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Het bijzondere, groene karakter en de ecolo-
gische waarde van de woonparken willen we 
graag behouden. Onze groene omgeving is im-
mers van onschatbare waarde. Mensen voelen 
er zich beter, en onze bosrijke buurten geven 
de biodiversiteit én het klimaat een welkom 
duwtje in de rug. Hoe meer aaneengesloten 
groen, ook in de struiken en planten onder 
de bomen, hoe groter de kans dat soorten 
overleven. Natuurbehoud in de woonparken 
gaat dus om meer dan alleen bomenbeheer.

Goed om te weten: het Vlaams Agentschap 
voor Natuur en Bos stelt dat elke strook bomen 
die zowel in de lengte als in de breedte 10 
meter en 3 bomenrijen dik is, als bos wordt 
beschouwd. De woonparken in Schoten zijn 
dus offi  cieel bossen. 

Regels en kansen
Als grond- of huiseigenaar in een woonpark 
volg je daarom een aantal regels, om ervoor 
te zorgen dat het bos ook bos blijft, en dat het 
in gezonde staat verkeert. De nieuwe brochure 
‘Woonparken’ van de provincie Antwerpen legt 
jou deze regels eenvoudig uit. Daarnaast vind 
je er inspiratie om jouw ‘privébos’ zo divers 

HOFFELIJK 
VOOR JE
TUIN 
KIES VOOR EEN 
DUURZAAM WOONPARKGEBIED

Ontdek de kansen én uitdagingen 
van wonen in een bos
Provincie en gemeente stellen brochure 
‘Woonparken’ voor
In Schoten zijn we gezegend met heel wat groen, ook in woongebied. Zeker in 
wijken als De Zeurt, Schotenhof en De List, waar de woningen letterlijk tussen 
de bomen staan, overheerst de natuur. Die woongebieden noemen we daarom 
‘woonparken’. Natuur moeten we koesteren. Daarom onderzochten we samen 
met de provincie Antwerpen en onze buurgemeenten de troeven van onze 
groene woonparken, en hoe we die kunnen bewaren en versterken.

en gezond mogelijk te houden, terwijl er toch 
plaats is voor recreatie en ontspanning. Je 
krijgt concrete informatie over natuurvriende-
lijke tuinen en eventuele vergunningen die je 
nodig hebt voor bepaalde werken. 

RUP Woonparken
Onze gemeente werkt intussen samen met 
Brasschaat, Brecht en Schilde aan een 
intergemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan 
(RUP) Woonparken. Het vloeit voort uit het 
onderzoek naar de woonparken gecoördineerd 
door de provincie Antwerpen, en maakt deel uit 
van ons streven naar een gemeenschappelijke 
beleidsvisie voor de woonparken. Bewoners 
van de woonparken De Zeurt, Schotenhof en De 
List worden uiteraard op de hoogte gehouden. 

de brochure ‘Hoff elijk voor je tuin – 
kies voor een duurzaam woonparkgebied’ 
kun je als bewoner van een woonpark 
gratis verkrijgen door te mailen naar
ruimtelijkeordening@schoten.be.

Wist je dat… 
Een ‘woonpark’ een juridische term is? Deze beschrijft een 
woonzone binnen een bosrijk gebied, met een grote op-
pervlakte aan groene ruimte en een beperkt aantal woningen. 
Voor de percelen geldt:
•	 grote percelen;
•	 maximaal 2 bouwlagen (bovengrondse ‘verdiepingen’);
•	 maximaal behoud van bestaand (hoogstammig groen);
•	 maximaal 10% open ruimte: grasvelden, speelruimte, 

sportvelden… De rest wordt aangelegd met hoogstammig 
groen;

•	 degelijke groenbuff ers van hoog- en laagstammig groen 
langs alle perceelszijden;

•	 passeerbaar voor fauna. 

Sluitingsdagen 
gemeentelijke 
diensten
Deze maand liggen er enkele feestdagen 
in het verschiet. Dat betekent dat onze 
dienstverlening wordt aangepast. 

Het gemeentehuis en het administratief 
centrum van het oCMW zijn gesloten op:
•	 donderdag 13 mei 2021 (Onze-Heer-

Hemelvaart)
•	 vrijdag 14 mei 2021 (brugdag)
•	 maandag 24 mei 2021 (Pinkstermaandag)

Het recyclagepark is gesloten op:
•	 donderdag 13 mei 2021 
•	 vrijdag 14 mei 2021 
•	 zaterdag 15 mei 2021
•	 maandag 24 mei 2021 

De Groene lijn (0800 94 039 voor alle 
afvalvragen) kan je niet bereiken op:
•	 donderdag 13 mei 2021 
•	 vrijdag 14 mei 2021 
•	 maandag 24 mei 2021

De afvalophaling van donderdag 13 mei 
2021 wordt verplaatst naar zaterdag 15 
mei 2021. Installeer de Recycle!-app en 
word verwittigd wanneer je je afval buiten 
moet zetten of wanneer er wijzigingen in de 
afvalophaling zijn. 

De administratieve diensten van lokaal 
dienstencentrum ’t dorp en lokaal dien-
stencentrum Cogelshof zijn gesloten op:
•	 donderdag 13 mei 2021 
•	 vrijdag 14 mei 2021 
•	 maandag 24 mei 2021

De buurtrestaurants ’t Dorp en Cogelshof 
blijven op feestdagen geopend. Omwille van 
het coronavirus werken de buurtrestaurants 
wel volgens een aangepaste dienstverlening. 
Voor de meest recente informatie over de 
openingsuren en geldende veiligheidsmaat-
regelen kijk je op www.metsense.be. 

De Braembibliotheek en het bibfiliaal 
deuzeldlaan zijn gesloten op:
•	 donderdag 13 mei 2021 
•	 maandag 24 mei 2021 

we zijn
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Heb je nog vragen over je vaccinatie, of zit je 
met twijfels? Praat erover met je arts. Zit je 
met praktische vragen over het vaccinatiedorp, 
vervoer of je afspraak? Neem dan een kijkje 
op www.schoten.be/coronavaccin of bel naar 
het infonummer: 03 435 95 55. 

My e-box
Wist je dat je de uitnodiging om je te laten 
vaccineren tegen covid-19 ook via my e-box 
ontvangt? My e-box is een beveiligd digitaal 
platform waar veel overheidsinstellingen je 
persoonlijke documenten publiceren. Denk 
maar aan belangrijke informatie omtrent je 
pensioen, belastingen, uitkeringen…  

Je ontvangt je vaccinatie-uitnodiging sowieso 
ook per brief, maar vaak is my e-box sneller. 
Ze er interessant voor wie zijn vaccinatiebrief 
verwacht dus!

Je digitale beveiligde e-box moet je eerst 
activeren voor gebruik. Dat doe je snel en 
eenvoudig via myebox.be. 

We willen je graag helpen je bezoek te 
plannen. Op de druktemeter zie je op 
welke tijdstippen veel mensen naar de 
markt komen. Op deze drukke momenten is 
het moeilijker veilig afstand te houden. Hou 
het veilig en probeer indien mogelijk op een 
ander, rustiger tijdstip de markt te bezoeken. 
Zo beschermen we elkaar!

Laat je vaccineren
De vaccinatiecampagne draait op volle toeren. 
De 65-plussers en risicogroepen worden 
momenteel gevaccineerd en binnenkort is het 
de beurt aan de bredere bevolking. 

Plan je bezoek aan de Zaterdagmarkt 
met de druktemeter
Door het goede weer vinden veel Schotenaren de weg weer naar 
de Zaterdagmarkt. En wie kan ze ongelijk geven? Er gaat niets boven 
lekkere, verse marktproducten.

Volg deze richtlijnen op de markt: 
•	 Volg steeds de wandelrichting 
•	 Kom alleen 
•	 Ontsmet je handen aan de ingang
•	 Draag een mondmasker
•	 Respecteer  de afstandsregel van 1,5 meter
•	 Fietsen aan de hand en caddies zijn 

toegelaten

Het Agentschap Integratie en Inburgering 
ontwikkelde een nieuwe app: ‘Crisis In-
formation Translated (CIT)’. Via deze app 
wordt aan anderstaligen actuele informatie 
verstrekt over de vaccinatiecampagne en de 
coronamaatregelen. De info is beschikbaar 
in 18 talen. Scan de QR-code om de app te 
downloaden of de informatie door te sturen.  

Nieuwe app met 
meertalige corona-info

we zijn
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Het PAK-KET-MEE-PAKKET is een creatief we-
reld-reparatiepakket vol leuke opdrachten en 
ingrediën ten om creatief mee aan de slag te 
gaan . Doe inspiratie op, laat je verwonderen en 
bovenal: bouw mee aan een zorgzame wereld. 

Het pakket bestaat uit 10 verschillende opdrach-
ten die in je straat of ergens in onze gemeente 
uitvoerbaar zijn. De opdrachtjes dagen kinderen 
en gezinnen uit om met een andere blik naar hun 
eigen omgeving te kijken en met kleine ingrepen 
mee te werken aan een warmere wereld. Een fi jne, 
artistieke en coronaproof activiteit voor het hele 
gezin en voor de wereld die nu wel wat warmte 
kan gebruiken. 

Meer informatie
Koop het PAK-KET-MEE-PAKKET online via www.
ccschoten.be of ter plaatse aan de vrijetijdsbalie. 
Voor slechts vijf euro maak je de wereld een 
stukje mooier! Niet-Schotenaren betalen 15 euro.
vrijetijdsbalie Cultuurcentrum Schoten
Sint-Cordulastraat 10, tel. 03 680 23 40
cultuurcentrum@schoten.be

Duid alvast woensdag 25 augustus 2021 aan 
in je agenda. Vanaf 12u kan je dan tickets 
kopen. Deze koop je snel en gemakkelijk 
online via www.ccschoten.be. In de volgende 
Info Schoten ontdek je welke artiesten en 
gezelschappen we hebben geboekt voor jou. 
Wanneer het licht weer op groen gaat, staat 
het team van cultuurcentrum Schoten klaar 
om je met open armen te ontvangen. En in 
de tussentijd blijven we geloven in muziek, 
kunst, theater en verbondenheid door cultuur 
als  geneeskrachtig vaccin! 

Ticketverkoop cultuurseizoen 2021-2022
uitstel, maar geen afstel
In normale omstandigheden zouden we je nu met veel enthousiasme alle 
grote cultuurkleppers aankondigen die we voor het nieuwe cultuurseizoen 
konden strikken. Maar de realiteit is helaas anders. Cultuurcentrum Schoten 
besloot om de ticketverkoop voor het nieuwe seizoen dit jaar pas eind augustus 
op te starten. Onder het motto: ‘spanning moet opbouwen’, houden we het 
programma daarom ook nog ietsje langer geheim. 

Repareer mee de wereld
Stuur eens een onbekende verwarmende post en zorg voor 
de bijen met een zaadbom: dankzij het paK-KEt-MEE-paKKEt 
kan jij, samen met je gezin, de wereld rondom jou een beetje 
warmer en beter maken. Nu verkrijgbaar bij de vrijetijdsbalie!

Gelmelenhof en 
Marktgebouwen
Binnenkort starten we aan de langverwachte 
renovatie van het Gelmelenhof en de Markt-
gebouwen. De renovatie van deze twee 
monumentale gebouwen is een belangrijke 
eerste stap in onze centrumvernieuwing. We 
willen ons enthousiasme over de plannen 
graag delen met jou. Daarom krijgt iedere 
Schotenaar binnenkort een mooie brochure 
met sprekende toekomstbeelden en een 
gedetailleerde uitleg over het renovatie-
project. 
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Met de nieuwe handelaarsvereniging wil het 
gemeentebestuur onze lokale economie nog 
meer op de kaart zetten. Het doel? Een brui-
sende gemeente met aantrekkelijke winkels, 
vriendelijke dienstverleners en smakelijke 
horecazaken. Kortom, we willen Schoten por-
moten als dé aangewezen plaats om te 
genieten van een kappersbezoekje, een lek-
kere kop koffie of een gezellig dagje winkelen. 

Jong en dynamisch
De nieuwe handelaarsvereniging wordt 
bestuurd door 11 Schotense ondernemers 
en de schepen van Lokale Economie en krijgt 
financiële en organisatorische ondersteuning 
van de gemeente. 

Geniet van Schoten krijgt jaarlijks een toelage 
van 140.000 euro. Daarvan wordt 70.000 
geïnd bij de handelaars door middel van een 
jaarlijkse bijdrage (vanaf 2022). De overige 
70.000 wordt bijgepast door het gemeentebe-
stuur. Verder zal gemeente Schoten vooral een 
rol op de achtergrond spelen. Het is dus aan 
de nieuwe raad van bestuur om concrete eve-
nementen, initiatieven en acties uit te rollen. 

Daar wordt achter de schermen alvast hard 
aan gewerkt door de nieuwe raad van bestuur. 

Onder leiding van voorzitter Silke De Backer 
wordt samen met nog 10 andere ondernemers 
(vanuit verschillende sectoren en vanuit 
heel Schoten) een fris en dynamisch plan 
van aanpak opgesteld. Iedere Schotense 
handelaar, horeca-uitbater of dienstverlener 
wordt uitgenodigd om mee te denken.

Gelijkheid 
Met de oprichting van de handelaarsvereni-
ging Geniet van Schoten kiest het gemeen-
tebestuur resoluut voor gelijkheid. Iedere 
ondernemer met een openbaar en publiek 
toegankelijke ruimte zal voortaan kunnen 
meedoen met activiteiten, evenementen en 
promoties, ook de handelaars buiten het 
kernwinkel gebied. 

Ondernemers betalen hiervoor geen ledengeld, 
maar wel een verplichte jaarlijkse bijdrage die 
berekend wordt op basis van de ligging en 
grootte van hun zaak (vanaf 2022). 

Iedereen betaalt, maar iedereen profiteert 
ook mee van de communicatie, acties en 
promoties. Het ‘meesurfeffect’, waarbij winkels 
die niet bijdragen wel genieten van de extra 
bezoekers door de activiteiten, komt hiermee 
ten einde. 

‘Geniet van Schoten’ vertegenwoordigt 
voortaan alle Schotense handelaars
Sinds begin dit jaar promoot, ondersteunt en verbindt een gloednieuwe handelaarsvereniging de Schotense 
handelaars, dienstverleners en horecazaken. De vereniging zocht en vond een naam die de lading dekt en komt 
voortaan naar buiten met één duidelijke boodschap: Geniet van Schoten! 

NIEUW: Start in Schoten 
Geniet van Schoten wil de ondernemers in 
Schoten ten volle ondersteunen in deze uitda-
gende tijden. Een van de lokale pijnpunten is 
de toenemende leegstand van handelspanden, 
een fenomeen dat door het coronavirus alleen 
maar versterkt wordt. Met hun begeleidings-
traject ‘Start in Schoten’ wil de vereniging 
starters een extra duwtje in de rug geven door 
middel van een systeem van peter- en mete-
rondernemers. Op die manier hopen ze dat 
nieuwe ondernemers een langdurige en suc-
cesvolle toekomst in Schoten tegemoet gaan. 

Denk en doe mee
Iedere handelaar, horeca-uitbater of dienst-
verlener kan deelnemen aan werkgroepen 
om mee richting te geven. Geef een seintje 
en de nieuwe vereniging neemt contact met 
je op. En ook als niet-ondernemer mag je 
meedenken! Heb jij een leuk idee voor een 
promotie of activiteit die onze handelaars 
kunnen organiseren? Aarzel dan niet om je 
suggestie(s) door te geven. En in de tussentijd 
geldt meer dan ooit: koop lokaal! 

Handelaarsvereniging Geniet van Schoten
info@genietvanschoten.be 
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Sportieve waaghalzen kunnen zichzelf over 
enkele weken uitleven op de gloednieuwe 
pumptrack, naast skatepark De Zeurt. 
De werken aan het parcours zijn er volop 
bezig. Vermoedelijk kan er vanaf juni volop 
gestunt worden op het uitdagende parcours.

Een pumptrack is een aaneengesloten 
parcours dat bestaat uit bulten en bochten. 
Je moet amper trappen maar maakt snelheid 
door een pompende beweging te maken met 
je armen en benen. Het Schotens parcours 
is twee meter breed en 288 meter lang.

Het parcours wordt aangelegd in asfalt, waardoor 
het toegankelijk is voor alles met wielen: van 
inlineskates tot (BMX-)fi etsen. Wie durft?! 

Naast een groot, uitdagend parcours waarop oneindig 
gevarieerd kan worden, is er ook een kleinere piste 
voor kinderen. Dit kleinere parcours is 48 meter lang en 
heeft minder grote hoogteverschillen (maximum 60 centimeter). 

De hoogteverschillen op het grote parcours 
variëren tussen de 30 en 120 centimeter. 
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• 288m lang
• bulten & bochten!
• hoogteverschillen

• 48m lang
• bulten & bochten!
• hoogste bult: 60cm

288m lang

Pumptrack

48m lang

Kleine piste voor kinderen

Skatepark

op gloednieuw pumptrack

Feestelijke inhuldiging

BMX’ers, skaters, fi etsers... kunnen over enkele 
weken volop trainen en kunstjes oefenen op de 
gloednieuwe pumptrack aan de Eksterdreef.
Tot het zover is, is het verboden de werfzone 

te betreden. De jeugddienst zorgt alvast voor 
een feestelijke aftrap van het fi etspark*. Hou 
daarvoor onze sociale media in de gaten.
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*Rekening houdend met de op dat moment geldende coronamaatregelen.
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[ jonge helden ]

Sportieve waaghalzen kunnen zichzelf over 
enkele weken uitleven op de gloednieuwe 
pumptrack, naast skatepark De Zeurt. 
De werken aan het parcours zijn er volop 
bezig. Vermoedelijk kan er vanaf juni volop 
gestunt worden op het uitdagende parcours.

Een pumptrack is een aaneengesloten 
parcours dat bestaat uit bulten en bochten. 
Je moet amper trappen maar maakt snelheid 
door een pompende beweging te maken met 
je armen en benen. Het Schotens parcours 
is twee meter breed en 288 meter lang.

Het parcours wordt aangelegd in asfalt, waardoor 
het toegankelijk is voor alles met wielen: van 
inlineskates tot (BMX-)fi etsen. Wie durft?! 

Naast een groot, uitdagend parcours waarop oneindig 
gevarieerd kan worden, is er ook een kleinere piste 
voor kinderen. Dit kleinere parcours is 48 meter lang en 
heeft minder grote hoogteverschillen (maximum 60 centimeter). 

De hoogteverschillen op het grote parcours 
variëren tussen de 30 en 120 centimeter. 
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Natuur 

Natuurconcert: 
Klein Schijn
Een verborgen parel in Schoten vormt de 
vallei van het Klein Schijn. Klinkt spectaculair, 
niet? De stromende beek vormt een mooi 
landschap dankzij het betere bochtenwerk en 
een beekbegeleidend bos. Neem een dekentje 
mee en geniet van het gratis concert dat je hier 
krijgt, want vanaf het voorjaar tot diep in de 
zomer fl adderen hier heel wat zangvogels rond. 
Luister en droom weg op de tsjirpende tonen 
van de fi tis, de tjiftjaf, de koekoek, en soms 
zelfs de wielewaal en de goudvink. Naar de 
zomer toe wordt het bos wel ontoegankelijker 
door hoge vegetatie. 

Na het concert nog zin in een lesje biologie? 
Het paadje tussen het brugje over de beek aan 
de Alice Nahonlei en de Madonnadreef (achter 
de Gymsport) laat je kennismaken met een 
voor onze regio zeldzaam proces. Daar schuurt 
de beek de bochten uit. De binnenkant slibt 
aan en de buitenkant kalft af door de stroming 
van het water. Zo ontstaat een ‘meander’. 

Wandelen of fietsen beu? Er is nog zoveel 
meer in onze gemeente te beleven
Sinds maart vorig jaar zijn we massaal aan het wandelen. De gezonde buitenlucht was belangrijker dan ooit voor 
onze (mentale) gezondheid. Maar misschien ben je na kilometers stappen of fietsen wel eens toe aan een andere 
activiteit? Wij zetten de verborgen parels in onze gemeente op een rijtje. Van sport tot cultuur tot kinderactiviteiten 
en gewoon lekker in de natuur zijn: met deze tips zal je je niet vervelen!

Cultuur 

Multimediaal 
Openluchtmuseum 
Wie dacht dat het Middelheimmuseum het 
dichtstbijzijnde openluchtmuseum was, is 
verkeerd! De leerkrachten van de Academie 
zorgden in eigen gemeente voor een multime-
diale openluchtexpo. Langs een uitgestippeld 
parcours kan je 17 posters bewonderen, met 
daarop een persoonlijk werk van een van de 
leraars van de Academie. Hou je smartphone 
bij de hand, want aan elke affiche is een 
QR-code verbonden. Daarachter schuilt een 
passend muziekstuk, gedicht, verhaal of 
choreografi e van een andere leerkracht. Een 
knap en verbindend werk, en dat allemaal 
vanop afstand! Starten doe je aan je aan de 
Academie campus podiumkunsten (Jozef 
Van Craenstraat 4). Van daaruit passeer je 
de Braembibliotheek, CC De Kaekelaar, de 
Marktgebouwen en Academie campus beeld 
(Vordensteinstraat 47). 

Extra uitdaging toevoegen? Neem pen en 
papier mee, en maak op basis van de posters 
je eigen kunstwerk, verhaal of gedicht. Hang 
ze nadien aan je eigen raam en maak mee 
van Schoten het grootste openluchtmuseum! 
Heb je daarna kriebels om jezelf artistiek te 
ontwikkelen? Schrijf je dan in bij de Academie. 
Alle informatie vind je op pagina 11 van deze 
Info Schoten.

Natuur 

Het dondert in de 
Laarsebeek 
Laat de platgetreden paden in het Peerdsbos 
eens links liggen en zoek een keer de wildere 
delen op. Vanaf de brug van de Kleine Bareel 
(hoek Peerdsbosbaan en Bredabaan) kan je 
de oever van de Laarsebeek volgen als je 
links afslaat. Volg de oevers doorheen het 
Peerdsbos en houdt de Bonte Hannek, een 
gemeentelijke natuurgebied dat straks een 
aangepast natuurbeheer zal krijgen, aan je 
rechterkant. Met wat geluk hoor en zie je hier 
de ijsvogel, volgens de redactie één van de 
mooiste vogels van onze lokale vogelwereld. 

Laat je niet te hard afl eiden, want het beste 
moet nog komen. Volg de Laarsebeek in het 
meer donkere (en koele) bos. Je zal zien dat 
het water hier kristalhelder is. Ga op zoek naar 
de rivierdonderpad. Tip: je zoekt geen pad maar 
een zeldzame vissoort! Door de aanwezigheid 
van deze vissen is de Laarsebeek Europees 
beschermd als habitatgebied. Als je daarna 
nog een beetje verder wandelt, tot aan de 
vistrap aan het bootshuisje, geniet je van de al 
even zeldzame libellen die hier rondfl adderen 
(beekjuff er). 

Foto-uitdaging! Wie kan deze twee zeldzame 
soorten op foto vastleggen? Laat ons je kiekjes 
zien door #Schoten toe te voegen aan je foto 
op Instagram of Facebook. 

Hou het veilig en proper
Hou je (ook in de buitenlucht) steeds aan 
de geldende coronamaatregelen. Onze 
gemeenschapswachten houden een oogje 
in het zeil. Neem je afval mee naar huis of 
gooi het in de vuilbak. En… zwemmen in de 
vaart en de E10-plas is nog steeds gevaarlijk 
en verboden. Ook bij warm weer! 

[ kom Buiten ]

infoschotenmei
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De gemeenschapswachten-vaststellers gaan 
dagelijks met de fi ets op pad door Schoten. Ze 
maken je bewust van bestaande reglementen 
(bijvoorbeeld het politiereglement), van wat 
wel en niet mag. 

Een gemeenschapswacht werkt vooral sensi-
biliserend en zal je waarschuwen wanneer je 
de regels overtreedt. Zo zijn er bijvoorbeeld 
bij warme temp eraturen gerichte controles op 
zwemmen in de Vaart of in de E10-plas, maar 
je kan ze ook spotten in de speeltuintjes of de 
hondenloopzones. 

Hoewel de focus daar niet ligt, kan de ge-
meenschapswacht ook GAS-boetes opstellen. 
Je hebt dus maar beter oor naar wat Christel, 
Debby en Ellen je vertellen!

Informeren en melden
Een vraagje over gemeentelijke diensten? 
Onze gemeenschapswachten geven je met 
veel plezier meer uitleg. Verder mag je hen 
altijd attent maken op bijvoorbeeld loslig-
gende straatstenen, hondenpoep, sluikstort en 
openbare overlast in het algemeen. Zij geven 
het door aan de bevoegde dienst. 

Je herkent de gemeenschapswachten-
vaststellers aan hun paarse uniform. Twijfel 
niet om ze aan te spreken wanneer je een 
vraag of melding hebt, ze doen graag een 
babbeltje met jou.

infoschotenmei

[ veiligheid ]

Meer paars 
op straat
De inzet van gemeenschapswachten blijkt 
erg succesvol tegen allerlei kleine en 
grotere problemen in onze gemeente. Er 
is dan ook uitbreiding op komst. Gemeen-
schapswacht Christel ken je al. Zij krijgt 
nu versterking van twee extra gemeen-
schapswachten: Debby en Ellen. 

jEuGd 

Bos ontdekken 
met je voeten
Trek erop uit naar een van de acht Schotense 
speelbossen en ga op ontdekking. Niet met 
je ogen of je handen, maar met je voeten! 
Zoek ter plaatse verschillende materialen 
bij elkaar en vorm je eigen blote voetenpad. 
Denk maar aan gras, modder, zand, takken, 
afgevallen bladeren, water… Kortom, alles 
wat je ter plekke op de grond vindt! Wie kan 
het langste blote voetenpad maken? Deel je 
foto’s op Instagram via #Schoten. 

Je herkent de speelbossen aan het wit-groene 
bord met ‘speelzone’. Je mag er vrijwel alles, 
zolang je het bos maar in oorspronkelijke staat 
terugbrengt. Een kaart met alle speelbossen 
en speeltuinen vind je op www.schoten.be/
jeugdruimte. 

Sport 

Heuvellopen in 
het Wijtschot
Wie na al dat thuiswerken nood heeft een 
sportieve uitlaatklep, mag zich reppen naar het 
Wijtschot  voor een heuvelloopje. Bereid je voor 
op een intensieve krachttraining waarbij je zo 
goed als je hele onderlichaam traint. Door de 
heuvel op te lopen, moet je je knieën hoger 
optillen, waardoor je bovenbeenspieren extra 
hard moeten werken. Ook je kuiten worden 
twee tot drie keer meer aangespannen dan 
wanneer je op een vlakke ondergrond loopt. 
Smeer je billen dus maar goed in, want heuvel-
lopen is voor echte doorzetters. 
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Gemeente Schoten probeert samen met 
YouthStart de zogenaamde ‘NEETjongeren’ 
te helpen weer grip te krijgen op hun toekomst. 
NEET staat voor ‘not in employment, education 
or training’. Het zijn jongeren die op alle vlak-
ken onder de radar blijven. Ze vinden hun 
plaats niet in onze samenleving en zitten 
ontmoedigd thuis of zelfs op straat.  

“Tijdens een achtdaagse training halen we 
de talenten in hen naar boven en werken we 
aan een plan voor de toekomst”, vertelt John. 
“We proberen samen met hen een antwoord 
te vinden op vragen als: ‘Welke job wil ik 
doen? Is opnieuw gaan studeren voor mij een 
optie? Of word ik beter zelfstandige? Wat kan 
ik doen met mijn talenten?’ Op het einde van 

YouthStart geeft jongeren een vliegende start 
Na een succesvolle eerste editie vorig jaar, komt Youthstart dit najaar opnieuw 
naar Schoten. YouthStart is een organisatie die zich richt op jongeren die even 
‘de weg kwijt zijn’. “We begeleiden jongeren die op zoek zijn naar een doel. Vaak 
hebben ze wel een droom, maar weten ze niet hoe ze die kunnen bereiken”, 
zegt John Hermans, bezieler van Youthstart. 

de training hebben ze het antwoord gevonden 
op al deze vragen en weten ze welke stappen 
er nodig zijn om hun dromen te realiseren. We 
proberen hen uit hun comfortzone te trekken 
en hun talenten te laten ontdekken.” 

De achtdaagse training wordt afgesloten met 
een jurypresentatie van hun droomplan. Daar-
bij krijgen enkele jongeren de kans om naar 
het buitenland te reizen en hun droomproject 
voor te stellen op de Europese competitie van 
YouthStart. 

Interesse? 
Ben jij ook een dromer en ben je tussen 16 en 
30 jaar oud? Dan zoeken we jou! Jongeren die 
het traject volledig doorlopen, worden daarvoor 
beloond met een certifi caat dat erkend wordt 
door de Antwerp Management School. De 
trainingen zijn bovendien volledig gratis. 
Schrijf je in via laura.peelman@schoten.be. 

Mensenzorg 
schenkt cheque 
van 2.500 euro 
aan YouthStart
opruimen, het klimaat redden, de circulaire 
economie ondersteunen en kwetsbare bur-
gers steunen: dat is waar Mensenzorg vzw 
zich voor inzet. je kent de vzw vast van de 
textielophalingen in onze gemeente. 

Wist je dat Mensenzorg vzw vorig jaar maar 
liefst 42.280 kilo textiel opgehaald heeft 
in Schoten? Een deel van de opgehaalde 
spullen wordt lokaal hergebruikt: bijvoorbeeld 
voor verkoop in hun sociaal verkoopcentrum 
of voor donatie aan specifieke goede 
doelen. Zo worden opgehaalde winterjassen 
gedoneerd aan daklozen. De rest van het 
opgehaalde textiel gaat naar een erkende 
opkoper die het verder verwerkt. 

Terug aan de maatschappij
De spullen die in het sociaal verkoopcentrum 
van Mensenzorg vzw belanden, worden 
verkocht aan een zacht prijsje. Op die manier 
krijgt de vzw geld in het laatje. Maar ook dat 
geld vloeit weer terug naar de maatschappij! 
Een klein deel gaat naar de werkingskosten, 
denk maar aan het onderhoud van de vracht-
wagens. Het overige deel wordt verdeeld 
onder goede doelen in de gemeenten waar 
ze instaan voor de textielophaling. In Schoten 
kregen onder andere sociale kruidenier 
Appel & Ei, het leerwerkproject, geefwinkel 
’t Donorke, vzw ’t Feestvarken, Sarah Geeft 
en speelotheek Foliant de afgelopen jaren al 
een cheque. Dit jaar krijgt het jongerenproject 
YouthStart een mooi geldbedrag van 2.500 
euro  van Mensenzorg. 

Duurzaamheid is belangrijk
Mensenzorg vzw probeert duurzaam te zijn 
over de hele lijn: de oranje fl yers die je in de 
brievenbus vindt, zijn (net zoals jouw Info 
Schoten) gedrukt op gerecycleerd papier 
met vegetale inkten. En hun CO2-uitstoot 
vergoeden ze via Trees for All, een website 
die bomen en struiken plant om jouw uitstoot 
te compenseren. 

www.vzw-mensenzorg.be
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Ook benieuwd naar de verkeersverhoudingen 
in jouw straat? Zet dan een vinkje in je agenda 
bij donderdag 20 mei 2021 van 17u tot 18u. 
Via een speciaal ontwikkelde tel-app of met 
pen en papier tel je gedurende een uur het 
verkeer in je straat. 

Verkeersleefbaarheid
De wetenschappers achter het initiatief gaan 
met de cijfers aan de slag om de verkeersleef-
baarheid in je straat na te gaan. De analyses 
van de voorbije jaren kan je raadplegen op 
www.straatvinken.be. 

Waarom doen we dit?
In het Toekomstverbond (een afspraak tussen 
de overheid en Antwerpse burgerbewegingen) 
is een mobiliteitsdoelstelling met een ‘modal 
split’ van 50/50 afgesproken tegen 2030. Het 
jaarlijks telmoment van Straatvinken volgt 
dit op en gaat na of het verkeer jaar na jaar 
gezonder wordt.

Het woord ‘modal’ betekent vervoerwijze, dus 
het middel dat gebruikt wordt voor verplaatsin-
gen. Denk maar aan een personenwagen, fi ets, 
bus of vrachtwagen. Ook verplaatsingen te voet 
worden meegerekend. Het woord ‘split’ verwijst 
naar de verdeling. Zo kan in een bepaald gebied 
50 procent van de verplaatsingen gebeuren 
met de fi ets, 40 procent met de auto en 10 
procent met de bus. 

De modal split toont dus in welke mate de 
straat gebruikt wordt door de verschillende 
vervoerswijzen. Het toekomstverbond voorziet 
een modal split van 50/50 tegen 2030, waarin 
verplaatsingen met de personenwagen nog 
maar een aandeel van 50 procent hebben en 
de andere helft ingevuld wordt door duurzame 
mobiliteitsvormen zoals bus of fi ets. 

Vink mee
Door mee het verkeer in je straat te tellen, krijg 
je een zicht op hoeveel voertuigen er nu echt in 
je buurt rondrijden. Zo maak je zelf misschien 
volgende keer een bewustere keuze! 

Meedoen en 
inschrijven
Alle informatie en het online inschrijvingsfor-
mulier vind je op straatvinken.be/ik-tel-mee. 

NIEUW: 

straat-O-sfeer
Verzamel samen met je buren minstens 20 
verhalen over je straat. Aan de hand van enkele 
verrassende vragen krijg je een goed beeld 
van hoe jij en je buren je straat ervaren. Want 
de leefbaarheid van je straat heeft met meer 
te maken dan enkel de hoeveelheid verkeer! 

De bevraging vul je in via www.straatvinken.
be/straatosfeer. 

Breng mee het verkeer in jouw straat in kaart
Straatvinken is een jaarlijks telmoment om 
na te gaan hoe druk het in de Schotense 
straten is en welk soort verkeer de boven-
hand voert. Tijdens het telmoment noteer je 
hoeveel voetgangers, fietsers en voertuigen 
er door je straat passeren. Wetenschappers 
onderwerpen de resultaten vervolgens aan 
een analyse. 

Met een handige app tel je snel en eenvoudig het verkeer in je straat.
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Wat is ‘leegstand’? Een gebouw dat langer 
dan 12 maanden na elkaar niet bewoond is, 
of een gebouw waarvan de totale oppervlakte 
voor minstens 50% niet gebruikt wordt volgens 
de functie van het gebouw, is leegstaand. In 
onze gemeente heffen we voortaan zowel 
leegstandsbelasting op particuliere woningen 
als op leegstaande handelspanden.

Waarom leegstand bestrijden
Langdurige leegstand is vaak de voorbode van 
verwaarlozing en verkrotting, en soms zelfs 
van de verloedering van een straat of buurt. 
Het doet het onveiligheidsgevoel toenemen: 
leegstaande woningen zijn een makkelijker 
doelwit van vandalisme en krakers, en worden 
soms ook als schuilplaats voor illegale of cri-
minele activiteiten gebruikt. Daarnaast trekt de 
afwezigheid van bewoners ongedierte aan. Be-
woonde woningen en gebruikte gebouwen daar-
entegen zorgen voor een levendigere omgeving, 
meer sociale controle en dus ook een groter 

leegstaande panden in een winkelstraat. En 
dat reflecteert weer op het aantal mensen die 
komen winkelen bij onze lokale handelaars. 
Helaas merken we dat het coronavirus de 
leegstand in onze gekende Paalstraat nog 
extra in de hand heeft gewerkt. Daarom willen 
we tijdig ingrijpen. 

Geen pestbelasting
Woningen worden opgenomen in het gemeen-
telijk leegstandsregister nadat er 1 jaar lang 
geen inschrijving meer is op dat adres in het 
bevolkingsregister. Woningen worden pas 
belast nadat ze 1 jaar op het leegstandsregister 
staan. Concreet wil dat dus zeggen dat je 
woning 2 jaar leeg staat, voor je effectief de 
belasting betaalt. (Commerciële) gebouwen 
worden opgenomen in het leegstandsregister 
nadat ze 1 jaar leeg staan, en daarvoor moet 
onmiddellijk betaald worden. Handelspanden 
staan dus slechts 1 jaar leeg voor de belasting 
wordt geheven. 

Natuurlijk is het mogelijk dat jouw gebouw 
of woning leegstaat om een bepaalde reden. 
Daarom kan je binnen 30 dagen na opname in 
het leegstandsregister nog beroep aantekenen 
en een vrijstelling aanvragen. Mogelijke 
vrijstellingen:
•	 Een lopend renovatiedossier
•	 Een lopende omgevingsvergunning
•	 Ouderen die naar een woonzorgcentrum 

verhuizen krijgen 3 jaar vrijstelling
•	 Leegstand door langdurige wegenwerken

Wij zijn er om jou te helpen
Het is niet de intentie van het bestuur om 
zoveel mogelijk eigenaars van leegstaande 
panden te laten betalen. Het is wel de bedoe-
ling om zoveel mogelijk eigenaars te activeren 
om de leegstand aan te pakken. 

www.schoten.be/leegstaande-woningen
huisvesting@schoten.be - 03 680 09 57
ondernemen@schoten.be - 03 680 33 35 

Een veilige en gezellige (winkel)buurt
Gemeente voert belasting in op leegstand en 
verkrotting van woningen en winkelpanden
Maart 2020, door een zware storm wordt een deel van een Schotense straat 
tijdelijk afgesloten. Niet omdat er een boom de weg verspert, maar omdat 
er problemen zijn met het dak van een leegstaand pand. De vele gaten in het 
dak en het ontbreken van ramen in combinatie met de storm, werd een te 
gevaarlijke situatie voor voorbijgangers en omwonenden. Het is slechts een 
van de voorbeelden die aantonen dat leegstand gevaarlijk is. Gemeente Schoten 
voert daarom een leegstandsbelasting in. 

Wist je dat…
•	 Er al 266 Vlaamse gemeenten een 

belasting op leegstand heffen?
•	 In Schoten er +/- 140 woningen en ge-

bouwen op het leegstandsregister staan?

Tarieven
•	 Leegstaand gebouw/handelspand of 

woning: 1.500 euro per jaar + 1.500 euro 
per bijkomend jaar (max. 7.500 euro)

veiligheidsgevoel. En we willen toch allemaal in 
een gezellige en aantrekkelijke buurt wonen?

Naast de veiligheidsargumenten is er ook een 
sociale en zelfs ecologische reden om leeg-
stand te bestrijden: woningen die leegstaan, 
dragen bij aan de schaarste aan betaalbare en 
kwaliteitsvolle woningen en drijven daarmee 
de huur- en verkoopprijzen op. Dat terwijl 
er een grote groep in de samenleving is die 
moeilijk aan een betaalbare woning geraakt. 
Daarnaast nemen ze onnodig ruimte in, 
terwijl we juist zuinig met onze (on)bebouwde 
ruimte moeten omgaan. Op plaatsen met een 
hoge parkeerdruk zou zo’n leegstaand pand 
bijvoorbeeld omgevormd kunnen worden tot 
parking of Tiny Forest.

Ook handelspanden
Een volle, bruisende winkelstraat draagt bij 
aan een fijne beleving bij het winkelen. Dat 
effect vermindert al zichtbaar bij een of twee 

Leegstaande panden nodigen uit tot vandalisme en criminaliteit.
12
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Verhuren 
zonder zorgen

Doe een bod op een 
leegstaand pand

Heb je een leegstaand pand gespot in onze 
gemeente, en zie jij jezelf er wel wonen? 
Misschien kan je de eigenaar(s) wel over-
tuigen om de woning aan jou te verkopen. 
Alle geregistreerde leegstaande panden 
kan je bekijken in het leegstandsregister 
op www.schoten.be/leegstaande-woningen. 

Met de adresgegevens kan je via een kadastraal 
uittreksel de gegevens van de eigenaar opvragen. 
Dat doe je via belgium.be/particulieren/woning. 

Te renoveren woningen
Heb je een leegstaande woning, die opgeknapt 
moet worden voor verhuur, maar ontbreekt het 
je aan tijd? Neem dan eens contact op met 
Het Pandschap. Zij bekijken met jou welke 
noodzakelijke werken er nodig zijn om je woning 
verhuurklaar te maken. Je krijgt een prijsraming 
voor de renovatiewerken en een indicatie van de 
huurprijs bij sociaal verhuur. Bij akkoord, stelt Het 
Pandschap de aannemers aan en coördineert de 
werken, tot en met de oplevering en de verhuring. 
Jij hoeft enkel te genieten van de gegarandeerde 
huuropbrengst. Als kers op de taart, assisteert 
de organisatie bij het aanvragen van premies.

voor alle voorwaarden en meer informatie neem 
je een kijkje op www.pandschap.be. 

Eenvoudig verhuren
Wil je niet langer veel tijd en energie steken in het 
beheer van je huurwoning? Ben je wanbetalers 
of vandalisme zat? Verhuur je woning dan aan 
sociaal verhuurkantoor Het Sas. Zij garanderen 
je maandelijkse huurinkomsten, onderhoud van 
de woning, het volledige administratieve beheer 
en nog veel meer. 

alle voorwaarden en meer informatie vind je op 
www.svk-hetsas.be. 

Nee, dat kamperen was toch niets voor jou. 
Gelukkig zijn wij op zoek naar jouw caravan! 
Concreet zijn de dienst jeugd en gezin en 
de dienst zorg en welzijn op zoek naar een 
kleine caravan die ze multifunctioneel kunnen 
inzetten, bijvoorbeeld als ‘kassavan’ op de Park 
Happening (zie hieronder). Het interieur is van 
ondergeschikt belang. 

Verder ziet het wensenlij stje er zo uit:
•	 Maximumgewicht 750 kilogram
•	 Een goed chassis
•	 Mag nog op de rijbaan rijden
•	 Afsluitbaar
•	 Bij voorkeur met uitdraaibare poten 
Voldoet jouw caravan aan het wensenlijstje? 
Contacteer dan jeugddienst@schoten.be. 

Wordt jouw caravan 
binnenkort een ‘kassavan’?
Je kocht een caravan om met het gezin gezellig in het zuiden van 
Frankrijk van camping naar camping te trekken. Je zag het helemaal 
voor je: de idyllische weg ernaartoe, de betoverende uitzichten op 
je campingplaats en de fijne mensen die je zou leren kennen. Maar 
in de plaats daarvan was er onderweg 100 keer “zijn we er bijna?”, 
was je campingplaats kilometers ver van het toilet en had je de 
luidruchtigste buren ooit. 
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Als Schotenaar en buurtbewoner heeft Gert 
veel herinneringen aan de parochiekerk. “Ik 
deed er mijn eerste communie, trouwde er en 
begroef er ook mijn grootouders”, vertelt hij. 
“Het is dan ook fijn dat ik mee mocht werken 
aan de heraanleg van de tuin.”

Verkeerd snoeien
Het was Gert zelf die de stap zette om de 
kerkraad te contacteren. “De rododendrons 
stonden al jaren niet meer in bloei, als gevolg 
van een verkeerd snoeibeleid. Een spreekwoor-
delijke doorn in het oog, telkens ik langs de 
tuin fietste”, lacht Gert. “Ik contacteerde de 
kerkraad, die op hun beurt de gemeentelijke 
groendeskundige aanspraken. Toen ging de bal 
aan het rollen en kreeg ik de vraag een ontwerp 
te maken voor de hele kerktuin.”

Open en uitnodigend
Enkele hoge, oude coniferen werden verwij-
derd. “Dat was nodig om een aanrijroute voor 
hulpdiensten vrij te maken. Daarnaast werden 
de unieke glas-in-loodramen bedreigd door de 
steeds dichter komende takken.”

Historische bomen verwijderen, ligt altijd 
gevoelig. “Toch is dat soms nodig in het 
kader van een gezond bomenbeleid,” licht 
de landschapsarchitect toe. “Oude bomen en 
jonge bomen moeten elkaar afwisselen om de 
continuïteit van het bladerdek te garanderen. 

Samen maken we Schoten nog mooier
 

Gemeente Schoten is geselecteerd voor een coachingstraject van 
‘Mooimakers’. In het driejarige traject worden we door een deskun-
dige begeleid om zwerfvuil en sluikstort efficiënt aan te pakken. 
Ons doel: Een proper of ‘Schoon Schoten’ creëren en behouden. 

Oud en modern vloeien moeiteloos in elkaar over in de nieuw aangelegde tuin 
van de Onze-Lieve-Vrouw Koninginkerk aan het Ruusbroeckplein. De tuin van de 
prachtige parochiekerk werd onder handen genomen door landschapsarchitect 
en buurtbewoner Gert Dessoy: “We brachten de tuin terug naar de oorspron-
kelijke sfeer van 1930, maar voegden enkele kleurrijke accenten toe.”

Om doelgericht te kunnen werken, stelden we 
een actieplan op dat alle lokale pijnpunten 
en uitdagingen in kaart brengt. De komende 
drie jaar worden deze pijnpunten samen met 
het normale begeleidingstraject aangepakt. 
Verder wordt er ingezet op een goed vuilnis-
bakkenbeleid, zullen we het veegplan onder 
de loep nemen en zullen we specifieke acties 
opzetten op plaatsen waar we veel sluikstort 
en zwerfvuil opmerken. 

Mooimakers  is het Vlaamse initiatief 
tegen zwerfvuil en sluikstort van de Open-
bare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij 

(OVAM),  Fost  Plus en de VVSG. De OVAM 
is verantwoordelijk voor het afvalstoffen-, 
materialen- en bodemsaneringsbeleid in 
Vlaanderen. Fost Plus is verantwoordelijk voor 
de inzameling en recyclage van huishoudelijke 
verpakkingen in België. De lokale overheden 
zijn verantwoordelijk voor de openbare netheid 
en zijn verenigd in de Vereniging van Vlaamse 
Steden en Gemeenten (VVSG). 
  

Sluikstort opgemerkt?
Meld het via www.schoten.be/melding of 
sluikstort@schoten.be. 

Tuin Onze-Lieve-Vrouw Koningin-
kerk wordt biodiversiteitsoase

Als je elke historische boom zou laten staan, 
zou je op een bepaald moment voor een 
groot probleem staan wanneer de bomen 
beginnen rotten, omvallen of ziek worden. 
Dan vormen zich gaten die je niet eenvoudig 
kan wegwerken.” 

Wauw-effect
Ter compensatie werden er wel 20 rode 
beuken aangeplant op de Koningshoflei: 
“Die straat is als het ware een zichtas op 
de Onze-Lieve-Vrouw Koninginkerk”, vertelt 
Gert. “Door de gaten in de Koningshoflei op 
te vullen, versterken we het wauw-effect van 
de heraanleg van de tuin.” Daarnaast kreeg 
de tuin nog 20 hoogstammige bomen, denk 
maar aan de winterlinde, de treurberk en de 
esdoorn, en nog 96 fleurige struiken. 

Extensief maaibeheer
Naast de nieuwe bomen en planten is ook 
het maaibeheer nieuw. Voortaan zal je geen 
gemillimeterd gazonnetje meer zien. Het gras 
zal nog maar een tweetal keer per jaar gemaaid 
worden. Enkel langs de paadjes en de banken 
wordt het gras vaker en korter gemaaid. 

Daarvoor hebben we een goede reden, vertelt 
gemeentelijk groendeskundige Katrijn: “Door 
minder vaak te maaien krijgen veldbloemen 
de kans te groeien, wat een mooi en kleurrijk 
bloementapijt zal creëren. We zetten hiermee 
in op biodiversiteit en geven insecten een 
duwtje in de rug. Dat zal ons ook helpen in de 
strijd tegen de eikenprocessierups.” 

Meer over de eikenprocessierups op pagina 
23 van deze Info Schoten. 

De begraafplaats mocht 12 nieuwe bomen 
ontvangen, waaronder een treurwilg, 4 
lindebomen en 2 grote eiken. Opnieuw 
een mooie stap in de omvorming van de 
begraafplaats naar een sereen begraafpark. 

De Lodewijk Verheijenstraat kan binnenkort 
genieten van prachtige bloesems, dankzij de 
aanplant van 36 kerspruimen. De bewoners 
van de Kruispadstraat worden getrakteerd 
op extra koelte, met de aanplant van 10 
steeneiken. En de Vinkenlei ziet binnenkort 
hopelijk extra veel vinken rondfladderen 
rond een van de vier nieuwe winterlindes. 
Suskewiet!

Bladerdek weer uitgebreid
Dit voorjaar werden er in 52 Schotense 
straten en pleintjes 208 extra bomen 
aangeplant. 

[ milieu ]
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In 2019 konden we een divers en boeiend 
auteursveld samenstellen, en ook voor de 
komende editie hebben we al een mooie 
mix van gevestigde waarden en interessante 
nieuwkomers kunnen strikken. Toch zijn we 
nog op zoek naar meer! 

Neem deel
Ben je (of ken je) een auteur of illustrator die 
in Schoten woont, geboren is of een andere 
bijzondere band heeft met onze gemeente? 
Aarzel dan niet om deel te nemen aan de 
Schotense Boekenbeurs. Wij beloven een fi jne 
netwerkavond gevuld met collega-auteurs, 
geïnteresseerde lezers, lezingen en een 
interessante workshop. Daarbovenop krijg je 
de kans je werk te verkopen. 

Graag deelnemen? Haast je, want de plaatsen 
zijn beperkt. Neem voor 1 juli 2021 contact 
op met de organisatie via onderstaande 
contactgegevens. Of kom gewoon eens langs 
in de bib, en snuif alvast de sfeer op!  

Bibliotheek Schoten
Sint-Cordulaplein 13
03 680 17 10
bibliotheek@schoten.be
www.facebook.com/bibliotheekschoten 

 

De eerste online Poëzieweek begin dit jaar was een onverhoopt 
succes, met als kers op de taart een optreden van ‘slampoet’ 
Max Greyson. Hij bewees met vlag en wimpel dat poëzie ook 
rock ’n’ roll kan zijn. 

Heb je ondanks een zorgvuldige planning het optreden tóch 
gemist? Dan hebben wij goed nieuws voor jou: je kan zijn op-
treden gratis herbekijken via www.schoten.bibliotheek.be, 
of scan de QR-code. 

Gezocht: 
Lokaal talent voor de 
Schotense Boekenbeurs

De Schotense Boekenbeurs is hét tweejaar-
lijks literair evenement van onze gemeente. 
Op vrijdag 3 december 2021 organiseren we 
de derde editie. Daarvoor zijn we nog op 
zoek naar lokale schrijvers of illustratoren. 
Scherp je pen, schrijf je in, en laat het Scho-
tens publiek kennis maken met jouw werk! 

Herbekijk het 
optreden van slam-
poet Max Greyson

Het eerste en voor jou als bezoeker meest 
ingrijpende project, is een volledig nieuwe in-
deling van de non-fi ctie voor volwassenen en 
de weetjesboeken voor de jeugd. Waarom? 
Om je zoektocht naar een informatief boek 
aanzienlijk makkelijker te maken! Het 
nieuwe systeem heet ZIZO, wat voor ‘Zonder 
Inspanning Zoeken’ staat. En het klinkt net 
zo eenvoudig als het is! 

Intuïtief zoeken
Waar je nu nog beroep moet doen op de 
catalogus voor een specifi ek nummer dat 
de plaats van een bepaald boek aangeeft 
(bijvoorbeeld 634.18 voor een boek over 
labradors), kan je binnenkort je gekozen 
onderwerp heel intuïtief terugvinden. Een 
handig overzichtsbord met kleuren en 
pictogrammen zal je naar de afdeling met 
dierenboeken leiden, waar de onderverde-
ling per dier en eventueel nog specifi eker 
per ras van een bepaald dier duidelijk zal 
worden. Met andere woorden: de signalisatie 
en etiketten leiden je van algemene naar 
specifi eke informatie. Gemakkelijk en snel. 

De reisgidsen waren het eerst aan de 
beurt. De alfabetische indeling per land 

ZIZO: nieuwe indeling 
voor informatieve boeken
Werken in uitvoering in de bib
Er beweegt wat in de bib! De afgelopen maanden werd er achter de 
schermen hard getimmerd aan de toekomst van de bib. Dit jaar rol-
len we een aantal projecten uit die jouw bibbezoek nog fijner maken.

is behouden, maar binnen de landen is de 
indeling gebruiksvriendelijker geworden. Zo 
kan je reisgidsen over Rome terugvinden bij 
‘Italië – Rome’ in plaats van ‘Italië – 996’. Na 
de reisgidsen staan de weetjesboeken voor 
jeugd op de planning. Wie weet zijn we daar 
tegen de verschijning van dit artikel al mee 
klaar. ZI(e)ZO, en graag gedaan!

Aan de indeling van de fi ctieboeken verandert 
er niets. Zij staan gerangschikt op auteur (de 
informatieve boeken op onderwerp), en dat 
blijft zo.

Nog meer verandering
De komende maanden zal je nog meer zien 
veranderen in de bib: er zullen nieuwe etiket-
ten opduiken en bepaalde boeken krijgen een 
nieuwe plaats. Maar geen nood: de boeken 
blijven zoveel mogelijk beschikbaar en als 
er iets van plaats is vera nderd, wordt dat 
duidelijk aangegeven. En uiteraard maakt het 
bibpersoneel je graag wegwijs. Benieuwd? 
Kom het zelf ontdekken in de bib!

volg onze vorderingen op 
schoten.bibliotheek.be 
en www.facebook.com/bibliotheekschoten. 
 

[ BiB ]
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[ klimaatkapitaal ]
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Identikit
Naam project: Insecten- en bijentuin 
woonzorgcentrum Vordenstein
Beschrijving: Woonzorgcentrum Vorden-
stein wil graag het klimaat in Schoten 
verbeteren. Dat doen ze door hun tuinen 
zo insectenvriendelijk mogelijk te maken, 
met veel inheemse bloemen en planten. 
Gekregen Klimaatkapitaal: 9.485 euro

De klimaattuin van woonzorgcentrum Vorden-
stein kaapte de eerste prijs weg, en kreeg de 
meeste stemmen van zowel de jury als het 
publiek. “Dat hadden we niet verwacht. Het was 
superfijn om te ontdekken dat veel Schotena-
ren het idee genegen waren”, glundert Kristien, 
ergotherapeut in het woonzorgcentrum en 
trekker van het project. 

Vordenstein inspireert
De (bloem)bal ging aan het rollen door 
regelmatige bezoekjes met residenten aan 
domein Vordenstein. “Daar zagen we voor 

Van kevers africhten tot 
ijsbollen bij elkaar fietsen
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 trokken 
we met Mémé en haar vlindernetje naar de insecten- en bijentuin van woon-
zorgcentrum Vordenstein en spraken we met de kinderen van Koningshof, die 
sinds kort maar wat graag met de fiets naar school komen.

het eerst een groot bijen- en insectenhotel 
staan”, vertelt Kristien. “De bloemenpracht 
en het milieuvriendelijk beheer van het 
gebied zorgen ervoor dat er daar regelmatig 
zeldzame soorten solitaire bijen op ‘hotel’ 
komen. Die natuurpracht wouden we graag 
zo dicht mogelijk aan huis brengen.” Maar 
het bleef niet bij enkel de plaatsing van een 
insectenhotel. “Uit onderzoek leerden we dat 
de grootste hoeveelheid fijn stof zich tot 1 
meter boven de grond bevindt. Aangezien een 
aantal van onze residenten in een rolstoel zit, 
leek het ons een goed plan dit probleem mee 
aan te pakken. Daarom kozen we ook voor 
luchtzuiverende planten en struiken.” 

Wisselwerking 
Jaarlijks krijgt het woonzorgcentrum bezoek 
van de vervelende processierups. “We plaats-
ten daarom mezennestjes van Natuurpunt. 
Daarmee zorgen we niet alleen voor de vogels, 
maar zetten we ook in op de natuurlijke vijand 
van de eikenprocessierups.” 

Deze maand wordt er gestart aan de effectieve 
aanplant van de tuin. Daarvoor deed de project-
groep beroep op heel wat experts: “We gingen 
te raad bij het beheer van Domein Vordenstein, 
zochten naar de beste insectenhotelbouwers 
en lazen onderzoeken van Universiteit 
Antwerpen over luchtverbetering. Er zit dus 
heel wat kennis en wetenschap in onze tuin!” 
Daarnaast mocht het woonzorgcentrum ook op 
heel wat hulp rekenen van de medewerkers 
van Domein Vordenstein bij de aanlevering van 
de materialen voor de insectenhotels. En ook 
de leerlingen van lagere school Bloemendaal 
deden een duit in het zakje door zelf kleine 
hotelletjes in klasverband te maken. 

Samenleven in harmonie
Met zo’n inspanning om de omgeving in-
sectenvriendelijk te maken, rijst de vraag of 
vliegenmeppers voortaan verboden zijn voor 
de residenten van het woonzorgcentrum. 

Identikit
Naam project: De scholen van Koningshof 
op de fiets
Beschrijving: Dit project wil ervoor zorgen 
dat ouders en kinderen die zich duurzaam 
naar school verplaatsen, beloond worden 
via een digitaal beloningssysteem. 
Want fietsen is gezond, goedkoop en 
ecologisch!
Gekregen Klimaatkapitaal: 8.165 euro

Koning auto, die is voorgoed van de troon 
verstoten door de scholen van Koningshof. 
De wereld leek even op zijn kop te staan, 
de eerste lesweek na de krokusvakantie. 
Plots waren de autorijen aan de scholen 
Sint-Ludgardis en Campus Kajee als sneeuw 
voor de zon verdwenen. In de plaats daarvan: 
fietsrijen! Het zichtbare bewijs van het 
daverende succes van dit klimaatproject. 
Projectleider Mieke bevestigt: “Meteen van bij 
de start was ons project een enorm succes. 

Kristien lacht: “Onze bewoners zijn heel 
enthousiast, en we zullen hier allemaal 
liefdevol ‘samenwonen’. We hebben goed 
onderzoek gedaan naar de insecten die we 
willen uitnodigen in onze tuin. Zo droomden 
we van bijenkorven op ons dak met daarbij 
lekkere honing. Maar bleek dat dat bijenvolk 
zijn ‘thuis’ durft te verdedigen, en daardoor 
voorbijgangers zouden kunnen steken. Daarom 
de keuze voor bijenhotels, want solitaire bijen 
vertonen dit gedrag niet.” Kristien knipoogt: 
“Vlinders vinden we zalig en de kevers… die 
zullen we wel africhten!”

Binnenkort is de tuin van het woonzorgcentrum 
een fijne ontmoetingsplaats voor residenten en 
hun vrienden en familie. “Maar we zullen er ook 
activiteiten organiseren, waarbij het bezoek 
van schoolkinderen niet mag ontbreken. Onze 
tuin moet een plaats zijn waar iedereen samen 
de natuur beleeft, en ervoor zorgt.” 

Initiatiefneemster Kristien (links) en haar zus.
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Laat je door echte leerlingen vertellen hoe 
het leven aan de Academie eruit ziet. Zo is de 
Academie voor Charlotte (oriëntatielab beeld) 
een plek waar ze kan ontsnappen aan de 
hectiek van de week en waar ze haar hoofd 
kan leegmaken. Ferre (woord) vertelt dan weer 
over hoe hij zijn batterijen kan opladen in de 
Academie. Wannes (slagwerk) is al 17 jaar 
leerling aan de Academie en spreekt over zij n 
passie. En voor Marianne is creëren met haar 
handen in het keramiekatelier het perfecte 
tegengif voor een hele week met haar hoofd 
werken. Frie en Aukje (beeld) zijn dan weer 
resoluut: “onze juf is superlief!”. 

Benieuwd? Alle getuigenissen bekijk je op 
www.academieschoten.be. 

Schrijf je in
Geïnspireerd? Klaar om zelf de gitaar of 
blokfl uit vast te pakken, of sta je te popelen 
om je creativiteit de volle loop te laten? Schrijf 
je dan van 1 tot en met 30 juni (en van 1 tot 
en met 30 september) 2021 in voor het nieuwe 
academiejaar via www.academieschoten.be.
Je betaalt voor schooljaar 2021-2022:
•	 -18 jaar: 69 euro (of 45 euro*)
•	 18 tot 24 jaar: 135 euro
•	 +24 jaar: 320 euro (of 135 euro*)
*Alle mogelijke verminderingen en admini-
stratiekosten kan je nalezen op de website. 
Houders van een Schotense Vrijetijdspas ont-
vangen een extra tegemoetkoming. 

P.S. Eerst eens testen voor je je inschrijft? 
Dat kan. Meld je aan voor een proefl es via 
de website. 

Meer informatie en hulp bij inschrijving
Spreek je liever met een medewerker of leraar? 
Contacteer de academie via 03 685 02 56 of 
academie@schoten.be 

Babbelbox: leer de 
Academie kennen
Hoe gaat het er nu echt aan toe bij de Acade-
mie? Hoe zien de lessen eruit, wat leer je er 
en hoe is de sfeer? Wij zouden het je kunnen 
vertellen, maar natuurlijk hoor je het liever 
van een échte leerling aan de Academie. We 
presenteren je daarom: de Babbelbox! 

[ academie ]

We merken zelfs nu nog steeds een grote 
toename aan fi etsende kinderen en ouders. 
Onze – ondertussen uitgebreide – fi etsenstal-
lingen staan goed vol!”

High-five!
Hoe hebben ze dat klaargespeeld? “We werken 
met een digitaal beloningssysteem genaamd 
High-Five”, legt Mieke uit. “Iedere leerling kreeg 
een chip bevestigd aan het frame van zijn of 
haar fi ets. Iedere keer dat ze de schoolpoort 
binnengaan, wordt hun fiets gescand en 
sparen ze digitale munten. Hun spaarpotje kun-
nen ze zelf volgen in de bijhorende app. Daar 
kunnen ze ook extra munten verdienen door 
spelletjes te spelen over verkeersveiligheid.” 

Voor wat, hoort wat
“Met de gespaarde punten kunnen de leerlin-
gen in de webshop zichzelf trakteren op leuke 
cadeautjes, als beloning voor het fi etsen. Denk 
maar aan een zwembeurt in Sportoase, een 

bolletje ijs bij enkele ijszaken in de buurt, 
fl uorescerende gadgets voor aan hun fi ets... 
De kinderen vinden het fantastisch om zelf 
te sparen en vervolgens met hun bonnetje 
naar de winkel of het ijskarretje te kunnen 
stappen.” Ze knipoogt: “Want geef toe: iets 
waarvoor je zelf gefi etst hebt, smaakt extra 
lekker en maakt extra blij!” 

Goedgezind 
“Met dit systeem zetten we in op duur-
zame mobiliteit, en willen we ons steentje 
bijdragen aan een gezondere en veiligere 
schoolomgeving.” Mieke vult aan: “Bovendien 
merken we dat onze kinderen én de ouders 
vrolijker worden van het fietsritje naar 
school.” Als dat geen win-win is! 

 Heb jij een handelszaak in Schoten en wil je 
de kinderen motiveren om te blijven fi etsen 
met een gadget of cadeautje? Neem dan 
zeker contact op met projectleider Mieke via 
miekerens@gmail.com. 
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Sportpromotor 

Hannelore Vuegen
Sportieve duizendpoot Hannelore (26) is het 
liefst met zoveel mogelijk sporten tegelijk be-
zig. Maar als ze echt moet kiezen, staan zwem-
men, lopen en beachvolley in haar top drie. 

Sporters beleven meer
“Het is de officiële slogan van Sport Vlaande-
ren, maar ook mijn motto”, glimacht Hannelore. 
“Sporters beleven ook écht meer. Je leert 
mensen kennen, je komt op nieuwe plaatsen 
en je ontdekt nieuwe mogelijkheden bij jezelf. 
Samen zweten creëert vriendschappen. Wat 
mij betreft, klopt het dus echt. En ik ben 
vastberaden iedereen hiervan te overtuigen!” 

Sportfiets
De sportpromotor is dan ook vastbesloten alle 
Schotenaren op een laagdrempelige manier 
aan het bewegen te krijgen. “En daarvoor heb 

ik al heel wat plannen. Eentje daarvan is de 
‘sportfiets’, een bakfiets vol sportmaterialen. 
Door corona is sporten individueler geworden. 
Mensen gaan alleen wandelen, joggen of 
fietsen. Om daarop in te spelen trek ik 
binnenkort met mijn sportfiets naar wijken, 
scholen, speelstraten of zelfs bedrijven. Zo 
breng ik sport tot bij de Schotenaar en kan 
iedereen genieten van beweging in openlucht. 
Veilig en gezond.” Daarnaast staat er ook nog 
een speel- en sportweefselplan op de agenda. 
“Daarmee willen we een duidelijk overzicht 
van alle openbare sport- en speelinfrastruc-
tuur maken en die optimaliseren voor (solo)
sporters.” 

Schotenaren kunnen bij spor tpromotor 
Hannelore terecht met al hun sportvragen. 
Ben je op zoek naar een geschikte sport 
voor je kleuter? Of heb je een blessure en 
ben je benieuwd welke sportmogelijkheden 
er nog zijn voor jou? Aarzel dan niet om met 
Hannelore contact op te nemen. 

hannelore.vuegen@schoten.be, 03 680 10 74  

“Samen zweten creëert vriendschappen”
Sinds kort vervoegen Hannelore en Nina de gemeentelijke sportdienst als sportpromotor en sportclubondersteuner. 
Hun doel? Jou zoveel mogelijk laten bewegen. En daarvoor zullen ze alles uit de kast halen!

Sportclubondersteuner 

Nina Wauters
Kersvers sportclubondersteuner Nina (24) is 
niet vies van een stevige uitdaging: van het 
trotseren van hoogteparcoursen, gidsen in 
de Franse Alpen en de Spaanse Pyreneeën 
tot het bouwen van haar eigen zeilboot. Maar 
ook met dansen, zwemmen en wandelen kan 
je haar innerlijke sportfanaat tevreden stellen. 
Van veel markten thuis dus, en daarom de 
geknipte Schotense sportclubondersteuner.

Ondersteuning
“Schoten heeft een enorm aanbod aan kwalita-
tieve en erkende sportclubs”, vertelt Nina. “Zo’n 
uitgebreid aanbod is echt uniek. Ik moet ervoor 
zorgen dat deze clubs optimaal kunnen werken 
en zich kunnen focussen op het kerntaak: 
sport. Ik bied hen dus ondersteuning op alle 
mogelijke manieren. Financieel, maar ook 
administratief, infrastructureel of promotioneel. 
Denk maar aan het helpen vereenvoudigen 
of digitaliseren van inschrijfprocedures, of 
het mee uitdenken van promocampagnes. Er 
zit ook een stukje kwaliteitsbewaking in mijn 
job vervat: denk maar aan het regelmatig 
organiseren van opleidingen en bijscholingen 
voor lesgevers. Zo ben jij als Schotenaar altijd 
verzekerd van sportlesgevers met degelijke 
kennis van zaken.”

Wisselwerking
Dat klinkt als een hele boterham, maar Nina 
heeft een plan waarmee ze zoveel mogelijk 
sportclubs tegelijk verder wilt helpen. “Ik wil 
graag een forum oprichten waarbij de clubs en 
verenigingen ook onderling informatie kunnen 
uitwisselen en elkaar kunnen verder helpen en 
ondersteunen. Ik geloof heel hard in onderlinge 
wisselwerking”, glimlacht ze. 

Promotie
Benieuwd naar welke sportclubs er nu allemaal 
zijn in Schoten? Rep je dan snel naar de 
Facebookpagina van de sportdienst. Daar vind 
je vanaf nu wekelijks een nieuwe sportclub in 
de kijker. Van ropeskipping tot linedance, thai 
chi, petanque en wandelclubs: jouw perfecte 
sportclub zit er vast tussen. Wie graag in een 
keer het hele aanbod bekijkt, kan terecht in 
de verenigingendatabank op www.schoten.be/
sportverenigingen. 

nina.wauters@schoten.be, 03 680 10 75

Sportpromotor Hannelore (links) en sportclubondersteuner Nina (rechts).
18
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“Normale badminton kan je absoluut niet bui-
ten spelen”, vertelt Veronique. “De shuttles zijn 
veel te gevoelig aan wind om te kunnen spelen, 
zelfs al lijkt het windstil.” Iedereen heeft vast 
wel eens een poging gedaan badminton te 
spelen op het strand, om dan na drie keer 
opslaan alles weer mopperend weg te steken. 
“ Daarom heeft de Badminton World Federation 
nu een nieuwe shuttle uitgevonden die minder 
gevoelig is aan wind(stoten). Met de nieuwe 
pluim kan je nu buiten ‘airbadmintonnen’ zo-
lang de windsnelheden onder 12 km/u blijven.”

Eenvoudige spelregels
Omdat de shuttle zwaarder is geworden, zijn 
de spelregels ook een klein beetje veranderd. 
“Je klopt harder met je racket tegen een 
zwaardere pluim”, legt Veronique uit. “Een 
airbadmintonveld is daarom groter dan een 
normaal badmintonveld. Verder mag je ook 
drie tegen drie spelen. Bij gewone badminton 
blijft het bij dubbels.” 

Verder werden heel wat andere regels vereen-
voudigd. “Dat maakt airbadminton gemakkelijk 
om mee te starten en toegankelijk voor het 
grote publiek”, glimlacht de voorzitter. Kortweg 
krijg je een punt wanneer je shuttle aan de 
overkant van het veld valt en sla je op wan-
neer je een punt gemaakt hebt. Bij gewone 
badminton horen daar nog extra regels bij 
zoals schuin opslaan, zones waar de pluim 
niet mag vallen en wisselen van kant. 

Buitenspel
“Het is fi jn dat we de sport nu buiten kunnen 
beoefenen. In een zaal spelen wanneer het 
buiten 25 graden is, is toch jammer”, knipoogt 
Veronique. De club speelt bij goede weersom-
standigheden achter het Kasteel van Schoten of 
in het Cogelspark. “Maar je kan praktisch overal 
spelen, zolang het veld maar redelijk vlak ligt.” 

Kom kennismaken
De Vlaamse Badmintonfederatie organiseert 
deze zomer een Summer Tour Airbadminton, 
een recreantentoernooi waaraan iedereen kan 
deelnemen. De club is alvast enthousiast om 

de nieuwe buitensport voor te stellen aan het 
grote publiek. “Op zaterdag 31 juli houdt de 
Summer Tour halt in Schoten. Kom het eens 
proberen!” Wie op voorhand al eens wil oefe-
nen, mag een proefl es aanvragen via de web-
site van Badmintonclub Schoten of hun Face-
bookpagina. Daar vind je binnenkort ook meer 
informatie over de Summer Tour Airbadminton. 

Meer informatie over de Summer Tour Airbad-
minton op www.badmintonvlaanderen.be.

Word je lid, dan krijg je de mogelijkheid 
airbadmintonmaterialen te ontlenen. 

www.bacss.be - info@baccs.be
www.facebook.com/bacss.badminton

Airbadminton
Nieuwe buitensport: uitdagend én coronaproof!
Wie ooit al eens buiten badminton probeerde te spelen, kent de frus-
tratie: het pluimpje vliegt alle kanten op bij het minste zuchtje wind. 
Daar komt een einde aan dankzij ‘airbadminton’, de buitenvariant van 
badminton. “Met een speciale pluim kan je voortaan ook genieten van de 
zon tijdens je badmintonmatch”, vertelt Veronique Van Roey, voorzitter 
van Badmintonclub Schoten die de buitenvariant nu ook aanbiedt.
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Nieuw oplaadpunt elektrische wagens
Voortaan kan je je elektrische wagen (of plug-in hybride) ook opladen in de Marsstraat. Zo komt het totaal aantal 
oplaadpunten in onze gemeente op 17. Maar mag iedereen zomaar parkeren op deze parkeerplaatsen met laadpaal?

Je herkent de parkeerplaatsen met oplaadpunt aan het 
verkeersbord ‘parkeren toegelaten’: dat is een blauw 
bord met een witte P. Dit verkeersbord is aangevuld met 
een onderbord waarop het symbool van een stekker is 
afgebeeld. Dit is belangrijk  want dit bord geeft aan dat 
parkeren is voorbehouden voor elektrische voertuigen. 
Met andere woorden: rijd je niet elektrisch, dan mag je 
op deze plaatsen niet parkeren. Doe je dat toch, dan 
bega je een overtreding van de eerste graad en kan je 
daarvoor een GAS-boete krijgen. 

Laden en lossen of even in- en uitstappen mag op deze 
plaatsen wel met elke wagen. 

Groene belijning
Om deze voorbehouden parkeerplaatsen nog duidelijker 
aan te geven worden ze in onze gemeente voorzien van 
een groene belijning. Ook goed om te weten: het is bij 
wet niet verplicht dat elektrische voertuigen zich moeten 
opladen terwijl ze op deze voorbehouden plaats staan. 

Een overzicht van alle publieke laadpalen vind je op 
www.schoten.be/elektrische-laadpalen. 

Onder zachte kunststof materialen verstaan we verpak-
kingsafval van huishoudelijke oorsprong zoals de wikkels 
rond magazines, de plastic die een pak van zes melkfl es-
sen bij elkaar houdt, folies, vlootjes, draagtassen… Vanaf 
1 juli 2021 kan je deze zachte plastics niet meer gratis 
deponeren op het recyclagepark. Het is de bedoeling 
om deze zoveel mogelijk via je blauwe pmd-zak aan te 
bieden voor ophaling. Op die manier kunnen we zoveel 
mogelijk plastic recycleren en hergebruiken. 

‘Nieuwe Blauwe Zak’ = goedkoper
Dankzij de nieuwe blauwe zak zal iedereen een pak 
minder restafval hebben. We schatten dat het per inwoner 
jaarlijks om 8 kilogram gaat. Ook na 1 maart 2021 betaal 
je 2,5 euro voor een rol met 20 pmd-zakken (60 liter) 
van IGEAN. Dat is een pak goedkoper dan het tarief voor 
restafval. De nieuwe blauwe zak betekent dus ook een 
mooie besparing voor jou.

recyclagepark den Breker , Sluizenstraat 123
diftar@schoten.be
Bel de Groene lijn voor al je afvalvragen: 0800 94 039 
(maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.00 uur)

Steek de verpakkingen 
niet in elkaar en stop 
ze niet samen in een 
dichtgeknoopte zak. 

WAT NIET IN DE NIEUWE 
BLAUWE ZAK MAG

OPGELET !

DRANKKARTONSPLASTIC  
VERPAKKINGEN

Folies en zakjes

Schaaltjes, vlootjes  
en bakjes 

Flacons

METALEN  
VERPAKKINGEN

Drank- en  
conservenblikken

Spuitbussen voor  
voedingsmiddelen 

of cosmetica

Bakjes en schaaltjes

Deksels, doppen en 
kroonkurken

Potjes en tubes 

  Verpakkingen bestaande uit een 
mix van materialen (bv. een 
laag plastic folie en een laag 
aluminiumfolie) die niet van 
elkaar kunnen gescheiden 
worden, zoals sommige 
drankzakjes, zakjes fruitmoes 
of natte dierenvoeding, …

  Verpakkingen met 
kindveilige sluiting

  Verpakkingen met minstens een van de 
volgende pictogrammen

  Verpakkingen van motorolie, pesticiden, 
siliconenkits

  Verpakkingen met een grotere  
inhoud dan 8 liter

  Piepschuim

  Andere voorwerpen

inhoud dan 8 liter

Niets vastmaken 
aan de buitenkant.

Flessen

Potjes en tubes 
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Duw plastic 
flessen plat, zet 
de dop erop.

Flessen of andere  
verpakkingen goed  
leeggieten of –schrapen.

Verwijder de plastic folie 
van schaaltjes en gooi ze  
los van elkaar in de zak.

Regels voor een goede recyclage

PMD sorteren doe je z   !

Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be
Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be

NIEUW

Verpakkingen met
kindveilige sluiting

Verpakkingen met minstens een van de 

BLAUWE ZAK MAG

Verpakkingen bestaande uit een 
mix van materialen (bv. een 
laag plastic folie en een laag laag plastic folie en een laag 
aluminiumfolie) die niet van 

drankzakjes, zakjes fruitmoes 

De nieuwe blauwe zak
Met de nieuwe pmd-zak mogen nu ook de zachte 
plastics mee die je vroeger apart sorteerde en naar het 
recyclagepark bracht (of bij het restafval deed). 
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[ erFgoed ]

Neem deze maand een duik 
in het heden en verleden van Schoten
In 2021 blaast Erfgoeddag twintig kaarsjes uit. Een verjaardag in mineur? Niet zo in Schoten, waar de cultuurdienst 
een alternatief en coronaveilig programma heeft uitgewerkt. Maar liefst vier weken lang lanceren we activiteiten 
die ons lokale waardevolle erfgoed in de kijker zetten. Zo maken we van Erfgoeddag een heuse Erfgoedmaand!

Erfgoedpuzzels
Wie houdt van de geschiedenis van Schoten is al langer 
vertrouwd met de Beeldbank. Urenlang snuisteren tussen 
beeldmateriaal over het verre en recente verleden van onze 
gemeente? Dat kan dankzij de vrijwilligers van Heemkring 
Scot. Via de Beeldbank is erfgoed voor iedereen bereikbaar 
en beschikbaar. Binnenkort krijgen enkele foto’s zelfs een 
tweede leven als legpuzzel. Zo kan je bijvoorbeeld het 
Kasteel van Schoten, de aankomst van de Scheldeprijs of 
een optreden tijdens Hello!Schoten in elkaar puzzelen. Bij 
elke puzzel wordt het verhaal achter de foto meegegeven en 
er zijn exemplaren beschikbaar met grote en kleine stukken. 
te in de Braembibliotheek (Sint-Cordulaplein 13). 

Kinderpuzzel 5 euro, puzzel voor volwassenen 10 euro.

Verhoevenconcert
Pianist Jozef De Beenhouwer en sopraan Liesbeth Devos 
brengen een muzikaal eerbetoon aan de Schotense componist 
Arthur Verhoeven. Met een lied- en pianorecital dat speelt 
met licht en duisternis sluit dit concert mooi aan bij het 
thema van Erfgoeddag 2021: ‘De Nacht’. Dit optreden is ook 
een vooruitblik naar de interbellumtentoonstelling, waarin 
het werk van Arthur Verhoeven een prominente plaats krijgt. 
Het Verhoevenconcert wordt opgenomen in De Kaekelaar, 
waar de collega’s van het cultuurcentrum zorgen voor de 
nodige technische ondersteuning. Het resultaat zal online te 
bekijken zijn. Niet alleen nu, maar ook volgend jaar tijdens 
de interbellumtentoonstelling.

Bekijk het verhoevenconcert op www. schoten.be. 

Schoten Bewandeld
Ken jij verborgen Schotense straatjes als het 
‘Zuster Albertapad’ en het ‘Zurkelbospad’? We 
noemen zo’n paden ‘trage wegen’ en het zijn 
vaak onbekende pareltjes. Trage wegen zijn 
verbindingswegen voor niet-gemotoriseerd ver-
keer zoals kerkwegels, bospaden, jaagpaden 
of brandgangen. Om die extra in de kijker te 
zetten, lanceerden we in november 2020 de 
fotowedstrijd ‘Schoten Bewandeld’. Het doel? 
Originele of artistieke foto’s verzamelen van 
trage wegen of onbenoemde paden in Schoten. 
Dankzij de vele herfstwandelingen ontvingen 
we heel wat mooie inzendingen, die we graag 
met jullie willen delen in de vorm van een 
openluchtentoonstelling rondom het Kasteel 
van Schoten.

Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61

Er was eens in Schoten... Het marktplein
Met de erfgoedbrochure ‘Er was eens in Schoten… Het 
marktplein’ leer je een erfgoedparel in het hart van onze 
gemeente beter kennen. Alles vertrekt vanuit een zoektocht 
naar spreekwoorden en uitdrukkingen op en rondom de markt 
van Schoten. Ben je benieuwd naar wat de zuilen je te vertellen 
hebben? Ga dan snel aan de slag met deze digitale brochure. 
Zeer geschikt voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar, 
maar stiekem ook voor iedereen die wil kennismaken met de 
rijke geschiedenis van ons marktplein. Als klap op de vuurpijl 
bevat deze brochure nog een prijsvraag die je heel wat moois 
kan opleveren. Heb jij het juiste antwoord al gevonden?

download (?) de erfgoedbrochure via www.schoten.be. 
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Gespecialiseerde 
partners bundelen 
de krachten
Het Huis van het Kind bundelt voortaan 
alle partners die zich focussen op jeugd 
en gezin onder één dak. Elk met hun eigen 
specialiteit:

GEMEENtElIjKE dIENSt jEuGd EN GEzIN
De dienst jeugd en gezin (of jeugddienst) is 
de link tussen de Schotense jeugd en het 
bestuur. Ze ondersteunt en organiseert jeugd-
werk door subsidies aan jeugdverenigingen 
of door tal van activiteiten voor kinderen 
en jongeren te organiseren. Denk maar 
aan de Park Happening of de Jongerenfuif! 
Daarnaast zorgt de dienst voor inspraak en 
participatie van kinderen en jongeren in het 
gemeentelijk beleid. Tot slot zorgt de jeugd-
dienst ervoor dat ook andere gemeentelijke 
diensten aandacht besteden aan kinderen 
en jongeren. 

dIENSt oNtHaaloudErS
Ouders kunnen bij deze dienst terecht 
voor gezinsopvang bij onthaalouders thuis, 
groepsopvang (vanaf 9 kinderen) door 
samenwerkende onthaalouders in kin-
derdagverblijf Zazou en kinderdagverblijf 
De Teigetjes en opvang voor cursisten 
Nederlands bij CVO Ivoran in de Lodewijk 
Weytenstraat.

loKEt KINdEropvaNG
Dit loket helpt je met de zoektocht naar 
geschikte opvang voor je baby of kleuter. 

HEt opvoEdINGSpuNt
In het opvoedingspunt kan je terecht met al 
je vragen over opvoeden van kinderen en 
jongeren van 0 tot 24 jaar. Je vindt hier een 
luisterend oor, informatie en pedagogisch ad-
vies. Indien nodig zorgt het opvoedingspunt 
voor een correcte doorverwijzing. De dienst-
verlening is gratis, anoniem en vrijblijvend. 

CoNSultatIEBurEau KINd & GEzIN
In een consultatiebureau voeren een ver-
pleegkundige of een consultatiebureauarts 
preventief medisch, psychosociaal of 
pedagogisch consult en begeleiding uit. Ze 
volgen de de groei en ontwikkeling van je 
kind(eren) op en onderzoeken baby’s onder 
meer op het vlak van gehoor, zicht en groei. 
Doelgroep: gezinnen met kinderen tussen 0 
jaar en 3 jaar of tot schoolgaande leeftijd. 

KIoS vzw
KIOS vzw organiseert voor je kinderen van 
2,5 tot en met 12 jaar voor- en naschoolse 
opvang in de verschillende Schotense 
basisscholen.

Geboorte van een nieuw 
dienstverleningsconcept 
Met veel liefde en vreugde kondigt het gemeentebestuur de nieuwste telg in 
haar dienstverlening aan: Het Huis van het Kind. Daarmee komt alle dienstver-
lening voor kinderen en jongeren onder één dak. 

Van in de buik tot uit het huis: vanaf juni 
bundelen we alle dienstverlening voor kin-
deren en jongeren op één centraal adres. 
We huren daarvoor twee panden op de hoek 
van het Sint-Cordulaplein en de Verbertstraat. 
Binnenkort vind je daar de gemeentelijke 
dienst jeugd en gezin, de dienst onthaalouders, 
het loket kinderopvang, het opvoedingspunt, 
KIOS vzw en het consultatiebureau van Kind 
en Gezin (bij Schotenaren ook wel gekend 
als ‘De Weeg’). Kortom: nog voor de zomer 
zal iedere Schotenaar hier kind aan huis zijn 
voor alle vragen over kinderopvang, vrije tijd, 
opvoeding en zoveel meer. 

Laagdrempelig
Alle loketten bevinden zich op het gelijkvloers. 
Zo zorgen we letterlijk voor een laagdrem-
pelige dienstverlening. Maar ook figuurlijk, 
want het pand ligt op wandelafstand van het 
gemeentehuis, is bereikbaar met het openbaar 
vervoer en er is ruime parkeergelegenheid op 
het Sint-Cordulaplein. Maar de belangrijkste 
meerwaarde is natuurlijk dat alle dienstver-
lening voor kinderen en jongeren onder één 
dak terecht komt. 

Ontspanning
Het nieuwe pand biedt ook veel meer mo-
gelijkheden dan enkel dienstverlening. De 
verschillende partners durven al hardop 
dromen van initiatieven zoals babymassage 
en zwangerschapsyoga. Wij zijn er zeker van: 
met de geboorte van dit nieuw dienstverle-
ningsconcept zullen er ongetwijfeld nog veel 
meer jeugdinitiatieven het levenslicht zien! 

Nieuwe locatie: Sint-Cordulaplein 1-2 
op afspraak: 0499 92 62 36
www.huisvanhetkindschoten.be
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In de kijker
De ‘groeilamp’ laat zijn licht schijnen op ‘opvoe-
den’, want groot worden, dat gaat niet vanzelf. 
Ouders, grootouders en andere opvoeders 
zorgen er elke dag voor dat kinderen opgroeien 
in een warme en positieve omgeving. De lamp 
zet alle geweldige ouders, familieleden en 
opvoeders in de schijnwerpers. Daarnaast zet 
de lamp de plaatsen in de kijker waar je je 
licht kan opsteken als je het even niet meer 
weet. Want ook dat is opvoeden. En dat is oké! 

Activiteiten (in Schoten)
Op www.expoo.be  vind je een heleboel 
activiteiten waaraan je kan deelnemen. 
Denk maar aan webinars en workshops over 
koestermomenten of stress bij jonge kinderen 
en een postkaartjesactie om jouw favo-
riete opvoeder in de schijnwerpers te zetten.

Zoals de naam al doet vermoeden, werkt het 
systeem net zoals een bibliotheek. Met een 
jaarabonnement ben je altijd zeker van een 
kwalitatieve fi ets op maat voor kinderen van 
2 tot 12 jaar. Wordt de fi ets te klein, dan kan 
je deze omruilen voor een groter exemplaar. 
Loopfi etsjes kan je gratis ontlenen. 

Sinds de opstart 1,5 jaar geleden, werden er 
al 89 tweewielers ontleend. Dat staat garant 
voor heel wat fi etsplezier én een fl inke bijdrage 
aan de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. 
Fietsen wordt immers gelinkt aan 11 van de 
17 ontwikkelingsdoelstellingen. 

Aan de kinderfietsbibliotheek Op Wielekes 
kunnen we onder andere deze doelstellingen 
koppelen: ‘duurzame steden en gemeenschap-

Altijd een betaalbare kinderfiets 
op maat van je kind

pen’, ‘duurzame consumptie en productie’ 
en ‘ongelijkheid verminderen’. Meer over de 
duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen op 
www.sdgs.be. 

Kinderfiets schenken
Heb je nog een oude kinderfi ets die in de 
gang of garage stof vangt? Wie een kinderfi ets 
schenkt aan Op Wielekes, krijgt een jaar gratis 
lidmaatschap.  

Fiets door het aanbod
Het volledige aanbod kinderfietsen kan je 
raadplegen op opwielekes-velotheek.be. Iets 
gezien dat jou en je kind bevalt? Maak dan een 
afspraak om het fi etsje af te halen. 

Praktisch
Bekijk het aanbod: 
opwielekes-velotheek.be
Maak je afspraak via 04 70 56 44 78 
of schoten-wijnegem@opwielekes.be 
Gemeentepark Schoten (bij voetbalkantine)
Kasteeldreef 61

Tarieven
•	 Jaarabonnement: 30 euro
•	 Waarborg: 30 euro
•	 Loopfi ets: gratis (waarborg 10 euro)

Heb je recht op een verhoogde tegemoet-
koming van het ziekenfonds of bezit je een 
vrijetijdspas? Dan krijg je 50% korting. 

Infosessies zindelijkheid
Bij het ene kind komt zindelijkheid vanzelf, bij 
het andere kind duurt dit veel langer of komt 
het later op gang. We staan stil bij het opstarten 
en het volhouden van de zindelijkheidstraining. 
Wanneer moet je in actie schieten en wanneer 
laat je het misschien beter nog even zo? 
En hoe kan je op een positieve manier dit 
natuurlijk proces stimuleren?

Gratis infosessie op maandag 17 mei 2021 
en dinsdag 25 oktober 2021 van 20 tot 22u.
locatie: online of fysiek, afhankelijk van 
coronamaatregelen. 

Schrijf in via huisvanhetkind@schoten.be 
(vermeld je naam en voorkeursdatum).
Info: www.huisvanhetkindschoten.be 

Opvoeden: we doen het elke dag met (onze) kinderen. Soms bewust, soms 
onbewust. Het is een proces met topdagen en minder fijne dagen. Daarom geven 
we voortaan ieder jaar in mei dankzij de Week van de Groeilamp (vroeger de 
'Week van de Opvoeding') een applaus en hartjes aan iedereen die zich elke 
dag inzet om kinderen en jongeren te helpen (op)groeien. 

Ontbijtmanden Gezinsbond 
Traditiegetrouw organiseren we een gezellig 
gezinsontbijt in openlucht. Door onzekerheid 
rond coronamaatregelen eind mei, kiest orga-
nisator Gezinsbond voor een alternatief. Dit jaar 
kan je een lekkere ontbijtmand bestellen en 
gezellig met je partner en kinderen opeten.

Bestellen via huisvanhetkind@schoten.be 
met vermelding van naam en aantal personen. 
Een ontbijtmand kost 7 euro per persoon 
(leden Gezinsbond) of 10 euro per persoon 
(niet-leden).
afhalen kan zondag 23 mei 2021 tussen 8.30 
en 12 uur aan het Kasteel van Schoten.

Meer info: www.huisvanhetkindschoten.be 
of op www.facebook.com/gezinsbondschoten  

Week van de Groeilamp van 16 tot 13 mei

ook gemeente Schoten voorziet naar goede gewoonte enkele activiteiten:

[ jeugd ]

Heeft je kind deze lente ook een groeischeut gekregen en is de fiets die onder 
de kerstboom lag alweer te klein? Geen nood: bij kinderfietsbibliotheek ‘Op wiele-
kes’ ben je voor 30 euro per jaar altijd zeker van een goede kinderfiets op maat. 
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De deelstep
Van Los Angeles 
overgewaaid naar Schoten

zo vrij als een vogel, dat ben je met de 
nieuwe deelsteps van Bird. Sinds 26 april 
2021 zoef je met deze elektrische step in 
een mum van tijd naar je bestemming.

Het systeem is gelijkaardig aan het deelfi et-
sensysteem van Mobit: installeer de Bird-app 
op je telefoon en maak een account aan. Klaar 
is kees! Er zijn geen abonnementskosten aan 
de verbonden. Zoek een step, open het slot 
met je app en vertrek. Een ritje start aan 1 
euro en daarbij komt 25 cent per minuut. 

Gebruik 
Met de elektrische step kan je een maxi-
mumsnelheid van 20 kilometer per uur 
halen. Dat is snel. Hou je dus zeker aan 
de verkeersregels, zodat andere weg-
gebruikers goed op je kunnen anticiperen. 
Met de step rij je op het fietspad. Enkel 
wanneer het fietspad ontbreekt, rij je op 
de rijbaan. Om met de Bird-step te mogen 
rijden, moet je minstens 18 jaar oud zijn. 

Steppen is gemakkelijk: trap de step op gang, 
geef gas met het hendeltje en de step doet 
de rest. Remmen doe je door de gashendel 
los te laten of de rem te gebruiken. Na je rit 
parkeer je je Bird-step weer in een naburige 
dropzone. De app vraagt je ook een foto van 
je geparkeerde step te uploaden, om correct 
parkeren te stimuleren. De dropzones van 
Bird zijn dezelfde als die van Mobit. Handig! 

Met je account kan je overal ter wereld 
gebruik maken van de e-deelsteps van Bird. 
Bij de buren van Stad Antwerpen, maar ook 
in Stockholm, Tel Aviv of Londen. 

download de app in app Store of Google 
play Store en start onmiddellijk met rijden. 
Meer informatie over Bird: www.bird.co 

Een buurtfietsenstalling is een afgesloten, 
overdekte fi etsenstalling waar je als buurt-
bewoner een fi etsstalplaats kan huren tegen 
een bepaalde ko stprijs. Eind maart werd 
de fietsenstalling geplaatst in de Alfons 
Heulensstraat, ter hoogte van bakkerij De Wit. 
Een groot succes. Want de stalplaats is nu al 

volledig volzet. Het gaat om een proefproject 
waaruit we willen leren. Na evaluatie van dit 
project bekijken we of we in bijkomende zones 
buurtfi etsenstallingen zullen uitrollen

Schaarse ruimte
Buurtfi etsenstallingen zijn vooral interessant 
in dichtbevolkte Schotense wijken. Maar net 
daar knelt het schoentje: juist in de buurten 
waar deze stallingen het hardst nodig zijn, 
is de ruimte schaars. Geschikte panden of 
locaties vinden voor dit project is dan ook 
niet makkelijk.

Heb je een geschikte ruimte (pand of reeds 
verharde grond) die geschikt is voor een 
buurtfi etsenstalling? Laat het ons dan zeker 
weten via fi etsparkeren@schoten.be. We 
willen op deze manier graag vraag en aanbod 
combineren.

www.schoten.be/fi etsparkeren
Milieudienst, 03 685 04 62

Proefproject:

Buurtfietsenstalling in de 
Alfons Heulensstraat
De wijk Sint-Filippus is dichtbebouwd, met veel aaneengesloten rijhuizen. Het 
is een ideale uitvalsbasis om met de fiets naar centrum Schoten of Merksem 
te rijden. Maar veel woningen in de wijk hebben geen overdekte fietsenberging. 
Het is niet erg bemoedigend om de fiets te nemen voor verplaatsingen als je steeds 
met je stalen ros door je huis moet manoeuvreren. Daarom start het gemeen-
tebestuur in de wijk Sint-Filippus met een proefproject: de buurfietsenstalling.
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[ inspraak ]

Als inwoner van onze gemeente ben je 
misschien al wel eens uitgenodigd op een 
bewonersvergadering naar aanleiding van 
wegenwerken of andere ingrijpende ver-
anderingen in je buurt. We merken dat de 
klassieke bewonersvergadering wat dat betreft 
grote kwaliteiten heeft, maar tegelijk ook 
haar limieten kent: niet iedereen kan zich ’s 
avonds makkelijk vrijmaken, we bereiken niet 
alle leeftijdscategorieën, deelnemers krijgen 
soms weinig tijd om na te denken over de 
voorgestelde plannen… 

Daarom breien we binnenkort een digitaal 
luikje aan onze participatietrajecten en 
lanceren we praatmee.schoten.be, een 
on line platform. Het is niet de bedoeling de 
bewonersvergaderingen te vervangen, wel 
om de bestaande participatie-aanpak digitaal 
aan te vullen. 

Voordelen en transparantie 
Uiteraard biedt een online platform heel wat 
voordelen voor deelnemers aan inspraak- of 
participatietrajecten. Je kan inloggen en 
deelnemen wanneer het je past, je kan even 
overleggen met huis- of straatgenoten en, 

natuurlijk niet te onderschatten, je hoeft niet 
meer in een volle zaal het woord te nemen 
om een bepaald idee te lanceren of vragen 
te stellen bij een voorstel. 

Maar er zijn nog heel wat pluspunten. Via 
praatmee.schoten.be kunnen we betrokken 
of geïnteresseerde bewoners in verschillende 
fases van elk project (ideeënverzameling, 
eerste voorstellen, finale beslissingen ) 
informeren en bevragen. Via een duidelijke 
tijdslijn krijgt iedereen meteen ook te zien 
wat er met de feedback zal gebeuren en tegen 
wanneer men terugkoppeling mag verwachten. 
Transparantie troef dus. 

Een bijkomend voordeel is dat alle participa-
tiedossiers overzichtelijk verzameld staan op 
één pagina en het dus makkelijker wordt om 
aan verschillende initiatieven deel te nemen. 

Misschien bezoek je de pagina wel omdat 
je input wil geven over de herinrichting van 
je eigen straat, en zie je dan dat er een 
inspraaktraject loopt rond de heraanleg van 
een parkje even verderop? Als je daar dan ook 
graag enkele ideeën over wil meegeven, kan 
dat voortaan dus veel makkelijker.

Deze mooie, smeedijzeren troostbanken in 
‘romantische Engelse stijl’ kan je vinden aan 
campus Kajee, op de begraafplaats, in het 
gemeentepark en op het pleintje naast de 
Heilig Hartkerk. Rustige plekjes waar je even 
kan stilstaan bij herinneringen, je gedachten 
op een rijtje kan zetten of gewoon even mag 
zitten. Je hoeft er niet stil te zijn, maar mag 
er ook een babbeltje slaan. 

Zie je iemand op de troostbank zitten? Spreek 
hem of haar dan eens aan, misschien heeft 
die persoon wel nood aan een fijn gesprek. 

Nieuw: 

Digitaal meepraten over je buurt
Het gemeentebestuur draagt inspraak en participatie hoog in het vaandel, en wil 
dan ook zoveel mogelijk Schotenaren de mogelijkheid geven om aan inspraak-
momenten en -trajecten deel te nemen. Om de participatiemogelijkheden nog 
te verbeteren en transparanter te maken, lanceren we binnenkort een online 
inspraakplatform.

Geef jouw 
mening over de 
speelstraten
Een van de eerste initiatieven die we via 
het participatieplatform willen organiseren 
is een bevraging rond de organisatie van 
de speelstraten. We willen graag van zowel 
organisatoren, deelnemers als inwoners van 
een speelstraat horen welke verbeterpunten 
zij zien. Zijn er bepaalde ideeën om de 
beleving rond de speelstraten te verhogen, 
dan horen we die graag. 

Verder zullen er op korte termijn ook een 
aantal inspraakmogelijkheden opgezet 
worden rond concrete verkeers- en mobili-
teitsdossiers. 

Troost geven en krijgen op de troostbanken

Rondom de banken zijn in dezelfde Engelse 
stijl bijvriendelijke bloemen en platen aan-
geplant. 

Deze bank is een plek om te 
herinneren. Om te praten. 
Of net om stil te zijn. 
Een plek die troost biedt.

Sinds kort vind je op vier rustige locaties in Schoten troostbanken. 
Het zijn plekken om even stil te staan bij het leven en te mijmeren 
over verlies of tegenslag, of om fijne herinneringen op te halen. 
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[ instagram ]

yumi_ynka2
#malinois #malinoisofi nstagram #malinoislovers 
#sardogs #schoten #shepherd #dogsofantwerpen 
#dogsofantwerp @yumi_ynka

vandamme.vincent 
Teamwork makes the dreamwork. Back on 
track! #cyclingbelgium #cycling #cyclinglife 
#belgiumcyclingteam #garminbelgium #ckt 
#cktbikes #suprawheels #schoten #vaart

evyalexandra_
A Saturday well spend 
#sunnyday #saturday #gucci #chilling #friends 
#picnic #tapas #cava #cosyness #lovelife 
#weekend #schoten

bc.irene 
Happy birthday to my hubby!! 
#happybirthdaytomyhubby #47today #myanchor 
#alwayshappy #postiveenergy #joiedevivre
#senegalais #schoten #parkvordenstein
#provincieantwerpen #toeristineigenstreek

chloenoorbergen 
My view from work. Spring where are you?! 
#schoten #parkvanschoten #view #antwerp #cold 
#letitsnow #letitgo #frozen #snow #merrychristmas 
#belgianspringtime #ineedsunshine #immovingout

rubeleten 
Scheldeprijs. Woooow die gaan snel 
#scheldeprijs #schoten #cycling #wielrennen #uci 
#snel #fi etsen #coureurs #fl andersclassics

infoschotenmei

whosthatmama 
A short walk along the canal 
#canal #schoten

photoart.pedro
On a fresh wednesday morning 
#zonsopkomst #churchillaan #schoten 
#gemeenteschoten

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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silvy_van_osselaer 
#vordenstein #park #schoten #belgië #belgium 
#belgique #mooibelgië #mooibelgie_belgiquebelle 
#wanderlust #walk #wandelen

gewoon_e 
Toeristen in @gemeenteschoten
#dereigersbewegen #elkewandelt #schoten #vor-
denstein #peerdsbos #laarzen

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, Siebe Nicolaï, Dominiek 
Diliën, Kelly Coucheir en cultuurdienst // Opmaak: X-OC 
// BMX-parcours: Zologie // Coverfoto: Unsplash

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

Volgend nummer verschijnt in juni. Raadpleeg voor 
gemeentelijk nieuws ook Info Actueel achteraan in de 
Bode van Schoten en www.schoten.be.

opENBaarHEId vaN BEStuur
Je kan de agenda’s en besluiten van onze bestuursorga-
nen online raadplegen via Meeting.burger: schoten.mee-
tingburger.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

Gemeente Schoten behandelt enkel processierups-
nesten die hinder veroorzaken op het openbaar do-
mein: openbare wegen, scholen, woonzorgcentra en 
speelpleinen. Een hinderlijk nest melden doe je snel 
en eenvoudig via www.schoten.be/processierups. 
Bomen die al gemeld werden, zijn aangeduid met 
een markering of een lint. Hiervoor hoef je dus niet 
opnieuw een melding te doen. 

Processierupsen op 
privédomein
Heb je last van de eikenprocessierups in je eigen 
tuin of op je bedrijventerrein? Dan sta je zelf in voor 
de verdelging van de nest(en). Een lijst met erkende 
aannemers vind je op onze website.

Biodiversiteit in de strijd tegen 
de processierups
De eikenprocessierups maakt deel uit van ons 
ecosysteem. Door in te zetten op biodiversiteit 
en de natuurlijke vijanden van de rups, kan je de 
overlast beperken. 

Het gemeentebestuur deelde daarom eind vorig jaar 
40 nestkastjes voor koolmezen uit en hing er ook 
zelf op gekende nestplaatsen enkele op. Koolmezen 
zetten namelijk graag de eikenprocessierups op 
het menu. 

Naast een nestkastje ophangen, kan je er ook voor 
zorgen dat je tuin aantrekkelijk wordt voor insecten 
en dieren. Op www.weekvandebij.be en www.velt.nu 
krijg je een heleboel tips waarmee je aan de slag kan. 

Meer informatie
Meld een rupsennest op openbaar domein 
of raadpleeg de lijst met erkende aannemers op 
www.schoten.be/processierups. 
 

Processierups gezien? 
Dit kan je doen
In mei komen de eitjes van de eikenproces-
sierups uit. Deze maand kan je de eerste nesten 
in de bomen zien hangen en kunnen de harige 
rupsen mogelijk voor overlast zorgen. 

gelukintgroen
Natuurplekje dichtbij huis! 
Dit pareltje is te vinden in Schoten, naast het 
gemeentepark. DM voor de exacte locatie! 
#Schoten
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