnen vertellen van een meisje dat niet met 
de fi ets of bus naar school gaat, maar liever 
de drakenexpress neemt.”

Achter laat 
Ellia-Luna Gaspard

“Het werk ‘Achter laat’ gaat over rouw, verlies 
en verdriet. Er bestaat niet zoiets als ‘leef in 
het nu’: alles wat we doen of zeggen, gaat het 
verleden in. Je kan dit werk zien als een spoor, 
een indruk, iets of iemand dat iets heeft ‘achter 
gelaten’. Net zoals ik zal doen op een nutskast.”

10
6   6

6

Info_dec_2021_005.indd   10 2/12/2021   16:23:57



INFOSCHOTENDECEMBER

[ CENTRUMVERNIEUWING ]

Uit de DNA-enquête waarop maar liefst 1.800 
Schotenaren hebben gereageerd, bleek: ‘Het is 
schoon leven in Schoten’. Op de vraag naar de 
verbeterpunten voor onze gemeente, was dit 
de top 5 van de antwoorden:
1.  Meer groen
2.  Autoluwe of autovrije Paalstraat
3.  Betere fi ets- en voetpaden
4.  Herinrichting Markt met horeca, terrassen 

en groen
5.  Heraanleg en verfraaiing Paalstraat

Met deze wensen in het achterhoofd heeft 
het bestuur in samenwerking met ontwerp-
bureau Omgeving een plan uitgewerkt. In elke 
Schotense brievenbus viel een uitgebreide 
droombrochure waarin dit plan en de moge-
lijkheden alvast visueel werden voorgesteld. 

Nu is het aan jou om dit plan te versterken. 
Om mee te denken, je mening te geven of 
om suggesties te doen. Daarvoor hebben 
we verschillende participatiemogelijkheden 
uitgerold. We kijken uit naar de reacties! Het 
is schoon leven in Schoten en samen maken 
we het nog schoner.

Infopunt Gelmelenstraat
In de Gelmelenstraat 1 kan je nog tot minstens 
maandag 20 december 2021 terecht om de 
plannen in detail te bekijken en om extra in-
formatie te vragen. Er staan panelen opgesteld 
met een extra woordje uitleg en er hangt een 
overzichtskaart van de volledige projectzone. 
Zo heb je meteen een duidelijk beeld van de 
voorgestelde toekomstplannen. 

Loop zeker eens langs om te proeven van de 
toekomst van onze gemeente. Er is altijd een 
schepen of projectmedewerker aanwezig zijn 
om jou te woord te staan of om te luisteren 
en je opmerkingen te noteren.

OPENINGSUREN INFOPUNT:
• Maandag 13 uur – 15 uur.
• Donderdag 17 uur – 20 uur
• Zaterdag 10 uur – 13 uur

Schoten krijgt een nieuw gezicht 
en JIJ kan het mee vormgeven
Onze gemeente staat aan de start van één 
van de grootste infrastructuuringrepen ooit . 
de Markt, Paalstraat en omliggende straten 
krijgen een grondige metamorfose . Wij 
dromen alvast van zonnige terrasjes en 
een levendige, groene winkelstraat . Maar 
wat zijn jouw dromen?  

digitaal inspraakplatform
We willen graag weten of jij onze visie deelt 
en wat je vindt van de plannen voor ons 
dorp. We hopen dan ook dat de Schotenaren 
massaal input zullen geven op het digi-
tale participatieplatform denkmee.schoten.be. 

Registreer je vandaag nog en ontdek alle 
digitale inspraakmogelijkheden. Je kan een 
enquête invullen, je suggestie geven over een 
bepaald thema of van gedachten wisselen 
met andere burgers. Daarnaast vind je op 
het platform ook een interactieve kaart met 
opmerkingen en ideeën van andere bewoners. 
Het platform zal nog tot eind dit jaar beschik-
baar zijn voor iedereen die graag meewerkt 
aan een nóg schoner Schoten.

Interactief scherm
Op de Markt kan je op 1-2-3 je mening geven 
over het toekomstbeeld van ons marktplein. 
Simpelweg het digitale scherm aanraken en 
jouw voorkeursantwoord aantikken. 
 

Bewoners en handelaars
Natuurlijk werden ook de mensen die in de 
projectzone wonen of werken niet vergeten. 
We hebben extra aandacht voor hun ideeën 
en bedenkingen. Zij werden in november 
uitgenodigd op een apart overlegmoment. 

www.schoten.be/centrumvernieuwing
centrumvernieuwing@schoten.be

Toekomstbeeld Markt.
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Geboren en getogen Schotenaar Patrick 
Vinck is al van kindsbeen af bezig met het 
verenigingsleven. Zo organiseerde hij als 
jonge knaap op zijn zolder activiteiten voor de 
buurtkinderen en was hij actief bij de scouts. 
Meer recent was hij de initiatiefnemer van de 
Gaasketelkoerse en Schoten Bad, en maakte 
hij deel uit van wijkvereniging Atheneum. 

Het mag dus geen verrassing zijn dat bezige 
bij Patrick een Klimaatkapitaalproject indiende, 
waarbij ontmoeten centraal staat.

Van Uffelen
“Mijn inspiratie voor Circulair2900 ligt in het 
pand waar vroeger elektrozaak Van Uff elen zat”, 
vertelt Patrick. “Enerzijds omdat het al lang leeg 
staat, en anderzijds door het verhaal van de 

ondertussen overleden Paul Van Uff elen. De 
stopzetting van zijn zaak had me getroff en, 
en dan vooral de reden waarom. Hij vertelde 
dat heel wat mensen liever wegwerptoestellen 
aanschaffen, in plaats van in zijn winkel 
duurzamere producten te kopen die bovendien 
ook nog eens hersteld kunnen worden.”

“Het pand stond dus al een tijdje leeg, en 
ik wou er graag iets mee doen vanuit het 
gedachtegoed van Paul Van Uffelen rond 
herstellen en duurzaamheid.” 

“Kort gezegd heeft het circulaire gegeven me 
altijd geprikkeld, net zoals de bezorgdheid om 
het klimaat. Ik probeer zo duurzaam en bewust 
mogelijk te leven. Ik geloof niet langer in het 
lineair gebruik van grondstoff en, waarbij we 
gebruiken, verbruiken en weggooien. Dat is 
sowieso ook niet meer houdbaar voor onze 
planeet,” meent Patrick.  

Ook Patricks’ vroegere buurman, Stan Van 
Linden, vormde een inspiratiebron: “Hij richtte 
jaren geleden in zijn eigen garage de voorloper 
van de huidige uitleendienst van de wijk 
Geuzenvelden op. Dat initiatief is me altijd 
bijgebleven. Mijn gedachtenmolen draaide op 
volle toeren en het idee van Circulair2900 was 
geboren. Oorspronkelijk kwam ik met mijn idee 
eerst bij de dienst Lokale Economie terecht. 
Zij waren meteen enthousiast en gaven me de 
tip van het Klimaatkapitaal door.” 

Campagne voeren
Patrick kroop dus in zijn pen en diende een 
uitgebreide projectnota in. Toch dacht hij 
eventjes naast het Klimaatkapitaal te grijpen: 
“Toen ik zag dat ook verschillende scholen een 
project ingediend hadden, en bovendien hun 
leerlingen, ouders en andere sympathisanten 
begonnen te mobiliseren, vreesde ik eventjes 
dat ik niet voldoende publieksstemmen zou 
halen.” 

Maar de immer ondernemende Patrick zou 
Patrick niet zijn als hij ook daar geen oplossing 

voor had. “Ik heb me daarom op bepaalde 
ogenblikken als volleerd campagnevoerder in 
de Paalstraat opgesteld met fl yers. Iedereen 
die ik ook maar een beetje kende, heb ik 
aangesproken en gevraagd om te stemmen”, 
lacht hij trots. 

En dat loonde, want Circulair2900 mocht 
maar liefst 561 publieksstemmen ontvangen. 
Opgeteld met de punten van de vakjury leverde 
hem dat een vierde plaats op en 18.350 euro 
Klimaatkapitaal. 

Klimaatkapitaal 
“Het Klimaatkapitaal laat me toe om Circu-
lair2900 op een professionele manier aan te 
pakken. Dankzij het budget kan ik investeren 
in drukwerk en kwaliteitsvolle communicatie, 
denk maar aan de uitwerking van een logo. Een 
bepaald deel van het Klimaatkapitaal voorzie 
ik specifi ek voor de gereedschapsbib en zal 
gebruikt worden om kwalitatief materiaal aan 
te kopen”, zegt Patrick. 

Een ander deel is voorzien voor werkings-
kosten, het organiseren van workshops 
en evenementen en de appreciatie van 
vrijwilligers.

Is de aankoop van nieuwe materialen niet in 
strijd met het circulaire gedachtegoed? “Ik kies 
er bewust voor om niet enkel gebruikt gereed-
schap in te zamelen, omdat het belangrijk 
is een kwaliteitsvolle basis te hebben”, legt 
de projectindiener uit. “Een boormachine die 
doordraait of een waterpas die niet pas is, 
daar heeft niemand wat aan. Daarnaast is 
het belangrijk dat het materiaal hersteld kan 
worden. Dat is met oud gereedschap niet 
altijd evident.”

“De basis kan aangevuld worden met ingeza-
melde toestellen en materialen, maar daarvoor 
ben ik nog op zoek naar technische profi elen 
die me daarin kunnen ondersteunen”, zegt 
Patrick die zich daarvoor tot de Schotenaar 
richt: “Bij deze doe ik een warme oproep 

Circulair2900 stelt duurzaam-
heid en ontmoeting centraal 
Mémé van het Klimaatkapitaal gaat op bezoek 
bij de projectwinnaars
dit jaar gaan we bij de zes winnaars van het Klimaatkapitaal langs . Hoe ver 
staan ze met hun project? Wat zijn de toekomstplannen? deze keer dronken 
we samen met Mémé een tasje koffie bij Patrick Vinck, bezieler van Klimaat-
kapitaalproject Circulair2900 .

Identikit
Naam project: Circulair2900 

Beschrijving: Circulair2900 wil op een 
laagdrempelige manier experimenteren 
met herstelcafés, workshops en tuin- en 
keukenateliers. Het project voorziet ook 
een ‘materialenbib’ waar gereedschap kan 
worden gedeeld.

Gekregen Klimaatkapitaal: 18.350 euro

Initiatiefnemer Patrick Vinck.
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naar iemand met kennis van gereedschap, 
iemand die me kan helpen bij het beoordelen 
van machines.” Geëngageerde vrijwilligers die 
mee de handen uit de mouwen willen steken, 
mogen zich ook nog aanmelden bij Patrick of 
aanmelden via www.giveaday.be/schoten. 

Ontmoeten 
Wie graag aan het klussen slaat in zijn huis 
en daarvoor toestellen bij de gereedschapsbib 
van Circulair2900 ontleent, moet nog heel even 
geduld hebben: de gereedschapsbib gaat pas 
eff ectief van start in het voorjaar van 2022. 

“Maar het draait om meer dan enkel het 
uitlenen van doe-het-zelfgereedschap”, 
glimlacht Patrick. “Circulair2900 draait ook 
om ontmoeten, delen, herstellen en duurzaam 
gebruik. Aan de hand van workshops en 
evenementen wil ik ‘circulaire economie’ op 
een laagdrempelige manier introduceren bij 
de Schotenaar.” 

Voorbeeld daarvan was alvast het ‘kick-off ’-
evenement van Circulair2900 op zaterdag 2 ok-
tober 2021. Bezoekers konden er terecht voor 
onder andere inspiratiesessies, workshops 
en een podcastsessie met Eva Balemans en 
Mounia Ladhib van Ecossentials. 

Net omdat het ontmoeten en laagdrempelig 
contact met de Schotenaar zo belangrijk is 
voor Circulair2900, speelt Patrick met het 
idee om het concept van de gereedschapsbib 
ook mobiel te maken. “Zo zou ik nog meer 
Schotenaren kunnen bereiken én ontmoeten”, 
zegt hij enthousiast. 

gemeente Schoten
6   6

6

Wat wel vast ligt, is dat er een vast lidmaat-
schap gevraagd zal worden om gebruik te kun-
nen maken van de gereedschapsbib. “Daarin 
verschillen we met grote verhuurbedrijven, 
daar betaal je de huur per keer én per machine. 
Ook op die manier zorgen we ervoor dat het 
toegankelijk blijft voor iedereen.”  

Kortom, het is voorlopig nog even wachten 
op de eff ectieve gereedschapsbib, maar dat 
er achter de schermen hard gewerkt wordt, 
mag duidelijk zijn! 

Blijf op de hoogte
Volg Circulair2900 op sociale media en blijf op de hoogte 
van de lancering van de gereedschapsbib, toekomstige 
evenementen en workshops.

• info@circulair2900.be
• 0456 388 884
• www.facebook.com/circulair2900
• www.instagram.com/circulair2900
• Beluister de podcast van Eva Balemans 
 via www.spotify.com 
 (zoek naar People Planet Pro� t Podcast).  

“Circulair2900 draait om ontmoeten, delen, herstellen en 
duurzaam gebruik van grondstoffen”
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Via de website www.degrotegrondvraag.be kan 
je snel en eenvoudig je grond controleren. Vul 
je adres in en aan de hand van de beschikbare 
informatie zie je meteen of jouw grond een 
risicogrond is. Als dat het geval is, geeft de 
OVAM stap voor stap aan wat te doen om je 
grond opnieuw gezond te maken.  

Investering in de toekomst
Zonder gezonde grond kunnen we de kostbare 
ruimte in Vlaanderen niet optimaal gebruiken. 
Jij wil toch ook dat open ruimte en gezond 
grondwater beschikbaar en betaalbaar zijn? 
Dat is niet alleen goed voor onze gezondheid, 
maar ook voor de economie. Redenen genoeg 
dus om te controleren of jouw grond gezond is. 

Help, risicogrond!
Een risicogrond is een grond waarop vervui-
lende activiteiten worden of werden uitgevoerd 
(fabrieken, werkplaatsen, machines, instal-
laties, opslagplaatsen…). Hierdoor is het risico 
op bodemverontreiniging verhoogd. 

Wie eigenaar blijkt te zijn van een risicogrond, 
hoeft zich nog niet meteen zorgen te maken. 

Lang niet elke risicogrond moet ook noodza-
kelijk gesaneerd worden. De eerste stap is 
een oriënterend bodemonderzoek dat je meer 
informatie en zekerheid zal bieden over de 
grond. Is sanering toch verplicht, dan zorgt de 
OVAM voor begeleiding bij alle stappen die je 
als eigenaar moet zetten. 

In heel wat gevallen zal de OVAM ook de kosten 
van het onderzoek én de sanering dragen. 

2036: da’s nog ver weg
Bodemonderzoeken en saneringen vragen 
nu eenmaal tijd. Willen we de deadline van 
2036 halen, dan moeten we nu van start 
gaan. Door je grond nu al te controleren, kan 
je als grondeigenaar vermijden dat je later voor 
verrassingen komt te staan en een verplicht 
onderzoek moet uitvoeren. Langer wachten 
kan de verontreiniging bovendien verergeren, 
en het prijskaartje doen oplopen. Surf dus snel 
naar www.degrotegrondvraag.be en controleer 
de gezondheid van je grond.  

www.ovam.be/de-grote-grondvraag
www.degrotegrondvraag.be

Park Vordenstein 
opnieuw 
bekroond
Het groene kroonjuweel  in onze gemeente 
mocht onlangs opnieuw een Green Flag 
Award ontvangen. Dat is een kwaliteitslabel 
voor duurzaam beheerde parken en groene 
ruimten. Het is al de derde keer dat Park 
Vordenstein de Green Flag mag hijsen. 
Vorig jaar nog werd het park zelfs bij de 
10 populairste Green Flag Award-parken 
wereldwijd verkozen. Een dikke pluim 
voor Agentschap Natuur en Bos, alle 
medewerkers en vrijwilligers!  

de Grote Grondvraag: 
hoe gezond is je grond?
 Vlaanderen heeft een rijk industrieel verleden en dat laat zijn sporen na in de bodem . 
de OVAM (Openbare Vlaamse AfvalstoffenMaatschappij) heeft een plan opgesteld om 
tegen 2028 alle Vlaamse risicogronden te onderzoeken . Met die informatie moeten 
in 2036 alle (historisch) verontreinigde gronden minstens in sanering zijn . de Grote 
Grondvraag geeft je de kans om te controleren of jouw grond mogelijk vervuild is .

Onterecht opgenomen 
als risicogrond
Is je grond volgens jou onterecht opgenomen 
als risicogrond? Neem dan contact op met 
de gemeentelijke milieudienst. Als je grond 
duidelijk geen risicogrond is, wordt het 
verwijderd uit de Gemeentelijke Inventaris 
van Risicogronden. 
Milieudienst 03 685 04 62
milieudienst@schoten.be
Opgelet, onze diensten werken op afspraak. 
Maak een afspraak via schoten.be/afspraak 
of 03 680 09 00. 
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[ OMGEVING ]

Zo mochten basisscholen Sint-Filippus, Athe-
neum Schoten, Bloemendaal, Sint-Eduardus 
en De Tuimelaar onlangs een welverdiende 
cheque in ontvangst nemen, als dank voor hun 
inzet tijdens het schooljaar 2020-2021. Deze 
scholen engageerden zich om maandelijks 

hoogte van de gekende ‘barreel’. Je herkent 
de dierenrustplaats aan de grote houten totem 
die een hond en een kat afbeeldt. 

Herinneringsplaatje
Op de dierenrustplaats kan je jouw huisdier 
een laatste afscheid geven door het uit te 
strooien of door een biodegradeerbare urne in 
de grond te steken. Aan de totem mag je nadien 
een klein herinneringsplaatje bevestigen met 
de naam van je dier en de overlijdensdatum. Zo 
heb je altijd een plekje om naartoe te komen 
en herinneringen op te halen. 

Een andere nieuwigheid is de inwerpklep. De 
nieuwe groene of witte inwerpklep vervangt 
de rubberen inwerpmond en sluit de glasbol 
beter af. Dat houdt geurtjes en insecten weg. 
Over glas(bollen) gesproken: wist je trouwens 
dat je glas ook gratis kan deponeren op het 
recyclagepark (Sluizenstraat 123)? Is een 
glasbol vol, dan zijn er dus best wel wat 
opties. Je kan het glas weer mee naar huis 
nemen, maar je kan ook op zoek gaan naar 
een andere glasbol of je rijdt dus even naar 
het recyclagepark. Het glas naast de glasbol 
zetten is geen alternatief! Dat is sluikstort en 
wordt beboet met een GAS-boete. 

Een overzicht van alle glasbollen in onze ge-
meente vind je op www.schoten.be/huisvuil. 
 

Zwerfvuilacties
Geïnspireerd door het voorbeeld van deze 
jonge duurzame helden? Zet dan zelf een 
zwerfvuilactie op poten en overtuig zoveel 
mogelijk buren om mee te doen. Via www.
schoten.be/zwerfvuilactie krijg en/of ontleen 
je gratis opruimmateriaal zoals prikkers, hand-
schoenen en vuilniszakken. Het verzamelde 
zwerfvuil mag je als particulier nadien gratis 
op het recyclagepark binnenbrengen. 

De gemeente haalt gratis het opgeruimd 
zwerfvuil op voor verenigingen en scholen.

Operatie Proper is een beloningssysteem voor scholen en jeugdverenigingen die zich 
gedurende het schooljaar inzetten om zwerfvuil duurzaam aan te pakken . daarbij 
krijgen ze ondersteuning van Mooimakers (het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil) bij 
het opstellen van een actieplan, met opruimmateriaal en met educatieve pakketten . 
de volgehouden inspanningen worden nadien financieel beloond . 

Vijf scholen krijgen cheque als dank voor 
deelname aan Operatie Proper

Enkel gecremeerde dieren kunnen een plekje 
krijgen op de dierenrustplaats. Het begraven 
van dieren is niet toegestaan, net zoals het 
plaatsen van monumentjes, knuff els, bloemen 
of andere zaken.

Wie van zijn of haar huisdier afscheid wil ne-
men op de dierenrustplaats, neemt daarvoor 
eerst contact op met de milieudienst. Je krijgt 
dan een lijstje met voorwaarden.

milieudienst@schoten.be - 03 680 04 62

Je huisdier maakt jarenlang deel uit van je gezin . 
Maar bij het overlijden van je gezelschapsdier 
was er tot voor kort weinig mogelijkheid tot 
rouwen en afscheid nemen . Het gemeentebe-
stuur zorgt er nu voor dat overleden (kleine) 
huisdieren van iedere Schotense dierenliefheb-
ber een laatste rustplekje kunnen krijgen .  

Een laatste rustplaats voor je huisdier

Heb jij ze al gespot? de glasbollen in onze gemeente zijn vernieuwd . de vale, afgeschenen glasbollen zijn vervangen 
door nieuwe, duurzame blauwe glasbollen uit HdPE (Hoge dichtheid Polyetheen) . dat materiaal is honderd procent 
recycleerbaar én bestand tegen regen en zon .   

Glasbollen in een nieuw jasje

of vaker het zwerfvuil op de terreinen van de 
school en daarrond op te ruimen. Daarnaast 
werden er ‘grote klaspoetsen’, ‘afvalwandelin-
gen’, sorteerdozen en zelfs mascottes in het 
leven geroepen. Zo zorgden ze samen voor 
een nettere schoolomgeving. 

Binnenkort zal in alle sereniteit de dieren-
rustplaats openen in de Patappeltorenweg. 
Je vindt de zone achteraan het Wytschot, ter 
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[ CULTUUR ]

INFOSCHOTENDECEMBER

De Dag Van De Academies 2022 staat in 
het teken van ‘REMAKE’: hermaak, herdenk, 
herspeel, herschrijf, herteken, herschilder, 
herdans, hergebruik… Het gaat over voor-
beelden volgen, herhalen om te leren en 
bestaande inzichten omzetten naar nieuwe 
ideeën. De Academie is als deeltijds kunst-
onderwijs immers de plaats waar leerlingen 
in contact komen met oude meesters, 
componisten, theaterteksten en/of dansers 
en deze op hun beurt weer tot leven brengen 
op een nieuwe en persoonlijke manier . 

Met de voeten stevig verankerd in de traditie, 
onderzoekt de Academie hoe kunst ons 
vandaag verbindt: met onszelf, de ander en 
de wereld. Op deze hoogdag voor academies 
zorgt de Academie voor activiteiten op de 
campus Beeld en Podium. 

Omcirkel alvast zaterdag 19 februari 2022 
in je agenda, concrete informatie volgt 
binnenkort via www.academieschoten.be 
en de sociale media van Academie Schoten.

WWW.ACADEMIESCHOTEN.BE

ACADEMIE SCHOTEN  BEELD  MUZIEK  WOORD  DANS  /  JOZEF VAN CRAENSTRAAT 4  /  VORDENSTEINSTRAAT 47  /  T 03 685 02 56  
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de eindejaarswensen van de 
Academie zijn er weer!
Schotenaren weten het: al jaren staan de producties van de Academie garant 
voor kwaliteit en veelzijdigheid . Na een jaar stilte kunnen onze kunstenaars in 
spe jullie eindelijk terug uitnodigen om samen Kerst en Nieuwjaar te vieren! 
Ze trakteren je graag op een programma vol gezelligheid, licht en warmte . Kom 
jij mee genieten?

ANGELS’ CAROL 
KERSTCONCERT

De leerlingen van de Academie brengen je op 
woensdag 22 december in hemelse sferen 
met hun benefi etconcert Angels’ Carol. Wist 
je dat het woord ‘angel’ afstamt van het 
Griekse woord ‘angelos’? Het betekent bode of 
boodschapper en dat is niet toevallig, want het 
waren de engelen die de geboorte van Christus 
verkondigden. ‘Carol’ is het Engelse woord voor 
kerstlied, maar betekent ook vreugde. Met deze 
twee mooie woorden wil de Academie haar 
vreugde uitzingen om terug samen te mogen 
musiceren en dit te delen met heel Schoten!

Wat kan je verwachten? Maar liefst vier 
koren uit de zangafdeling van de Academie 
treden aan met hun engelenstemmen. Ze 
worden begeleid door twee pianisten en de 
leerlingen harp. 

Woensdag 22 december, 20 uur
Sint-Cordulakerk
De opbrengsten van dit concert gaan 
naar TEJO Schoten.
Meer informatie: www.academieschoten.be.

PAS dE QUOI
NIEUWJAARSCONCERT

Goede wensen tijdens de maand januari 
winnen aan kracht als ze voorzien zijn van 
de juiste klanken en akkoorden, daar is 
de Academie van overtuigd. Naar aloude 
traditie verwent ze jou daarom weer met twee 
nieuwjaarsconcerten. Dirigent Walter Mertens 
en orkest Pas de Quoi zijn ondertussen een 
vaste waarde op dit muzikale feest. Ze worden 
bijgestaan door een blazersensemble en het 
slagwerkensemble Lesmalo. 

De sfeer wordt gezet met muziek van onder 
andere Mozart, Smetana, Shore, Morricone 
en Mertens. De woordleerlingen leiden je met 
plezier doorheen het programma en de leerlin-
gen dans zorgen voor ritmische intermezzo’s.

Zaterdag 22 januari 2022, 14 uur en 16 uur, 
Cultuurcentrum De Kaekelaar 
Reserveer vooraf je tickets via 
www.academieschoten.be. Prijs: 3 euro.

Covid Safe
Hou bij je bezoek aan (een van) de concerten 
rekening met de geldende coronamaatrege-
len, dit wil zeggen: het tonen van een geldig 
Covid Safe Ticket en het dragen van een 
mondmasker is verplicht. 

Alle laatste praktische info vind je op www.
academieschoten.be. 

dag van de Academies
Noteer alvast in je agenda: dag van de Academies op 19 februari 2022

THE KIdS ARE 
ALRIGHT 
EXPO

De titel van deze expositie, een ludieke 
knipoog naar het gelijknamige nummer van 
de Britse rockband The Who (1965), verwijst 
naar de jongeren in de academie. Ondanks 
de aanhoudende coronapandemie staan ze 
er wekelijks, boordevol enthousiasme en 
met een hoofd vol creatieve plannen! Het 
resultaat van hun werk in het ‘lab’ kan je 
bewonderen tijdens de tentoonstelling.

Nog tot 21 december 2021  
in foyer De Kaekelaar
Meer informatie op 
www.academieschoten.be.
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[ ERFGOED ]

De cameraman toont ons trots een lijst van zijn 
verwezenlijkingen: iedere opname kreeg netjes 
een titel en werd chronologisch gerangschikt. 
Meer dan 400 video’s, goed voor 300 gigabyte, 
fi lmde Marc in zijn carrière bij elkaar. Dankzij 
de moderne technologie staan ze nu allemaal 
op één compacte harde schijf verzameld. Die 
werd op 28 oktober plechtig overhandigd aan 
heemkundige kring SCOT, volledig rechtenvrij. 

“SCOT heeft een heel uitgebreide beeldbank, 
waar duizenden foto’s over Schoten kunnen 
worden bewonderd”, vertelt Marc, die ook 
lid werd van de vereniging. “Maar tot voor 
kort had de heemkundige kring nog geen 
bewegende beelden in haar archief. Daar 
komt nu in een klap verandering in, al moeten 
we wel nog technisch bekijken hoe we de 

fragmenten toegankelijk kunnen maken voor 
de Schotenaren.” 

300 .000 frank
Ongeveer 80 procent van de geschonken 
filmpjes werd door Marc zelf ingeblikt. De 
overige 20 procent zijn gekregen beelden 
die hij dan digitaliseerde, zoals bijvoorbeeld 
een fragment van de Midzomerfeesten 
Koningshof in 1947. “Honderden reportages 
heb ik gefi lmd”, glundert Marc. “Beroepshalve 
zat ik veel in Antwerpen voor ATV, maar ook in 
Schoten heb ik veel momenten ingeblikt. Ik 
vind dat heel belangrijk, om momenten voor 
later te bewaren.”

“Ik herinner me nog goed wanneer ik mijn 
allereerste digitale montage maakte, in 1999. 
Ik was een van de eersten in de buurt die 
dat kon. Dat was duur, want het toestel dat 
ik daarvoor aangekocht had kostte toen zo’n 
300.000 frank.” Omgerekend is dat vandaag 
ongeveer 7.500 euro. 

“20 jaar geleden stond digitale videomontage 
nog in zijn kinderschoenen. De digitale revo-
lutie heb ik dus van dichtbij meegemaakt. 
Vandaag is alles veel sneller en eenvoudiger 
geworden.” 

Pensioen
Nu is het tijd voor een welverdiend pensioen 
voor Marc Rombouts. “Niets moet nog, en 
alles mag”, zegt hij zelf. Al zal video ook na 
zijn pensionering nog deel blijven uitmaken 
van zijn leven: “Ik ga zeker blijven fi lmen om 
het archief van SCOT aan te vullen. En ook 
het digitaliseren van oude videobanden, oude 
8mm-fi lms en dia’s blijf ik graag doen.” 

De cirkel is dus rond: Marc maakte ooit van 
zijn hobby zijn beroep, en nu van zijn beroep 
weer zijn hobby. 

Wie nog oude video’s heeft liggen, mag Marc 
Rombouts contacteren via marc_rombouts@
pandora.be. 

Cameraman Marc Rombouts 
schenkt enorm archief aan SCOT

Marcs 
Memorabele 
Momenten

100 jaar Scheldeprijs 
“Sinds mijn twaalfde heb ik geen enkele 
editie van de Scheldeprijs gemist”, verklaart 
Marc trots. “Vanaf de jaren ’90 filmde ik 
ook steevast op deze offi  cieuze Schotense 
feestdag. In 2007 stelde ik samen met wie-
lerkenner René Vermeiren een DVD samen 
over 100 jaar Scheldeprijs. Maanden hebben 
we daaraan gewerkt. Het resultaat? Een fi lm 
van 50 minuten lang, vol oude en nieuwe 
beelden, foto’s en interviews – ik mocht 
zelfs Rik Van Looy en Eddy Merckx voor mijn 
camera zetten.” 

Afscheidsviering 
burge meester Sebrechts
Van 1983 tot 2003 droeg Tony Sebrechts 
de burgermeestersjerp in Schoten. “Naar 
aanleiding van zijn afscheidsviering be-
dachten we samen met de gemeentelijke 
communicatiedienst een lokale tv-zender TV 
Schoten. Burgemeester Sebrechts werd toen 
in een ‘live talkshow’, compleet met publiek, 
ontvangen. Er werden door mij samenge-
stelde reportages getoond en herinneringen 
aan zijn twintigjarig burgemeesterschap 
opgehaald”, vertelt Marc. “Zoals het een 
echte (fictieve) tv-zender betaamt, werd 
deze show ook opgenomen met maar liefst 
drie camera’s en met mij als regisseur!” De 
beelden werden nadien door Marc verwerkt 
in een volwaardige tv-afl evering. 

Brand Hapag Oil 
 “Een van mijn meer spectaculaire ervaringen 
is de brand bij Hapag Oil in 1991, een bedrijf 
dat olie verwerkte en dat aan Schoten Vaart 
lag. Dat was een van de grootste branden 
die ooit in Schoten gewoed heeft”, vertelt 
de cameraman. “Ik hoorde vanuit mijn studio 
in de Henri Dunantlaan een knal en zag 
een grote grijze wolk. Ik ben toen met mijn 
camera op de rug op mijn fi ets gesprongen 
en in de richting van de rookpluim gefi etst. 
Wonderbaarlijk genoeg was ik als eerste ter 
plaatse, nog voor de brandweer of politie. 
Het leverde unieke beelden op.” 

de kans dat je Marc Rombouts de afgelopen 30 jaar ergens achter de camera 
in Schoten bent tegengekomen, is zeer groot . de Schotenaar begon ooit als 
hobbyist en groeide nadien uit tot zelfstandige videojournalist voor regionale 
zender ATV . daarnaast filmde  hij in zijn vrije tijd ook regelmatig op Schotense 
evenementen of gebeurtenissen .  Van al deze beelden hield hij een nauwgezet 
archief bij . “Toen ik midden in coronatijd op pensioen ging, dacht ik: dat archief 
kan ik toch niet verloren laten gaan?” 

Marc Rombouts (rechts) overhandigt zijn archief aan 
Bob Chabot van SCOT.
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masterbjjschoten 
Team Master-BJJ. 
#masterbjjfi ghter #jiujitsu #grappling #wrestling 
#sport #sporthalvordensteyn #schoten

beagle_bo2020 
Are you looking @ me?? 
#parkvanschoten #schoten #beagle #beaglelove 
#beaglelife #cutiepie #beaglesofbelgium #doglife 
#beaglesofi nstagram #dogsofi nstagram #doglove 
#dogoftheday #beagleoftheday #pictureoftheday

gerardvm .thuis 
Poëzie en Flamenco, Solglimt, 28.11.21 
@fl amencoantwerp www.fl amencoantwerp.be 
#miguelhernandez #jorindecielen #carlostheus 
#woutergorissen #homeconcert #solglimt #schoten

nousdeuxfashion 
Mijn nichtje is zo mooi. 
#nousdeuxfashion #paalstraat52 #paalstraatschoten 
#schoten #schotenleeft #schotencity #shopsmall 
#gemeenteschoten #genietvanschoten 
#gezijtvanschoten #fall2021 @janelle_dw

tiffany_en_milla 
And all at once... summer collapsed into fall. 
#autumn2021 #schoten #brunchtime #millaliefde 
#2years5months

INFOSCHOTENDECEMBER

restaurantvilladoria 
And suddenly it’s Monday again… 
Full focus by Chef Johan De Pauw! 
#restaurant #villadoria #schoten #schotenleeft 
#gaultmillaubelgium #michelin @projected_by_m

ilsandyou 
Zalig gewandeld. Bedankt dat jullie erbij waren. 
#herfstwandeling #teaminbalanza #natuurschoten 
#fi tcorner #schoten

grassrootslacrosse 
Wanneer een helm verplicht is volgens de pumptrack-
regels... Kun je tegelijk promotie voor lacrosse doen. 
@europeanlacrosse @nederlandlacrosse 
@belgiumlax @antwerparmadillos #pumptrack 
#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 
volgende keer? deel dan je beste 
foto’s via # schoten!
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tom_thetraveladdict 
Herfstkleuren in Schoten.
#belgium #belgie #schoten #autumncolours 
#autumnvibes #naturephotography #photography 
#beautiful #natureisbeautiful #savetheplanet 
#savethetrees #orange #herfst

INFOSCHOTENDECEMBERINFOSCHOTENDECEMBERINFOSCHOTENDECEMBER

jahir_ruben 
My little model. A cloudy/sunny day in Schoten. 
#parkvordenstein #vordenstein #schoten 
#gemeenteschoten #belgium

Colofon
Info Schoten is een uitgave van het Schotense gemeen-
tebestuur en wordt gedrukt op 100% gerecycleerd papier 
met vegetale inkten. Verantwoordelijk uitgever is het 
college van burgemeester en schepenen.

Redactie: Laura Delandsheer en communicatiedienst 
Foto's: Paul De Groot, Unsplash, Freepik
Opmaak: www.X-OC.com

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 maart. Raadpleeg voor 
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de 
Bode van Schoten en www.schoten.be.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Je kan de agenda’s en besluiten van onze bestuursorga-
nen online raadplegen via schoten.meetingburger.net. 
Op dit platform lees je de recente stukken van de 
gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, 
schepencollege en vast bureau. Voortaan kan je ook 
naar de tussenkomsten van de gemeenteraadsleden 
luisteren op schoten.notubiz.be.

WIJ WERKEN OP AFSPRAAK
De diensten van het gemeentehuis en het OCMW werken 
op afspraak. Voor een afspraak met de sociale dienst 
van het OCMW contacteer je info@ocmwschoten.be of 
bel je 03 680 06 40. Voor alle andere afspraken maak 
je online een afspraak via www.schoten.be/afspraak 
of bel je tijdens de openingsuren naar 03 680 09 00. 

E-LOKET
Veel attesten en formulieren kan je online aanvragen 
via ons e-loket: www.schoten.be/loket.

Handige nummers
Gemeentehuis  03 680 09 00
OCMW/ Sociale dienst 03 680 06 40
Huis van het Kind 0499 92 62 36
Lokale dienstencentra:
- ’t Dorp 03 680 07 77
- Cogelshof 03 644 67 94
Bibliotheek 03 680 17 10
Academie 03 685 02 56
Cultuurcentrum 03 680 23 40
Groene Lijn (vragen over afval) 0800 94 039
Politie 03 680 12 70
Brandweer 03 685 32 29
Inspraak/Klachten 03 680 09 77

De komende weken zal Jeugdhuis Kaddish  weer 
dienstdoen als rustige studieplek tijdens de 
blokperiode. Studenten kunnen vanaf maandag 3 
januari 2022 elke dag (ook in het weekend) tussen 
9 en 18 uur in het jeugdhuis terecht om te studeren. 
Inschrijven is wel verplicht. Dat kan via www.
kaddish.be. Wist je dat Kaddish onlangs door MNM 
verkozen werd tot studentvriendelijk jeugdhuis? 
Daar studeren is toch veel toff er dan thuis!

Jeugdhuis Kaddish voorziet stopcontacten, wifi 
en ontsmettingsmiddel. Je kan mits een vrije 
bijdrage ook gebruik maken van een waterkoker 
en koffiezet. Na afloop was je wel je gebruikte 
koffi  etas af. Naast je eigen leerstof breng je zelf 
ook je eigen drankjes of versnaperingen mee. De 
toog is uiteraard gesloten. 

Met je neus in de boeken 
Zijn alle studieplaatsen in jeugdhuis Kaddish 
volzet of studeer je gewoon liever letterlijk tussen 
de boeken? Dan is de bibliotheek als studieplek 
echt iets voor jou. Tijdens de openingsuren van de 
Braembibliotheek kan je er terecht in de bib zelf of 
in het polyvalent lokaal. Vooraf inschrijven is niet 
nodig. Hou je wel aan volgende afspraken: 
• 1 persoon per tafel
• mondmasker verplicht
• ontsmet je werkplek
• het raam blijft geopend

We wensen alle studenten alvast veel succes met 
de blok en de examens! 

Studeren op locatie: 
goed voor de concentratie

sint_michiel_schoten 
Pistolekestijd! Samen op school ontbijten op de 
Dag van de jeugdbeweging! 
#topcollegas #dagvandejeugdbeweging2021 
#ontbijt #pistoletjes #sintmichielscollegeschoten 
#schoten"

[ VARIA ]

Komen de muren ook op jou af tijdens de blok? 
Is je wifi niet stabiel? Of is het onmogelijk om in 
stilte te studeren met je thuiswerkende ouders? 
Er zijn verschillende redenen om in JH Kaddish te 
komen studeren .
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[ CULTUURCENTRUM SCHOTEN ]

Agenda

Dinsdag 14 december  14u De Kaekelaar Corpus Christi  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Dinsdag 14 december  20u De Kaekelaar Corpus Christi  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Woensdag 15 december  14u De Kaekelaar The Secret Garden (9+)  Grabbelpas� lm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Donderdag 16 december  20u Kasteel van Schoten  Madou   Kasteelconcert Laatste tickets
Zondag 19 december  11u Kasteel van Schoten  Le nuove muzische  Aperitiefconcert door Sospiri Ardenti
Woensdag 22 december  20u De Kaekelaar  Belpop Bonanza Schoten  Muziek door Jan Delvaux en DJ Bobby Ewing (FOTO)
Donderdag 6 januari  15u De Kaekelaar  Thelonious (6+)  Muziek door Zonzo Compagnie
Zondag 9 januari  11u De Kaekelaar  De jonge yeti (6+)  Kinder� lm
Dinsdag 11 januari  14u Op locatie  Rubenshuis: Palazzo aan de Schelde  Uitstap Uitverkocht 
Vrijdag 14 januari  20u De Kaekelaar  De reuzendoder van Ernest Hemmingway  Theater Uitverkocht
Zaterdag 15 januari  14u Op locatie  Rubenshuis: Palazzo aan de Schelde  Uitstap Uitverkocht
Zondag 16 januari  11u Kasteel van Schoten  Gold in the sky  Aperitiefconcert door Luna Voltas
Dinsdag 18 januari  14u   De Kaekelaar  Drunk  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Dinsdag 18 januari  20u De Kaekelaar  Drunk  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Woensdag 19 januari  14u De Kaekelaar  Engel (8+)  Grabbelpas� lm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Donderdag 20 januari  20u Kasteel van Schoten  Silhouette  Kasteelconcert door Lili Grace
Zondag 23 januari  15u De Kaekelaar  Zwanen (7+)  Kindertheaterdoor Bryggen – Bruges strings, Hanne Struyf en Pantalone
Vrijdag 28 januari  20u De Kaekelaar  Boek-steen-papier  Theater door Annelies Van Hullebusch
Zondag 30 januari  14u De Kaekelaar  Het uur blauw  Theater door Johan Terryn
Zaterdag 5 februari  13u Op locatie  Kunst? ’T Zit in de familie (6+)  Uitstap Laatste tickets
Zondag 6 februari  11u Kasteel van Schoten  Kleppen en Snaren  Aperitiefconcert door Duo Eolienne
Donderdag 10 februari  20u De Kaekelaar  Boy  Theater door Kyoko Scholiers Uitverkocht
Dinsdag 15 februari  10u Kasteel van Schoten  César Franck: een belg in Parijs  Cursus i.s.m. Amarant
Donderdag 17 februari  20u De Kaekelaar  Nu het nog kan  Theater door Martha!tentatief Uitverkocht
Dinsdag 22 februari  14u  De Kaekelaar  Portrait de la jeune � lle en feu  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Dinsdag 22 februari  20u De Kaekelaar  Portrait de la jeune � lle en feu  Film i.s.m. HV en Seniorenraad
Woensdag 23 februari  14u De Kaekelaar  Yakari (6+)  Grabbelpas� lm i.s.m. Jeugddienst Schoten
Donderdag 24 februari  20u De Kaekelaar  Oud zeer  Klassieke muziek door Jan Swerts en Illuminine (VP)
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