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Sluitingsdagen 
gemeentelijke 
diensten
Binnenkort komt de paashaas weer op 
bezoek. Naar aanleiding van de feestdagen 
rond Pasen passen we onze gemeentelijke 
dienstverlening aan, want ook wij smullen 
graag van de paaseitjes.

Het gemeentehuis is gesloten op:
•	 woensdag 6 april 2022 (Scheldeprijs): 

vanaf 13 uur. Onze diensten blijven wel 
telefonisch bereikbaar tot 15.30 uur. 

•	 maandag 18 april 2022 (Paasmaandag)

Het administratief centrum van het OCMW 
is gesloten op:
•	 maandag 18 april 2022 

De begraafplaats is geopend tijdens de 
Scheldeprijs, maar omwille van de wielerwed-
strijd moeilijk bereikbaar. De begraafplaats 
is gesloten op:
•	 maandag 18 april 2022

Het recyclagepark is gesloten op:
•	 woensdag 6 april 2022 (Scheldeprijs)
•	 maandag 18 april 2022 (maandag is vaste 

sluitingsdag)

De Groene Lijn (0800 94 039 voor alle 
afvalvragen) kan je niet bereiken op:
•	 maandag 18 april 2022

De administratieve diensten van Lokaal 
Dienstencentrum ’t Dorp en Lokaal Diensten-
centrum Cogelshof zijn gesloten op:
•	 maandag 18 april 2022

De buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof 
blijven op feestdagen geopend. Het menu 
en de meest recente informatie over de 
openingsuren en de geldende coronamaat-
regelen vind je op www.metsense.be.

De Braembibliotheek en het bibfiliaal 
Deuzeldlaan zijn gesloten op:
•	 maandag 18 april 2022

[ varia ]

infoSchotenmaart

Het gemeentebestuur maakte daarvoor 
300.000 euro vrij. Vooral voor de wijken Sas 
6 en Koningshof zijn de nieuwe bruggen een 
belangrijke troef. De Schotenaren uit die wijken 
moeten voortaan geen lange omweg meer 
maken om het kanaal over te steken. 

Beide bruggen worden deze week geplaatst en 
zijn kort daarna klaar voor gebruik. 

voor het eerst 
naar (een andere) 
school?
Gaat jouw kind binnenkort voor het eerst 
naar (een andere) school? Denk er dan aan 
dat alle lagere scholen in Schoten sinds 
2019 met een aanmeldsysteem werken. 
Gedaan met wachtrijen aan de schoolpoort. 
Via het digitaal aanmeldsysteem krijgt elk 
kind evenveel kans om in de school van zijn 
of haar keuze terecht te komen.

Alle kinderen met geboortejaar 2020 die 
voor de eerste keer worden ingeschreven, 
moeten aangemeld worden via schoten.
aanmelden.in. Ook kinderen geboren in 
oktober, november of december 2020, 
die pas met school starten in schooljaar 
2023-2024 moeten nu al aangemeld worden 
via het digitaal aanmeldsysteem. Wil jouw 
kind graag veranderen van lagere school 
(ongeacht geboortejaar)? Dan moet dit ook 
gebeuren via het aanmeldsysteem.

Twee stappen
Je schrijft je kind in voor een Schotense 
school in twee stappen: eerst aanmelden, 
dan inschrijven. Nog tot en met dinsdag 
29 maart 2022, 17 uur kan je je kind 
aanmelden voor een kleuter- of lagere school 
waar geen broer of zus ingeschreven is. De 
aanmeldperiode voor kinderen met voorrang 
is ondertussen verstreken. 

Wat heb je nodig?
•	 Rijksregisternummer van je kind
•	 Een computer met internet.

Nadat alle aanmeldingen zijn gebeurd, 
wijst het systeem alle kinderen toe aan 
een school. Daarna krijg je een brief met 
praktische informatie om je kind op de 
toegewezen school in te schrijven. 

Meer informatie
Hulp nodig bij de aanmelding van je kind? 
Dan kan je terecht bij het Huis van het Kind,
Sint-Cordulaplein 2, van maandag tot vrijdag 
van 8.30 tot 10 uur en van 15.30 tot 16.30 
uur. Op woensdag kan je er bijkomend terecht 
van 8.30 tot 12.30 uur en 13.30 tot 16.30 uur

Ook op afspraak: 03 680 33 55
huisvanhetkind@schoten.be
www.schoten.be/huis-van-het-kind

Of raadpleeg de infobrochure op www.
schoten.be/huis-van-het-kind/onderwijs/
aanmelden. 

we zijn

GESLOTEN

Nieuw nummer Cardstop
Card Stop, het nummer dat je belt wanneer je je bankkaart wil blokkeren, heeft 
een nieuw nummer. Voortaan bel je 24/7 naar het nummer 078 170 170.

Dankzij de diensten van Cardstop kan je bij verlies, diefstal of phishing verschillende 
betaalinstrumenten (kredietkaarten, lunchpasses, tankkaarten…) blokkeren. Door 
het nieuwe nummer zijn er geen extra kosten meer verbonden aan die dienst.

Eindelijk weer over 
water wandelen
De sluisovergangen over het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten 
mogen omwille van veiligheidsredenen niet langer gebruikt 
worden door voetgangers. De sluizen worden sinds kort 
vanop afstand aangestuurd, waardoor er ter plaatse geen 
sluiswachter meer is om de veiligheid van voetgangers te 
garanderen. Daarom nam het Schotense gemeentebestuur 
het initiatief om zowel ter hoogte van sluis 6 als sluis 8 een 
voetgangersbrug voorzien van fietsgoten te bouwen. 
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Binnenkort 
in Schoten:
de E-deelfiets
Vanaf september neem je ook de elektrische 
deelfiets voor je verplaatsingen binnen en 
rond Schoten. Het gemeentebestuur stapt 
mee in een project van de vervoersregio 
Antwerpen dat korte verplaatsingen over 
gemeentegrenzen heen duurzamer wil 
maken. 

In het vroege najaar zal je de hippe oranje 
fietsen van ‘Donkey Republic’ op drie ver-
schillende locaties in onze gemeente kunnen 
nemen. Er komen dropzones in de omgeving 
van de Markt, De Zeurt en in de wijk Deuzeld. 
Goed om te weten: de e-deelfietsen kunnen 
enkel in een dropzone achtergelaten worden. 
Om de elektrische deelfietsen te kunnen 
gebruiken, installeer je een app die je toelaat 
de fiets te ontgrendelen. De fietsen halen 
een maximumsnelheid van 25 kilometer per 
uur en kunnen met een volledig opgeladen 
batterij zo’n 100 kilometer afleggen. De 
fietsen worden onderhouden en voorzien 
van opgeladen batterijen door Kunnig, een 
sociale tewerkstellingplaats. 

Het project start met 18 e-deelfietsen. In 
de volgende editie van Info Schoten lees je 
alle details over abonnementen, kostprijs 
en gebruik. 

Groeien binnen 
de lijntjes
De natuur ontwaakt stilaan en schiet in bloei 
en groei. Al die lentekleuren zijn een lust voor 
de zintuigen, maar denk eraan jouw bomen, 
hagen en planten op tijd en stond eens bij 
te snoeien. Overhangende takken, een hoop 
klimop die aan de benen kietelt of blaadjes 
die verkeersborden verstoppen: het is niet 
alleen vervelend, maar ook strafbaar met 
een GAS-boete. Tijd dus voor de snoeischaar!
Lees alle bepalingen in het politiereglement 
(afdeling 1.7 planten) op www.schoten.be/
politiereglement. 

Deze ‘Pizzapunten’ zijn vuilnisbakken speci-
fiek voor pizzadozen. In de vuilniscontainer 
is een gleuf gesneden waar een (grote) 
pizzadoos perfect in past. In de gewone 
straatvuilbakken passen ze enkel wanneer 

we zijn

GESLOTEN

je ze goed opvouwt. Je vindt de pizzapunten 
aan de bib, in de Paalstraat ter hoogte van 
Leonidas en in het Gelmelenpark. Niet 
toevallig de locaties waar al eens graag van 
een pizza gesmuld wordt. 

Pizzapunten verzamelen pizzadozen
Dat de Schotenaar wel eens een pizzaatje lust, is te merken aan het aantal (afhaal)pizzeria’s in onze 
gemeente. Helaas is het soms ook te merken aan de rondslingerende pizzadozen op ons openbaar domein. 
Door de installatie van ‘Pizzapunten’ willen we dit zwerfvuilfenomeen tegengaan.

Schoten doet haar naam van Kastelengemeente weer alle eer aan. In het gemeentepark kan je, in de schaduw van het Kasteel 
van Schoten, een imposant speelkasteel ontdekken. Ridders, draken, prinsen en prinsessen: aan jullie om het te veroveren!

3
6   6

6



Onze redactie geeft drie VIP-duo-tickets weg.

Bezoek de Facebookpagina van gemeente 
Schoten.

Open het bericht over deze wedstijd bovenaan 
de pagina.

Post in de reacties je leukste 
Scheldeprijsherinnering of post een leuke foto.

Winnaars worden verwittigd op 28 maart. Met het 
ticket krijg je vanaf 14u30 toegang tot de receptie in 
het VIP Café aan het rondpunt met de Kasteeldreef.

WIN! 

1. 
2. 
3. 

Churchilllaan

Calesbergdreef Theofiel van
Cauwenberghslei
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Merksem

Schoten

Na afloop van de wedstrijd 
zakken de feestbeesten af naar 
'Iedereen VIP'. Een groot 
openlucht volkscafé in de 
Kasteeldreef ter hoogte van het 
rondpunt. Rond 18u30 gaan de 
deuren open. Muziekgroep 
Domino en een DJ voorzien 
muziek tot 21u. De toegang 
is gratis voor iedereen en 
er zijn drank- en eetkraampjes. 
Groot feest!

HOEK RODEBORGSTRAAT 
EN GELMELENSTRAAT
Na een fotogenieke doortocht 
onder de boog van het 
Marktplein komen de renners in 
de Gelmelenstraat terecht, waar 
ze recht op je af lijken te rijden 
voordat ze een scherpe bocht 
richting Rodeborgstraat nemen. 
Beste plekje? Aan voormalig 
restaurant El Rincon. 

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

VILLERSLEI
Op de Villerslei (ter hoogte van 
de Sluizenstraat) zie je de 
renners via brug 14 de Vaart 
oversteken. Ter hoogte van de 
Lindenlei kan je de atleten de 
bocht richting Alfons Servaislei 
zien nemen. 
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KRUISPUNT 
VAN DE KAAK MET DE 
WIJNEGEMSTEENWEG
Op het kruispunt met de Kaak en 
de Wijnegemsteenweg zie je de 
renners recht op je afkomen om 
ze dan na een scherpe bocht te 
zien wegrijden.

THEOFIEL VAN 
CAUWENBERGHSLEI
De renners passeren de Theofiel 
Van Cauwenberghslei na twee 
bochten gemaakt te hebben. De 
baan heeft hier ook een lichte 
hellingsgraad, waardoor de 
sportmannen ietsje trager 
voorbij rijden. Wil je je 
sportidool eens van dichtbij 
zien, dan is dit een leuk plekje. 

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

MARKTPLEIN
Je kan de koers volgen op een 
groot scherm. En na de aankomst 
ligt het epicentrum van het 
feestgedruis op het marktplein!

CHURCHILLLAAN
Aankomst mannen tussen 17u 
en 17u30. Aankomst vrouwen 
tussen 15u en 15u30.
Er is dit jaar geen VIP-tent in 
het gemeentepark. In plaats 
daarvan zijn er vier VIP-zones 
verspreid over de Churchilllaan. 
Bezoek www.scheldeprijs.be 
voor alle VIP-formules.

CHURCHILLLAAN
De eindspurt wordt ingezet.

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

METROPOOLSTRAAT
Mogelijke waaiervorming.

BROEKSTRAAT (WIJNEGEM)
De renners trotseren hier een 
kasseistrook van 1700 meter. 
Zwaar voor de benen, dus de 
koers vertraagt hier. Ideaal om 
je favoriete atleet wat langer van 
dichtbij te kunnen bekijken of 
een bemoedigend woordje toe 
te spreken.
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Wie wordt de winnaar 
van de Scheldeprijs 
2022?

?

110e SCHELDEPRIJS
6 APRIL 2022, SCHOTEN

HOEK EDUARD STEUR-
STRAAT-CALESBERGDREEF
Tijdens de laatste ronde wordt 
het hier menens. 
De sprintersploegen vechten 
hier voor een goede positie 
omdat het verderop versmalt. 

5

Brug 14

6

TIP 

Alles blijft onder voorbehoud van de coronamaatregelen die op dat moment gelden. Surf 
voor het meest actuele overzicht naar www.scheldeprijs.be of www.schoten.be/scheldeprijs.

DE 13 BESTE PLEKKEN OM VAN DE SCHELDEPRIJS TE GENIETEN
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Een malse hamburger van Filet d’Anvers, op smaak 
gebracht met een unieke kruidenmix van Evlier, een 
plakje smakelijke Schotenaar-kaas en heerlijke truffel-
mayonaise, geserveerd met knapperige kroketjes: dat 
is Den Burger van Schoten. Begin je al te watertanden? 
Wij trakteren met een foodtruck voor jouw klas, team 
of club. Ontdek snel hoe je kan winnen!

1. Ga creatief aan de slag met ‘Den Burger van 
Schoten’. Een gekke foto, een knap kunstwerk, 
een gedicht… laat je fantasie de vrije loop en 
stuur je creatie in via www.schoten.be/wedstrijd-
den-burger. Dit kan nog tot en met 20 maart 2022.

2. Roep zoveel mogelijk vrienden, ouders, klasgenoot-
jes, collega’s en clubleden op om op jouw inzending 
te stemmen vanaf 21 maart 2022. Stemmen kan via 
het formulier op de website tot en met 3 april 2022.

3. Smullen maar! De inzending met de meeste stem-
men wordt getrakteerd op woensdag 20 april 2022 
op een goedgevulde foodtruck van Den Burger van 
Schoten voor zijn of haar clubleden, team of klas.

Veel succes!

Door Schoten ge(s)maakt
Den Burger van Schoten, dat is ons exclusief 
streekgerecht, volledig binnen onze gemeentegren-
zen gemaakt en gesmaakt. Het is een project van 
onze dienst Lokale Economie in samenwerking 
met vijf voedingsproducenten uit onze gemeente: 
Evlier, Manna, De Kaaspoort, L. Michielssen en 
Kelderman. Heb je eerst wat inspiratie nodig voor 
je aan onze wedstrijd meedoet? Je kan in heel wat 
Schotense horecazaken je tanden zetten in deze 
100% lokale culinaire creatie. Een overzicht vind je op 
www.schoten.be/denburgervanschoten.

En, psst: wist je dat er ook een leuke fietsroute is 
die je langsheen alle bedrijven brengt die hebben 
bijgedragen aan Den Burger van Schoten? Download 
het routeplan op bovenstaande website. 

Alle UiTPAS-activiteiten en voordelen vind je op
WWW.VANPOLDERTOTKEMPEN.BE

UiTPAS, 
ALTIJD IETS 

OM NAAR UiT 
TE KIJKEN

KOOP NU 
JE UiTPAS!
EN ONTVANG METEEN MOOIE 
WELKOMSTCADEAUS 

MET JE UiTPAS OP ZAK
spaar je punten bij elke  
UiTPAS-activiteit

kan je punten omruilen 
voor een korting, geschenk 
of ander leuk voordeel

€ 5,00
voor volwassenen

€ 2,00
voor kinderen

Win een foodtruck van Den Burger van Schoten
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Enkele cijfers
•	 In vergelijking met andere gemeenten had 

Schoten een hoge responsgraad. Er kwamen 
329 meldingen binnen van 297 individuele 
gebruikers.

•	 De meeste meldingen kwamen van ouders 
van leerlingen (76%), maar ook leerlingen 
(14%) gingen aan de slag met Route2School.

•	 Het grootste deel van de meldingen gaat 
over onveilige oversteekplaatsen (24,5%), 
gevolgd door onveilige voet- en fietspaden 
(19,2%) en verkeersgedrag (15,7%).

 

Speel- en sportruimteplan wordt de leidraad 
voor sport en spel in Schoten

achter de schermen bij de 
gemeentelijke diensten
De diensten Jeugd & Gezin en Sport slaan 
de handen in elkaar om de sport- en speel-
ruimte in onze gemeente samen te beheren. 
Daarvoor werkten ze een langetermijnvisie 
uit en schreven die neer in het ‘speel- en 
sportruimteplan’. 

Door de krachten te bundelen, kunnen we 
het aanbod nog avontuurlijker maken, beter 
beheren en op de verschillende  doelgroepen 
afstemmen. Daarnaast houden ze een voet 
tussen de deur bij nieuwe verkavelingspro-
jecten, zodat speel- en ontmoetingsruimte 
in een zo vroeg mogelijk stadium mee op 
tafel ligt. Schoten is een kindvriendelijke 
gemeente waar bewegen aangemoedigd 
wordt. Dit plan zal dat nog extra benadrukken. 

[ JeUGD ]

Aan de start van het schooljaar peilden we bij scholieren, hun 
ouders en leerkrachten naar de toestand van hun dagelijkse 
schoolroute. Hoe vlot deze verloopt, welke moeilijke knoop-
punten er zijn en wat de route veiliger zou kunnen maken. 
Er werd massaal gereageerd en momenteel verwerkt het 
gemeentebestuur samen met Route2School alle meldingen 
in een schoolroutekaart.

Hoe zit het nog met de schoolroutekaart?

Na de paasvakantie 2022 lanceren we de 
schoolroutekaart. Hierop staan de veiligste, 
maar ook de minder veilige routes. Zo kan je de 
beste route naar school uitstippelen. Intussen 
onderzoekt het gemeentebestuur hoe het de 
minder veilige routes kan verbeteren. 

De Speelbabbel wordt voortaan iedere dinsdag-
voormiddag van 9 tot 11.30 uur georganiseerd. 
Ouders kunnen er elkaar ontmoeten en tips 
en ervaringen over opvoeden delen. Met het 
initiatief willen we ook spel stimuleren bij 
peuters. De kindjes kunnen er wennen aan 
een nieuwe omgeving, nieuwe indrukken en 
andere kinderen terwijl hun ouders in de buurt 
zijn. Zo is de overstap naar de kleuterschool 
minder groot. Speelgoed meebrengen is niet 
nodig. Speelotheek Foliant zorgt telkens voor 
nieuwe en uitdagende prikkels.

Meer informatie
Speelbabbel, Speelotheek Foliant, Curielaan 1
Iedere dinsdag van 9 tot 11.30 uur. Je hoeft 
niet de hele tijd te blijven. Je komt en gaat 
wanneer je zelf wilt! Gratis.
De Speelbabbel is een initiatief van het Huis 
van het Kind, OLO-Rotonde (opvoedingswinkel) 
en speelotheek Foliant. 

Drie redenen waarom de Speelbabbel een 
topidee is voor je peuter
1. Samen spelen is goed voor de sociale ont-

wikkeling, het taalvermogen en de fantasie 
van je kindje. 

2. Van spelen met elkaar leren kinderen met 
elkaar omgaan. Een belangrijke vaardigheid!

3. Je peuter kan er spelen met ander speel-
goed dan thuis en leert er nieuwe indrukken 
in een veilige omgeving te verwerken.

Drie redenen waarom de Speelbabbel fijn is 
voor mama’s en papa’s:
1. Je leert er ouders kennen met kinderen van 

dezelfde leeftijd.
2. Je kan er je verhaal kwijt, krijgt tips en 

ervaringen te horen van andere ouders.
3. De Speelbabbel gaat door in een volledig 

kindvriendelijke omgeving: de speelotheek. 
Je kan je kind dus even loslaten zonder 
ongerust te zijn! 

Samen spelen: goed voor de ontwikkeling van je kind
Nieuw in Schoten, de Speelbabbel: een ontmoetingsplek voor (groot)ouders en hun (klein)-
kinderen om samen in gesprek te gaan over opvoeding en opgroeien, maar ook voor kinderen 
van 0 tot 3 jaar om fijn samen te spelen!
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Door de open ruimte op te vullen tussen het 
huidige Academiegebouw en de oude con-
ciërgewoning aan de rechterkant, kunnen we 
de kunstschool voorzien van extra ruimte. We 
nemen ook de leegstaande conciërgewoning 
en het vroegere kinderdagverblijf ‘t Beertje 
mee op in het gebouw. Concreet komen er 
vergader- en studieruimtes, ruimte voor de 
academiebibliotheek en een kleedruimte voor 
het personeel in de voormalige conciërgewo-
ning. In het vroegere kinderdagverblijf creëren 
we twee akoestisch afgescheiden leslokalen 
en een danszaal. Tussen de conciërgewoning 
en het hoofdgebouw, waar vroeger een 
fietsenstalling voor personeelsleden stond, 
voorzien we een ruim personeelslokaal.  

Dansen onder eigen dak
Vooral bij een eigen danszaal wou de Academie 
al lang een vinkje zetten. “In afwachting van 
een eigen danszaal huurt de gemeente voor 
ons danszalen op externe locaties”, vertelt 
Thomas Sels van de Academie. “Een danszaal 
onder eigen dak heeft als voordeel dat we geen 
huurgelden meer moeten betalen. Ook het 
onderhouden en poetsen van de zaal zal nu 
veel vlotter verlopen. Bovendien was een eigen 
danszaal een voorwaarde van de minister bij 
het opstarten van een dansrichting in Schoten.” 
Daarnaast biedt het natuurlijk ook voor de 
jongeren en volwassenen die een dansoplei-
ding volgen interessante mogelijkheden: “De 
nieuwe zaal zal, in tegenstelling tot gewone 
sportzalen, een speciale zwevende vloer krij-
gen die veel beter schokken absorbeert. Dat 
is veel aangenamer voor onze dansers. En wie 
dat wil, kan binnenkort gemakkelijker twee 

kunstdisciplines combineren. De gehuurde 
danszalen liggen buiten het centrum en maken 
het door de verplaatsing dus moeilijk om een 
aansluitende les te volgen.”

Bij de oplettende Schotenaar gaat er mis-
schien wel een lampje branden: in het 
renovatieproject van de Marktgebouwen is ook 
een danszaal voorzien. “Dat klopt”, glimlacht 
Thomas. “Leerlingen van de Academie dansen 
binnenkort over de culturele as van de ene 
danszaal naar de andere.” 

Boren en drummen
In cijfers zien deze verbouwingswerken er 
zo uit:
•	 500 vierkante meter leslokalen en danszaal 

extra (inclusief sanitair en kleedkamers)
•	 160 vierkante meter kantoor- en perso-

neelsruimte extra
•	 100 vierkante meter studieruimtes extra
•	 Kostenplaatje: 1 miljoen euro

Voorlopig moeten de studenten muziek en 
woord even repeteren op de maat van het 
geklop en geboor van de werkmannen, maar 
verwacht wordt dat de werken oktober 2022 
afgerond zullen zijn. We zijn alvast benieuwd 
naar de eerste pirouettes op de dansvloer!

De truc met de gevelsteen
Om deze uitbreidingen mogelijk te maken, 
worden  de gevelstenen van de oude perso-
neelsfietsenstalling schoongemaakt en herge-
bruikt in de nieuwe gevel. Zo zal er bijna geen 
kleur- of stijlverschil zijn in het straatbeeld. 

renovatie 
seniorenflats: 
een indrukwekkend 
planningswerk
Het gemeentebestuur investeert 1 miljoen 
euro in de renovatie van de seniorenflats 
aan de Jozef Van Craenstraat. In een jaar 
tijd zullen de 42 flats van boven tot onder 
aangepakt worden én installeren we er 
een nieuwe lift. Om de hinder voor de 
bewoners zo beperkt mogelijk te houden, 
heeft de dienst Patrimonium een grote 
planningspuzzel gelegd.

Iedere flat wordt getrakteerd op een totaalre-
novatie: van een nieuwe keuken, badkamer 
en vloeren tot fris geverfde muren. Zowat 
alles binnenin de appartementen wordt 
aangepakt, op de beglazing en de centrale 
verwarming na. 

rotatiesysteem 
Momenteel staan er vier seniorenflats 
leeg. Een gelukkig toeval, want zo konden 
we een slim rotatiesysteem met tijdelijke 
verhuisbewegingen bedenken. De aannemer 
zal starten met de renovatie van die leeg-
staande appartementen, om daarna maand 
per maand op te schuiven naar telkens vier 
andere (bewoonde) flatjes. “De bewoners van 
de appartementen waar gewerkt wordt, kun-
nen telkens tijdelijk terecht in een van de vier 
leegstaande flats”, vertelt Christophe Buyck, 
die het project overziet. “Zo blijven onze 
bewoners toch in hun vertrouwde omgeving. 
De krachtpatsers van de Dienst der Werken 
helpen de senioren met verhuizen. In sa-
menwerking met de woonassistent proberen 
we de hinder zoveel mogelijk te beperken.” 

De aannemer krijgt telkens een maand 
de tijd om vier seniorenflats te renoveren. 
Verwacht wordt dat de werken in maart 2023 
volledig afgerond zullen zijn. De bewoners 
werden op voorhand uitgebreid geïnformeerd 
over de plannen. Uiteraard krijgt iedereen 
na de renovatiewerken zijn of haar eigen 
appartement weer terug. 

Campus Podium breidt uit!
onze academie barst niet alleen van het talent, maar barst ook bijna uit haar 
voegen . De campus Podiumkunsten in de Jozef van Craenstraat wordt daarom 
momenteel gerenoveerd . Dankzij enkele slimme ingrepen in de rechtervleugel 
krijgen de leerlingen er zo maar eventjes 800 vierkante meter ruimte bij!
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Niet elke voorstelling komt in iedere zaal 
tot zijn recht. Dat heeft te maken met de 
weerkaatsing van het geluid oftewel: de galm. 
Afhankelijk van de nagalmtijd (of akoestiek) is 
een zaal ‘droog’ en dus geschikt voor lezingen, 
toneel en bioscoopvoorstellingen of is ze ‘nat’ 
en beter geschikt voor orkesten, opera’s en 
musicals. 

Zaal De Kaekelaar in ons cultuurcentrum 
is een voorbeeld van een droge zaal met 
weinig galm die dus vooral geschikt is 
voor theatervoorstellingen en voordrachten. 
Muziekvoorstellingen komen er niet echt 
tot hun recht, zonder gebruik te maken van 
elektronische systemen. En daar knelt het 
schoentje voor sommige muzikanten, weet 
Filip Schepers, theatertechnieker. “Heel wat 
klassieke muzikanten gebruiken niet graag 
elektronische versterkers, omdat het de klank 
beïnvloedt.”

Full option
Met de nieuwe theaterzaal wil het bestuur 
vooral op het kruispunt tussen muziek en 

theater belanden en daarmee een breder 
cultuuraanbod programmeren. Het college 
van burgemeester en schepenen keurde 
daarvoor een extra investering van 150.000 
euro goed.

“Met die extra investering kunnen we van 
de nieuwe theaterzaal een ‘full option’-zaal 
maken, waar alle soorten voorstellingen 
gegeven kunnen worden: van lezingen en 
filmvoorstellingen tot opera’s en musicals. En 
dat alles zónder elektronische aanpassingen”, 
legt Filip uit. 

“We zullen werken met een gelijkaardig 
systeem zoals in zaal de Singel, waar dankzij 
wegneembare klankkaatsers, verschuifbare 
doeken en reflecterende wandpanelen de 
nagalmtijd beïnvloed wordt. Dat geeft ons 
de kans ook om muzikanten en ensembles 
uit te nodigen die niet graag werken met 
elektronische oplossingen. Denk maar aan 
jazzmuzikanten of kleine klassieke orkesten.” 

De nieuwe zaal zal plaats bieden aan ongeveer 
300 toeschouwers. 

Theaterzaal Marktgebouwen 
wordt het neusje van de zalm
Wist jij dat er een hele wetenschap zit achter de beleving van jouw theater-
ervaring? van de grootte van de zaal tot de vloerbekleding en de kunst aan de 
muren: het heeft allemaal invloed op de klank, akoestiek en beleving . Een theater-
zaal is immers zoveel meer dan een grote ruimte met rijen stoelen . om de toe-
komstige toeschouwers in de theaterzaal van de gerenoveerde Marktgebouwen 
een optimale ervaring te bezorgen, liet het bestuur een akoestiekstudie uitvoeren . 

Gelmelenhof: aannemer 
start dit voorjaar
Eind vorig jaar al zijn de sloop- en afbraakwer-
ken in en rond het Gelmelenhof afgerond. Alle 
elementen die niet tot het oorspronkelijke 
historische gebouw hoorden, waaronder de 
oude garages, zijn verwijderd. Daarnaast 
heeft een gespecialiseerde aannemer 
het volledige gebouw asbestvrij gemaakt. 
Ondertussen is ook de aannemer voor de 
verbouwingswerken gekend. De werken 
zullen ongeveer 1,5 jaar in beslag nemen. 
Daarna is het aan de Academie om er hun 
creatieve thuis van te maken! 

Hoe ver staan 
de werken in de 
Marktgebouwen?
Er is alweer een tijdje verstreken tussen 
het moment dat de infobrochure in je bus 
viel en deze Info Schoten. Wat is er in 
tussentijd gebeurd?

Er werd de afgelopen tijd vooral ach-
ter de schermen gewerkt. Zo werden er 
verschillende bestekken opgemaakt en 
goedgekeurd: eentje voor het verwijderen 
van asbest en eentje voor het strippen van 
materialen die weinig structurele impact 
hebben, zoals valse wanden, vast meubilair 
en binnendeuren. Deze bestekken zijn nu 
naar potentiële aannemers gestuurd en we 
zijn in afwachting van biedingen en offertes.

Daarnaast keurde de gemeenteraadszitting 
van februari het ‘grote’ lastenboek goed, met 
de grotere afbraak- en bouwwerken van de 
Marktgebouwen. We verwachten dat er nog 
voor het zomerbouwverlof een aannemer 
gekend zal zijn, die dan in het najaar kan star-
ten. De afbraakwerken beloven nog indruk-
wekkend te worden: op een bepaald moment 
zal enkel nog de voorgevel van de Marktge-
bouwen (weliswaar gestut) blijven staan. 

Wil je nog eens lezen wat we juist van plan 
zijn met de Marktgebouwen? 
Je vindt de uitgebreide infobrochure op 
www.schoten.be/marktgebouwen.

Droombeeld van de toekomstige theaterzaal.
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Bij Aanspreekpersoon Integriteit Johan Vijgen, 
kortweg API, kan je terecht met vragen of 
opmerkingen over lichamelijke en seksuele 
integriteit binnen je sportclub. Voorbeelden 
hiervan zijn bijvoorbeeld de groepssfeer die 
niet goed zit, supporters die zich misdragen, 
sportmateriaal dat te wensen over laat of 
extreme druk om te presteren. Ook met 
klachten of vermoedens over agressie en 
seksueel grensoverschrijdend gedrag kan je 
bij Johan terecht.  

De Vlaamse Overheid was vooral onder de 
indruk van de aparte gymhal en schutterszaal 
binnen het project. In de omliggende buurge-
meenten is deze sportinfrastructuur er niet, 
waardoor de derde sporthal ook bovenlokaal 
heel interessant is. Ook enkele sportfederaties 
houden een oogje op dit project: “Er is 
zelfs al sprake van begeleiding van enkele 
jonge topsporters in de schuttershal”, weet 
sportfunctionaris Johan Vijgen. 

Design & Build
“Er is al lang nood aan extra sportinfrastruc-
tuur in onze gemeente”, zegt Johan. “Met 
een zeventigtal sportclubs zijn we een erg 
actieve gemeente. Keerzijde van de medaille 
is dat sommige clubs door plaatsgebrek elders 
sportinfrastructuur moeten huren. Met de bouw 
van een derde sporthal willen we dit oplossen.” 

De nieuwe sporthal komt naast de hui-
dige sporthal De Zeurt. Het voetbalterrein 
van Simikos werd verlegd om ruimte vrij te 
maken voor het nieuwe gebouw. Verschillende 
architecten tekenen momenteel het nieuwe 
complex uit via een ‘design and build’-ontwerp-
wedstrijd. Het gemeentebestuur, een extern 
consultatiebureau en de sportraad kiezen 
het winnende ontwerp. De winnaar mag het 
volledige project van begin tot einde realiseren. 

Grootste gym uit de omgeving
Op het wensenlijstje van de gemeente staan 
onder meer eisen naar energiezuinigheid, 
kleedcabines geschikt voor mindervaliden, 

kleedcabines voor Simikos die van buitenaf 
toegankelijk zijn, een polyvalente zaal, een 
gymhal, boogschiethal en cafetaria. “Die 
gymzaal zal met een oppervlakte van 650 
vierkante meter bovendien de grootste uit de 
omgeving worden”, glimlacht Johan trots. “Op 
vraag van de turnverenigingen worden er ook 
valkuilen voorzien, zodat gymnasten er in de 
veiligste omstandigheden kunnen oefenen.” 

Het terrein aan de Eksterdreef wordt zo stilaan 
een echt walhalla voor sporters. Met een pump-
track, skateterrein, voetbalvelden, korfbalvel-
den, tafeltenniscentrum én binnenkort twee 
sporthallen kan menig sportief Schotenaar 
er zijn hartje ophalen. Het gemeentebestuur 
vraagt de ontwerpers daarom ook naar een 
totaalvisie voor het terrein. “We willen van alle 
sportfaciliteiten in en rond de Eksterdreef een 
samenhangend geheel maken. Daarom vragen 
we aan de ontwerpers ook een leidraad voor 
een transformatie naar een samenhangend 
sportpark in de toekomst”, zegt Johan. 

De volgende stappen
Het gemeentebestuur heeft voor de bouw van 
de derde sporthal 4,8 miljoen euro begroot. 
Daarbij komt nu ook de subsidie van de 
Vlaamse overheid. Achter de schermen wordt 
momenteel de wedstrijdfase afgerond. In de 
volgende Info Schoten hopen we al enkele 
sfeerbeelden te kunnen tonen van het win-
nende ontwerp. In een ideaal scenario starten 
we nog dit jaar met de werken. De eerste 
sporters zouden dan eind 2024 in de sporthal 
terecht kunnen.

907 .500 euro subsidie voor derde sporthal
onze gemeente krijgt van de vlaamse over-
heid een subsidie van ruim 900 .000 euro voor 
de bouw van de derde sporthal . “De infra-
structuur van onze nieuwe sporthal zal Scho-
tense verenigingen ook helpen om sporters 
aan te trekken van buiten onze gemeente .”

Discreet
Wie een probleem of incident meldt, kan ervan 
op aan dat de melding in alle discretie wordt op-
gevolgd. Er wordt in eerste instantie geluisterd 
naar je verhaal. Indien nodig wordt er doorver-
wezen. Er worden geen stappen ondernomen 
zonder dat deze eerst met jou besproken zijn. 

Iedereen is vrij om contact op te nemen met 
API Johan: sporters, begeleiders of andere 
betrokkenen. Het meldingspunt Integriteit werd 
niet opgericht naar aanleiding van een bepaald 
incident. Het gemeentebestuur kiest ervoor 
een onafhankelijke API op te richten zodat 
sporters die zich er niet comfortabel bij voelen 
hun probleem bij hun eigen trainer of bestuur 
aan te kaarten, ook nog ergens anders terecht 
kunnen. Zo maken we de eerste stap, namelijk 
erover praten, zo laagdrempelig mogelijk. 

Aanspreekpersoon Integriteit Johan Vijgen 
johan.vijgen@schoten.be - 03 680 10 75 
www.schoten.be/api 

Nafluiten, uitschelden, ongewenste aanrakingen of een trainer 
die je blessures niet respecteert: het zijn allemaal voorbeelden 
van grensoverschrijdend gedrag in een sportomgeving. Alsmaar 
meer topsporters spreken over hun eigen ervaringen met 
grensoverschrijdend gedrag. Dat is goed, want zo maken ze het 
probleem bespreekbaar. Ook het gemeentebestuur neemt ethiek 
in de sport ernstig. Daarom kan je bij de sportdienst terecht bij 
de Aanspreekpersoon Integriteit wanneer je iets niet lekker zit. 

Sporten: een spel met grenzen

Voorbeeld van een valkuil.
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[ eveneMenten ]

Hoe werkt het?
Als je wil adverteren op de houten staanders, 
vraag je dit samen met je evenementenaan-
vraag aan via het evenementenloket: schoten.
evenementenloket.be. Alle aanvragen worden 
voorgelegd aan het college van burgemeester 
en schepenen. 
Goed om te weten: een evenementenaanvraag 
(al dan niet met het gebruik van de reclame-
borden) moet minstens 6 weken op voorhand 
ingediend worden. 

Waar staan de borden?
•	 Botermelkbaan ter hoogte van Het Schijn
•	 Elshoutbaan ter hoogte van de Varenweg
•	 Brechtsebaan ter hoogte van recreatiedo-

mein De Zeurt
•	 Calesberghdreef aan het kruispunt met de 

Churchilllaan 
•	 Villerslei ter hoogte van brug 14
•	 Braamstraat aan het kruispunt met de 

Wijnegembaan
•	 Horstebaan voor de hondenweide
•	 Deuzeldlaan aan het kruispunt met de 

Stanislas Meeuslei

Wat moet je weten?
Op de houten staanders is er plaats voor 
5 reclameborden. Elk reclamebord is 60 

centimeter hoog, 244 centimeter lang en 1,2 
centimeter dik. Je voorziet zelf de aankoop 
en opmaak van je borden. De reclameborden 
breng je minstens één maand op voorhand 
binnen bij de gemeentelijke dienst der 
werken. 

Wanneer hangen we ze op?
De dienst der werken staat in voor het ophan-
gen en verwijderen van de reclameborden. 
Dit gebeurt ten vroegste 15 dagen voor je 
evenement. Ze worden ten laatste 8 dagen 
na het einde van je evenement verwijderd. 

Je hangt dus niet zelf je borden aan de houten 
staanders. Ook borden op andere locaties zijn 
met de nieuwe regeling niet meer toegelaten. 
Het is de bedoeling dat er enkel nog maar op 
die vaste dragers geadverteerd wordt. 

Waarop moet je letten?
Politieke acties of activiteiten en commerci-
ele boodschappen krijgen geen plek op de 
gemeentelijke reclameborden. 

Voor de opmaak van je borden houd je er 
rekening mee dat je geen materialen of 
kleuren gebruikt die bestuurders kunnen 
verblinden of misleiden. Gebruik ook zeker 
geen verkeerstekens in je ontwerp. 

Jouw evenement op onze reclameborden?
op acht vaste locaties in onze gemeente vind je grote, houten staanders om 
reclameborden op te hangen . als vereniging of organisatie kan je hiervan 
gebruikmaken om promotie te maken voor jouw evenement(en) .

Terug van weggeweest:

Gemeentelijke 
aanplakborden 
Een deel van de charme van de scouts- of 
chirofuif is het aanplakken van affiches. En 
er is goed nieuws, want het afficheren aan 
de gemeentelijke aanplakborden is nog 
steeds toegelaten. Deze werden tijdens de 
coronaperiode even weggehaald voor een 
opknapbeurt, maar werden onlangs terug-
geplaatst. Ook hier vraag je eerst toestem-
ming aan het evenementenloket voordat 
je je affiches aanplakt. Je affiche mag niet 
groter zijn dan 50 op 70 centimeter (formaat 
B2) en de verantwoordelijke uitgever moet 
met naam, telefoonnummer en organisatie 
vermeld staan. Alle richtlijnen ontvang je 
bij je aanvraag. 

Het aBC van 
een evenement 
aanvragen
Een evenement moet altijd via het evene-
mentenloket aangevraagd worden als:
•	 je het openbaar domein gaat gebruiken 

(bijvoorbeeld verkeersvrij maken van 
straten, parkeerverbod, bewegwijzering 
aanbrengen, reclameborden plaatsen…). 

•	 je elektronisch versterkte muziek gaat 
afspelen of een muziekoptreden in 
openlucht organiseert.

•	 je sterke dranken zal schenken tijdens 
een openbaar evenement.

•	 je tijdelijke constructies (zoals tenten, 
springkastelen…) zal plaatsen voor 
publiek gebruik.

•	 je een activiteit met brand- of ontploffings-
gevaar (zoals een barbecue, vuurkorf…) 
organiseert.

•	 je feestmaterialen wilt ontlenen (stoelen, 
nadarhekken, tafels, vlaggen, podiumele-
menten…).

•	 je herbruikbekers wilt ontlenen.

Meer informatie
Meer informatie bij het evenementenloket: 
UiTPUNT, Sint-Cordulaplein 13
03 680 23 54 / evenementen@schoten.be

Huur feestmateriaal: 
www.schoten.be/locaties-materiaal
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Nieuwe Hoogmolenbrug
De nieuwe Hoogmolenbrug verbindt de 
Metropoolstraat met de N120 (Bisschop-
penhoflaan). Het nieuwe kruispunt ter hoogte 
van de Bisschoppenhoflaan is grotendeels 
klaar, maar ter hoogte van de Metropoolstraat 
wordt ook nog een lichtengeregeld kruispunt 
aangelegd. De aansluiting van de brughelling 
op de Metropoolstraat staat gepland in de 
tweede helft van april: van 11 tot 30 april 
zal de Metropoolstraat daarom onderbroken 
worden voor het verkeer. 

Vooraleer de brug in gebruik wordt genomen, 
moet die uiteraard volledig rijklaar gemaakt 
worden: verlichting, belijning, verkeers-
signalisatie… 

In juni maken dan de eerste automobilisten en 
fietsers dan de oversteek over het Albertkanaal 
via de nieuwe Hoogmolenbrug.

oude Hoogmolenbrug
De oude brug wordt pas afgebroken als de 
nieuwe volledig operationeel is en dus door 
het verkeer kan worden gebruikt. De afbraak 
zal enkele maanden duren en staat gepland 
in de periode juni – augustus, maar zal 
weinig impact hebben op het verkeer. Ook de 
aanloophelling vanuit de Braamstraat wordt 
dan afgegraven. Op deze plek komt op termijn 
een evenementenparking voor bezoekers van 
activiteiten in het gemeentepark. 

Metropoolstraat
In de Metropoolstraat (tussen Straalstraat en 
Kruiningenstraat) wordt nog tot eind 2022 
gewerkt. Het kanaal wordt er verbreed, nuts-
leidingen worden vervangen en het wegdek 

wordt uiteraard volledig vernieuwd. Via een 
goede werkplanning, bereikbaarheidsfiches 
en duidelijke signalisatie zorgen we ervoor 
dat bedrijven steeds bereikbaar blijven voor 
leveranciers en klanten, op mogelijk zeer korte 
onderbrekingen na. 

omleiding tijdens werken
Wie vanuit Schoten naar Merksem wil, moet 
een omleiding volgen via de Ridder Walter 
Van Havrelaan, Calesbergdreef, Eethuisstraat 
en Oude Bareellei naar de Bredabaan. 

Verkeer vanuit Wijnegem wordt via de ’s 
Gravenwezelsteenweg naar de N12 (=Hout-
laan) geleid en vervolgens naar de N120-
Merksemsebaan/Bisschoppenhoflaan, om via 
de Brug van den Azijn of de Theunisbrug het 
kanaal over te steken.

We vermijden voor de omleiding bewust het 
gebruik van de woon- en schoolomgeving in 
de Eduard Steursstraat en de Kruiningenstraat.
Fietsers volgen tussen de Hoogmolenbrug 
en de Brug van den Azijn een omleiding via 
het gemeentepark, Liebiglaan, Marsstraat en 
Toekomstlaan. 

onze collega’s maken de brug
Half januari werd de nieuwe Hoogmolenbrug vanop een ponton op het albert-
kanaal haarfijn op haar definitieve plaats gelegd . Dit huzarenstukje betekent 
echter nog niet meteen het einde van de werken in de omgeving van de 
Metropoolstraat . In opdracht van de vlaamse Waterweg zijn verschillende aan-
nemers nog tot eind 2022 aan de slag . Zowel ter hoogte van de oude en nieuwe 
Hoogmolenbrug als in de Metropoolstraat, ligt nog heel wat werk op de plank .

Meer info
•	 www.schoten.be/hoogmolenbrug 
•	 www.vlaamsewaterweg.be
Voor bedrijven in de Metropoolstraat is er een 
specifiek contactadres in geval van vragen 
of opmerkingen: info@metropoolstraat.be. 

Nieuwsbrief ontvangen? Schrijf je in via www.
vlaamsewaterweg.be/blijf-op-de-hoogte-
werken-metropoolstraat.
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De ecostrook is ruim 2,50 meter breed en wordt 
door middel van houten lamellen afgeschermd 
van de rijbaan. Op de ecostrook zullen gras en 
struiken groeien en er worden groepen keien 

Na de verplaatsing van de huidige Hoogmolenbrug 
wijzigt de functie van de Braamstraat. De straat leidt 
het verkeer dan immers niet langer naar een van de 
weinige plekken waar het Albertkanaal overgestoken 
kan worden, maar sluit aan op de Metropoolstraat.

We grijpen deze gelegenheid aan om via 
enkele ingrijpende wijzigingen het  aantal 
voertuigen  in de momenteel erg drukke 
Braamstraat te  verminderen  en de  woon-
kwaliteit te verbeteren:

•	 De Braamstraat zal na het verdwijnen 
van de brug aangesloten worden op de 
Metropoolstraat. Vanuit de Braamstraat 
kan enkel nog uitrijdend verkeer richting 
Metropoolstraat rijden. Er zal geen inko-
mend verkeer vanuit de Metropoolstraat 
door de Braamstraat kunnen rijden, met 
uitzondering van Lijnbussen. We plaatsen 
een  'stop'  voor de Papenaardekenstraat. 
Dit wordt afgedwongen door middel van 
een camera met nummerplaatherkenning. 
Hierdoor zal de drukte in de straat gevoelig 
afnemen.

•	 Het autoverkeer dat vanaf de Metropool-
straat naar het centrum van Schoten wil, 
neemt dan de Wijnegembaan.

•	 Verkeer vanuit de Papenaardekenstraat, 
vanuit de Victor Adriaenssensstraat en van-
uit de Hofstraat kan wel via de Braamstraat 
richting centrum rijden, aangezien zij niet 
voorbij de 'stop' moeten rijden.

•	 De Korte Braamstraat wordt geïntegreerd 
in de Braamstraat. Achter het vrijliggend 
fietspad komt een 'shared space' waar 
wagens tijdelijk kunnen parkeren om te 
laden en te lossen, waar kinderen kunnen 
spelen of buren kunnen samenkomen. Deze 
bewoners kunnen tot aan de 'stop' rijden 
en dus wel hun woning bereiken vanuit de 
Metropoolstraat.

Herinrichting Braamstraat

Nieuwe Hoogmolenbrug krijgt ecostrook

geplaatst zodat klein wild kan schuilen. Ook 
op beide oevers, waar de Hoogmolenbrug 
aan land komt, komt extra groen en water. 
Aan de Schotense zijde van het Albertkanaal 

wordt de Braambeek verbreed en maken we 
de overgang van natte natuur naar stroken 
droog bos. Onder de op- en afritten naar de 
brug komen faunatunnels.

Vleermuizen krijgen een eigen overwinterings-
plek. Zelfs de verlichting wordt aangepast 
zodat deze nachtdieren het volledig naar hun 
zin hebben. Kleinere dieren als boommarters, 
eekhoorns, egels en amfibieën zullen we zo 
goed als zeker regelmatig de oversteek zien 
maken. Hopelijk volgen in hun kielzog ook 
grotere dieren zoals reeën en dassen.

De nagelnieuwe Hoogmolenbrug krijgt in oktober 2022 ook nog een ecostrook . 
Niet alleen fietsers en auto’s, maar ook dieren steken dan veilig het kanaal 
over . De ecostrook maakt deel uit van Groen Kruis, een provinciaal project dat 
groene verbindingen creëert voor mens en dier . Met het park van Schoten aan 
de noordzijde en Bremweide en Ertbrugge aan de zuidzijde, vormt de brug een 
strategische verbinding tussen drie belangrijke groengebieden in onze regio .

©
THV via T-ALBERT
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1. DE VERVlOGEN HElfT – Britt Bennett 
De tweelingzussen Desiree en Stella Vignes 
zijn elkaars spiegelbeeld. Op zestienjarige 
leeftijd lopen ze samen weg van de kleine, 
zuidelijke zwarte gemeenschap waarin ze zijn 
opgegroeid, maar al snel scheiden hun wegen. 
Eenmaal volwassen lijkt hun spiegelbeeld te 
zijn vervlogen. Alles is anders: hun families, 
hun gemeenschap en hun identiteit. ‘De 
vervlogen helft’ is een indrukwekkende roman 
over ras, het lot en de bijzondere band tussen 
tweelingzussen. 

Geef je mening 
en red 1 m2 
regenwoud
Of je nu vaak in de bib komt, helemaal 
nooit, enkel als je een boekbespreking moet 
maken of alleen maar om te studeren: wij 
willen graag je mening. 

Bibliotheek Schoten neemt samen met 
bibliotheken over heel Vlaanderen deel aan 
de grote publieksbevraging ‘Bib21’. Met de 
resultaten kunnen we aan de slag om jouw 
bib-ervaring nog beter te maken. Help onze 
dienstverlening te verbeteren en vul de 
enquête in op www.cult22.eu/be/6387 of 
scan de QR-code. Wie dat liever heeft, kan 
ook een papieren exemplaar in de bibliotheek 
invullen. Bezorg ons (zowel op papier als 
digitaal) je antwoorden voor maandag 30 
mei 2021. 

Bij het invullen van de enquête maak je kans 
op een van de Bongobonnen ter waarde 
van 250 euro. Daarnaast wordt voor elke 
ingevulde enquête 1 vierkante meter re-
genwoud gered van verdwijning. Dit gebeurt 
in samenwerking met de organisatie World 
Land Trust, een organisatie die waardevolle 
ecosystemen op onze planeet beschermt. 
Winnen doe je dus sowieso!

Nieuw sinds oktober vorig jaar: de doe-het-zelf-bib . Dat betekent niet dat je 
jouw boek zelf moet samenstellen als een bouwpakketje . Nee, tijdens de 
doe-het-zelf-uren is de bib open, maar zijn er geen medewerkers beschikbaar 
om je te helpen . Enkel het UiTPUNT is dan bemand .

Tijdens de doe-het-zelf-bib kan je:
•	 In het UiTPUNT een UiTPAS, tickets of 

toeristische brochures kopen
•	 Zelfstandig materialen inleveren en uitlenen
•	 Zelf je materialen verlengen
•	 De krant lezen, met of zonder een kopje 

koffie
•	 Gebruik maken van de internetcomputers
•	 Kosten betalen

Voor deze zaken kom je langs tijdens de 
bib-met-service-uren:
•	 Inschrijven in de bibliotheek
•	 Vragen over lidmaatschap en boetes
•	 Werken uit het magazijn opvragen
•	 Hulp bij zoeken, computergebruik of 

kopiëren
•	 Verkoop van materialen
•	 Afhalen van materialen gereserveerd bij 

een andere bibliotheek

Nog meer bib met de doe-het-zelf-bib

Tip: lees je dit boek liever in de originele taal? 
Je kan de Engelse uitgave terugvinden als 
e-boek op ons e-boekenplatform CloudLibrary.

2. DE GEHEUGENPOlITIE – Yôko Ogowa
Op een eiland verdwijnt op mysterieuze 
wijze steeds meer: hoeden, vogels, boeken, 
rozen… En de verdwijningen blijven serieuze 
proporties aannemen. Telkens wordt het straat-
beeld leger en vertoont het geheugen van de 
inwoners grotere gaten. De enkelen die blijven 
herinneren, vrezen voor hun leven. Ze zijn bang 
voor de draconische geheugenpolitie die de 
taak heeft over deze collectieve vergetelheid 
te waken en te zorgen dat wat verdwenen is, 
vergeten blijft. 
Laura heeft een zwak voor Japanse schrijvers 
en wanneer je dit meesterlijk verhaal leest, 
weet je meteen waarom!

3. YOU lOVE ME – Caroline Kepnes
Donker, sexy en spannend: de You-serie van 
Caroline Kepnes werd ondertussen vertolkt in 
een populaire Netflix-serie, maar boekenwur-
men weten het: het boek is altijd beter dan 
de verfilming. Het derde deel in de You-reeks 

De leestips van laura
Komt de laatste pagina van je huidig boek in zicht en heb je nog geen nieuw 
leesvoer op je lijstje staan? laura Peeters, collectievormer volwassenen in 
de bibliotheek, helpt je op weg met haar top drie boeken in het assortiment! 

Mijn leestipper
Zijn deze titels niet je ding of heb je ze mis-
schien al gelezen? Dankzij ‘Mijn Leestipper’ 
krijg je elke maand persoonlijke leestips recht 
uit de collectie van je eigen bibliotheek. Om 
de dienst te activeren vul je eerst een korte 
vragenlijst in over je persoonlijke voorkeuren. 
Optioneel kan je Leestipper ook nog toegang 
geven tot je leengeschiedenis. Daarna krijg 
je iedere maand maar liefst 30 verrassende 
leestips. Een volledig gratis dienst van je bib! 

Activeer ‘Mijn leestipper’ via 
schoten.bibliotheek.be/mijnleestipper. 
 

werd ondertussen toegevoegd aan de collectie 
e-boeken (Engelstalig). Deel 1 en 2 van de 
serie is wel in het Nederlands te vinden in de 
bib. We beloven dat je deze psychologische 
thriller niet zal kunnen neerleggen. 
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Dat hét infrastructuurproject van deze le-
gislatuur veel Schotenaren kan beroeren, is 
duidelijk. We kregen heel wat reacties via onze 
sociale mediakanalen. Maar velen onder jullie 
vonden ook onze inspraakkanalen. Er kwamen 
maar liefst 300 geïnteresseerde bezoekers 
langs in het Infopunt en de online enquête 
werd 201 keer ingevuld. Daaruit kwamen heel 
wat interessante inzichten. Zo ligt de toekomst 
van het standbeeld van Tijl Uilenspiegel heel 
wat Schotenaren nauw aan het hart.

Enthousiasme
Maar naast de bezorgdheden, merken we 
vooral veel enthousisme over de plannen. 
Onder andere de vergroening van onze 
dorpskern, de betere infrastructuur voor 
fietsers en voetgangers, de plaats voor horeca 
en terrassen op het marktplein en de gezel-
lige, autoluwe Paalstraat kunnen op heel wat 
duimpjes rekenen. 

De volgende stappen
Alle opmerkingen en voorstellen zijn ge-
bundeld. De komende maanden maakt het 
bestuur hiervan een grondige analyse en 
laat een aantal punten verder onderzoeken. 
Op basis daarvan worden de plannen bijge-
schaafd en verder uitgewerkt. In tussentijd 
kan je de droombeelden en de infobrochure 
nog steeds bekijken op www.schoten.be/
centrumvernieuwing.
 

De werken voor de centrumvernieuwing zullen 
een grote impact hebben op de bereikbaarheid 
van het centrum. We moeten nu eenmaal 
door een periode van hinder voordat we de 
vruchten kunnen plukken van het nieuwe, 
heraangelegde centrum. Gelukkig kan het ge-
meentebestuur beroep doen op de Profploeg 
om samen acties en initiatieven op te zetten 
om onze kern zo bruisend mogelijk te houden 
voor, tijdens en na de centrumvernieuwing. 
Door de nodige inspanningen te leveren, willen 
we ervoor zorgen dat de huidige handelaren 
blijven en dat nieuwe ondernemers merken 
dat het centrum van Schoten dé plek is 
om hun zaak uit te baten. Maar we doen 
het natuurlijk ook zodat de Schotenaar 
kan blijven genieten van het aanbod van 
zijn favoriete slager, bakker of winkelier! 

Profploeg
De Profploeg is een groep experten uit 10 
Vlaamse bedrijven. Vanuit hun expertise en 
ervaring werpen ze een frisse blik op het 

Centrumvernieuwing: 
we hebben jullie gehoord
De eerste fase van het inspraaktraject zit erop. Bedankt 
om massaal mee te denken, om mee te dromen en jouw 
verbeterpunten aan te reiken. We gaan ermee aan de slag! 

beleid en stellen ze vernieuwende ideeën 
voor. Geen saaie studies vanop afstand, maar 
concrete voorstellen en acties die ze SOS Piet-
gewijs zullen helpen uitvoeren in de praktijk. 
Met onder andere ervaring in stadslogistiek, 
mobiliteit, publieke ruimte, innovatie en 
locatie-onderzoek brengen ze heel wat ken-
nis naar de tafel. Het expertenteam van de 
Profploeg adviseert ons bestuur bovendien 
helemaal gratis. 

De dienst Lokale Economie houdt de onder-
nemers van het centrum op de hoogte van 
alle plannen, ideeën en acties via handelaars-
vereniging Geniet van Schoten. 

Meer info
Vragen over de Profploeg: 
•	 ondernemen@schoten.be

Vragen over de centrumvernieuwing: 
•	 centrumvernieuwing@schoten.be 
•	 www.schoten.be/centrumvernieuwing

Hoe houden we ons centrum levendig 
tijdens de werken?
leegstand, de concurrentie van online shoppen, bereikbaarheid… Het zijn de vragen waar 
onze dienst lokale Economie zich vandaag over buigt in het kader van de centrumvernieuwing. 
Want ook onze ondernemers zijn een belangrijke groep in dit infrastructuurproject. Het 
bestuur krijgt daarbij de hulp van de Profploeg, een groep van onafhankelijke experten.

15
6   6

6



[ erfGoeD ]

infoSchotenmaart

Bij het betreden van de speelplaats worden 
we meteen teruggeflitst naar het verleden. 
Een zuster wacht ons op, meer bepaald 
Zuster Caritas De Meulenaer (80). Al meer dan 
70 jaar is zij verbonden aan het Vita et Pax 
College. Eerst als leerling, dan als leerkracht 
en vandaag als lid van het schoolbestuur. 
“De speelplaats staat voor mij gelijk aan 
buitenspelen”, aldus de zuster. “De speeltijd 
was altijd het moment om onze energie de vrije 
loop te laten. Wij wandelden niet doelloos rond 
zoals vandaag vaak het geval is en speelden 
nog echt samen. Zo groei je niet alleen als 
leerling, maar ook als mens.”

Zitten, luisteren en zwijgen
We krijgen het gezelschap van Arthur Gys (17) 
en Sophie Haeseldonckx (17). Twee frisse 
zesdejaars die netjes in uniform verschijnen, 
al hadden we ons daarbij niet aan een frisse 
hoodie verwacht. Sophie is er duidelijk fier 
op: “Dit modern uniform dragen we dankzij de 
leerlingenraad. We vonden het vorige uniform 
te ouderwets en zijn in dialoog gegaan met de 
directie. Fijn dat zij naar ons willen luisteren, 
want nu voelen de leerlingen zich echt thuis 
en comfortabel in hun kleding.”

Zuster Caritas vindt dit een bijzonder positieve 
evolutie. “Vroeger was inspraak door leerlingen 

een zeldzaam fenomeen”, verduidelijkt ze. 
“Nu is het zo dat leerlingen soms meer 
weten dan leerkrachten, bijvoorbeeld op het 
vlak van technologie. Als leerkrachten zich 
dan kwetsbaar opstellen en vragen durven 
stellen, komt er een aangename wisselwerking 
op gang. Dit doorbreekt het cliché van de 
leerkracht die alles weet en de leerling die 
moet zitten, luisteren en zwijgen.”

op de vlucht
“Wat mij altijd is bijgebleven, is het vertrouwen 
in de leerlingen.” Aan het woord is Marleen 
Beernaert (61), leerkracht geschiedenis en 
oud-leerling van Zuster Caritas. “Als 8-jarigen 
kregen wij voor het vak Nederlands een boekje 
met alle opdrachten en een boekje met alle 
oplossingen. De zuster ging met haar rug naar 
de leerlingen zitten en toch schreef niemand 
de oplossingen over. Je moest zelf leren 
wat eerlijkheid is en het vertrouwen van de 
leerkracht waard zijn.”

Arthur trekt grote ogen: “Dit klinkt als een 
zeer vooruitstrevend idee. Je leert omgaan 
met vrijheid, zoals wij tijdens de periode 
van thuisonderwijs.” Zuster Caritas licht toe 
waar dit idee vandaan komt: “Onze school is 
ontstaan als opvang voor kinderen die op de 
vlucht waren tijdens de oorlog. Dit zorgt voor 

een grote samenhorigheid, waarbij leerlingen 
worden aanvaard zoals ze zijn. We laten 
niemand achter, bieden hulp waar nodig en 
trekken iedereen mee.”

Piratenkot
Veel vrijheid, dat moet toch al eens leiden tot 
buitensporig gedrag en de bijhorende straffen? 
“Wij hadden een piratenkot waar we soms 
stiekem rookten”, biecht Zuster Caritas op. “De 
strengste straf zag ik eerder als een bezin-
ningsmoment: buiten aan de deur gaan staan 
en tot inkeer komen.” Arthur beaamt dat dit 
nog steeds de enige straf is. “We krijgen geen 
nutteloze opdrachten, maar wel toelichting 
waarom er bepaalde regels zijn. Zo is er geen 
sprake van verloren energie.”

“Ik moet nu vertrekken, want ik heb een test!” 
Sophie beseft net op tijd dat ze terug naar de 
klas moet en krijgt een interessant voorstel 
van Zuster Caritas: “Ik zal jouw test verbeteren, 
maar dan zonder punten zoals in onze tijd. Wij 
kregen individuele feedback om aan onszelf te 
kunnen werken. Door geen quotering te geven 
aan onze prestaties, konden we deze niet met 
onze medeleerlingen vergelijken. Dit vermeed 
onderlinge competitie. Vooral onder druk 
van de ouders is nadien het puntensysteem 
ingevoerd.” 

Arthur is verbaasd. “Ik dacht dat punten iets 
van alle tijden was”, klinkt het. “Tegenwoordig 
krijgen wij ook enkele vakken die niet meer met 
cijfers werken en dat voelt echt als een bevrij-
ding. Punten zorgen voor extra druk.” Alsnog een 
verschil tussen het leven op school vroeger en 
nu, al zijn de meningen opvallend gelijklopend.

op zondag 24 april maakt Erfgoeddag school . We duiken in de rijke geschiedenis 
van scholen, op zoek naar de gelijkenissen en verschillen met vandaag . Tijd 
voor een bezoek aan het vita et Pax College Schoten, waar we oud-leerlingen 
en huidige leerlingen samenbrengen voor een openhartig gesprek over het 
leven op school vroeger en nu .

Geschiedenis 
levend houden
Het interviewen van oud-leerlingen door 
huidige leerlingen past binnen de erfgoed-
filosofie van het Vita et Pax College. Marleen 
Beernaert licht toe: “In 2023 bestaat onze 
school 75 jaar. We grijpen deze feestelijke 
gebeurtenis aan om het cultureel erfgoed 
van onze school te bewaren en zelfs te 
archiveren voor de komende generaties. 
Door leerlingen van nu te laten praten met 
oud-leerlingen willen we de geschiedenis 
van Vita et Pax levend houden.”

Is jouw school net als het Vita et Pax College 
bezig met erfgoedprojecten? Wij horen het 
graag! Stuur een mailtje met meer info 
over jullie project naar vincent.jespers@
schoten.be. 

De Erfgoeddag brengt geschiedenis van scholen tot leven

“leerlingen weten soms 
meer dan leerkrachten”

Drie generaties studenten van het Vita et Pax College.
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nenkort kan kennismaken met het leven en 
werk van mijn grootvader.”

Staande ovaties
De volgende halte brengt ons bij Sien Van de 
Velde. De dochter van schrijver en toneelregis-
seur Anton Van de Velde is 98 jaar jong en 
blijkt een vat vol humor. “Ik heb fantastische 
kinderen en iets wat niemand anders heeft: 
fantastische schoonkinderen”, lacht ze. Ze 
praat met veel liefde over het werk van haar 
vader: “Hij was een man van vele talenten 
en interesses. Naast regiewerk ontwierp 
hij gewoonlijk ook nog zelf het decor en de 
kostuums voor zijn voorstellingen. Ik ging altijd 
met veel plezier kijken en stond versteld van 
de volle zalen en staande ovaties.”

Thuis kreeg Sien vaak een andere gedaante 
van haar vader te zien. Ze zegt daarover: “Hij 
was een vlotte prater, maar niet met ons. 
Tijdens zijn werk moest hij zoveel vertellen 
dat hij thuis zweeg. Mijn moeder leefde in de 
schaduw van mijn vader. Misschien eigen aan 
die tijd, want de tentoonstelling in Schoten 
draait om vijf mannen. Gelukkig zijn er intussen 
veel dingen ten goede veranderd.”

Schotense straatnamen
Net als Greta is Sien blij met de tentoonstelling 
en dus ook de erkenning voor de Schotense 
interbellumkunstenaars. “Eindelijk krijgt mijn 
vader ook in eigen contreien de waardering die 
hij verdient”, zucht ze. Jan Van Puijenbroeck 
en Anton Van de Velde bleken elkaar trouwens 
goed te kennen. Sien licht toe: “Jan heeft meer-
dere portretten geschilderd van mijn vader. Ze 
hadden veel respect voor elkaars werk en wa-
ren goed bevriend tot het einde van hun leven.” 

“Dat laatste mag je gerust letterlijk nemen”, 
vult Harrie aan. “De tekst op het doodsprentje 
van Jan is geschreven door Anton. Dit toont 
aan hoe sterk hun band was. Het is dan ook 
uitzonderlijk dat vijf talentvolle kunstenaars uit 
die periode in dezelfde gemeente woonden. 
Hun namen leven voort in vijf Schotense 
straatnamen en na de tentoonstelling hopelijk 
ook in alle Schotense harten.”

infoSchotenmaart

We starten onze ronde bij Greta Van Puijen-
broeck. De kleindochter van kunstschilder 
Jan Van Puijenbroeck is zelf een bekende 
beeldhouwster. Zo pronkt er op de boeken-
toren in Gent een kunstwerk van haar, meer 
bepaald een hond van brons. Wie de tuin van 
Greta betreedt, waant zich dan ook in een 
openluchtmuseum. Het ene dier na het andere 
lacht ons toe in een zoo van beeldhouwwerken. 
Ook Harrie is nog steeds onder de indruk: “Als 
je hier eenmaal komt, wil je hier niet meer weg. 
Dankzij Greta blijft de naam Van Puijenbroeck 
verbonden met kunst.”

Eigen stijl
De herinneringen van Greta aan haar grootva-
der zijn schaars, maar altijd gekoppeld aan zijn 
passie voor schilderen. “Ik weet dat ik ooit heb 
geposeerd voor een portret dat hij van mij heeft 
gemaakt”, vertelt ze. “Toen hij later hoorde dat 
ik naar de Academie zou gaan, was hij plots 
heel nieuwsgierig.” Greta zet het werk van 
haar grootvader voort door zelf ook portretten 
te maken. “Mijn kinderen en kleinkinderen 
vereeuwigen in schilderijen en beelden geeft 
me het meeste voldoening”, aldus Greta.

Harrie ziet veel gelijkenissen tussen het leven 
van Jan en Greta: “Jan had zijn eigen stijl en 
reputatie. Vaak in strijd met de toenmalige tijd-
geest en dus weinig gesmaakt door kunstcritici. 
Ook Greta doet gewoon haar goesting, blijft 
bijzonder bescheiden en weigert commerciële 
aanbiedingen.” Greta knikt bevestigend. “Ik 
zou zelf nooit een tentoonstelling organiseren, 
maar ben heel dankbaar dat Schoten bin-

Interbellumtentoonstelling zet vijf Schotense kunstenaars in de kijker

“Eindelijk krijgt mijn vader de 
waardering die hij verdient”
vanaf 1 april 2022 kan je de tentoonstelling ‘De 5 van Schoten’ in het Kasteel 
van Schoten bezoeken . Een unieke gelegenheid om kennis te maken met lokale 
kunstenaars die vooral tijdens het interbellum actief waren . Ereburgemeester 
en curator Harrie Hendrickx bracht samen met ons een exclusief bezoek aan 
enkele familieleden van deze vergeten grootheden .

Een erfgoedtentoonstelling over vijf belang-
rijke kunstenaars die vroeger in Schoten 
woonden: portretschilder Jan Van Puyen-
broeck, schrijver en regisseur Anton van 
de Velde, schilder en beeldhouwer Lode 
Vleeshouwer, uitgever en auteur Eugeen 
de Bock en componist en organist Arthur 
Verhoeven. 

De tentoontstelling vindt plaats van 1 
april tot en met 1 mei 2022 in het Kasteel 
van Schoten, Kasteeldreef 61. Je kan de 
tentoonstelling bezoeken op vrijdag, zaterdag 
en zondag van 13 tot 18 uur. Inkom gratis.

Bezichtiging met gids voor verenigingen 
en scholen. 

De 5 van Schoten

[ tentoonStellinG ]

Greta Van Puijenbroeck. Sien Van De Velde.
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[ econoMie ]

infoSchotenmaart

Nieuw: 
Deuzeldmarkt
De laatste bakker, beenhouwer en groenten-
winkel in de wijk Deuzeld hebben de deuren 
gesloten. Maar de nieuwe Deuzeldmarkt 
zorgt ervoor dat de Deuzeldnaren opnieuw 
gemakkelijk hun basisvoorzieningen kun-
nen aankopen.

Geen betere periode om deze nieuwe markt 
te lanceren dan tijdens de Maand van de 
Markt! Vanaf 3 april 2022 staat de Deuzeld-
markt iedere zondagvoormiddag tussen 8 
en 12.30 uur in de Voorschotenlaan (tussen 
Plutostraat en Deuzeldlaan). De markt zal niet 
even uitgebreid zijn als de zaterdagmarkt. 
Je vindt er vooral basiskramen met onder 
andere groenten, vis en bakkerswaren. 

Als openingsactie krijg je op 2 april (zater-
dagmarkt) en 3 april (Deuzeldmarkt) een 
handige juten zak om je aankopen te dragen. 

Meer informatie
Dienst lokale Economie
ondernemen@schoten.be 

De markt: het heeft iets. Het gezellige geroe-
zemoes van marktkramers die je hun waren 
aanprijzen, de geur van vers fruit of die lekkere 
sappige hamburger aan het einde van je uitje. 
Heerlijk lokaal, vers en niet duur! 

Alsof bovenstaande redenen nog niet genoeg 
zijn om je naar onze wekelijkse markt te 
lokken, geven we je er nu nog eentje bij. April 
is maand van de markt. Trek je tussen 1 april 
en 30 april 2022 naar de markt, dan maak je 
bij iedere aankoop kans op een van de leuke 
prijzen. Zo valt er een cadeaubon van 100 euro, 
gevulde markttrolleys, een verse visschotel en 
nog meer te winnen. 

Win leuke prijzen op de wekelijkse markt
van 1 tot en met 30 april is het maand van de markt . Tijdens die maand maak 
je bij al je aankopen op de markt kans om mooie prijzen te winnen .

Hoe deelnemen?
Deelnemen kan via de wedstrijdapp of via 
het invulformulier dat je op de markt vindt. 
Bij iedere aankoop kan je deelnemen aan de 
wedstrijd. Hoe meer je koopt, hoe meer kans je 
maakt om één van de leuke prijzen te winnen.
Digitaal deelnemen:
•	 Download de wedstrijd-app via www.

ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be.
•	 Scan na je aankoop de unieke QR-code van 

de marktkramer. 
•	 Je neemt deel aan de wedstrijd!

Deelnemen met invulformulier:
•	 Iets gekocht? De handelaar geeft je een 

invulformulier.
•	 Vul het formulier in.
•	 Deponeer het formulier in de urne die 

opgesteld staat in de promostand van de 
markt (net voor het einde van de markt). 
Doe dit ten laatste op de zaterdagmarkt 
van 30 april 2022. 

En psst: in onze gemeente heb je vanaf 3 april 
2022 dubbel zoveel kans om prijzen te winnen, 
want vanaf dan staat er ook de wekelijkse 
Deuzeldmarkt!
www.ikkooplokaalindeprovincieantwerpen.be 
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Burenbemiddeling in Schoten

Via burenbemiddeling zorgen we op een laagdrempelige

manier voor een verzoening tussen jou en je buur, zonder
politie of vredegerecht. Alle Schotenaren die een conflict met

hun buur ervaren, kunnen gratis beroep doen op
burenbemiddeling.

2021
31 dossiers

10

10

5

5

1

Bouwhinder (32.26%) Geluidshinder (32.26%)

Groenhinder (16.13%)

Vorm van pesterij (16.13%) Overige (3.23%)

6 van de 7 bemiddelingsgesprekken hadden
een positief eindresultaat.
In 5 dossiers losten de buren het conflict zelf
op na contact met onze dienst.
In 10 dossiers ging één van de buren niet mee
in het traject.
In 5 dossiers volstond het om ofwel door te

 verwijzen ofwel een luisterend oor te bieden.
Voor 4 dossiers loopt het traject nog.  

www.schoten.be/burenbemiddeling - 03 680 23 57 (dinsdag- en donderdagvoormiddag) - burenbemiddeling@schoten.be

Vraag een bemiddelingsgesprek aan via burenbemiddeling@schoten.be.
Een coördinator contacteert je voor een verkennend gesprek.
Twee bemiddelaars komen luisteren naar jouw kant van het verhaal. 
Daarna nemen ze contact op met je buur, om zijn verhaal te horen.
Als beide buren dat wensen, vindt een bemiddelingsgesprek plaats op 'neutraal terrein' in
een gemeentelijk lokaal.
Jullie zoeken als buren samen oplossingen voor het conflict. De bemiddelaar legt nooit zelf
een oplossing op.



vernieuwing 
parking 
De bestaande parking aan de Riddershoeve/
Park-iet is versleten. Het gemeentebestuur 
plant de vernieuwing van de parking en 
zal daarbij een deel van de huidige parking 
ontharden. 

Ook de riolering wordt aangepakt. Vandaag 
wordt het regenwater en afvalwater vanuit 
de Riddershoeve en Park-iet samen afge-
voerd. Na de werken zal het afvalwater en 
regenwater gescheiden afgevoerd worden. 
Dat heet ‘afkoppelen’. Het regenwater van 
Park-iet krijgt vrije uitloop, waardoor het 
ter plaatse in de bodem kan infiltreren. De 
nieuwe parking zal afhellen naar de grachten, 
zodat regenwater ook in de grachtwanden 
kan infiltreren. 

Na de heraanleg van de parking zal er 
plaats zijn voor 52 wagens. Minimaal drie 
parkeerplaatsen worden voorbehouden voor 
personen met een handicap. 

De timing van de werken is afhankelijk van 
de resultaten van de proefsleuven. 

[ archeoloGie ]

infoSchotenmaart

Zo’n archeologiestudie begint met een voorbe-
reidend bureauonderzoek. Op basis van een 
vaste reeks historische bronnen zoals oude 
kaarten en gewestplannen, eerdere vondst-
meldingen, vooronderzoek of opgravingen en 
het soort bodem onderzoekt een archeoloog 
wat de archeologische verwachting van een 
terrein is. “Daaruit is gebleken dat waar de 
parking vandaag ligt, in de middeleeuwen een 
hoeve heeft gestaan”, zegt Elly. “Dat hebben 
we gezien op historische kaarten en er bestaat 
zelfs een schilderij van. Het is dus nodig om 
verdere onderzoeken ter plaatse te doen, want 
de kans bestaat dat we er interessante dingen 
zullen vinden.” 

Hoe gaat zo’n terreinonderzoek in zijn werk? 
“We kunnen enkel weten wat er in de bodem 
zit, door effectief in de grond te gaan kijken”, 
legt Elly uit. “Daarom trekken we proefsleuven 
om te kijken of er iets zit. We gooien nog niet 
meteen de hele site open. Enkel wanneer we 
iets tegenkomen in de proefsleuven gaan we 
over tot verdere opgravingen.” 

Wat zou er gevonden kunnen worden?
“Mogelijks vinden we funderingen van die 
hoeve, of vinden we overblijfselen van activi-
teiten die in of rond de hoeve zijn uitgevoerd. 

Het zou ook kunnen dat we daar vondsten uit 
de Romeinse tijd of IJzertijd terugvinden. Of we 
vinden niets, dat kan ook”, lacht de archeologe. 
“Archeologie is als een cadeautje uitpakken: 
het is bijna altijd een verrassing.” 

Vinden we binnenkort de ‘Schat van Schoten’? 
Onze burgemeester droomt al van een grote 
schatkist, gevuld met goudmunten. 
“Daar droomt iedereen van”, lacht Elly. “Daarom 
brengen we ook zeker onze metaaldetector 
mee. Zo missen we zeker geen munten, 
gebruiksvoorwerpen, werktuigen of wapens.” 

“Gezien de nabijheid van het kasteel zou het 
ook kunnen dat we helmen, harnassen of an-
dere wapenuitrustingen bovenhalen. Maar ook 
afval is een mogelijkheid”, weet de archeologe. 
“Vroeger bestonden de afvalcontainers nog 
niet. Mensen begroeven hun afval in een put 
in de tuin. Scherven van aardewerk, ijzeren 
gebruiksvoorwerpen, messen… alles wat de 
mensen toen gebruikten, kunnen we mogelijks 
terugvinden.”

Wie mag de gevonden artefacten houden?
“De eigenaar van het terrein is de eigenaar van 
de gevonden voorwerpen. Maar het is bij wet 
ook vastgelegd wat die eigenaar ermee moet 

Parking riddershoeve wordt archeologiesite
Het gemeentebestuur wil de parking aan de riddershoeve/Park-iet ontharden, 
de riolering vernieuwen en de parking opnieuw aanleggen . Maar voordat de 
geplande werkzaamheden uitgevoerd kunnen worden, moet er een archeolo-
giestudie gebeuren . “Gezien de nabijheid van het kasteel, is de kans groot dat 
er interessante archeologische vondsten in de grond zitten”, vertelt archeologe 
Elly Heirbaut van lareS archeologie .

doen”, knipoogt Elly. “Die moet alle opgegraven 
stukken goed bewaren en toegankelijk maken 
voor verder onderzoek. Elke scherf, elke 
ijzeren nagel en zelfs oude zaden: het moet 
allemaal netjes bewaard worden. Vaak worden 
de vondsten daarom afgestaan aan een 
archeologisch depot, dat de middelen heeft 
om de vondsten correct te bewaren.” 

Waarom is het zo belangrijk archeologisch 
onderzoek te doen?
“Elke vondst is een puzzelstukje om het verle-
den een beetje beter te kunnen reconstrueren. 
Hoe meer we vinden, hoe beter we bestaande 
theorieën kunnen valideren of ontkrachten. 
Aan de hand van gevonden zaden kunnen we 
bijvoorbeeld het landschap van die periode 
reconstrueren. Met het aardewerk en de ge-
bruiksvoorwerpen kunnen we het verhaal van 
het dagelijkse leven van de mensen vertellen. 
Elk puzzelstukje levert enorm waardevolle 
informatie op, want zo begrijpen we beter 
wat er zich in het verleden op die plek heeft 
afgespeeld.”

“Deze plek, in de schaduw van het kasteel, 
heeft ook wel wat prestige en glans. Dat roept 
bepaalde verhalen op”, glimlacht Elly. “Het 
zou fijn zijn als we die verhalen wat concreter 
kunnen maken.”
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[ infraStrUctUUr ]

infoSchotenmaart

Vandaag zijn er nog veel oude lantaarnpalen te vinden in 
onze gemeente. Het spreekt voor zich dat deze niet erg 
energiezuinig zijn. “Door de oude straatlampen te vervangen 
door energiezuinige ledverlichting kunnen we heel wat energie 
besparen”, vertelt Yannick. “In sommige straten heeft één lamp 
nu hetzelfde stroomverbruik als binnenkort de hele straat met 
ledverlichting. Dat is dus een enorm verschil. We gaan er dus 
hard op vooruit wat betreft energie-efficiëntie en energiekosten.” 

De omschakeling naar led is niet alleen goed voor de portemon-
nee, maar ook voor het milieu. Tussen 23 uur ’s avonds en 
6 uur ’s ochtends worden de straatlampen voor 50 procent 
gedimd. Zo wil het bestuur rij- en wooncomfort combineren 
met energiebesparing. 

In het najaar wordt er een nieuwe selectie straten gemaakt in 
overleg met Fluvius. Stap voor stap vormen we alle straatver-
lichting in Schoten om naar duurzame ledverlichting. 

Gratis energieadvies bij het 
EnergieK loket
Wegens groot succes wordt het EnergieK loket voortaan twee keer per 
maand georganiseerd. Je kan er onder andere terecht met vragen over 
energiebesparende maatregelen, voor hulp bij het vergelijken van offertes 
van energieleveranciers en advies over energiepremies. 

KFC Schoten 
heeft nieuw dak 
boven het hoofd
Letterlijk! Het gemeentebestuur voerde 
broodnodige renovatiewerken uit aan het 
dak van de voetbalkantine in het park. Het 
was versleten en niet meer waterdicht. De 
dienst Patrimonium trok zo’n 100.000 euro 
uit om het dak te vernieuwen en meteen 
ook te isoleren. 

Voor de afwerking werd er geopteerd voor 
een witte, reflecterende laag die warmte 
weert. In totaal werd 906,5 vierkante meter 
dak gerenoveerd. 

Deze straten 
kunnen binnenkort 
genieten van nieuwe 
straatverlichting:

1. Alpenroosbaan
2. Amerlolaan
3. Asbroeklaan
4. August Jonckersstraat
5. Boekweitstraat
6. Cederlaan
7. Curielaan
8. Dennenweg
9. Distelweg
10. Edelweissbaan
11. Edisonplein
12. Eikenlei
13. Emiel Blangenoisstraat
14. Esdoorndreef
15. Eugeen Verbiststraat
16. Fortbaan
17. Guido Gezellestraat
18. Hagenlei
19. Heideweg
20. Horstebaan
21. Jozef Van Craenstraat
22. Junolaan
23. Kalstraat
24. Karel Selsstraat
25. Korte Kopstraat
26. Kuipersakkerstraat
27. Laaglandlei
28. Leo Van Hullebuschstraat
29. Lijsterbesdreef
30. Lindenlei
31. Lodewijk Janssensstraat
32. Lodewijk Verheijenstraat
33. Louis Vervoortlaan
34. Minervalaan
35. Molenbaan
36. Olmenlei
37. Papenaardekenstraat
38. Pasteurlaan
39. Peter Benoitstraat
40. Rodeborgstraat
41. Rosveldstraat
42. Rubensstraat
43. Seringenlaan
44. Spoorwegbaan
45. Tarwestraat
46. Thuretstraat
47. Varenweg
48. Veldenlei
49. Venstraat
50. Wijngaardlaan
51. Wildhof
52. Winkelstap
53. Zamenhoflaan

Deze straten worden energie-efficiënter
Maar liefst 53 straten krijgen nog voor de zomer nieuwe, energiezuinige ledverlichting . “Dankzij deze omschakeling 
gaan we spectaculair minder elektriciteit verbruiken”, weet Yannick Scherpereel van de dienst Wegen en Mobiliteit .

Je krijgt gratis, onafhankelijk en deskundig energie- en/
of renovatieadvies op maat van jouw situatie. Wil je jouw 
energiefactuur verlagen of staan er renovatiewerken op de 
planning? Maak dan snel een afspraak voor een van de 
onderstaande data via www.igean.be/afspraakloket. 

•	 Donderdag 10 maart 2022 – 9 tot 12 uur
•	 Donderdag 31 maart 2022 – 13.30 – 16 uur
•	 Donderdag 14 april 2022 – 9 – 12 uur
•	 Donderdag 28 april 2022 – 13.30 – 16 uur
•	 Donderdag 12 mei 2022 – 9 – 12 uur

De zitdagen vinden plaats in het gemeentehuis. 
Een compleet overzicht van alle zitdagen van het EnergieK 
Loket in 2022 vind je op www.schoten.be/energiek-loket. 
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[ inStaGraM ]

sintcordulaschoten 
Om anderen te kunnen bewegen, moet je zelf 
bewogen zijn // bedankt directieteam! 
#sintcordula #31januari #dagvandedirecteur 
#directieteam #dankjewel #schoten

apotheekcarpentier 
Happy valentine’s! 
#valentijn #hartjes #voorjou #giveaway 
#dankbaar #nieuwbrief #staytuned #schoten 
#apotheekcarpentier

beagle_bo2020 
Beautiful sunny day! 
#schoten #parkvanschoten #walkie #shadows 
#beagle #beaglesofinstagram #beaglelove

sandyvdb83 
Wat is Vordenstein toch een prachtige plek
@gemeenteschoten #Schoten #Vordenstein 
#mooistepark

infoSchotenmaart

wendy_photo_kayak_life
Pumptrack de Zeurt (leuke naam) 
#tochoppad #minitrip #pumptrack #roadtrip 
#schoten #belgie #stuntstep #buiten #bezigblijven 
#afleiding

lynnbeeldschoon 
Feestje voor de boeg? Datenight? 
Of wil je graag leren hoe je jezelf kan opmaken? 
Dan ben je hier aan het juiste adres! 
#makeup #makeupworkshop #hairworkshop #schoten 
#partyproof #schotengeniet #lynnbeeldschoon

ilshermans 
Eindelijk… 
#dreamjob #Daemsbegrafenissen #Schoten 
#laatstereis #waardigafscheidgegeven

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!

ohana .by .aloha 
Een gezellige pit stop voor een koffietje en taartje? 
Woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag vanaf 14u! 
@theedenstories 
#ohanabyaloha #aloha #ohanaschoten #schoten 
#trendyrestaurant #alohavibes #koffie #taart
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zita .twan .lia 
Wij zijn vandaag naar de bib geweest. 
Had al lang gezegd dat we dat is moesten doen. 
Sterren en planeten.
#twanboeykens #schoten #bibschoten #autism 
#autismemama #mom #momlife

infoSchotenmaartinfoSchotenmaartinfoSchotenmaart

ilsandyou 
Time for action. Promotie in de Paalstraat.
Samen sporten, werken aan een body & mind.
#schoten #fitcorner #fithealthconcept #timefortea

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, communicatiedienst en 
cultuurdienst. 
Foto's: Unsplash, Pexels, Freepik, Zologie.
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 mei. Raadpleeg voor 
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de 
Bode van Schoten en www.schoten.be.

OPENBAARHEID VAN BESTUUR
Je kan de agenda’s en besluiten van onze 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. Een afspraak maak je online via www.
schoten.be/afspraak of bel 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
Algemeen nummer (gemeente en OCMW) 03 680 09 00
Huis van het Kind 03 680 33 55
Lokale dienstencentra:
- ’t Dorp 03 680 32 50
- 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
UiTPUNT 03 680 33 43

knighturally 
Morning drive 
#nature #beautyofnature #naturephotography 
#nofilter #instanature #sunrise #goldenhour 
#belgium #antwerp #wijnegem #schoten

[ acaDeMie ]

Van muzikale sprookjes tot sfeervolle rockconcer-
ten: de lente is het ideale moment om te ontdekken 
wat de academie allemaal te bieden heeft! Kom de 
creatieve sfeer opsnuiven tijdens de Open Dag of 
op één van de leuke evenementen. 

Kaekelrock
De Academie trakteerde ons de voorbije jaren op 
een reeks succesvolle en sfeervolle Kaekelrockcon-
certen. Na de voorbije editie, die noodgedwongen 
zonder publiek moest doorgaan, staan we dit jaar 
te popelen om de Kaekelaar weer in vuur en vlam 
te zetten! Zowel ervaren als beginnende leerlingen 
betreden het podium en geven het beste van 
zichzelf. Alle genres passeren de revue. Of je nu 
houdt van funk, swing, jazz, rock-’n-roll, pop of blues, 
er zit vast muziek bij die jou zal bekoren!
•	 	zaterdag 19 maart 2022, vanaf 16 uur, cultuur-

centrum De Kaekelaar

open Dag
Academie Schoten is dé thuisbasis voor iedereen 
die de creativiteit voelt kriebelen. Kom op onze 
Open Dag kennismaken met de domeinen beeld, 
muziek, woord en dans tijdens de vele activiteiten.
•	 zaterdag 23 april 2022, vanaf 10 uur, campus 

Beeld, Vordensteinstraat 47 en campus Podium, 
Jozef Van Craenstraat 4

viva Piano
Het minifestival voor hedendaagse pianomuziek 
‘Viva Piano’ is terug! Leerlingen en leerkrachten uit 
de klassen piano van de Academie spelen werken 
van Vlaamse componisten vóór de componisten, 
want ze zijn uitgenodigd om te komen luisteren. 
Spannend! Dit jaar zitten componisten Karel Van 
Marcke en de piepjonge maar vooral talentvolle Zao 
Van der Brempt in het publiek. 
•	 zaterdag 7 mei 2022, vanaf 10 uur, Kasteel van 

Schoten – Kasteeldreef 61. 

Dansvoorstelling
Na twee jaar uitstel mag ook de dansvoorstelling 
eindelijk weer doorgaan! Dit jaar vertrekken we 
niet van een thema, maar laten we de fantasie van 
leerkrachten en leerlingen de vrije loop. Iedere klas 
stelt een choreografie voor, de oudere leerlingen 
doen er twee. 
•	 woensdag 4 mei 2022, 17.30 uur, cultuurcentrum 

De Kaekelaer

Het avontuur van de Speelman
Kom met het hele gezin genieten van dit muzikale 
sprookje vol dansende beesten en feeërieke bos-
geesten! Als bonus trakteert het orkest je achteraf op 
een leuke instrumentenvoorstelling. Misschien zit er 
wel een instrument tussen dat jij wil leren spelen? 
•	 zaterdag 7 mei 2022, 11 uur, cultuurcentrum 

De Kaekelaar

PRAKTISCHE INfORMATIE EN RESERVEREN
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[ cUltUUrcentrUM Schoten ]

agenda

Dinsdag 14 december  14u De Kaekelaar Corpus Christi  film i.s.m. HV en Seniorenraad
Dinsdag 8 maart  14u Op locatie  Villa Empain  Uitstap Uitverkocht 
Woensdag 9 maart  De Kaekelaar Het gezin Van Paemel  Theater door SKaGeN
Zaterdag 12 maart  14u Op locatie  Villa Empain  Uitstap Uitverkocht
Zondag 13 maart  11u Kasteel van Schoten  Wat als Mozart gitaar had gespeeld ?  Aperitiefconcert door four Aces Guitar Quartet laatste tickets
Woensdag 16 maart  20u De Kaekelaar  ZWIJG  Theater door Bruno Vanden Broecke & Tom Van Dyck laatste tickets
Dinsdag 22 maart  14u De Kaekelaar Nomadland  film i.s.m. HV en Seniorenraad
Dinsdag 22 maart 20u De Kaekelaar Nomadland  film i.s.m. HV en Seniorenraad
Woensdag 23 maart  14u De Kaekelaar  De beroemde bereninvasie van Sicilië  Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten (8+)
Donderdag 24 maart  20u De Kaekelaar  Realiteiten  Theater door Rode Boom [ fOTO ]
Vrijdag 25 maart  19u De Kaekelaar  Concerto pour deux clowns  Kindertheater door les Rois Vagabonds (8+)
Zondag 10 april  11u Kasteel van Schoten  César franck  Aperitiefconcert door Sonoro Quartet
Donderdag 14 april  14u De Kaekelaar  Seniorenshow  Muziek door 4TACT & Perfavore i.s.m. Raad voor personen met een handicap en Seniorenraad
Vrijdag 15 april  14u De Kaekelaar  Seniorenshow  Muziek door 4TACT & Perfavore i.s.m. Raad voor personen met een handicap en Seniorenraad
Dinsdag 19 april  10u Kasteel van Schoten  Zwart in de kunst  Cursus i.s.m. Amarant
Woensdag 20 april  20u De Kaekelaar  Who’s afraid of Virginia Woolf  Theater door WOlf WOlf Uitverkocht 
Zaterdag 23 april  20u De Kaekelaar  Sartre & De Beauvoir  Theater door Sien Eggers & franck focketyn laatste tickets
Dinsdag 26 april  14u De Kaekelaar The father  film i.s.m. HV en Seniorenraad
Dinsdag 26 april  20u De Kaekelaar The father  film i.s.m. HV en Seniorenraad
Woensdag 27 april  14u De Kaekelaar  Hallo Wereld!  Grabbelpasfilm i.s.m. Jeugddienst Schoten (5+)
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