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In memoriam
Vrijdag 22 mei 2020 bereikte ons het 
triestige nieuws dat priester Flor Stes in zijn 
slaap overleden was. Hij was herstellende 
van een hersenbloeding die hij in februari 
dit jaar opliep. Flor was 41 jaar lang onze 
trouwe priester in de Sint-Cordula Parochie. 
Vorig jaar, in 2019, vierde hij nog zijn 
gouden jubileum (50 jaar) als priester. 
Iedere Schotenaar heeft wel een bijzondere 
herinnering aan Flor of kwam hem vast wel 
eens tegen op zijn fiets. Een ding staat vast: 
de immer vrolijke priester zal in Schoten 
niet snel vergeten worden. 

Priester Flor Stes 
5 mei 1942 – 21 mei 2020
Omwille van het coronavirus werd Flor in 
intieme kring begraven. 

Schoten,
onze zomer!
We zullen deze zomer waarschijnlijk mas-
saal vakantie in eigen land houden. Omdat 
de traditionele zomerkalender zo goed 
als volledig werd geannuleerd, staken de 
vrijetijdsdiensten de koppen bij elkaar. Hun 
missie? Op een veilige manier een mooie 
zomer in Schoten organiseren. De afgelopen 
weken en maanden gingen ze van plan A, 
naar plan B, naar plan C… om uiteindelijk uit 
te komen bij plan S oftewel ‘plan Schoten’!
 
Alle creativiteit werd uit de kast gehaald om 
in juli en augustus een echt vakantiegevoel 
te creëren met fijne activiteiten. Denk bijvoor-
beeld aan een Belpop Bonanza-wandeling 
langsheen unieke plekjes uit de Belgische 
muziekgeschiedenis, een uitleenpakket 
voor thuis-cinema, een uitleendienst voor 
spelletjes, verschillende zoektochten, een 
natuursafari in eigen buurt… en hopelijk ook 
wat muziek en film als dat door de Nationale 
Veiligheidsraad toegelaten wordt. 

Pop-up zomerbalie
Je merkt het: aan inventieve en spannende 
plannen geen gebrek. Vanaf begin juli vind je 
alle informatie bij de balie vrije tijd. Volg zeker 
ook onze sociale media en kijk regelmatig 
eens op www.schoten.be/zomer voor een 
up-to-date overzicht van alle activiteiten.

Ik wil zelf iets organiseren
Wie deze zomer zelf nog iets wil organiseren, 
kan zoals altijd terecht bij het evenemen-
tenloket voor advies. Bij het ter perse gaan 
van deze Info Schoten is het niet duidelijk 
of de Nationale Veiligheidsraad evenementen 
toelaat in juli en augustus. Het spreekt voor 
zich dat we aan deze eventuele beslissingen 
gebonden zijn. 

Goed om te weten: voor aanvragen voor 
evenementen in de zomermaanden zullen 
sowieso andere voorwaarden en termijnen 
gelden dan normaal. Je doet daarom je 
aanvraag niet via het digitale formulier, maar 
neemt in de plaats daarvan contact op met 
de dienst evenementen via evenementen@
schoten.be. Voor evenementen vanaf 1 sep-
tember 2020 kan je weer gewoon gebruik-
maken van het digitale evenementenloket: 
schoten.evenementenloket.be. 

Meer informatie
Balie vrije tijd, 
Sint-Cordulastraat 10, 03 680 09 49
www.schoten.be/zomer

 

Beste Schotenaren
Sinds half maart beleven we een ongeziene 
gezondheidscrisis. Het coronavirus zorgde 
ervoor dat we allemaal onze levensstijl dras-
tisch moesten aanpassen. Ook in Schoten 
maakte dit virus slachtoffers. Mijn gedachten 
en medeleven gaan in de eerste plaats uit naar 
de getroffen families.

Ook moet en mag ik hier nogmaals alle mensen 
bedanken die mee in de frontlinie hebben 
gestreden tegen dit virus. De Schotenaren 
actief in de gezondheidszorg, maar ook het 
personeel in de voedingswinkels, de trans-
portsector, de haven, de veiligheidsdiensten, 
ons gemeentepersoneel, de mensen van het 
onderwijs en zo veel andere mensen die alles 
toch nog draaiende hebben gehouden.

Bij het schrijven van dit voorwoord lijkt het 
alsof we de ergste piek achter ons hebben 
gelaten. Laat ons hopen dat we het virus 
inderdaad wat beter onder controle hebben, 
maar we moeten waakzaam zijn (en blijven) 
zodat het niet in alle hevigheid terugkomt.

We zullen nog een tijd met beperkingen 
moeten leven. Deze beperkingen zorgen ervoor 
dat we de zomer van 2020 in Schoten helemaal 
anders zullen beleven dan de voorbije zomers.

De gemeente investeerde de afgelopen 
jaren heel veel in het concept ‘De Zomer 
van Schoten’ met tal van activiteiten in onze 
mooie gemeente en met een grote tent in ons 
gemeentelijk park als draaischijf voor de vele 
evenementen. Deze grote evenementen kun-
nen jammer genoeg niet doorgaan en het wordt 
dus voor heel veel Schotenaren de eerste 
zomer zonder Festival, Parkhappening… Onze 
vrijetijdsdiensten doen er echter alles aan om 
toch nog een aantal kleinschaligere activiteiten 
op poten te zetten.

Naast de grote impact op ons sociaal en 
familiaal leven, kreeg ook ons economisch 
weefsel heel zware klappen door deze crisis. 
Zaken werden verplicht om te sluiten en velen 
onder ons werden tijdelijk werkloos. De meeste 
winkels en horecazaken zijn ondertussen terug 
open en de economie probeert recht te krabbe-
len. De schade is echter enorm. De gemeente 
voorziet een aantal steunmaatregelen voor 
onze handels- en horecazaken die verplicht 
hebben moeten sluiten. Help alsjeblieft mee 
om ze er terug bovenop te krijgen.

Ook de kwetsbare Schotenaren worden niet 
vergeten. Tal van acties werden er vanuit de 
gemeente ondernomen om ook hen bij te staan 
in deze moeilijke tijden en samen met de scho-

len werd er vanuit de gemeente hard gewerkt 
om het mogelijk te maken dat onze kinderen, 
zij het ook met de nodige beperkingen, toch 
van onderwijs konden genieten.

En natuurlijk vergeet de gemeente ook de 
talrijke Schotense verenigingen niet. We 
beschikken gelukkig over een bloeiend 
verenigingsleven dat er mee voor zorgt dat het 
in Schoten aangenaam leven is. Ook zij kunnen 
op gemeentelijke steun rekenen zodat ze er 
na de crisis terug tegenaan kunnen.

Afsluiten doe ik met nogmaals iedereen te 
bedanken voor de inzet tijdens de laatste 
maanden. We hebben als gemeente laten zien 
dat we voor elkaar willen opkomen in tijden 
van nood. Zo zal ik alvast de inzet die er is 
geweest van zovele vrijwilligers bij het maken, 
organiseren en verdelen van mondmaskers 
nooit vergeten en zo zijn er nog tal van 
voorbeelden op te noemen waar ik trots en 
dankbaar aan zal blijven terugdenken. 

Nogmaals bedankt dus allemaal. Geniet veilig 
van deze zomer en blijf vooral gezond!

Maarten De Veuster

Voorwoord burgemeester
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Recyclagepark 
11 juli gesloten
Oeps, er is een foutje in de afvalkalender 
geslopen. Op de kalender staat dat het 
recyclagepark op zaterdag 11 juli 2020 
geopend is. Dat klopt niet, want dan vieren we 
de Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap. 
Het recyclagepark is dus op die dag gesloten. 
We excuseren ons voor het ongemak. 

Sluitingsdagen 
gemeentelijke 
diensten
Het gemeentehuis en het administratief 
centrum van het OCMW zijn gesloten op:
•	 dinsdag	21	juli	2020	(nationale	feestdag)

Het recyclagepark is gesloten op:
•	 zaterdag	11	juli	2020	(Vlaamse	feestdag)
•	 dinsdag	21	juli	2020	(Nationale	feestdag)
•	 zaterdag	15	augustus	2020	(Onze-Lieve-

Vrouw Hemelvaart)

De huisvuilophaling van dinsdag 21 juli 2020 
wordt verzet naar zaterdag 25 juli 2020.

De groene lijn (0800 94 039) kan je niet 
bereiken op: 
•	 dinsdag	21	 juli	2020	

Lokaal Dienstencentrum ’t Dorp en Lokaal 
Dienstencentrum Cogelshof: op deze dagen 
zijn de administratieve diensten gesloten: 
•	 zaterdag	11	 juli	2020	
•	 dinsdag	21	 juli	2020
•	 zaterdag	15	augustus	2020	
Omwille van de coronamaatregelen werken 
de buurtrestaurants volgens een aange-
paste dienstverlening. Voor meer informatie 
consulteer je de website van de cateraar 
www.metsense.be .  Ook de kapper en 
pedicure werken volgens een aangepaste 
regeling. Consulteer de website voor actuele 
informatie: www.schoten.be/ocmw. 

De Braembibliotheek is gesloten op:
•	 zaterdag	11	 juli	2020	
•	 dinsdag	21	 juli	2020
•	 zaterdag	15	augustus	2020	
Het bibfiliaal Deuzeldlaan werd een tijdje 
gesloten en werkt binnenkort via een aan-
gepaste dienstverlening. Houd voor meer 
informatie omtrent de heropening van het 
filiaal de website van de bib in de gaten: 
www.schoten.bibliotheek.be. 

Sowieso worden de boeken van het bibfiliaal 
Deuzeldlaan van maandag 20 juli 2020 tot 
en met zondag 2 augustus 2020 op rust 
gestuurd voor de zomerstop. 

Van de Marsstraat 
naar het heelal
Ruimtevaarders, opgelet! Met een beetje 
fantasie kan je binnenkort met de raket 
vanuit de Marsstraat een bezoekje 
brengen aan de Melkweg. 

De speeltuin in de Marsstraat wordt volledig 
heringericht in het thema ‘planeten’. De 
jeugddienst vond hiervoor inspiratie bij de 
omliggende straten, die ook allemaal een 
galactische naam hebben. Denk maar aan 
de Sterrestraat, Plutostraat en Venusstraat. 
Trek alvast je astronautenpak aan, want 
deze zomer nog schommel je tot aan de 
maan, spring je op de trampoline naar Pluto 
en klim je op het klimrek tot aan de wolken. 
En dankzij enkele inclusieve speeltoestel-
len, kan voortaan echt iedereen naar zijn 
favoriete planeet vliegen. 

Het waterpeil in dit gebied is momenteel heel 
erg laag. Als dit nog verder daalt, ontstaat er 
een zuurstofgebrek waardoor vissen sterven 
en het leven in het water verstoord wordt, 
met ernstige gevolgen voor de habitat in en 
rond deze waterstromen. Bovendien leeft in 
de Laarsebeek de zeldzame rivierdonderpad 
(een vissoort). Het gebied is daarom aange-
duid als specifieke soortgerichte Europese 
bescherming. Verder vind je er nog de kleine 
modderkruiper, de ijsvogel en de heel erg 
zeldzame libellen van de Rode Lijst. 

Het is dus strikt verboden water uit deze 
waterstromen op te pompen om tuinen en 
velden te besproeien. Er zal streng worden 
toegezien op de naleving van dit verbod. Het 
verbod geldt ook voor alle toevoergrachten en 
kleinere beken rondom de Laarsebeek, Zuyt-
beek, Bloemendaalbeek en het Groot Schijn. 

Alternatief: hemelwater
Wil je toch graag je tuin besproeien? Gebruik 
hiervoor dan hemelwater. Het kan perfect 
gebruikt worden voor dagelijkse toepassingen 
zoals het doorspoelen van het toilet, het 
besproeien van de tuin of het wassen van de 
wagen. Om praktische redenen is een regen-
waterput soms onmogelijk. Een regenwaterton 
(van minstens 200 liter) is dan een prima 
alternatief. Bovendien krijg je bij installatie van 
een hemelwaterton op je dakoppervlakte een 
gemeentelijke subsidie van maximum 50 euro. 
Meer info: www.schoten.be/milieupremies. 

Verboden water op te pompen
Door aanhoudende droogte is het sinds 8 mei 2020 verboden water op te pompen uit de Laarsebeek, Zuytbeek, Bloe-
mendaalbeek en het Groot Schijn. De Antwerpse gouverneur nam deze beslissing om het waterleven te beschermen.

Het proefproject komt er omdat het huidige 
systeem van leerlingenvervoer te verouderd 
en complex is. Vandaag geldt het recht op 
vervoer enkel voor leerlingen die naar de 
dichtstbijzijnde school gaan. Het proefproject 
wil beter inspelen op de noden van leerlingen 
en de klemtoon ligt daarbij op lokaal overleg. 

Centrale op- en afstapplaatsen
Samen met Brasschaat, stad Antwerpen en 
Schilde stapt Schoten in het proefproject met 
centrale op- en afstapplaatsen. Het project gaat 

Buitengewoon onderwijs 
minder lang op de bus

vanaf 1 september 2020 van start. Voortaan 
bevindt er zich normaal gezien altijd een 
op- of afstapplaats binnen een straal van 1 
kilometer van de woonplaats van het kind. 

Door te werken met een vaste route van 
centrale op- en afstapplaatsen kan de reistijd 
aanzienlijk verkort worden.

Meer informatie en overzicht opstapplaatsen
•	 www.schoten.be/onderwijs
•	 Jeugddienst,	 jeugddienst@schoten.be
 03 685 19 18

Bijna de helft van de leerlingen in het buitengewoon onderwijs 
die de bus nemen naar school zijn dagelijks minstens twee 
uur onderweg. Dat is lang. Te lang. Daarom stapt gemeente 
Schoten in een proefproject van de Vlaamse overheid dat de 
reistijd van het collectief busvervoer wil inkorten.
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Binnenkort zal je in de buurt van iedere 
gehandicaptenparkeerplaats bovenstaande 
posters zien hangen. De typetjes op de 
affiches zijn een vergrote knipoog naar de 
meest gehoorde excuses van foutparkeerders. 
Het bestuur hoopt zo dat bestuurders toch 
twee keer nadenken voor ze zich effectief 
foutparkeren op deze voorbehouden plaatsen. 
Onrechtmatig parkeren op een parkeerplaats 
voor mindervaliden is asociaal en in geen enkel 
geval te rechtvaardigen. Het is een overtreding 
van categorie twee op het gemeentelijk 
GAS-reglement, met een boete van 116 euro. 
Slechts vijf minuutjes parkeren? Even snel 
naar de winkel? Gewoon even met je auto 
pronken? Geen parking dichtbij je bestem-
ming? Asociaal zijn is geen handicap. 

Campagne houdt 
foutparkeerders spiegel voor

Lokale Politie Schoten controleert streng op het foutpar-
keren op parkeerplaatsen voor mindervaliden. In 2018 
werden er in totaal 172 processen-verbaal opgesteld, 
en in 2019 werden er 145 bestuurders betrapt en 
beboet. Hoewel we het vorig jaar al ietsje beter deden 
blijft het controleren op het rechtmatig gebruik van 
parkeerplaatsen voor mindervaliden een prioriteit voor 
het gemeentebestuur. 
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Los vocht-
problemen op met 
de Woonmeter
Heb je een kil huis of vocht- en schim-
melproblemen? Niet evident om de oorzaak 
te bepalen. Vaak is het een combinatie 
van factoren. De Woonmeter kan je daarbij 
helpen.

De Woonmeter is een ‘thermo- en hygro-
meter’ die je helpt bewust te verluchten en 
te verwarmen, en zo ook te besparen op 
je energiefactuur. De hygrometer meet de 
vochtigheid. Zo weet je wanneer je je huis 
moet verluchten. Een ideale luchtvochtig-
heid ligt tussen de 30 en 60 procent. Ligt 
de vochtigheid erboven? Dan moet je 
dringend verluchten, anders kan er schimmel 
ontstaan. Geen nood, de Woonmeter helpt je 
om bewust hiermee om te gaan. 

Je kan terecht op het EnergieK loket (of bij 
de milieudienst) voor de ontlening van een 
Woonmeter (indien beschikbaar). Je kan hem 
dan voor 3 weken gratis lenen.

Discriminatie op 
de woningmarkt
Iedereen heeft recht op een behoorlijk en 
menswaardig huis, ongeacht hoe je eruit 
ziet, wat je beroep is of in wat je gelooft. 
Er wordt gestreefd naar een evenwichtige 
woningmarkt waarin kwaliteit, betaalbaar-
heid en woonzekerheid centraal staan, met 
een gelijke toegang voor iedereen. Dat blijkt 
in de praktijk niet altijd evident te zijn. Uit 
onderzoek blijkt dat discriminatie nog altijd 
een hindernis vormt bij het zoeken van een 
woning op de private huurmarkt. 

Verhuurders zijn zich niet altijd bewust van het 
feit dat zij discrimineren. Wanneer verschil-
lende kandidaat-huurders zich aanmelden, 
moet een verhuurder noodgedwongen een 
keuze maken. 

Sommige verhuurders durven zich daarbij 
baseren op associaties die ze maken tussen de 
kwaliteiten van een goede huurder en andere 
kenmerken van de kandidaat. Deze associaties 
kunnen gebaseerd zijn op vooroordelen of 
op eerdere (negatieve) ervaringen die zij 
veralgemenen naar andere huurders met 
dezelfde kenmerken. Hoewel de verhuurder 
dus vrijwel altijd een selectie zal moeten 
maken, mag hij zich daarbij niet laten leiden 
door discriminerende motieven. 

Agentschap Wonen in Vlaanderen helpt 
huurders en verhuurders met heel wat docu-
mentatie op weg. Alle informatie en publicaties 
vind je op www.wonenvlaanderen.be.

Oneerlijk behandeld
Heb je een onprettige situatie meegemaakt? 
Heb jij een vermoeden dat er gediscrimineerd 
wordt? Hou elk mogelijk bewijsstuk bij 
(bijvoorbeeld een e-mail, een Facebook- of 
gsm-bericht, foto’s…) die de melding kan 
ondersteunen. 

Discriminatie melden kan op verschillende 
manieren: 
•	 Via	 het	 woonloket:	 www.schoten.be/

woonloket, huisvesting@schoten.be of
 03 680 09 57
•	 Telefonisch	contact	met	Unia:	Bel	naar	het	

gratis nummer 0800 12 800 (vanuit België) 
Dat kan elke weekdag van 9 tot 12.30 uur 
en van 13.30 tot 17 uur. 

•	 Digitaal	via	de	website	van	Unia:	
 www.melding.unia.be/nl/meld-het.

Laat je woning 
meegroeien met 
je leeftijd
Of je nu eigenaar of huurder bent, het kan 
gebeuren dat je woning op een gegeven 
moment niet meer aangepast is aan je 
leeftijd. Misschien wordt trappenlopen 
moeilijk of het instappen in bad te 
gevaarlijk. 

In dat geval zijn aanpassingswerken aan je 
woonst een goed idee. De Vlaamse over-
heid komt hierin tussen en keert, indien 
je aan bepaalde voorwaarden voldoet, een 
premie uit van maximaal 1.250 euro. Zo kan 
je langer comfortabel thuis blijven wonen. 

Meer informatie
www.woneninvlaanderen.be 
www.premiezoeker.be 
wonen.antwerpen@vlaanderen.be 
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Kunst speelt een grote rol in 
nieuwe visie Klarre Warre

Minstens even belangrijk als de architectura-
le veranderingen in en rondom de woningen 
van de tuinwijk, zijn de creatieve plannen van 
vier kunstenaars: Elias Cafmeyer, Leendert 
Van Accoleyen, Hannah Mevis en Liesbeth 
Henderickx. Zij zien alvast veel mogelijkhe-
den in een grote gemeenschappelijke tuin. 
“We willen de buurtbewoners overtuigen dat 
een gemeenschappelijke tuin interessant 
kan zijn”, vertelt Elias. “Dat heeft immers 
wel wat voordelen: meer open ruimte en 
gedeelde verantwoordelijkheden voor het 
onderhoud. Of ruimte voor een moestuin. 
Of misschien wel een groot voetbalveld?” 

Buurtbewoners zijn vast al vertrouwd met 
deze groep, want de kunstenaars bewan-
delen een intensief participatietraject met 
hen. “De eerste reacties zijn positief”, vertelt 
Elias. “De bewoners zijn blij dat er iets met 
hun buurt gebeurt.” Op zondag 14 juni 2020 
werd samen met buurtbewoners symbolisch 
de eerste schop in de grond gestoken tijdens 
het evenement ‘Klarre Warre breekt open’. 

“Samen verwijderden we de hagen die tuinen 
van elkaar scheiden. Zo konden ze voor de 
eerste keer écht zien hoe groot de open 
ruimte is en wat de mogelijkheden zijn.” Elias 
lacht: “Wij spelen alvast met het idee om 
deze zomer de gemeenschappelijke tuin om 
te vormen tot nieuwe vakantiebestemming: 
Playa Klarre Warre!”

Door het organiseren van verschillende 
evenementen, zoals Klarre Warre breekt 
open, in de komende maanden willen de 
kunstenaars de buurtbewoners samen 
brengen en aftoetsen wat voor hen een 
ideale woonsituatie zou zijn, en vormen op 
die manier de brug tussen buurtbewoner 
en architecten. “Anderzijds willen we zo de 
komende periode afscheid nemen van de 
huisjes in de huidige vorm, en samen naar 
de toekomst kijken”, besluit Elias. “Wanneer 
de plannen van de architecten in de tweede 
fase concreet worden, plannen we ook nog 
een permanente kunstinstallatie.”

infoschotenzomer
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Het was sociale huisvestingsmaatschappij ‘De 
Ideale Woning’ die eind 1920 de tuinwijk reali-
seerde (toen nog ‘Maatschappij De Goedkope 
Woning’). De woningen waren toen jarenlang 
heel erg gewild bij sociale huurders. De 
voorbije decennia zijn de twintig woningen wel 
opgefrist, maar nooit echt grondig verbouwd. 
Ze voldoen dus niet meer aan de comforteisen 
van vandaag (bijvoorbeeld op gebied van 
oppervlakte, ventilatie en isolatie) om ze 
te kunnen verhuren als sociale woningen. 
Daarom kwamen de woningen de laatste jaren 
meer en meer leeg te staan, waardoor ze zich 
nu helaas in slechte staat bevinden. 

De Meesterproef
De Meesterproef is een initiatief van de 
Vlaamse Bouwmeester, de ‘waakhond’ van 
het architectuurbeleid in Vlaanderen. Dankzij 
de Meesterproef krijgen recent afgestudeerde 
architecten en beloftevolle jonge kunstenaars 
de kans om ervaring op te doen met een 
publieke opdracht. De huidige Meesterproef 
heeft als thema ‘sociaal wonen’, een ideale 
vlag om de pittoreske tuinwijk Klarre Warre 
opnieuw onder te ontwikkelen.

Eigenlijk is De Meesterproef een ontwerpwed-
strijd, waarbij de jonge architecten het tegen 
elkaar opnemen. Maar Schoten zou Schoten 

Klarre Warre wordt 
aangepakt door jong talent

niet zijn als we het toch niet een tikkeltje an-
ders zouden aanpakken. De drie deelnemende 
architecten Cente Van Hout, Roel De Coninck 
en Aaron Swartjes besloten om de handen in 
elkaar te slaan en zo samen één visie voor 
te stellen. “Door onze krachten te bundelen 
konden we verschillende strategieën en 
toekomstvisies onderzoeken en vergelijken”, 
vertelt Cente. “De tuinwijkwoningen tekenen 
al 100 jaar het straatbeeld in Schoten, dus 
het is heel belangrijk om de toekomst van 
deze wijk zo goed mogelijk te onderzoeken.” 
Architect Roel De Coninck is alvast overtuigd 
van de rol van het verleden in het ontwerp: 
“Woonkwaliteit is natuurlijk een belangrijke 
factor in elk project, maar ik geloof ook sterk 
in het principe om geschiedenis te gebruiken 
als brandstof voor de toekomst.”

Van het gemeentebestuur kregen de drie jonge 
architecten zo goed als carte blanche. De enige 
voorwaarde: het authentieke karakter van de 
wijk bewaren. 

“De ontwerpopdracht bestaat uit drie delen”, 
vertellen de architecten. “Enerzijds werken we 
op wijkniveau en pakken we het totaalbeeld 
aan, bijvoorbeeld door in te zetten op ver-
groening. Anderzijds werken we op een dieper 
niveau en bekijken we welke leegstaande 
panden tijdelijk een nieuwe bestemming 
zouden kunnen krijgen en welke verouderde 
en leegstaande woningen kunnen gerenoveerd 
worden of vervangen moeten worden door 
nieuwbouw.”

Tipje van de sluier
Begin maart 2020 kwamen de ontwerpers ter 
plaatse om de sfeer op te snuiven in de wijk. 
Daarop volgden enkele digitale evaluaties en 
deze maand wordt de ontwerpfase afgerond. 
De architecten stellen dan hun visie over de 
tuinwijk voor, dat wordt beoordeeld door een 
jury. In een latere fase wordt een tweede 
wedstrijd uitgeschreven om visie effectief en 
concreet vorm te geven. 

Het volledige traject tot aan de renovaties/ver-
bouwingen zal enkele jaren in beslag nemen.

Voor de Schotenaar lichten de drie architecten 
alvast een klein tipje van de sluier. “In 
samenspraak met de buurtbewoners gingen 
we op zoek naar nieuwe dynamieken en 
synergiën in de buurt. Het is onze missie om 
een aangename en leefbare wijk te ontwerpen 
waarin de –al dan niet- toekomstige bewoners 
zich goed voelen.”

Benieuwd? Via Info Schoten blijf je op de 
hoogte van de nieuwe plannen voor de 
tuinwijk Klarre Warre. 

Ben je al eens door de tuinwijk Klarre Warre gewandeld? Beeld je elegante 
dames met korte bob-kapsels en mannen met krijtstrepenkostuums in en het 
lijkt alsof je door het verleden stapt in de Gelmelenstraat, Filip Bourletstraat en 
Victor Despallierstraat. Dat is niet zo gek, want de wijk werd in 1920 ontwikkeld. 
Dankzij ‘De Meesterproef’ en drie jonge architecten maken de twintig woningen 
nu een inhaalbeweging richting de toekomst, zonder het verleden te vergeten. 

De woningen in de tuinwijk vertonen tekenen van de typische interbellumarchitectuur: 
gevels met donkere, koude kleuren zoals bruin en afwisselende bouwlagen. 7
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[ klimaatkaPitaal ]

infoschotenzomer

“De wedstrijd was een groot succes met 
16 ontvankelijke klimaatprojecten en meer 
dan 2000 uitgebrachte stemmen van Scho-
tenaren”, licht schepen voor Leefmilieu en 
Duurzaamheid Walter Brat toe. “Vijf projecten 
mogen uiteindelijk rekenen op hun deel 
van het Klimaatkapitaal. Ik wil ze van harte 
feliciteren en ben heel erg benieuwd naar de 
uiteindelijke resultaten wanneer hun project in 
uitvoering gaat.” De overige kandidaten grijpen 
net naast de prijzenpot. “Toch hoop ik dat zij 

Winnaars Klimaatkapitaal bekend

Zij hadden een beter idee 
dan Mémé
Eind vorig jaar gingen we samen met onze guitige mémé op zoek naar inven-
tieve klimaatprojecten in Schoten. Onder de noemer ‘Klimaatkapitaal’ konden 
burgers, verenigingen of scholen hun projecten indienen en kans maken op een 
subsidie tot wel 20.000 euro om hun klimaatproject uit te voeren. Het moment 
van de waarheid is nu eindelijk aangebroken: de jury heeft geoordeeld en de 
Schotenaren hebben gestemd. Benieuwd welke projecten hun Klimaatkapitaal 
in de wacht sleepten?

Insecten- en bijentuin 
WZC Vordenstein
Woonzorgcentrum Vordenstein kaapt 
de eerste plaats en 9.485 euro 
Klimaatkapitaal weg. Met het geld 
plannen ze de aanleg van 1 .000 
vierkante meter bijen- en insectentuin 
met inheemse planten.

De groenste school
Openluchtschool Sint-Lutgardis heeft 
de ambitie de ‘groenste school’ van 
Schoten te worden, en dankzij een 
Klimaatkapitaal van 20.000 euro 
worden ze goed op weg gezet. Hiermee 
willen ze hun verwarmingssystemen 
en het opwekken van warm water op-
timaliseren, inzetten op hernieuwbare 
energie en de openluchtlokalen nog 
energie-effi  ciënter maken. Daarnaast 
zullen ze groenwanden en extra bo-
men aanplanten én de schoolgronden 
ontharden.

Fruit in de wijk
In de wijken Atheneum en Donk pluk 
je de vitamines binnenkort van de 
bomen! Met een bronzen medaille 
en 4.000 euro Klimaatkapitaal willen 
de wijkverenigingen op verschillende 
publieke plaatsen fruitbomen, noten-
bomen en bessenstruiken aanplanten 
en beheren. Daarnaast willen ze 
iedereen aanmoedigen om in de eigen 
tuin ook een fruitboom te planten.

Schoten circulair
Geen podiumplaats, maar wel 18.350 
euro Klimaatkapitaal voor Schoten 
Circulair. De projectindieners wil-
len op een laagdrempelige manier 
experimenteren met herstelcafés, 
workshops en tuin- en keukenateliers. 
Het project voorziet ook een ‘materia-
lenbib’ waar gereedschap kan worden 
gedeeld. 

De scholen van 
Koningshof op de fiets
Met 8.165 euro Klimaatkapitaal gaat 
dit project ervoor zorgen dat ouders en 
kinderen die zich duurzaam verplaat-
sen naar school, beloond worden via 
een digitaal beloningssysteem. Want 
fi etsen is gezond, goedkoop en goed 
voor onze luchtkwaliteit! 

ook de fi nanciële middelen kunnen vinden om 
hun project uit te voeren”, zegt Schepen Brat. 

De schepen is alvast een tevreden man: 
“We zijn er in ieder geval in geslaagd om de 
Schotenaren aan het denken te zetten over 
het klimaat en hen zelf op creatieve wijze op 
zoek te laten gaan naar laagdrempelige en 
duurzame oplossingen. Ik hoop dan ook dat het 
Klimaatkapitaal ook in de toekomst nog een 
inspiratiebron zal blijven voor de Schotenaren.”

De winnaars
1

2
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infoschotenzomer

Processierupsen op het 
openbaar domein
De processierups is een inheemse soort en valt 
geen mensen of dieren aan. Er is dus geen re-
den tot paniek wanneer je een nest tegenkomt. 
Het is ook zeker niet onze bedoeling deze soort 
uit te roeien. We willen wel de populatie gericht 
‘beheersen’. Enkel processierupsnesten op het 
openbaar domein die effectief hinder (kunnen) 
veroorzaken (zoals jeuk) worden behandeld 
door het gemeentebestuur. Daaronder verstaan 
we openbare (trage) fiets- en wandelwegen, 
scholen, woonzorgcentra en speelpleinen waar 
eiken staan. 

Kom je tijdens je wandeling of fietstocht een 
processierupsennest tegen op het openbaar 
domein? Meld dit dan snel en gemakkelijk via 

SOS Processierups: wat te doen?

Nieuwe procedure deelt de verantwoordelijk-
heden tussen bestuur en burger

het meldingsformulier op www.schoten.be/
rupsennest. Bel in geen geval naar 112 of 
101 om een melding van een rupsennest te 
maken. Bomen die reeds gemeld werden, zijn 
aangeduid met een markering of een lint. Deze 
hoef je dus niet opnieuw te melden. 

Paniek is niet nodig. De eikenprocessierups 
valt je niet aan.

Processierupsen in je tuin
Heb je in je tuin last van eikenprocessierup-
sen? Dan contacteer je zelf een aannemer. Op 
www.schoten.be/processierups vind je een 
lijst met erkende bestrijders. 

Voor rupsen op privédomein bel je dus niet 
naar de gemeentelijke milieudienst. Ondervind 

Voordat de banale processievlinder binnenkort rondfladdert, moeten we eerst 
zijn periode als eikenprocessierups door. Hoewel het insect zeker zijn plaats 
heeft in ons ecosysteem, durft het harige kriebelbeest ook wel voor overlast 
zorgen. Het bestuur werkte een nieuwe aanpak uit om beter en sneller om te 
gaan met overlastmeldingen. 

Wat te doen bij 
contact met de 
processierups?
Toch in contact gekomen met de proces-
sierups? Begin niet te krabben en te wrijven, 
maar spoel en was je huid of ogen goed met 
water. Vlak na de blootstelling kan je de huid 
‘strippen’ met plakband om de brandhaartjes 
te verwijderen. Was je kleding zeer grondig 
met water en zeep (lang wasprogramma 
op een zo hoog mogelijke temperatuur). Bij 
hevige jeuk kan je je apotheker of de (huis)
arts raadplegen. 

Kortweg:
•	 Lichte	 symptomen:	 geen	 behandeling	

nodig, enkel afwassen en/of strippen.
•	 Hevige	 jeuk:	 raadpleeg	 je	 apotheker	

(anti-jeukmiddelen).
•	 Ernstige	 klachten,	 ademhalingsmoeilijk-

heden: raadpleeg je huisarts.

je geen last van de processierupsennest in je 
tuin? Overweeg dan om de nest niet te laten 
bestrijden. De rups (en later de vlinder) heeft 
immers zijn plaats in ons ecosysteem.

Biodiversiteit in de strijd 
tegen overlast
Vooral door in te zetten op meer biodiversiteit 
kunnen we de populatie van deze kriebelbees-
ten intomen. Wat kan je concreet doen? Hang 
bijvoorbeeld een nestkastje voor koolmezen 
op. De eikenprocessierups staat namelijk op 
het menu van de koolmees (maar ook van de 
kauw, boomklever, koekoek…). Ook heel wat 
insecten snoepen graag een processierups, 
zoals sluipwespen en rupsendoders.

Of plant meer groen en tover dat monotoon 
grastapijt om in een weelderige tuin vol 
bloemen, bosjes en hagen. Wist je trouwens 
dat tuinieren een positief effect heeft op je 
mentale gezondheid? Dubbel voordeel dus. 

In het najaar kan je weer voordelig streekeigen 
groen kopen via de behaagactie. Houd daar-
voor de volgende Info Schoten in de gaten.

9
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Hoe vraag ik een publiek laadpunt aan?

Ben je van plan een elektrische wagen aan te kopen of heb je er al een? Dan is 
een laadpaal in je buurt handig. Als je zelf geen oprit of garage hebt is het zelfs 
noodzakelijk. Bij netwerkbeheerder Fluvius kan je kosteloos een publieke laad-
paal in jouw buurt aanvragen. 

Er zijn een paar voorwaarden waar je aan moet voldoen:

1. Je bent particulier en je rijdt met (of bestelde reeds) een 100% elektrische 
wagen (geen hybride).

2. Je hebt thuis geen oprit of garage met eigen oplaadmogelijkheden.
3. Er is binnen een straal van 500 meter van je woning geen publiek  

toegankelijk oplaadpunt (ook niet gepland).

Kom je in aanmerking? Dan kun je gratis een bijkomende publieke laadpaal in je 
woonomgeving aanvragen via www.fluvius.be/laadpaal-aanvragen. 

Het opladen zelf gebeurt tegen betaling, op dezelfde manier als bij de andere 
publieke laadpalen.

In Schoten rijden er momenteel:

+ 100 volledig  
elektrische wagens

Elektrisch rijden in Schoten



voorbErEiD oP nooDWeeR

Be-aleRt

hitte

StoRm en ReGen

In het verleden werd onze gemeente wel eens geplaagd door 
overstromingen bij hevige regenval en ontwortelde bomen bij 
stevige stormen. Herinner jij je de storm van 10 maart 2019 nog? 
Het noodweer werd toen zelfs offi cieel erkend als ramp. Ook begin 
2020 trokken een aantal stormen over ons land. De namen Ciara 
en Dennis doen vast nog een belletje rinkelen. Toen viel de schade 
voor Schoten gelukkig nog goed mee. De kans is groot dat we in de 
toekomst opnieuw met noodweer worden geconfronteerd. 

Als het weer een extreme wending lijkt te krijgen, zijn er verschillende 
diensten binnen het lokaal bestuur Schoten die als tandwielen in een 
geoliede machine in gang schieten. Denk maar aan politie, brandweer, 
de dienst integrale veiligheid maar ook de communicatiedienst, de 
dienst der werken en de burgemeester. Zij doen er dan alles aan 
om een crisissituatie af te wenden of indien nodig te bezweren. En 
met deze handige uitneembare katern ben jij voortaan ook helemaal 
voorbereid op extreme weersverschijnselen.

Een verwittigd man 
is er twee waard



wat betekenen de 
waarschuwingscodes ‘geel’, 
‘oranje’ en ‘rood’ eigenlijk?
Alle waarschuwingen voor extreem weer worden 
uitgestuurd door het KMI (Koninklijk Meteorologisch 
Instituut). Het KMI monitort het weer en geeft indien 
nodig waarschuwingen uit voor gevaarlijke regen, 
wind, onweer, stormtij en gladheid.
• Code groen: geen bijzonderheden.
• Code geel: wees waakzaam. Achter de schermen 

houden de bevoegde diensten een extra oogje in 
het zeil. De situatie wordt mee gemonitord.

• Code oranje: wees voorbereid en volg raadge-
vingen op. Bij code oranje verstuurt gemeente 
Schoten een BE-Alert met aanbevelingen om 
inwoners voor te bereiden op de komende 
weersituatie.

• Code rood: onderneem actie en volg raadgevin-
gen strikt op. Bij code rood verstuurt gemeente 
Schoten een BE-Alert met aanbevelingen om 
inwoners voor te bereiden op de komende 
weersituatie. Het crisisteam houdt stevig de vinger 
aan de pols en komt indien nodig samen. 

Meer informatie op www.meteo.be. 

Be-ALErt

Wat is BE-Alert?
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee 
de overheid (in dit geval gemeente Schoten) jou 
verwittigt en de nodige instructies geeft bij een 
noodsituatie. Denk maar aan een woningbrand 
waarbij aan de omwonenden wordt gevraagd ramen 
en deuren te sluiten. Je kan een bericht ontvangen 
via sms, een gesproken bericht of per e-mail bij 
minder dringende zaken. 

Hoe vaak krijg ik berichten, telefoontjes of mails 
aan?
BE-Alert is een alarmeringssysteem en wordt daarom 
enkel in noodgevallen ingezet. Het zal dus niet vaak 
voorkomen dat je een bericht ontvangt.
Je kan bij inschrijving er wel voor kiezen om berich-
ten van algemeen nut te ontvangen. Die gebruiken 
we bijvoorbeeld om wijzigingen in de afvalophaling 
of om (een omleiding bij) wegenwerken te com-
municeren. Zo sparen we weer papier uit. Ook met 
deze boodschappen springen we spaarzaam om. 
We willen zeker je mailbox niet doen dichtslibben. 

Ik heb geen smartphone. Kan ik me ook inschrij-
ven?
Een BE-Alertbericht kan via verschillende kanalen 
verspreid worden. Naast een sms kan je ook 
verwittigd worden via een gesproken bericht op een 
vaste telefoonlijn of via e-mail. Je hoeft dus geen 
smartphone te hebben.

Hoe schrijf ik me in?
Inschrijven doe je snel en gemakkelijk via www.
be-alert.be. Naast je eigen adres kan je ook het 
adres van je werk, de school van je kinderen of 
andere familieleden registreren. Vul het inschrij-
vingsformulier zo compleet mogelijk in: hoe meer 
manieren wij hebben om jou te bereiken, hoe beter. 
Spoor vrienden en familie aan hetzelfde te doen.

Het alarmeringssysteem van BE-Alert is en blijft 
een gratis dienst. 

Meer informatie: Integrale Veiligheid
iv@schoten.be – 03 680 23 57

Be-alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Een grote brand, overstroming of stroomonderbreking? Het crisisteam van 
gemeente Schoten is goed voorbereid. Brandweer, politie en gemeentepersoneel 
komen bij noodsituaties samen om alles gecoördineerd en veilig te laten verlopen. 
En daarbij willen we jou zo goed en zo snel mogelijk informeren. Al sinds 2017 
gebruikt gemeente Schoten het alarmeringssysteem van BE-Alert. Zo brengen 
we je snel op de hoogte van de situatie via e-mail, telefoon of sms. Handig, en 
bovendien voor jou helemaal gratis.

Ben ik automatiSch inGeSchReVen 
Bij Be-aleRt alS Bin-liD?

Neen. Hoewel BIN-berichten wel via het BE-
Alertsysteem worden verzonden, staan beide 
systemen verder los van elkaar. Je bent dus 
niet automatisch geregistreerd bij BE-Alert als je 
aangesloten bent bij een BIN (BuurtInformatie-
Netwerk). Omgekeerd geldt hetzelfde. Je moet 
je dus twee keer apart registreren.

Inschrijven bij BE-Alert via www.be-alert.be.
Inschrijven bij je BIN via de dienst integrale 
veiligheid: iv@schoten.be of 03 680 23 57.  

Welke kanalen GeBRuikt Gemeente 
Schoten noG in GeVal Van nooD?

Tijdens een noodsituatie vind je alle gevali-
deerde informatie op onze digitale informatieka-
nalen. Dat zijn in eerste instantie onze website 
(www.schoten.be) en onze Facebookpagina 
(www.facebook.com/gemeenteschoten). 
Ook op onze Twitterpagina vind je updates van 
de situatie (www.twitter.com/gemschoten). 
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Bij warm weer stijgt ook het risico op brandgevaar. 
Ga dus verstandig om met vuur en roken en volg de 
richtlijnen op. Zo is het bijvoorbeeld niet slim om te 
roken in een park of natuurgebied wanneer het erg 
droog weer is. Eén vonk is immers al genoeg om 
een hevige brand te veroorzaken. 

Weet jij wat je moet doen bij 
brandfase rood?
Concreet moet je dan met volgende regels rekening 
houden:

hitte

Wees voorbereid 
Volg de weersvoorspellingen. Wordt het een warme 
dag? Zorg dan dat je steeds water bij je hebt en 
jezelf op tijd en stond insmeert als je niet uit de 
zon kan blijven.

Hydrateer
Op warme dagen drink je best zoveel mogelijk. Drink 
meer dan gewoonlijk, óók als je geen dorst hebt. En 
ja, je drinkt best water. Koffie en thee kunnen ook, 
maar laat alcohol links liggen. 
Wist je dat je urine een goede parameter is om te 
checken of je voldoende drinkt? Kleurt je urine 
donker, dan moet je meer drinken. Even kijken voor 
je doorspoelt dus.

Zoek de koelte op
Op hete dagen is het belangrijk jezelf zo goed moge-
lijk koel te houden. Zoek een plekje in de schaduw 
om te ontspannen en stel zware inspanningen uit 
tot koelere momenten. Joggen of hardlopen doe 

Warme dagen, zorg dragen
De meerderheid van de Belgen ontvangt de zon met open armen. We genieten van 
warme of tropische dagen en zouden ze niet meteen als noodweer omschrijven. 
Toch is het belangrijk om ook met dit type weer rekening te houden met brand-
gevaar, je gezondheid en die van anderen.

Veel zon? Denk ook aan oma
Vooral ouderen zijn gevoelig voor een hitteslag 
of oververhitting. Controleer dus regelmatig of 
alles wel goed gaat met je (groot)ouders of 
buren. Herinner hen eraan dat ze veel moeten 
drinken en best uit de zon blijven. 

Wist je trouwens dat sommige medicijnen je 
temperatuurregulatie beïnvloeden? Controleer 
de bijsluiter en overleg met de huisarts of 
apotheek of je voor specifieke medicatie 
voorzorgsmaatregelen bij hitte moet treffen. 

je dus beter in de vroege uurtjes ’s ochtends of ’s 
avonds wanneer de zon weg is. 
Kies voor lichte, loszittende kledij. Donkere kledij 

trekt namelijk de zon aan en houdt de warmte vast. 
Ook het dragen van een hoofddeksel beschermt je 
tegen oververhitting.

Hou je woning koel
En daarvoor heb je niet per se een dure airco-instal-
latie nodig! Gebruik zo weinig mogelijk apparaten die 
warmte produceren zoals je fornuis, je televisie of de 
oven. Benut je zonnewering maximaal: hou gordijnen 
of rolluiken gesloten overdag en zet je ramen en deu-
ren open van zodra het buiten koeler is dan binnen. 

ook huisdieren hebben 
het warm

Dat je kinderen niet alleen in een warme auto 
mag achterlaten, weet iedereen. Maar hetzelfde 
geldt natuurlijk voor honden. Het wordt al snel 
gigantisch warm in een afgesloten wagen. 
Warme lucht kan niet weg in een auto en 
daarom blijft de temperatuur stijgen. 

Bij een aangename 22 graden buiten, kan de 
temperatuur in de wagen al snel oplopen tot 39 
à 44 graden. En wanneer het buiten 34 graden 
is, kan de temperatuur in de wagen maar liefst 
52 graden worden. 

Brandgevaar bij warm weer: één vonk is genoeg
•	 Wandelen	 in	natuurgebieden	wordt	afgeraden.
•	 Wees	voorzichtig,	rook	niet	in	natuurgebieden	en	

bossen. Gooi geen sigaretten op de grond.
•	 Laat	kinderen	niet	zonder	toezicht	op	het	terrein.
•	 Vuur	maken	 is	verboden.

Meer informatie over de actuele situatie:
Agentschap Natuur en Bos
www.natuurenbos.be/brandfase-antwerpen
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StoRm EN heViGe ReGenVal

1 Zandzakjes
Tijdens wateroverlast krijgt de brandweer veel 

oproepen en moeten ze volgens prioriteiten werken. 
De brandweer of gemeentediensten kunnen dus 
niet garanderen dat ze zandzakken leveren aan 
inwoners. Gelukkig kan je makkelijk zelf zandzakken 
maken: Koop (niet te grote) bouwafvalzakken uit 
kunststof in een doe-het-zelfzaak. Vul deze zakken 
met zand (rijnzand is het meest geschikt) en maak 
ze dicht met een kabelbinder of ‘colsonbandje’. 
Probeer deuren, garagepoorten... op voorhand af te 
dichten met de zandzakjes. 
Zandzakjes blijven niet eeuwig goed. Vul ze pas 
als er slecht weer wordt voorspeld en bewaar ze 
niet te lang.

2Plaats een schot
Sluit deuren, keldergaten, garages... af met op 

maat gemaakte schotten. Ben je een handige Harry? 
Dan kan je dit ook gemakkelijk zelf maken.

3 Drempel voor je inrit
Heb je een ondergrondse garage? Dan leg je 

best een drempel aan tegen binnenstromend water.

4 Gebruik een pomp
Laaggelegen	 ruimtes	 kan	 je	 via	 een	 pomp	

aansluiten op het rioolstelsel. Zo vermijd je dat deze 
onderlopen met regen- en afvalwater.

5 Meubels ophogen
Zorg ervoor dat je op de benedenverdieping of 

in de kelder toestellen en meubels kan ophogen 
(bijvoorbeeld met snelbouwstenen).

Hou water uit je huis
Hevige regenval of stormweer brengt 
veel water met zich mee en kan voor 
hinder zorgen. Hoe vermijd of beperk 
je wateroverlast tot een minimum?

Het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) 
is een federaal wetenschappelijk instituut dat 
het weer voorspelt. Je kan de handige app van 
het KMI downloaden op elke smartphone. In 
de instellingen van de app kan je aanduiden 
welke meldingen je ontvangt: ‘dagelijkse 
verwachtingen’, ‘waarschuwingen 0-48 u’ en 
‘weerflash 0-60 min’. Zo ben je tot zelfs een 
uur op voorhand gewaarschuwd voor een 
aankomende storm in de buurt.

Wanneer er stevige rukwinden worden voorspeld, 
neem je best op voorhand al een aantal maatregelen:
•	 Controleer	of	er	geen	dakpannen	 los	zitten.
•	 Trek	 je	 rolluiken	niet	 halverwege	op.	Hierdoor	 is	

er kans op schade.
•	 Maak	alles	wat	kan	gaan	waaien,	zoals	tuinmeu-

belen en een trampoline, vast.
•	 Sluit	 ramen	en	deuren.
•	 Zorg	dat	 je	huisdieren	binnen	zitten.
•	 Staat	er	een	afvalophaling	gepland?	Zet	 je	afval	

zo laat mogelijk buiten of wacht tot de volgende 
ophaling.

•	 Probeer	je	wagen	zo	goed	mogelijk	te	beschermen:	
zet hem indien mogelijk in je garage en parkeer 
niet in de buurt van bomen.

•	 Blijf	vooral	weg	uit	parken	en	bossen.

toch schade opgelopen?
Contacteer zo snel mogelijk je verzekeraar. Stormen 
en overstromingen zijn altijd gedekt door brandverze-
keringen voor woningen en kleine handelszaken. Ver-
zamel ondertussen zoveel mogelijk bewijsstukken:
•	 Hou	beschadigde	goederen	bij.
•	 Neem	foto’s.
•	 Zoek	 facturen,	 garantiebewijzen...	 van	 bescha-

digde goederen.

Laat je niet wegblazen

ÉÉn app voor BRanDWeeR, amBulance of politie

Heb je een smartphone? Installeer dan de 
app 112BE. Zo kan je met één klik meteen de 
hulpdiensten verwittigen als jij of iemand in 
je buurt in (levens)gevaar verkeert. Dat heeft 
als grote voordeel dat je de noodnummers 
niet moet onthouden en je ze dus ook niet kan 
vergeten als je in paniek bent. Klik gewoon op 
het icoontje van brandweer, ambulance of politie, 
afhankelijk van welke hulp je nodig hebt. Daarna 
word je doorverbonden naar de noodcentrale. 
Natuurlijk helpt de operator je ook verder als je 
een verkeerde keuze maakt. 

Nauwkeurige locatie
Gebruik je de app om de hulpdiensten te 
verwittigen, dan kan de noodcentrale je ook 
gemakkelijker terugvinden. Op een afgelegen 
plaats, in het midden van een bos of ergens te 

midden van een gecompliceerd snelwegennetwerk? 
De app stuurt je positie naar de noodcentrale zodra 
je belt en blijft deze elke 30 seconden updaten. 

Medische gegevens
In de app krijg je de mogelijkheid je medische 
gegevens in te vullen. Relevante gegevens zoals 
hartproblemen, allergieën, epilepsie en diabetes 
worden dan meteen doorgegeven aan de operator 
wanneer je belt. 

Chatfunctie
Doven, slechthorenden en mensen met een spraak-
stoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven 
dat ze niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan 
via berichten met de noodcentrale communiceren.
Ook als de operator je niet kan verstaan, kan de 
chat geactiveerd worden. 

Download de app nu
Je leest het: de app kan kostbare tijd besparen in 
een noodsituatie. Met een goede internetverbin-
ding duurt het slechts 112 seconden om de app 
op je smartphone te downloaden, te installeren 
en jezelf te registreren. Waar wacht je nog op? 
Opgelet: de app werkt wel enkel in België. Buiten 
de landsgrenzen bel je 112 voor hulp. 

Meer informatie
www.112.be 

1722
Tijdens extreme weersomstandigheden wordt 
het telefoonnummer 1722 geactiveerd voor 
niet-dringende interventies van de brandweer. 
Wanneer je tijdens een storm of in geval van 
wateroverlast de brandweer nodig hebt, maar er 
is niemand in (potentieel) levensgevaar, bel je 
dus naar 1722 in plaats van naar het noodnum-
mer 112. Op die manier geraakt het noodnummer 
112 niet meer overbelast, waardoor mensen in 
levensgevaar sneller geholpen kunnen worden. 
Het nummer 1722 wordt enkel geactiveerd tij-
dens extreme weersomstandigheden. De activa-
tie ervan wordt steeds in de media aangekondigd. 

Blijf geduldig. Bel je tijdens een storm naar 
1722? Wacht dan rustig op antwoord. Haak niet 
in, want daardoor kom je opnieuw aan het einde 
van de wachtrij te staan. Nadat je gebeld hebt, 
is het belangrijk om geduldig te wachten op de 
komst van de brandweer. Zij bepalen situatie per 
situatie wie het eerst verder geholpen moet wor-
den. Als je al gebeld hebt naar 1722, bel dan niet 
terug om te vragen wanneer de brandweer komt.
Een oproep naar 1722 is betalend (normaal tarief). 

jE peRSoonlijke 
wEErbEricHt
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5 voordelen van elektrisch rijden

1. Milieuvriendelijk
Auto’s die 100% elektrisch zijn, stoten geen fijn stof of directe CO2 uit. 

2. Comfort
Elektrische wagens rijden heel stil. Er is geen ronkend geluid van de motor. 
Geen storend achtergrondgeluid voor chauffeur, passagiers of omgeving. 

3. Vrijstelling inverkeerstelling
In Vlaanderen betaal je geen belasting op inverkeerstelling (BIV) en ook de 
verkeersbelasting is vrijgesteld. 

4. Goedkoper
In aankoop is een elektrische wagen misschien nog duur, maar nadien is hij 
goedkoper dan een wagen met verbrandingsmotor. Een elektrische wagen 
heeft minder onderhoud nodig en elektriciteit kost minder dan diesel of 
benzine. 

5. Altijd maximaal vermogen
Elektrisch rijden heeft als voordeel dat je steeds onmiddellijk vanuit stilstand 
over het maximaal vermogen van je wagen beschikt. Ook inhalen wordt  
veiliger, want je hebt altijd voldoende vermogen. 

Graag eens proeven van elektrisch rijden? Je kan elektrisch autodelen  
via Partago. Meer informatie op www.partago.be/schoten. 

Elektrische laadpunten in Schoten

1. Bredabaan (Quick)
2. Stanislas Meeuslei (H.H. Kerk)
3. Quinten Matsijsstraat (Café De Lek)
4. Jozef Hendrickxstraat (Café De Valk)
5. Commissaris Hubersstraat 17
6. Vordensteinstraat (sporthal)
7. Markt
8. Parking Het Ven
9. L. Janssenstraat (parking Atheneum)
10. Gasketelplein (politiekantoor)
11. Paalstraat (Lidl)
12. Sportpark De Zeurt
13. Venstraat (Delhaize)
14. Geuzenveldenstraat 62
15. Lindenlei (basisschool)
16. Victor Frislei (TC Gym)

Een actueel overzicht van publieke laadpunten  
voor elektrische auto’s vind je terug op 
www.milieuvriendelijkevoertuigen.be/laadpalen. 

In Schoten rijden er momenteel:

elektrische wagens
+ 500 plug-in  
hybride wagens

Elektrisch rijden in Schoten



[ lokale economie ]

infoschotenzomer

De maatregelen tegen de verspreiding van 
het coronavirus hebben een stevige impact 
(gehad) op onze lokale handel, diensten 
en horeca. Maar ook heel wat gezinnen 
moesten het met minder fi nanciële middelen 
doen. Winkels, cafés en restaurants moesten 
de deuren sluiten, waardoor ze plots geen 
inkomsten meer hadden. Gelukkig gingen 
veel Schotense ondernemers inventief aan 
de slag met de maatregelen en konden we in 
een mum van tijd gerechten afhalen bij onze 
favoriete restaurants en online shoppen bij 
onze lievelingswinkels. 

Duwtje in de rug 
Het gemeentebestuur wil de Schotense 
economie en ook haar inwoners na deze zware 
periode een duwtje in de rug geven. Daarom 
deelt ze aan iedere inwoner een waardebon 
van 10 euro uit om te spenderen bij de 
dienstverleners, horeca- en winkelzaken in 
onze gemeente die verplicht moesten sluiten 
door de coronacrisis. Op deze manier wordt 
maar liefst 340.000 euro in onze Schotense 
economie gepompt. 

Gebruik
We kiezen voor een veilig digitaal systeem. Je 
activeert de waardebon snel en gemakkelijk 
via onderstaande stappen:
•	 Registreer	 je	 met	 de	 unieke	 code	 op	 je	

brief via www.schoten.be/schotenschenkt 
•	 De	waardebon	wordt	naar	 je	gemaild.
•	 Laat	 de	waardebon	 op	 je	 gsm	 zien	 bij	 het	

afrekenen of print de bon en geef deze af.
•	 Opgelet!	De	bon	heeft	een	beperkte	geldig-

heid tot 30 september 2020, zodat we zo 
snel mogelijk onze economie weer kunnen 
aanzwengelen.

•	 Ondervind	 je	moeilijkheden	bij	het	digitaal	
registreren van je gegevens? Dan ben je 
welkom in cultuurcentrum De Kaekelaar van 
15 juni tot en met 30 juni 2020, en dit van 
maandag tot zaterdag van 10 tot 17 uur. 
Vergeet niet je brief met unieke code mee 
te brengen.

Waar te gebruiken
De waardebon kan je enkel gebruiken bij 
dienstverleners en horeca-/winkelzaken 
die verplicht werden te sluiten tijdens de 
coronacrisis. Een volledige lijst vind je op 
www.schoten.be/schotenschenkt. 

Lokale economie
ondernemen@schoten.be 
03 680 09 00 (optie 2 in het keuzemeu)

 340.000 euro voor onze lokale economie

Gemeente ondersteunt ondernemers en 
inwoners met waardebonnen
Iedere Schotenaar, jong en oud, ontvangt in de komende dagen een bon ter 
waarde van 10 euro in de brievenbus. Het gemeentebestuur investeert daarmee 
zo’n 340.000 euro in onze Schotense economie en geeft jou als inwoner een 
klein ruggensteuntje na de coronacrisis.

Deelnemende winkels herken je aan deze affi  che.
Een volledige lijst vind je op www.schoten.be/schotenschenkt 12
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[ infrastructuur ]

infoschotenzomer

Je ziet duidelijk waar het Albertkanaal 15 meter breder wordt.

De spectaculaire werf verloopt volgens plan-
ning. Onze fotograaf trok er op een zonnige 
dag op uit en nam deze fantastische foto van 
de werken. Daarop zie je duidelijk de nieuw 
aangelegde rijweg die nu al door het verkeer 
gebruikt wordt om de werf te passeren. 

Nu zal de aannemer de nieuwe kaaimuren 
plaatsen en daarna het oude jaagpad en de 

Geen zware 
voet meer in de 
Schijnparklaan 
Het gemeentebestuur investeert ongeveer 
90.000 euro in de verkeersveiligheid 
van de Schijnparklaan. Momenteel legt 
een aannemer er vijf verkeersremmende 
plateaus aan. 

De beslissing om deze verkeersremmers 
aan te leggen kwam er omdat buurtbewo-
ners vaak melding maakten van chauffeurs 
die met overdreven snelheid door de straat 
reden. Dat is over enkele weken wanneer 
de werken volledig klaar zijn, verleden tijd.

oude rijbaan opbreken. Gemotoriseerd verkeer 
kan steeds door, maar het is mogelijk dat er op 
bepaalde stukken versmalde rijstroken worden 
toegepast of dat het verkeer beurtelings 
geregeld wordt met lichten. Fietsers rijden tot 
het einde van de werken om via de Liebiglaan 
en het tijdelijke fietspad naast de waterloop. 
Als alles volgens planning blijft verlopen, zijn 
de werken eind dit jaar afgerond. 

Werken Metropoolstraat 
verlopen volgens planning
Het Albertkanaal is het belangrijkste kanaal in Antwerpen. Door een toenemende 
belangstelling in het vervoer over water, zorgt de Vlaamse Waterweg nu voor 
een modernisatie van het Albertkanaal. De bruggen worden verhoogd en het 
kanaal wordt op sommige plekken verbreed. Zo wordt het kanaal ter hoogte 
van de Metropoolstraat maar liefst 15 meter breder. 

Het stevige infrastructuurwerk zal zo’n 
220 werkdagen in beslag nemen. In au-
gustus star ten de nutsmaatschappijen 
met aanpassingswerken en noodzakelijke 
netuitbreidingen ter voorbereiding op de ge-
plande wegeniswerken later dit jaar. Hou 
alvast rekening met verkeershinder en 

een gewijzigde verkeerssituatie tijdens de 
werken.

Bewoners gaven tijdens het inspraaktraject 
aan dat er vaak aan te hoge snelheid door 
de straat werd gereden. Daarom worden 
in het noordelijke deel van de Borkelstraat 

verkeerskussens gelegd. In het zuidelijke 
stuk komen geen verkeerskussen omdat dit 
deel van de Borkelstraat deel uitmaakt van 
de vrachtwagenroute. 

De bewoners van de Borkelstraat werden door 
verschillende bewonersvergaderingen gede-
tailleerd op de hoogte gebracht van de plannen. 
Het totale wegenproject heeft een kostenplaat-
je van 2,6 miljoen euro, waarvan gemeente 
Schoten 833.000 euro draagt en het reste-
rende bedrag wordt bijgelegd door Water-Link. 

Borkelstraat krijgt facelift
De Borkelstraat is versleten. Het gemeentebestuur investeert daarom 833.000 
euro in de volledige heraanleg. De riolering wordt vernieuwd, het voetpad, fietspad 
en de rijweg worden opnieuw aangelegd en het groen wordt opnieuw geplant.  

13
6   6

6



[ verlichting + cultuur ]

infoschotenzomer

Een heikel punt is dat er in de Victor Frislei geen 
voetpad is. Vooral in het donker is dit onveilig. 
Een voetpad aanleggen in de Victor Frislei is 
niet evident. Daarom besloot het bestuur om 
de zone waar voetgangers wandelen beter te 
verlichten. Met deze ingreep worden meteen 
ook de fietsers beter in de kijker gezet. Het 
dragen van een fluohesje blijft natuurlijk sterk 
aangeraden. 

Led-verlichting 
De bestaande verlichting wordt vervangen 
door nieuwe lichtpunten die lager worden 
geplaatst en het lichtniveau beter verdelen. 
Een bijkomend voordeel: het is duurzame 
led-verlichting. De werken worden dit jaar nog 
uitgevoerd door Fluvius. 

Lancering 
cultuurseizoen 
2020-2021
Dit jaar lanceren we het nieuwe cultuursei-
zoen een beetje later door het coronavirus. 
Daarom kreeg je onze brochure nog niet 
in de brievenbus. We beslisten om de sei-
zoenslancering en de ticketverkoop uit te 
stellen tot augustus. Intussen zijn we volop 
bezig met het nieuwe programma flexibeler 
te maken zodat we het beter kunnen aan-
passen aan de nieuwe omstandigheden. 
Want zoals columnist Alain Gerlache ooit zei: 
“Cultuur moet nooit een probleem zijn. Het 
maakt steeds deel uit van de oplossing.”

Wanneer dan wel? 
Begin augustus kan je het nieuwe cultuurpro-
gramma in je brievenbus verwachten. Vanaf 
dan zal ook het volledige programma online 
staan. Noteer alvast dat de ticketverkoop van 
start gaat op woensdag 26 augustus 2020 
om 19 uur via www.ccschoten.be.

Een tipje van de sluier...
Verschillende voorstellingen die dit seizoen 
geannuleerd werden, konden we gelukkig 
verplaatsen. Toppers zoals Kommil Foo, 
Stef	 Kamil	 Carlens,	 Ultima	 Thule,	 Mevrouw	
De Poes en Dimitri Leue verwelkomen we 
opnieuw met open armen (én de nodige 
afstand). 

Weet je wat? We houden je niet verder 
in spanning. Ook deze artiesten kan je 
verwachten in 2020-2021: SKaGeN, De 
Kolonie MT & Bruno Van den Broecke, 
Elena Peeters, Wannes Cappelle & Nicolas 
Callot, Jan Decleir & Peter Van den Begin, 
Warre Borgmans & Katelijne Verbeke, Belpop 
Bonanza Schoten, MartHa!tentatief, De Beren 
Gieren,	fABULEUS,	De	Mansschaft,	Sprookjes	
enzo, Wim Opbrouck, Bart Rodyns, Duo Eidos, 
Neeka, Pantalone, Olympique Dramatique, 
WOLF WOLF, De Frivole Framboos, Steven 
De bruyn, Thomas Janssens, Tim Oelbrandt, 
We Are Not en nog veel veel veel meer. 
Kortom, dit wordt met afstand het beste 
cultuurseizoen!

Eerst op de website
De voorbije maanden leerden we dat elke 
situatie razendsnel kan wijzigen. Wil je de 
meest up-to-date informatie, check dan zeker 
www.ccschoten.be. Onze website wordt 
namelijk het eerst en het snelst aangepast. 

Cultuurcentrum Schoten, www.ccschoten.be
cultuurcentrum@schoten.be, 03 680 23 40
 

Het zonnetje schijnt voortaan altijd in het Zurkelbospad. Ja, ook ’s nachts! Het gemeentebestuur 
installeerde er nieuwe lichtjes die volledig werken op zonne-energie. Overdag laden ze op zodat 
jij ’s avonds veilig kan fietsen van de Borgeindstraat naar de Papenaardekenstraat. Of andersom!

Aangepaste verlichting voor 
veiligere schoolomgeving
De verkeerssituatie in de omgeving van secundaire school Vita et Pax is niet 
optimaal voor de vele scholieren die er fietsen en wandelen. Samen met de 
schooldirectie bekeek het gemeentebestuur de situatie en kwam met een 
verlichte oplossing. 

Veiligheid scholieren 
in het verkeer
Het gemeentebestuur probeert scholieren 
een zo veilig mogelijke verkeerssituatie aan 
te bieden. Daarom werd Antea Group aan-
gesteld om een verkeersstudie te maken 
over de buurt van de Sint-Maria-ten-Boslei, 
in de omgeving van openluchtschool Sint-
Ludgardis. 
Eind vorig jaar werd een knip ingevoerd 
in de Stanislas Meeuslei, omwille van 
bouwwerken in de school Sint-Eduardus. De 
evaluatie hiervan is positief en de knip zal 
daarom waarschijnlijk ook een permanent 
karakter krijgen.

Verlichting Zurkelbospad
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infoschotenzomer

[ jeugd ]

Iedereen kan monitor worden, zolang je 
minstens 16 jaar oud bent. “Je hoeft geen 
speciale opleiding te volgen”, vertelt Yarne die 
al 10 jaar moni is en ook als leerkracht werkt. 
“Bij ons geldt: al doende leert men. De werking 
wordt doorgegeven van monitor op monitor.” 

Collega-monitor Andrea knikt: “Natuurlijk 
moet je ook graag met kinderen werken. 
Ik vind vooral het verzorgen, troosten en 
samenspelen heel leuk.” Al is het misschien 
niet altijd rozengeur en maneschijn: “Je mag 
niet vergeten dat de occasionele kakabroek 
er óók bij hoort”, lachen ze. 

Creativiteit
De monitors moeten geen vast schema volgen 
op Grabbelpasdagen. “We vullen de dagen 
met onze eigen creativiteit. En soms doen de 
kindjes dat ook”, lacht Andrea. “Je moet de 
deugnieten echt goed in de gaten houden. 
Vorig jaar besloten twee kindjes dat ze wel een 

kappersbeurt konden gebruiken en gingen aan 
de slag met rode verf. In blond haar!” Gelukkig 
werd dat voor het einde van de dag opgelost 
met een bus shampoo en enkele grondige 
wasbeurten.

Activiteiten
Monitor Arno vindt vooral de stoelendans 
leuk, terwijl Jelmer zich volledig kan uitleven 
met de poppenkast. Voor Yarne mag het wat 
avontuurlijker: “Met de SWAP, dat is de Grab-
belpas voor kinderen tussen 12 en 15 jaar, zijn 
we gaan ijskarten. Supertof!” Alle moni’s zijn 
het erover eens: “Als monitor vinden we het 
kind in onszelf weer even terug. Wij hebben 
absoluut de tofste vakantiejob!”

De ideale monitor 
“De ideale monitor? Die bestaat niet”, lacht 
Yarne. “Iedereen is verschillend. En dat is net 
onze kracht: wij vullen elkaar aan.” 

“Als monitor vind ik het kind in 
mezelf terug”

Uitzonderlijke 
zomer
We hoeven het je niet te vertellen: deze 
zomer zal er ietsje anders uitzien dan 
normaal. Op uitstap gaan naar de zoo of 
een pretpark zal bijvoorbeeld niet kunnen. 
Maar saai hoeft het nooit te worden, dankzij 
de themadagen die onze enthousiaste 
Grabbelpas-monitors in elkaar staken. Je 
leest hier alvast een selectie van de leukste 
activiteiten.

WATERSPELLETJES (voor alle leeftijds-
groepen) 
‘Spetter spieter spater, lekker in het water’: 
Herman Van Veen zong het, wij doen het! 
Op woensdag 29 juli 2020 spelen we de 
hele dag waterspelletjes. Droge reservekledij 
meenemen, is aangeraden. 

KINDERKOK (4-5 jaar)
Voortaan zet jij als zoon- of dochterlief ook 
een lekker zelfgemaakt potje op tafel, want 
op woensdag 5 augustus 2020 wordt er lustig 
gebakken en gekookt op de Grabbelpas.

PIMP JE OUTFIT (9-11 jaar)
Op donderdag 30 juli 2020 geven we mode-
goeroe Jani het nakijken en pimpen we onze 
oude kledij met allerlei leuke accessoires. We 
verdiepen ons in de nieuwste modetrends en 
toveren oude kledingstukken om tot hippe en 
trendy stukken voor je kleerkast. 

GLITTERFEEST (6-8 jaar) EN FLUOFUIF 
(9-11 jaar)
Op deze feestjes telt: hoe opvallender, 
hoe beter! Trek je meest oogverblindende 
glitteroutfi t aan op donderdag 27 augustus 
2020 voor het Glitterfeest, of draag zoveel 
mogelijk fl uo-accessoires voor de Fluofuif op 
maandag 10 augustus 2020. 

Meer informatie
•	 Boekje	Vakantie:	
 www.schoten.be/vakantiewerking
•	 Jeugddienst,	 jeugddienst@schoten.be
 03 685 19 18

Ook monitor 
worden?
Smeekt het eeuwige kind in jou om losge-
laten te worden? Zegt kliederen met verf en 
buikschuiven met groene zeep jou wel iets? 
Kom dan snel op gesprek bij de jeugddienst 
en ga deze zomer nog aan de slag als monitor 
bij verschillende gemeentelijke activiteiten. 

Neem contact op met Laura Peelman: laura.
peelman@schoten.be of 03 685 19 18. 

Jaarlijks genieten zo’n 200 kinderen van een spetterende vakantietijd met de 
Grabbelpas. Denk maar aan knutselen, ravotten en leuke uitstappen, en dat 
allemaal onder het wakende oog van enthousiaste monitors. ‘Moni’s’ Yarne 
(25), Jelmer (24), Andrea (17) en Arno (16) zijn het erover eens: “Die glimlach van 
de kinderen, daar doe je het voor!”

Moni's Yarne, Andrea, Arno en Jelmer staan elke keer weer vol enthousiasme paraat.
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[ lokale ondernemers ]

infoschotenzomer

“Het idee is simpel”, vertelt Tim, zaakvoerder 
van de hippe bagelzaak. “Je bestelt en betaalt 
een extra koffi  e die niet jij maar iemand anders 
die er nood aan heeft, gratis opdrinkt.” Tim 
maakte zijn initiatief bekend via verschillende 
Facebookgroepen en mocht in de eerste week 
al 22 uitgestelde koffi  es noteren. 

“We krijgen heel veel positieve reacties. Er 
komen zelfs mensen binnen om enkel een 
uitgestelde koffi  e te kopen. Hartverwarmend”, 
glundert Tim. “Ook mensen die het zelf niet 
erg breed hebben, willen graag meedoen aan 
het initiatief.” 

Een koffi  e kost bij Eat@Bagels 2,50 euro. “Een 
klein bedrag om je geluk met minderbedeelde 
mensen te delen”, meent de zaakvoerder.

Geen voorwaarden
Iedereen kan een uitgestelde koffi  e krijgen. 
“Ongeacht je leeftijd, voorkomen en situ-
atie. Zelfs iemand in kostuum kan hier een 
uitgestelde koffie krijgen. We stellen geen 
vragen en behandelen de bestelling in alle 
sereniteit. Iedereen die het nodig heeft, krijgt 
een uitgestelde koffi  e”, benadrukt zaakvoerder 
Tim. 

“Natuurlijk is het initiatief vooral bedoeld voor 
kansarme mensen, om hen uit hun sociaal 
isolement te halen.” Wel zijn de uitgestelde 
koffi  es beperkt in twee tijdssloten. Een bakje 
troost bestellen kan tussen 8 en 10 uur ’s 
ochtends en tussen 14 en 16 uur in de namid-
dag. Je mag je drankje ook meenemen. 

Schenk een uitgestelde koffie bij Eat@Bagels
Uitgestelde koffie of ‘caffè sospeso’ kent zijn oorsprong in Napels, Italië. Daar 
is het al decennialang een ingeburgerd concept. Nu komt de gulle gewoonte 
ook overgewaaid naar Schoten, want sinds kort kan je ook een uitgestelde 
koffie kopen of krijgen bij Eat@Bagels

Voorlopig werd er nog niet naar uitgestelde 
koffi  es gevraagd. Tim is er zich van bewust dat 
het een grote stap kan zijn om ernaar te vragen. 
“Hopelijk geraakt ons initiatief in Schoten 
gelanceerd. Ik hoop dat de drempelvrees om 
te bestellen snel afneemt, zodat echt iedereen 
van een lekker kopje koffi  e kan genieten.”  

Warme gemeente
“Wie honger heeft kan ook een uitgesteld 
broodje kaas krijgen”, zegt Tim. “We trekken 
het bedrag gewoon af van de totale pot met 
uitgestelde koffi  es.” 

Eat@Bagels is momenteel de enige zaak in 
Schoten waar je een uitgestelde koffi  e kan 
kopen. Tim doet een warme oproep naar mede-
ondernemers om mee op de kar te springen: 
“Schoten is een sociale en warme gemeente, 
dit initiatief past hier perfect!”

www.eatatbagels.be 
Parking ’t Ven 8
Open van maandag tot zaterdag 

Zaakvoerder Tim mocht in de eerste week na zijn oproep al 22 uitgestelde koffi  es noteren.
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[ wegenwerken ]

Duidelijke spelregels
“In het verleden was het niet altijd even 
duidelijk welke interventies de brandweer 
gratis uitvoerde en voor welke dienstverlening 
de mensen een factuur kregen”, vertelt 
zonecommandant Katrien De Maeyer. “Met dit 
aangepaste retributiereglement, dat geldt voor 
de periode 2020-2025 en dat door de burge-
meesters werd goedgekeurd in de zoneraad, 
nemen we alle twijfels en discussies weg. 
Iedereen kan het volledig document raadple-
gen via de website van Brandweer Zone Rand.”

Wespennest = betalen
Eén van de meest concrete voorbeelden, is 
het vernietigen van een wespennest. Vaak 
was het voor burgers niet duidelijk of ze de 
brandweer hiervoor moesten betalen of niet. 
Zonecommandant De Maeyer verduidelijkt: 
“Voor het verwijderen van een wespennest, 
ongeacht waar dit  zich bevindt, rekenen wij 
vanaf nu een vaste kost van 40 euro aan.” 

Katrien geeft nog meer voorbeelden: “Het 
leegpompen van kelders of het weghalen 
van ingestorte schouwen of losgekomen 
dakgoten zijn betalende interventies als 
dat gevolgen blijken van slecht onderhoud.” 
Katten die andere hoogtes gaan verkennen 
en plots niet meer naar beneden durven, 
krijgen voortaan ook een factuurtje volgens het 
nieuwe	reglement.	“Uit	ervaring	weten	we	dat	
katten die in bomen kruipen er altijd zelf wel 
weer uit raken, maar wie daar toch hulp van 
de brandweer voor inroept, betaalt 210 euro.” 
Kijk dus liever eerst even de kat uit de boom. 

Verzekering
De brandweer wordt ook vaak opgeroepen 
voor stormschade of wateroverlast. “Wanneer 
mensen beroep doen op de brandweer om 
hen te helpen na stormschade zullen zij een 
factuur van ons ontvangen”, verklaart de 
zonecommandant. “Denk bijvoorbeeld aan 
het wegzagen van omgevallen bomen of het 
leegpompen van een kelder na wateroverlast. 

Welke brandweerinterventies zijn gratis - en welke niet

Brandweer Zone Rand werkt volgens 
vernieuwd retributiereglement
De burgemeesters van 21 gemeenten in Noord-Antwerpen - die samen 
Brandweer Zone Rand vormen - hebben voor de werking van de brandweer 
een vernieuwd retributiereglement goedgekeurd. Met het nieuwe reglement 
worden onduidelijkheden over welke interventies betalend zijn en welke niet, 
weggenomen. De belangrijkste wijzigingen lees je hier.

In de meeste van deze gevallen zijn de mensen 
daarvoor verzekerd via hun brandverzekering 
en kunnen ze de kosten hiervan recupereren 
via hun verzekeringsmakelaar.” 

Vals alarm
“De eerste keer dat het technisch alarm 
van je woning faalt, rekenen wij daar geen 
kosten voor aan. Krijgen we binnen de twaalf 
maanden opnieuw een onnodige oproep van 
je alarminstallatie, dan kost die interventie 

je 800 euro”, zegt De Maeyer. “Daarom is het 
dus belangrijk om je alarmsysteem jaarlijks te 
laten nakijken door de installateur.”

Ook de valse oproep naar de brandweer is 
opgenomen in het vernieuwde retributiere-
glement. “Als we kunnen achterhalen wie 
kwaadwillig en onnodig onze diensten deed 
uitrukken, betaalt daarvoor 1500 euro.”

Gevaar
Tot slot, wie zich in gevaar bevindt moet 
niet aarzelen om de hulpdiensten te bellen. 
“Natuurlijk werkt de brandweer in levensbe-
dreigende omstandigheden wel altijd gratis”, 
geeft Katrien De Maeyer, zonecommandant 
van Brandweer Zone Rand nog mee. 

www.brandweerzonerand.be

Een brandweerman in aangepaste kledij om een wespennest te verdelgen.
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stufflikethat_there
Kasteelroute x Peerdsbos… 
#pond #koi #waterlilly #lotusfl ower #fi sh #castle 
#antwerp #schoten #brasschaat #peerdsbos 
#waterplants #parklife #naturephotos
 

fitcornerschoten
Maandag 20u KETTLEBELL in Schoten
Terug	samen	sporten	 is	zoooooo	 leuk!	JOIN	US!	
#iedereenwelkom #sportinschoten #kettlebellen 
#schoten #fi tter #fun

s.braem
When nature and beauty take over 
#schoten #vordenstein #nature 
#genietenvankleinedingen #lente #spring

tkargul71
#schotenvaart #sluis13 #schoten

autumn_karma
Op 't gemeentehuis
#thisisnotarobbery #schoten

yannika
#antwerpen #antwerp #belgium #schoten #woods 
#forest #travel #travelphotography 

infoschotenzomer

pandemic_adventures
Caught these adorable animals on the 
wrong side of the ditch
#oneplusphotography #oneplus5t #park 
#knowyourregion #keepmoving #staysafeoutthere 
#ducklings #schoten #antwerp #belgium

sofia.guglielmi
They see me rollin' 
#oldschool #daddysbike #bike #italian #chesini 
#1966 #cycling #nostalgia #memories #schoten 
#schotencity #vaart @davi_de_g

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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natalliaww
#sundayfunday #strongbow #redberries 
#niceweekend #fun #schoten

driesvingerhoets
Dan wete da ge bena thuis ze
#blijftnialtijdinukot #broekstraat #eeuwigeafsluiter 
#sportersbelevenmeer #schoten

mark1mertens
Er staan heel veel rododendrons in bloei en hom-
mels zijn daar dol op. 
#insectphotography #insectsofi nstagram #fl ora 
#fl owers #vordenstein #schoten

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 en Kelly Coucheir. 
Opmaak: X-OC

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 oktober. 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.nl/.

Handige nummers
Gemeentehuis  03 680 09 00
Bevolkingsdienst 03 680 09 05
Burgerlijke stand 03 680 09 20
Dienst Vrije Tijd 03 680 23 48
Jeugddienst 03 685 19 18
Milieudienst 03 685 04 62
Inspraak 03 680 09 77
OCMW 03 680 06 40
Sociale dienst 03 680 06 40
Dienst pensioenen en 
sociale premies 03 680 07 75
LDC ’t Dorp 03 680 07 77
LDC Cogelshof 03 644 67 94
Politie 03 680 12 70
Brandweer 03 685 32 29
Bibliotheek 03 680 17 10
Groene Lijn (afvalvragen) 0800 94 039

Beeldende en 
audiovisuele kunsten
Kies voor de klassieke kunsten zoals schilderen en 
tekenen, waarbij je experimenteert met materialen 
en technieken. Of kies voor de nieuwe richting: 
keramiek! 

Muziek
Kom musiceren! Eerst solo, dan tutti: want muziek 
brengt mensen bij elkaar. Of je nu houdt van volks- of 
wereldmuziek, klassieke of oude muziek, jazz-, 
pop- of rockmuziek: kies de stijl die bij je  past en 
componeer, goochel en improviseer met alle noten 
uit het spectrum.
Nieuw in de richting muziek: dj-opleiding, musical, 
muziekatelier, muziektheater, opera en singer-
songwriter. 

Woord
Licht uit, spot aan: het woord is aan het woord! Of 
je graag speelt met taal, een prachtige stem hebt 
of graag acteert: bij Academie Schoten krijg je de 
juiste bagage om het helemaal te maken.
Nieuwe richtingen zijn: cabaret & comedy, woord-
atelier, schrijven, spelen, spreken en vertellen. 

Dans
Is bewegen jouw uitlaatklep? Dan vind je vast je 
gading in het veelzijdige dansaanbod: denk maar aan 
klassiek ballet, hedendaagse choreografi e, volks- en 
werelddans… Vanaf volgend academiejaar is er 
ook een specifi ek aanbod voor kleuters, kinderen, 
jongeren en volwassenen.

Schuilt er een recensent in jou?
Ben je in het bezit van een kritische blik en hou 
je van kunst en cultuur? Dan is de nieuwe richting 
‘Kunst en cultuur: Een s(c)hot cultuur in Schoten’ 
vast iets voor jou. Aan de hand van thematische 
lessen gegeven door bevlogen experten loodsen we 
jou door alle stijlen en stromingen in de beeldende 
en audiovisuele kunsten en muziek. Natuurlijk 
zetten we alles om in de praktijk door klassikale 
bezoeken aan concerten, theaterproducties en 
tentoonstellingen. 

Klaar om de uitdaging aan te gaan? Inschrijven kan 
nog tot en met 30 juni 2020 of van 1 september 
tot 30 september 2020. Meer informatie over de 
opleidingen en inschrijfmogelijkheden vind je op 
www.academieschoten.be of via 03 685 02 56.

Iedereen is een kunstenaar
Ontdek je innerlijke kunstenaar, en laat ‘m vol-
ledig vrij in Academie Schoten. Leef je uit met 
beeldende kunsten, muziek, woord en dans of ga 
eens op avontuur doorheen het nieuwe aanbod. 
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