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Akkers kantelen de seizoenen
de bomen en vogels doen enkel
nog denken aan wat ze zijn,
de tijd is lucht,
zo worden herinneringen gemaakt,
alles komt tot stilstand tot landschap,
tot iemand hier staat en kijkt
Jan Geerts

www.rijkevorsel.be

JANUARI 2017
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Verschillende projecten rond digitalisering zullen binnenkort
voor een vereenvoudiging en tijdswinst zorgen. Zo kun je vanaf
30 januari 2017 attesten aanvragen vanuit je luie zetel en kom
je via een klantgeleidingssysteem meteen bij het juiste loket
terecht.
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Zeven jaar geleden werd GLS De Wegwijzer een klimaatschool
en is het engagement aangegaan om de ecologische voetafdruk
zo klein mogelijk te maken. En effectief, met diverse
ecologische projecten bewijst GLS De Wegwijzer een echte
klimaatschool te zijn.
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Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/uur de norm buiten de
bebouwde kom. Dankzij de ingreep kunnen er duizenden
verkeersborden verdwijnen. Het opzet hiervan is dat de weg zo
beter leesbaar wordt en de verkeerssituatie veiliger.
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In 2017 wijzigen de dagen voor het ophalen van afval in onze
gemeente. Restafval en GFT worden voortaan opgehaald op
vrijdag in plaats van op donderdag. Papier/karton en PMD
worden opgehaald op woensdag in plaats van op donderdag.

24

Afgelopen maand reikte de cultuurraad van Rijkevorsel de
Cultuurprijzen van Rijkevorsel uit. De Heemkundige Kring van
Rijkevorsel vzw en Jan Van Den Kieboom vielen in de prijzen.
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VOORWOORD
Beste inwoners,
Graag wens ik jullie het komende jaar een goede gezondheid, veel vreugde en zonneschijn
zodat je elke dag opnieuw tevreden en gelukkig kunt zijn. Om het nieuwe jaar veilig te
kunnen inzetten, hebben we ook dit jaar gezorgd dat onze Rijkevorselse jongeren gratis
met de feestbus van oud naar nieuw kunnen.
Voor het nieuwe jaar 2017 staan er heel wat openbare werken op het programma.
Zo zullen er dit jaar aanpassingen gebeuren aan de infrastructuur ten voordele van onze
mindervaliden. Aan het recreatie- en sportgebied de Sonsheide is volop de aanleg van
de parking aan de gang. In het belang van onze bevolking zijn volgende wegenis- en
rioleringswerken reeds gestart of komen ze normaal gezien in uitvoering: Torendries,
Sint-Jozef, Berkenlaan-Bremstraat–Wilgenstraat-Bavelstraat, Gansheideweg-Ringovenweg-Pannenhuisweg-Laer,
Looi-Looiweg-Smeel, Oude Goorstraat-Opstal, Kleine Gammel-Heesbeekweg-Auwelijn-Bergsken-Hoge PutwegKlaterstraat-Kruisboogweg-Achtel-Gammel.
Op gebied van ruimtelijke ordening kun je nu reeds jouw bouwaanvraag digitaal indienen en opvolgen. Vanaf eind
februari zal je jouw digitale omgevingsvergunning kunnen indienen. Voor onze jongeren worden er bouwkavels te
koop aangeboden in de verkaveling Bieshoven, Koekhoven Fase 6. Deze ontwikkeling is volop aan de gang. Ook
de uitbreiding Molenakkers 2 zal in 2017 van start gaan, waar zowel bouwkavels als woningen te koop aangeboden
worden.
De realisatie of verbouwing van volgende gebouwen zijn aan de gang of zullen opgestart worden, met bijzondere
aandacht voor de isolatienormen: politiekantoor, bib, kinderclub centrum en Sint-Jozef, tien bijkomende serviceflats
bij Prinsenhof, openbaar sanitair voor kerkhof centrum en de ontwikkeling van het SAS.
Onze plaatselijke landbouw is vorig jaar vooral getroffen door de overvloedige regenval. De Vlaamse Regering heeft
ons grondgebied onlangs beschouwd als rampgebied, waardoor de getroffen landbouwers in aanmerking komen
voor een financiële tussenkomst. Voor de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel zal het overleg met de landbouw terug
starten in 2017.
Ik wens jullie allen nog zeer prettige eindejaarsfeesten toe.
Bob Van den Eijnden,
1ste schepen
Schepen van Openbare Werken,
Ruimtelijke Ordening,
Landbouw en Europese Zaken

3

BESTUUR
Rijkevorsel digitaliseert
Je hebt het waarschijnlijk al gemerkt maar steeds meer overheidsbedrijven
trekken de laatste jaren de digitale kaart en ook de Belgische steden en
gemeenten zetten meer en meer in op digitalisering. Als vooruitstrevende
gemeente kan Rijkevorsel hierin dan ook niet achterblijven. Het voorbije jaar
werden er verschillende projecten opgestart die zowel voor de gemeentelijke
administratie als voor de burger een vereenvoudiging en hieruit volgend,
tijdswinst zullen betekenen. Hieronder reeds een korte beschrijving van wat
je vanaf 30 januari 2017 mag verwachten.

Vraag attesten aan vanuit je luie zetel
Een eerste digitaliseringsproject waar je als inwoner van Rijkevorsel mee aan de slag kunt,
is het online aanvragen van een aantal attesten bij de dienst burgerzaken. Vanaf 30 januari
2017 zal je niet meer naar het gemeentehuis moeten komen om bepaalde documenten aan te
vragen of af te halen. Vanaf dan kun je dit van achter je computer of tablet met behulp van
je elektronische identiteitskaart, een kaartlezer en je pincode. Na de aanvraag krijg je bin-
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nen enkele seconden het gevraagde attest, voorzien
van een digitale stempel, in je mailbox. Je attest is
perfect rechtsgeldig en kan door andere partijen −
bv. bankinstelling, notaris of advocaat − op echtheid
gecontroleerd worden.
Volgende documenten zullen online beschikbaar zijn:
· historiek van adressen
· uittreksel uit het bevolkingsregister
· samenstelling gezin
· getuigschrift van woonst met historiek adressen
· getuigschrift van woonst
· getuigschrift van samenwoonst
· bewijs van leven
· nationaliteitsbewijs
· getuigschrift van verblijf en nationaliteit
· getuigschrift van verblijf voor een huwelijk
· attest inzake wijze van teraardebestelling
· attest woningfiche
Ook de aanvraag van een nieuwe PIN/PUK-code, een uittreksel uit het strafregister − voorheen ‘attest goed gedrag en zeden’ −, de aangifte van een huwelijk en het doorgeven van een
adreswijziging kun je online doen. Surf dus zeker eens naar ons e-loket via www.rijkevorsel.be/
e-loket.

Kom via de klantgeleiding onmiddellijk aan het juiste loket terecht
Vanaf 30 januari zal er voor de diensten burgerzaken, ruimtelijke ordening en milieu gewerkt
worden met een klantgeleidingssysteem.
Vanaf die datum kun je, wanneer je het gemeentehuis betreedt, op een infokiosk aanduiden
voor welke dienst en product je komt. Vervolgens ontvang je een ticket met daarop een volgnummer en wacht je je beurt af in de wachtruimte. Daar verschijnt op een infoscherm je volgnummer en het loket waar je zal worden verder geholpen.
Bezoekers die aan de kiosk niet direct vinden wat ze zoeken, kunnen met hun vragen terecht aan het onthaal. Op deze manier zullen bezoekers vlotter naar de juiste dienst worden
geleid.

Enkele andere digitale projecten
Ook de dienst vreemdelingenzaken werd gedigitaliseerd zodat we nu met elektronische dossiers
werken i.p.v. op papier. Hierdoor verloopt de registratie en opvolging van vreemdelingen die bij
ons een aanvraag komen doen, sneller en efficiënter.
Ook voor onze begraafplaatsen werd een programma aangekocht waarin alle gegevens van de graven met foto geregistreerd werden. Dit verzekert een vlotte registratie,
opvolging en communicatie met de nabestaanden.
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BESTUUR
Kerstboom op de rotonde
Sinds begin december prijkt er een statige
kerstboom op de rotonde aan de kerk van
Rijkevorsel. De grote dennenboom werd geschonken door de bewoners van de Hees.
Het gemeentebestuur wil hen hartelijk danken voor de schenking.

Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
28 november 2016
De agenda’s van de algemene vergaderingen van de intercommunales IKA, Pidpa, Cipal, Pontes, IOK en IOK Afvalbeheer worden
goedgekeurd. De mandaten van de gemeentelijke vertegenwoordigers worden vastgesteld zoals eerder aangeduid.
De agenda van de algemene vergadering van
de Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen gol wordt goedgekeurd. Worden
aangeduid als vertegenwoordigers van de
gemeente Rijkevorsel om deel te nemen aan
deze vergadering: schepen Stefan Maes als
volmachtdrager en raadslid Nathalie Cuylaerts als plaatsvervangend volmachtdrager.
Goedkeuring wordt gehecht aan het nascholingsplan 2016-2017, het schoolwerkplan
2016-2017 en de afsprakennota’s CLB van de
GLS De Wegwijzer.
Kennis wordt genomen van het verslag van
het beheerscomité van scholengemeenschap
De Schakel d.d. 10 oktober 2016.
De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing voor het aanslagjaar 2017
worden ongewijzigd vastgesteld.
De aanvullende gemeentebelasting op de
personenbelasting voor het aanslagjaar 2017
wordt ongewijzigd vastgesteld.
De toelagen voor het dienstjaar 2017 worden
vastgesteld.
Goedkeuring wordt gehecht aan het jaarverslag 2015, jaarprogramma 2017 en de begroting 2017 van de kostendelende vereniging
IVMK (Interlokale vereniging milieuhandhaving Kempen).
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gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

OMGEVINGSAMBTENAAR RUIMTELIJKE ORDENING
(STEDENBOUWKUNDIGE) (A1A-A3A)
in voltijds statutair dienstverband (38/38 u.),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.
BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING
Als omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
(stedenbouwkundige) verstrek je deskundig advies en
ondersteun je de visievorming van de beleidsorganen inzake
ruimtelijke planning en ruimtelijke ordening. Je bereidt
de beslissingen van het bestuur over stedenbouwkundige
aspecten bij omgevingsvergunningen voor en coördineert een
aantal activiteiten van het besluitvormingsproces.
Je bent verantwoordelijk voor de volledige dienst omgeving
(ruimtelijke ordening, milieu, mobiliteit en woonbeleid). Je
leidt, coördineert en organiseert de werking van deze dienst
met het oog op een kwalitatieve dienstverlening.
PROFIEL
Je beschikt over de essentiële vaktechnische vaardigheden
voor deze functie en hebt een grondige kennis van de
regelgeving inzake ruimtelijke ordening en ruimtelijke
planning. Je bent een integer en nauwkeurig persoon met een
sterke verantwoordelijkheidszin. Verder toon je een grote
betrokkenheid bij het werk en voldoende maturiteit in je
contacten met burgers, mandatarissen en collega’s.
VERDERE INFORMATIE
Je bent titularis van een masterdiploma of een daarmee
gelijkgesteld diploma. Je moet slagen voor de voorziene

Een aanpassing van het meerjarenplan 20142019 en de tweede budgetwijziging van 2016
worden vastgesteld.
Kennis wordt genomen van de jaarrekening
2015 van het OCMW van Rijkevorsel.
De raad gaat akkoord met de aangepaste
waarde van de maaltijdcheque voor het gemeentepersoneel vanaf 1 oktober 2016.
Er wordt bij reglement een systeem van
klachtenbehandeling ingevoerd.

selectieprocedure. Een informatiebrochure met een
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.
HEB JE INTERESSE VOOR DEZE JOB?
Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je
sollicitatiebrief en CV, een uittreksel uit het strafregister én
een kopie van je diploma aan de personeelsdienst uiterlijk
op 9 januari 2017. Verstuur je schriftelijke kandidatuur
aangetekend per post of geef deze af tegen ontvangstbewijs
op de personeelsdienst, t.a.v. het college van burgemeester
en schepenen, Molenstraat 5 te Rijkevorsel. Je kunt je
kandidatuur ook per e-mail indienen bij de personeelsdienst.

Meer
info

03 340 00 13 (14)
personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

De beheersovereenkomst met betrekking tot
een feitelijk geïntegreerde dienst communicatie voor de gemeente en het OCMW wordt
goedgekeurd.
De personeelsformatie en de rechtspositieregeling worden in aangepaste versie goedgekeurd.
Goedkeuring wordt gehecht aan de raamhuurovereenkomsten voor een vaste verplaatsbare camera met stad Hoogstraten en
gemeente Merksplas.
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BESTUUR

© Ton Wiggenraad

gaat over tot de aanwerving van een (m/v)

VAKMAN-ELEKTRICIEN (D1-D3)
MET NOTIES VAN SANITAIR EN VERWARMING
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 u.),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.
BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING
Als polyvalent vakman-elektricien sta je in de eerste plaats
in voor de elektrische installaties en infrastructuur binnen de
gemeente. Aanpassings-, vernieuwings- en onderhoudswerken
aan deze installaties en infrastructuur voer je zelfstandig
uit. Hierbij stel je steeds de veiligheid voorop. Je bent
medeverantwoordelijk voor het sanitair en de centrale
verwarming in de gemeentelijke gebouwen. Daarnaast
kunnen ook algemene aanpassings-, vernieuwings- en
onderhoudswerken deel uitmaken van je takenpakket.
PROFIEL
Je hebt een sterke verantwoordelijkheidszin, neemt initiatief
en toont een grote betrokkenheid bij het werk. Je beschikt
over de nodige vakkennis inzake elektriciteit. Basiskennis van
sanitair en centrale verwarming is een pluspunt.
VERDERE INFORMATIE
Bij voorkeur heb je aantoonbare ervaring in een gelijkaardige
functie. Je bent in het bezit van een rijbewijs B. Je moet
slagen voor de preselectie en de verdere selectieprocedure.
Het gaat om een aanwerving met een arbeidsovereenkomst
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voor onbepaalde duur. Een informatiebrochure met een
uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van
de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan
worden opgevraagd bij de personeelsdienst.
HEB JE INTERESSE VOOR DEZE JOB?
Om een geldige kandidatuur in te dienen en bijgevolg
te kunnen deelnemen aan de selectie, bezorg je je
sollicitatiebrief en CV, een bewijs van goed gedrag en zeden
én een kopie van je rijbewijs B, aan de personeelsdienst
ten laatste op 23 januari 2017. Verstuur je schriftelijke
kandidatuur aangetekend per post of geef deze af tegen
ontvangstbewijs op de personeelsdienst, t.a.v. het college
van burgemeester en schepenen, Molenstraat 5
te Rijkevorsel. Je kunt je kandidatuur ook per
e-mail indienen bij de personeelsdienst.

Meer
info

03 340 00 13 (14)
personeel@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

Korte samenvatting van de
gemeenteraadszitting van
5 december 2016
De aanpassing van het meerjarenplan 20142019 en het budget 2017 van de gemeente
Rijkevorsel worden vastgelegd.
De gemeenteraad keurt de aanpassing van
het meerjarenplan 2014-2019 van het OCMW
goed en neemt kennis van het budget 2017.
De bijdrage van de gemeente Rijkevorsel
zoals ingeschreven in het ontwerp van de
politiebegroting 2017, zijnde € 918 072,55
wordt goedgekeurd en toegekend aan de
politiezone Noorderkempen.
De dotatie van de gemeente Rijkevorsel zoals ingeschreven in de begroting 2017 van HVZ Taxandria, zijnde € 470 754 voor de gewone dienst en
€ 134 878 voor de buitengewone dienst wordt
goedgekeurd en toegekend aan HVZ Taxandria.
Akte wordt genomen van de budgetwijziging
2016 en het budget 2017 van de Kerkfabriek
van Sint-Willibrordus.
Akte wordt genomen van de budgetwijziging
2016 en het budget 2017 van de Kerkfabriek
van Sint-Jozef.
De heer Geentjens Bart wordt aangesteld als
nieuw effectief lid van de gecoro.
De gemeenteraad hecht goedkeuring aan
het werkingsverslag 2015 en de jaarrekening
2015 van de Sportregio Noorderkempen ILV.
Er wordt een lokale integrale veiligheidscel
(LIVC) opgericht in de gemeente Rijkevorsel,
bedoeld om informatie uit te wisselen tussen de sociale en preventiediensten, de politiediensten en de bestuurlijke overheden
inzake signalen die gevaar kunnen inhouden.

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Alle gemeentelijke diensten zullen gesloten zijn op maandag
26 december 2016.
Het recyclagepark zal op zaterdag 24 december en op zaterdag 31
december 2016 uitzonderlijk open zijn tot 12 uur in plaats van 14 uur.
De kinderclub, de jeugd-, cultuur- en sportdienst sluiten de deuren vanaf maandag 26 december tot en met vrijdag 30 december
2016. Voor de verhuur en het ophalen van de sleutels van de
gemeentelijke lokalen kun je tijdens deze week terecht bij de
bibliotheek in het centrum tijdens de openingsuren.
Op vrijdag 13 januari 2017 vindt de nieuwjaarsreceptie voor het
personeel van het gemeente en OCMW-bestuur plaats. Op deze
dag zal de kinderclub uitzonderlijk gesloten zijn vanaf 17.00 uur.
Er zal op deze vrijdagavond ook geen dienstverlening zijn in de
hoofdbibliotheek in het centrum van Rijkevorsel.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszitting vindt plaats
op maandag 30 januari 2017 vanaf 20 uur in de
raadzaal van het gemeentehuis. Een bevestiging van deze datum kun je lezen op de elektronische informatieborden in het Dorp en aan
de Meir, het gemeentelijk aankondigingsbord
langs de Molenstraat en op de gemeentelijke
website: www.rijkevorsel.be/bestuur.
De agenda wordt een achttal dagen voor de
raadszitting bekendgemaakt. Iedereen kan
de openbare zitting van de gemeenteraadsvergadering bijwonen. In de raadzaal liggen
een agenda en toelichting ter beschikking
van het publiek.
· onthaal@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 16
· financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 03

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
De Wegwijzer is een klimaatschool
Zeven jaar geleden werd GLS De Wegwijzer een klimaatschool en is het
engagement aangegaan om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te
maken. Dit project is een organisatie van de intercommunale IOK en wordt
gedragen dankzij de financiële steun van o.a. de gemeente, Vlaamse overheid
en Europa.

Via kleine projecten tracht de school een steentje bij te dragen en ervoor te zorgen dat onze
wereld een leefbare wereld blijft. Zo heeft elk elektrisch toestel in de school een A-label, achter de radiatoren werd er folie geplaatst, is er meer groen op de speelplaats, zijn er regenputten voor de opvang van regenwater om de toiletten door te spoelen, zonnepanelen, deurpompen op elke buitendeur, de verlichting past zich aan aan de lichtintensiteit, ...
Ook de kinderen worden gesensibiliseerd en krijgen hierrond verantwoordelijkheden. “Ik moet
er voor zorgen dat als het speeltijd is of de school uit is, dat de lichten worden uitgedaan in de
klas”, weet Senne uit het eerste ons te zeggen. Fonne zorgt er dan weer voor dat de deur van
de klas tijdens de speeltijd dicht is. “Wij drinken in onze school alleen uit glazen flesjes”, meldt
Kaat ons. De kinderen van 1C weten ons dan weer te vertellen: “Papier moet in onze klas in de
grijze papierbak, de rest moet in de rode vuilbak.” “Onze klas is deze week verantwoordelijk
om de speelplaats proper te houden, wij rijden met het milieukarretje rond en rapen papiertjes
op die toch niet in de vuilbak zijn beland”, zeggen de jongens en meisjes van het vierde.
Elke maand komt er ook een klas vertellen wat zij gedaan hebben rond Klimaatschool. Dit
gebeurt dan tijdens een gezamenlijk moment met al de kinderen en leerkrachten op de speelplaats. Getracht wordt om de kinderen te laten opgroeien met het besef dat zorg voor ons milieu
misschien wel het belangrijkste item wordt voor de volgende honderd jaar... en ver daarachter.
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Geboorten
Juli 2016
· Kortvelyesi Noémi, kind van Kortvelyesi Zsolt en Lörincsik Aniko, 8 juli 2016

Augustus 2016
·
·
·
·
·
·
·
·

Verdyck Louise, kind van Verdyck Geert en Gagelmans Marij, 17 augustus 2016
Tilburgs Stan, kind van Tilburgs Bert Jan en Bolckmans Evelien, 19 augustus 2016
Janssens Josien, kind van Janssens Jef en Van Dijck Vicky, 20 augustus 2016
Vanlommel Amira, kind van Şekirden Kahraman en Vanlommel Evi, 20 augustus 2016
Jadot Louis, kind van Jadot Wesley en Vervloet Kizzy, 22 augustus 2016
Coppens Angel, kind van Coppens Kyle en Torfs Kelly, 23 augustus 2016
Geens Fil, kind van Geens Valentijn en Van Meir Lore, 23 augustus 2016
Kooijmans Alexander, kind van Kooijmans Kid en Vriens Bianca, 31 augustus 2016

September 2016
·
·
·
·
·
·
·

Schoofs Kayleigh, kind van Schoofs Maarten en Uytdenhouwen Iske, 2 september 2016
Lagatie Sigge, kind van Lagatie Ole en De Prins Sandra, 6 september 2016
Kustermans Tuur, kind van Kustermans Raf en Verdonck Evelien, 10 september 2016
Cools Lins, kind van Cools Christoph en Van Laer Daisy, 18 september 2016
Vorsselmans Esmee, kind van Vorsselmans Raf en Sprangers Heidi, 20 september 2016
Mattheussen Bent, kind van Mattheussen Jan en Vermeiren Greet, 25 september 2016
Ooms Kaat, kind van Ooms Ben en Hendrickx Annick, 29 september 2016

Oktober 2016
· Tax Lily, kind van Tax Jan en Gabriels Ann, 2 oktober 2016
· Marijnissen Seppe, kind van Marijnissen Jurgen en Sprangers Elien, 3 oktober 2016
· Braspenning Fiene, kind van Braspenning Bert en Goetschalckx Stefanie, 7 oktober 2016

OCMW-raad

Verjaardagsfeestje
in WZC Prinsenhof

De volgende OCMW-raad vindt plaats
op donderdag 19 januari 2017.

Woensdag 4 januari 2017
· verjaardagstaart, koffie
· prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat
van het woonzorgcentrum.

·
·
·
·

burgerzaken@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
kinderclub@rijkevorsel.be - 03 340 00 56
secretariaat@glsdewegwijzer.be - 03 340 00 60
ocmw@ocmwrijkevorsel.be - 03 340 39 65

Meer
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Vanaf 2017 is 70 km/uur
de nieuwe snelheidsnorm
Het ministerie van mobiliteit lanceert een campagne om chauffeurs te wijzen
op een nakende revolutie langs onze wegen. Vanaf 1 januari 2017 wordt
70 km/uur de norm buiten de bebouwde kom. Dankzij de ingreep kunnen er
duizenden verkeersborden verdwijnen. De weg wordt zo beter leesbaar en
de verkeerssituatie wordt veiliger.

Officieel is de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom vandaag 90 km/uur, maar die officiële
maximumsnelheid wordt op de meeste plaatsten naar beneden bijgesteld. In dat geval moet die
wijziging bij elke wegkruising opnieuw aangeduid worden. Omdat de regels nu sterk vereenvoudigd worden, kunnen er ongeveer 30 000 snelheidsborden voorgoed verdwijnen.
Vanaf 1 januari 2017 wordt 70 km/uur de norm buiten de bebouwde kom. De hogere maximumsnelheid van 90 km/uur kan alleen nog op plaatsen waar vrijliggende fietspaden liggen en de
verkeersveiligheid niet in het gedrang gebracht wordt door bomen of uitgebreide bebouwing
vlakbij de weg.
Studies van het BIVV tonen aan dat chauffeurs zich binnen de bebouwde kom nog relatief goed
aan de maximumsnelheid houden. Eenmaal buiten de bebouwde kom wordt het gaspedaal vaak
te hard ingedrukt. De wegen buiten de bebouwde kom worden nu beter leesbaar. Minder verwarring moet dan ook zorgen voor meer veiligheid.
Meer info: www.70.vlaanderen - www.mobielvlaanderen.be
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Opgelet: spelende kinderen !
Met deze donkere winterdagen wenst het gemeentebestuur alle automobilisten er aan te
herinneren dat er in Rijkevorsel heel wat spelende kinderen rondlopen. Wees dus steeds
extra voorzichtig op onderstaande locaties:
· Sport- en recreatiezone Sonsheide (met
o.a. De Valk, KFC Zwarte Leeuw en het
skateplein)
· Sport- en recreatiezone Zuiderdijk (met
o.a. Chiro Sint-Jozef en FC Sint-Jozef SK)
· Gemeentelijk sportveld Bavelstraat (met
o.a. Chiro Rijkevorsel, atletiekclub, cafévoetbal)
· Gemeenschapscentrum Sint-Jozef
· De molen in de Looiweg
Alvast bedankt om trager te rijden.

Politie actief op sociale media
De politiezone Noorderkempen hecht veel
belang aan haar dienstbaarheid. Om haar
bereikbaarheid te vergroten zijn ze sinds
enkele maanden actief op sociale media.
Op regelmatige basis communiceren zij via
twitter en facebook over allerlei interessante onderwerpen. Vanzelfsprekend kun je
hen via deze kanalen vragen stellen of suggesties aanleveren.

Op Twitter kun je hen met het account @
PZNoorderkempen bereiken. Op Facebook is
de pagina geregistreerd onder de naam Lokale Politie Noorderkempen.
Meer info:
· Vrijheid 13-17 – 2310 Hoogstraten
· 03 340 88 00
· info@politienoorderkempen.be

Wintertips voor de automobilist
In de winter heeft je auto het door de koude extra zwaar. Veel
problemen zijn eenvoudig te voorkomen. Hieronder vind je een
aantal tips om jouw auto winterklaar te maken. Hoe je problemen zelf kunt vermijden en hoe je het veiligst rijdt onder
gladde omstandigheden.

· Parkeer je auto niet met de handrem op. Op die manier kan
de handrem ook niet vastvriezen.
· Ontkoppel bij het starten. Op die manier ondervindt de starter minder weerstand.
· Schakel bij het starten grote stroomverbruikers zoals GPS of
de verwarming uit.
· Steek je lichten pas aan na het starten.
· Schakel de achterruitontdooiing uit van zodra ze haar werk
heeft gedaan, op die manier spaar je de batterij.
· Wanneer je voor het vertrek ijs van de ruiten hebt moeten
krabben, wees er dan maar zeker van dat er ook op de weg
rijm- en ijsplekken zijn. Wees extra alert.
· Maak je ruiten en spiegels steeds volledig ijs- of sneeuwvrij.
Zichtbaarheid is essentieel bij het autorijden.
· Controleer regelmatig of je nog voldoende ruitenwisservloeistof hebt.
· Zorg ervoor dat, bij stilstand, de ruitenwissers niet vastvriezen
aan de ramen. Bescherm ze met bijvoorbeeld een stuk karton.
· Het rubber van de portieren kun je behandelen met rubbervet om te vermijden dat ze vastvriezen.
· Zorg ervoor dat je bij winterweer steeds een extra dekentje
of dikke warme jas in de wagen hebt liggen, zodat je in geval
van pech geen kou moet lijden.
· Wanneer je moet vertrekken op een gladde ondergrond,
vertrek dan vanuit een hogere versnelling zodat de wielen
minder makkelijk kunnen doorslippen.
· Hou bij het rijden extra veel afstand tot je voorligger.
· Probeer bruuske manoeuvres te vermijden.
· Vertrek tijdig, anticipeer op grote vertragingen. Dit zorgt
ongetwijfeld voor een pak minder stress onderweg.

13

VEILIGHEID EN SAMENLEVING
· info@politienoorderkempen.be

Cameratoezicht in Rijkevorsel

Op de invalswegen in Rijkevorsel zullen binnenkort op verschillende locaties borden geplaatst worden die aanduiden dat er cameratoezicht mogelijk is. Door het plaatsen van
deze borden is het volledige grondgebied van
Rijkevorsel afgedekt en is het bijgevolg niet
meer nodig om tijdelijke borden te plaatsen
op locaties waar camera’s worden opgehangen. De gemeente voldoet hiermee aan de
wettelijke voorwaarden.

De gemeente Rijkevorsel heeft deze zomer
drie verplaatsbare vaste camera’s aangekocht om overlast te bestrijden, hardleerse
sluikstorters te identificeren en de veiligheid
op evenementen te verhogen.
De verplaatsbare vaste camera’s worden ook
verhuurd aan de andere gemeenten van de
politiezone Noorderkempen. Op die manier
kunnen ook de stad Hoogstraten en de gemeente Merksplas gebruik maken van de verplaatsbare camera’s.

Verknal je feest niet met vuurwerk !
Feestvuurwerk hoort bij het eindejaar. Ook dit jaar kan er vuurwerk afgestoken worden onder bepaalde voorwaarden.
Hiervoor heb je toelating van de burgemeester nodig en het vuurwerk mag enkel afgeschoten worden op oudejaarsavond tussen 23.30 uur en 00.30 uur. Het gemeentebestuur wil benadrukken dat het afschieten van het vuurwerk
gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de persoon die deze handelingen uitvoert.

Enkele tips
· Kies een aangepaste schietplaats: een
open zone, die vlak, horizontaal en hard
is, verwijderd van woningen en geparkeerde voertuigen en ver van een dichte
plantengroei, vooral bij droogte.
· Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op
een veilige afstand blijven tot na het afvuren.
· Houd dieren op een veilige plek ! Vooral
honden en paarden houden niet van vuurwerk en kunnen schrikken bij de eerste
knallen.
· Zorg dat er steeds water (emmer) en een
brandblusapparaat binnen handbereik is.
· Blijf nuchter: gebruik geen alcohol voor
en tijdens het afsteken.
· Bij ernstige brandwonden bel onmiddellijk de hulpdiensten; laat overvloedig
zuiver en koud water over de verbrande
zones lopen; geen zalf of andere middeltjes op de brandwonden smeren.
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Rijden op de rotonde
De rotonde in Rijkevorsel centrum is reeds
verschillende jaren in gebruik en het leek
ons nuttig om de verkeersregels nog eens
op te frissen. Op een rotonde is er eenrichtingsverkeer rond een middeneiland. Bij het
oprijden van de rotonde dien je voorrang te
verlenen aan alle verkeer dat op de rotonde
rijdt. Fietsers, bromfietsers of auto’s die
reeds op de rotonde rijden, hebben voorrang. Je mag bij het oprijden van de rotonde
de richtingsaanwijzer gebruiken, maar dit is
niet verplicht.
Bij het verlaten van de rotonde moet je de
(rechter)richtingsaanwijzer wel gebruiken.
Wel opletten dat je bij het verlaten van
de rotonde de andere weggebruikers niet
in gevaar brengt. De meeste ongevallen op
een rotonde gebeuren door onvoorzichtige
autobestuurders die bij het verlaten van
de rotonde nog snel even een fietser voorbijsteken en hem of haar vervolgens de pas
afsnijden.

Info voor de autobestuurder
Steek geen fietsers of bromfietsers voorbij
op de rotonde. Blijf erachter. Dit geldt trouwens voor het gehele dorpscentrum. Verlaat
de rotonde met rechterrichtingsaanwijzer
en controleer of dat veilig kan gebeuren. Een
fietser of bromfietser die de rotonde blijft
volgen heeft uiteraard voorrang op alle afslaand verkeer. Kijk in de rechterspiegel en
over de rechterschouder. Probeer te rijden
met dezelfde matige snelheid als de fietsers.

Info voor de fietsers
Verleen voorrang aan de autobestuurders bij
het oprijden van de rotonde. Laat je zien op
de rotonde (verlichting, reflecterende kledij, ...). Geef een teken met de linkerhand
als je de rotonde blijft volgen aan elke afslag. Dit is geen wettelijke verplichting maar
wel de voornaamste preventieve handeling.
De autobestuurder achter je weet wat je
gaat doen en zal je niet snel nog even voorbijsteken. Laat je niet in het hoekje drummen.
Veiligheid primeert ! Kijk uit !
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Parkeren in sport- en
recreatiezone Sonsheide
Na de werkzaamheden in Kruispad en Helhoekweg is men bezig met de verder optimalisering van de parkeermogelijkheden in
sport- en recreatiezone Sonsheide.
Zeker gezien het parkeerverbod dat geldt
in een deel van het Kruispad, acht men het
aangewezen alle gebruikers nog eens te wijzen op de parkeerzones die er in het gebied
gelegen zijn.
Er werden vijf parkeerzones aangeduid in
het gebied, welke je kunt terugvinden op
het plannetje.
Momenteel kan men wel hinder ondervinden
om te parkeren op parking Sonsheide Zuid,
omdat deze verder wordt uitgebreid en aangelegd.

Legende
n
n
n
n
n
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Parking TTK
Parking De Valk
Parking Zwarte Leeuw
Parking Sonsheide Zuid
Parking Sonsheide Noord

Laadpaal parking Sonsheide
Zoals je wellicht al weet zullen er tegen
2030 naar alle waarschijnlijkheid geen voertuigen meer verkocht worden die rijden op
benzine of diesel. Belangrijk bij de omschakeling naar elektrisch rijden is uiteraard dat
de bestuurders voldoende mogelijkheden
hebben om hun wagen op te laden.
In de volgende jaren zullen er op meerdere
plaatsen laadpalen in het straatbeeld verschijnen. Momenteel staat er reeds één aan
de parking Pastorij in het centrum. Aan de
nieuwe parking Sonsheide aan het Kruispad
zal een nieuwe laadpaal geplaatst worden.
Twee parkeerplaatsen zullen hiervoor voorzien worden.
In de nabije toekomst zullen er nog twee
laadpalen bijkomen, maar hiervoor moeten
de locaties nog bepaald worden.

Verkeershinder
Nieuwjaarzangertjes
Op 31 december zullen naar jaarlijkse gewoonte Nieuwjaarszangertjes de gemeente
doorkruisen. De wegen in Rijkevorsel zullen
dus druk bevolkt worden door kinderen.

richtingsstraat en elke autobestuurder komende vanuit Wortel is verplicht ofwel via
Bremstraat ofwel via Kasteelweg te rijden.
Bij het verlaten van parking Noord moet je
eveneens een blokje omrijden. Dit eenrichtingsverkeer is ingesteld om de veiligheid op
de rotonde te verbeteren. De vereiste signalisatie is aangebracht om je wegwijs te maken. Vermijd een nutteloze boete.

Gebruik parking SAS

© Mia Uydens

Wij vragen de weggebruikers om hier rekening mee te houden en de nodige voorzichtigheid aan de dag te leggen.

Tot op heden konden verenigingen of organisaties gebruik maken van een extra parking
op de site SAS bij speciale evenementen.
Vanaf 2017 zal dit niet meer mogelijk zijn.
Dit heeft natuurlijk alles te maken met de
afbraakwerken van het steenfabriek, die
reeds op korte termijn zullen aanvangen.

Kerstboomverbranding
Op 7 januari 2017 van 18.00 uur tot 24.00
uur wordt de jaarlijkse kerstboomverbranding georganiseerd. Een gedeelte van de
gemeenteweg Zuiderdijk (vanaf de voetgangersbrug tot aan de Kievitsheide) zal afgesloten worden voor alle verkeer. Het verkeer
zal in beide richtingen omgeleid worden via
Kievitsheide en Vlimmersebaan.

Eenrichtingsverkeer
in de Bavelstraat
Meermaals stelt de politie vast dat er toch
nog spookrijders vanuit de Bavelstraat de
rotonde oprijden. De Bavelstraat is een één·
·
·
·

© Johan Kaethoven

wijkrijkevorsel@politienoorderkempen.be - 03 340 00 40
bwrijk@rijkevorsel.be (brandweer) - 03 314 46 60
mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 33

Meer
info
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Ophaalkalender afval:
belangrijke wijzigingen in 2017
Vanaf januari 2017 worden een aantal wijzigingen doorgevoerd voor wat
betreft de ophaaldagen van het afval. Restafval en GFT worden voortaan
opgehaald op vrijdag i.p.v. op donderdag. Papier/karton en PMD worden
opgehaald op woensdag i.p.v. op donderdag.

Dit alles kun je terugvinden in de ophaalkalender 2017. Indien je eind december nog geen
kalender ontvangen hebt, kan een exemplaar afgehaald worden aan de receptie van het gemeentehuis of kun je contact opnemen met IOK Afvalbeheer op het telefoonnummer 014 56 27 75.
De ophaalkalender zal eind december ook digitaal beschikbaar zijn op de website van IOK Afvalbeheer, www.iok.be.

Download gratis de Recycle app !
Afval sorteren en op tijd buiten zetten, was nog nooit zo eenvoudig. Met de recycle app stel je
zelf je herinneringen in voor de inzamelingen, kun je snel de sorteerregels raadplegen en kijken
wanneer het recyclagepark open is. Op de website www.ophaalkalender.be kun je de recycle
app downloaden. Deze is gratis beschikbaar zowel voor iOS- als voor Android-gebruikers.
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Verkoop van betaalbare
bouwgronden in een rustige
en duurzame omgeving
IOK verkoopt in samenwerking met de gemeente Rijkevorsel negentien bouwgronden
in de verkaveling ‘Koekhoven fase 6’. Deze
nieuwe woonbuurt is gelegen tussen de eerder gerealiseerde fases aan de Kleine-Markweg, Waterdelt en Dijkbeemd. De toegang
tot deze nieuwe verkaveling is voorzien via
de nieuw aangelegde straat Bieshoven en
via bestaande voetgangers- en fietsersverbindingen.
De verkaveling voorziet woonvolumes die
per twee geschakeld worden met hun autobergplaatsen. Deze typologie is duurzaam
naar zonoriëntatie toe en tevens afgestemd
op de omgeving. De verkoop van deze verkaveling verloopt in twee fasen.

Inschrijvingen
Kandidaat-kopers kunnen zich inschrijven
van maandag 6 februari t.e.m. vrijdag 17 februari bij IOK te Geel, Antwerpseweg 1, na
telefonische afspraak op 014 56 27 44.
Voor de kandidaat-kopers die echter tijdens
de kantooruren moeilijk bij IOK geraken, is
er een avondinschrijving voorzien in het gemeentehuis te Rijkevorsel, Molenstraat 5 op
maandag 6 februari tussen 18.00 en 19.30
uur.

Verkoop
De verkoop gaat door op maandag 6 maart
om 18.30 uur in het gemeentehuis te Rijkevorsel.
Meer informatie zoals o.a. prijzen, oppervlakten, een gedetailleerd plan, voorschriften en voorwaarden vind je terug op www.
iok.be/Koekhoven.

Een infosessie wordt georganiseerd op maandag 23 januari 2017 om 19 uur in de raadzaal
in het gemeentehuis.
Meer info:
· IOK
· grondbeleid@iok.be
· 014 56 27 44

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip
Stel je thermostaat af
op je leefgewoonten !
Met de thermostaat van de verwarming goed in te stellen, kun
je heel wat energie besparen zonder in te boeten op comfort.
Stel de temperatuur in op 15 graden vanaf een half uur voor je
gaat slapen. Ben je overdag niet thuis, laat dan de verwarming
afspringen op het moment dat je naar het werk vertrekt en terug
opspringen een half uur voor je terug thuiskomt. Meer tips over
je thermostaat vind je op www.vriendvan.be
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Ruilverkaveling
Rijkevorsel-Wortel
Voor het ruilverkavelingsproject Rijkevorsel-Wortel loopt het onderzoek naar het nut
van de ruilverkaveling. Dit wil zeggen dat
momenteel onderzocht wordt of het ruilverkavelingsinstrument nuttig kan ingezet
worden in een zone op het grondgebied van
de gemeenten Rijkevorsel, Hoogstraten en
Merksplas. De voorbije jaren werd door de
Vlaamse Landmaatschappij een ontwerpruilverkavelingsplan opgesteld. Dat plan
duidt maatregelen en ingrepen aan, die na
de nuttigverklaring van de ruilverkaveling,
uitgevoerd worden. Het betreft maatregelen
en ingrepen in functie van de uitbouw van de
landbouw-, natuur- en landschapsstructuur,
maar ook maatregelen en ingrepen in functie van een betere ontsluiting, verkeersveiligheid, recreatie, waterkwaliteit, ...
De beslissing tot de nuttigverklaring van de
ruilverkaveling wordt door de bevoegde minister genomen na de organisatie van een
openbaar onderzoek over onder andere het
ontwerp-ruilverkavelingsplan.
In 2017 en 2018 worden een aantal belangrijke stappen gezet in de aanloop naar het
openbaar onderzoek. In het bijzonder wordt
een milieueffectrapport opgesteld en worden de gebruikers van percelen in de ruilverkaveling opgevraagd bij de eigenaars.

Afstand houden is de regel
Meermaals wordt er vastgesteld dat inwoners hun afsluitingen, hagen of bomen te
dicht tegen het openbaar domein plaatsen.
Er bestaan verschillende regels voor de plaatsing van hagen of bomen of afsluitingen ten
opzichte van de rooilijn (scheidingslijn tussen privaat en openbaar domein). Zo moet
de stam van de hagen op minimum een halve
meter van de rooilijn worden geplaatst.
Hoogstammige bomen mogen enkel aangeplant worden op twee meter van de rooilijn.
In de regel worden hieronder bomen verstaan met een hoogte van boven de twee
meter. Deze regel geldt evenwel niet voor
bomen die door de gemeente op openbaar
domein worden aangeplant.
Voor andere, laagstammige, bomen is de minimum afstand een halve meter. Ook fruitbomen die als leibomen worden geplant,
mogen tot op een halve meter van de rooilijn
komen.
Afsluitingen mogen in principe niet op, maar
wel tegen de rooilijn geplaatst worden. Het
plaatsen van afsluitingen is evenwel in vele
gevallen onderhevig aan bepaalde regels,
waarover je zich bij de dienst ruimtelijke
ordening kunt informeren.

Voorlopige planning van de ruilverkaveling Rijkevorsel-Wortel
·
·
·
·
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Communicatie en overleg in 2017
Openbaar onderzoek in 2018
Nuttig verklaring door de minister in 2019
Ontwerpen wegeniswerken en werken aan
waterlopen in 2020

· Opmaak aanbestedingsdossier en dossier
voor aanvraag stedenbouwkundige vergunning per deelgebied in 2021-2022
· Uitvoering eerste lot inrichtingswerken
2023

Samenaankoop
condensatieketels: prijzen

Ophaling kerstbomen

Deze winter organiseert de gemeente samen
met IOK een samenaankoop condensatieketels. Ondertussen zijn de firma’s gekozen
en zijn de prijzen en voorwaarden gekend.
Ook indien je nog niet hebt ingeschreven, is
deelname nog steeds mogelijk. De prijzen en
voorwaarden gelden namelijk voor alle inwoners van Rijkevorsel en dit nog gedurende
heel 2017. Alle informatie is terug te vinden
op www.iok.be/verwarming of te verkrijgen
bij de milieudienst op het gemeentehuis.

Op 11 en 12 januari 2017 worden de kerstbomen opgehaald door
de technische dienst. De ophaling start op 11 januari vanaf 8.00
uur ’s morgens. Om in aanmerking te komen voor deze gratis
ophaling moet je kerstboom vóór het vermelde tijdstip gebracht
worden naar één van de volgende ophaalpunten:

Wil je graag kennismaken met de gekozen
firma(’s) of al een afspraak maken voor vrijblijvende offerte ? Kom dan langs op maandag 9 januari 2017 om 20 uur in de raadzaal
van het gemeentehuis. Je komt er alles te
weten over de werking van de samenaankoop en de aanpak van de gekozen firma(’s).

· hoek Stevennekens - Oude Goorstraat
· inrit Gemeentebos (aan de kapel)
· aan het bushokje in de Meir
· aan de chalet in Sint-Jozef
· aan de kerk in Sint-Jozef, rechts, tegen de Kerkdreef
· aan het steenfabriek Sas (vooraan rechts op de nood			parking)
· Donk (tegen Stevennekens)
· aan de speelweide in de Vaerenvelden
· Appelstraat t.o.v nr. 3

Ontleen gratis een
energiemeter
Elektriciteit wordt voortdurend duurder. Hou je
budget onder controle door
je elektriciteitsverbruik naar beneden te halen. Met een energiemeter kun je zeer eenvoudig de grote elektriciteitsverbruikers van
je woning opsporen. Misschien heb je wel
een oud toestel dat dringend aan vervanging
toe is of dat vele malen meer verbruikt dan
een nieuw toestel. Met een energiemeter
kun je snel en eenvoudig berekenen of een
vervanging nuttig is of niet.
Via de gemeente kun je gratis een energiemeter ontlenen voor 2 weken. Hiervoor kun
je langskomen op de milieudienst. Je krijgt
een korte uitleg en een handleiding over hoe
het werkt en dan kun je thuis aan de slag.

1

·
·
·
·
·

kruispunt Kleine Gammel - Heesbeekweg
kruispunt Gammel - Achtel (aan telefooncentrale)
aan de kapel van Achtel
kruispunt Bremstraat - Koekhoven
kruispunt Markweg - Achterstede

2

3

·
·
·
·
·

op de hoek Oude Baan - Sint-Lenaartsesteenweg
aan het kerkhof Rijkevorsel Centrum
Molenakkers tegenover nr. 61
kruispunt Kardinaal Cardijnlaan - Sint-Willibrordusstraat
kruispunt Hoogstraatsesteenweg - Wilgenstraat

· op de hoek Helhoekweg - Lozenhofstraat
· aan het speelterrein in het Oud Lo
· aan de brandweerkazerne in de Looiweg
· aan het Prinsenhof (Prinsenpad) op de parking recht
			tegen haag
· juist over Brug 8
· op de hoek Bochtenstraat - Merelstraat
· aan de kerststal in het Dorp
· op de hoek Binnengeleg - Oostmalsesteenweg (grasveld)

4

Let op ! Er worden alleen echte naaldbomen (geen plastic bomen) opgehaald en dit zonder mand of pot en zonder versiering.
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Wil jij een boost geven aan
het platteland ?
De provincie draagt graag haar steentje bij.
Een nieuwe oproep tot het indienen van
plattelandsontwikkelingsprojecten werd gelanceerd. Er zal het komende jaar meer dan
€ 2 600 000 aan provinciale, Vlaamse en Europese middelen beschikbaar zijn voor innovatieve projecten rond landbouwverbreding,
samenwerking op het platteland, dorpsontwikkeling, plattelandsarmoede...
Heb je een goed idee ? Kijk dan zeker eens
op www.provincieantwerpen.be/platteland.
Of neem contact op met de adviseur platteland − platteland@provincieantwerpen.be
− voor hulp met technische tips en tricks,
inhoudelijke suggesties, mogelijke samenwerkingsverbanden, het voorstellen van de
subsidiemogelijkheden op een schepencollege of andere vergadering, het aanreiken
van goede voorbeelden, ...
Wil je een project indienen, dan dien je een
eerste projectidee aan te leveren tegen 16
februari 2017. Verder wordt op 27 januari
2017 een inspiratiesessie met tal van goede
voorbeelden en experten rond de verschillende thema’s georganiseerd.
Meer info:
· www.provincieantwerpen.be/platteland

Verhuizen en de impact
op je energiecontract
Verhuis je ? (Ver)Koop je of (ver)huur je een
pand ? Ga je scheiden of ben je erfgenaam ?
Denk dan tijdig aan de impact op jouw elektriciteits- en gascontract.

Met behulp van energieovernamedocumenten geef je de meterstanden door aan de
leverancier. Het voordeel van zo’n energieovernamedocument is dat het een juridische
waarde heeft. Wanneer bijvoorbeeld een
(ver)huurder of een ex-partner de meterstanden zou betwisten, biedt het document
jou bescherming. Als je de meterstanden
correct doorgeeft, ontvang je een juiste
slotfactuur van de leverancier.
De verhuisplanner op de website van de
Vlaamse Regulator voor de Elektriciteits- en
Gasmarkt (VREG) geeft je gratis informatie
op maat over de stappen die je moet ondernemen bij elke wijziging op een adres.
Meer info:
· VREG
· 1700 (gratis)
· www.vreg.be/verhuisplanner
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Minister Joke Schauvliege
belooft e 571 784 subsidies
voor afbraakwerken site SAS
Na de toekenning van een subsidie ten bedrage van € 267 600 voor de verwerving van
de site SAS en een subsidie van € 6000 voor
het omvormen van industriezone Site SAS
naar bouwzone belooft Joke Schauvliege,
Vlaams minister van Omgeving, nu ook een
subsidie voor de saneringswerkzaamheden.
Hiermee kunnen de afbraakwerken gefinancierd worden.
De gemeente wil de voormalige steenbakkerij omvormen tot een woongebied met
nevenfuncties, zonder de geschiedenis van
de site uit het oog te verliezen. In het kader
van de doelstellingen van Kempen 2020 wil
het bestuur ook maximaal inzetten op duurzaamheid.
In het voorjaar verleende de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar reeds een sloopvergunning. Mede op basis daarvan werd
door de gemeente een aanvraag ingediend
voor de belofte van subsidie voor de sanerings- of sloopwerkzaamheden van 90 % van
de geraamde kostprijs. Bij ministerieel besluit van 28 oktober 2016 werd de belofte
van subsidie verleend. De subsidie werd
vastgesteld op € 571 784.
Het gemeentebestuur kan nu starten met
de gunningsprocedure. De toewijzing van de
opdracht om de afbraakwerken uit te voeren
mag echter pas gebeuren na de betekening
van het definitieve voorstel van subsidie
door Minister Joke Schauvliege.
Inmiddels wordt alvast de schouw gestabiliseerd en ingekort. Via de gemeentelijke
website www.rijkevorsel.be/sas kun je op
de hoogte blijven van het verloop van de
werken.

· milieudienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 23
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
· ruimtelijke.ordening@rijkevorsel.be - 03 340 00 22

Meer
info

23

VRIJE TIJD
Uitreiking cultuurprijzen 2016
De cultuurraad van Rijkevorsel reikt om de twee jaar een prijs uit aan een
inwoner en een vereniging van Rijkevorsel die zich bijzonder verdienstelijk
heeft gemaakt op socio-cultureel vlak in de gemeente of erbuiten.
Op vrijdagavond 25 november 2016 werden in de raadzaal van het
gemeentehuis onder grote culturele belangstelling de winnaars van de
Cultuurprijzen 2016 bekendgemaakt.

Dit jaar werden drie verenigingen en twee personen voorgedragen. Tijdens de algemene vergadering van de cultuurraad van 26 oktober 2016 kregen de verenigingen aangesloten bij de
cultuurraad de kans om een stem uit te brengen voor hun favoriete vereniging of individu.
Hierbij werd de regel gehanteerd dat per vereniging slechts één stem uitgebracht kon worden.

Uitreiking prijs verenigingen
De Heemkundige Kring van Rijkevorsel kwam als winnaar uit de bus voor de Cultuurprijs
Rijkevorsel 2016 in de categorie ‘verenigingen’. Uit handen van schepen van cultuur Karl Geens
en voorzitter van de cultuurraad Roger Verlinden kreeg de vereniging een oorkonde en een
cheque ter waarde van € 250 uitgereikt. De overige verenigingen die werden voorgedragen voor
de Cultuurprijs Rijkevorsel 2016 waren De Singer vzw en de Koninklijke Sint-Jorisgilde.

Uitreiking prijs individu
De winnaar van de Cultuurprijs Rijkevorsel 2016 bij de individuen is Jan Van Den Kieboom geworden. Voor zijn grote verdienste op socio-cultureel vlak nam hij het beeldje ‘dank’ en een
oorkonde in ontvangst. Deze werden uitgereikt door burgemeester Dorien Cuylaerts en voorzitter van de cultuurraad Roger Verlinden. De andere genomineerde in deze categorie was Gert
Boeckx.
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Slotfeest
‘de Vaart Verjaart’
In 2016 verjaarde de Vaart: het kanaal Dessel-Turnhout-Schoten werd respectievelijk
142 jaar voor het jongste gedeelte SintLenaarts-Schoten, 150 jaar voor het gedeelte
Turnhout-Sint-Lenaarts en 170 jaar voor het
gedeelte Dessel-Turnhout. We vierden dit jubileum in én met al de tien gemeenten langs
de Vaart. Het werd een prachtig jubileumjaar met meer dan 100 activiteiten, waarvan
21 in Rijkevorsel. Er kan gesproken worden
van een groot succes in Rijkevorsel. Niet
minder dan 33 verenigingen en 250 vrijwilligers werkten mee aan het welslagen van dit
feestjaar. Enkele duizenden bezoekers van
binnen en buiten onze gemeentegrenzen
mochten we verwelkomen. Jong en oud zakten af naar onze activiteiten. Ongetwijfeld
zullen we enkele activiteiten in 2017 terug
in het jaarprogramma van de verenigingen
zien verschijnen.
Op vrijdag 2 december zette het gemeentebestuur iedereen die actief meewerkte aan
‘de Vaart Verjaart’ in de bloemetjes. Het
slotfeest startte met een receptie in de parochiezaal. Daarna was er een fakkeltocht
langs de Vaart richting de Zuiderdijk, om
nadien de avond af te sluiten met lekkere
boekweitpannenkoeken aan de vuurkorven.
Het feest werd afgesloten met een luid
“Lang zal je leven”. Vanuit het gemeentebestuur nogmaals een gemeende dankjewel
aan alle helpers en bezoekers.

© Dirk Geets

© Dirk Geets

Toerisme Rijkevorsel
zoekt vrijwilligers
Wil je graag meehelpen aan de promotie van
onze gemeente ? Het gemeentebestuur is op
zoek naar vrijwilligers die onze medewerkers kunnen bijstaan bij de uitbouw van het
toeristisch beleid.

Bij de uitwerking van projecten en de organisatie van evenementen komt veel kijken.
Misschien ben je organisatorisch sterk of ben
je praktisch aangelegd ? Ben je niet bang om
de handen uit de mouwen te steken ? Heb
je nog wat tijd over en ben je bereid om op
een creatieve en flexibele manier samen te
werken ? Dan ben jij de man/
vrouw die we zoeken.
03 340 00 12
toerisme@rijkevorsel.be

Meer
info
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Uitgelezen !
In de rubriek ‘Uitgelezen!’ presenteren we iedere editie van 2310 een
vragenlijst aan een boekenliefhebber. Je ontdekt zijn of haar favoriete
auteurs en titels, tips voor dvd’s, tijdschriften of strips... en kan hier en
daar meegenieten van enkele eigenzinnige antwoorden en mooie anekdotes.
Deze maand de
uitgelezen selectie
van Brigitte
Van Riel,
gepensioneerd
lerares Frans VTST
(Vrije Technische
Scholen Turnhout).

Welk boek heb je zopas
uitgelezen ?
‘Als je het licht niet kunt zien’ van Anthony
Doerr: mooi geschreven spannend verhaal
over oorlog, vrede, trouw, verraad, leven en
dood. Het verhaal gaat over Marie-Laure −
een blind Frans meisje − en Werner − een
Duitse jongen − te midden van het geweld
van de Tweede Wereldoorlog.
De beschrijving van het leven van deze opgroeiende kinderen/jongeren tijdens een
oorlog vond ik heel pakkend. En nu ook nog
maken elke dag miljoenen kinderen een oorlog mee... Verschrikkelijk.

Lees je wel eens digitaal ?
Ik heb wel eens geprobeerd om een boek digitaal te lezen, maar nee, niks voor mij.

Weet je nog in welk boek
je leerde lezen ?
Te lang geleden om me dat te herinneren. Ik
ging vanaf dat ik kon lezen wekelijks naar de
Openbare Bibliotheek van Rijkevorsel.
In die tijd mochten we onze boeken wel niet
zelf kiezen. En thuiskomen met handenvol
boeken voelde toen al zalig...

Welke dvd kun je iedereen
aanbevelen ?
‘La meglio gioventu’: Het verhaal van een
Italiaanse familie vanaf het einde van de
jaren zestig tot eind jaren negentig. Goede
vertolkingen, prachtige Italiaanse landschap-
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pen, mooie muziek − o.a. van Astor Piazzolla
− en het tijdsbeeld − o.a. de overstroming
in Florence in 1966, de Rode Brigades in de
jaren 70 en 80, de moord op rechter Falcone
in 1992, ...) is herkenbaar.

Noem drie van je
favoriete schrijvers
· Stieg Larsson
· Sharon Bolton
· John Boyne

Welk boek is volgens jou
een echte klassieker ?
‘De 100-jarige man die uit het raam klom
en verdween’ van Johan Jonasson. Een grappig en spannend boek, goede verhaallijn en
een inventief hoofdpersonage. Leest als een
trein!

Wie nomineer jij
voor de ‘UiTgelezen !’
van volgende maand ?
Beth Van Den Ouweland: zij heeft mij al ontelbare fantastische leestips gegeven.

Lezen for Life
in de bibliotheek
In de maanden november en december kon
je in de bibliotheek op ‘blind date’ met een
boek voor het goede doel. De medewerkers
van de bib kozen verschillende boeken uit.
Elk boek werd ingepakt en kreeg enkele trefwoorden mee. De opbrengst van deze actie
werd integraal aan Lezen for Life gestort en
gaat naar geregistreerde doelen van Music
for Life die zich met taal, lezen en leesbevordering bezighouden.

Erkenning gemeentelijke
sportverenigingen
Het aanvraagdossier voor gemeentelijke erkenning als sportvereniging is beschikbaar
tot 15 februari 2017 op de gemeentelijke
website: www.rijkevorsel.be/sportsubsidies.
Je kunt de nodige formulieren ook afhalen
bij de sportdienst in het Klooster.

die ze laten scannen bij elke jogging waaraan ze deelnemen. De criteriumkaart wordt
gescand na de plaatselijke inschrijving. Elke
loop dient nog afzonderlijk betaald te worden. Bij verlies van de criteriumkaart moet
een nieuwe kaart aangekocht worden.

Criteriumprijs
Bij deelname aan minstens acht joggings
ontvang je als loper een criteriumprijs. Jongeren krijgen deze mits deelname aan minstens vijf joggings. Na de laatste loop vindt
bovendien de prijsuitreiking plaats van de
tombola. Deze tombola wordt gehouden onder alle houders van een criteriumkaart.
Meer info:
· www.noordloper.be

De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht worden bij de sportdienst vóór
1 maart 2017.

Lopen in eigen streek
met De Noordloper
Criterium De Noordloper is een organisatie
van de Sportregio Noorderkempen ILV i.s.m.
verschillende Kempense gemeenten, lokale
verenigingen en LeVHeL.

Deelnemen aan De Noordloper
De Noordloper is een open criterium voor recreanten, gevorderde lopers en aangesloten
VAL-leden. De lopers die aan het criterium
wensen deel te nemen, kunnen éénmalig
een criteriumkaart aan € 5 kopen. Hiervoor
krijgen ze een persoonlijke barcodekaart

27

VRIJE TIJD
Oproep kandidaten
beheerraad sportraad

Sportgala 2016: oproep kandidaturen
Op vrijdag 17 februari 2017, richt de sportraad i.s.m. het gemeentebestuur het ‘Sportgala 2016 Rijkevorsel: huldiging van
sportlaureaten, kampioenen en uitzonderlijke sportprestaties’ in.
Langs deze weg willen we iedereen oproepen om een sporter of
sportvereniging kandidaat te stellen voor de sportlaureaten 2016.

Volgende laureaten worden er gehuldigd
·
·
·
·
·

Sportman van Rijkevorsel 2016
Sportvrouw van Rijkevorsel 2016
Jeugdsportlaureaat van Rijkevorsel 2016
Sportvereniging van Rijkevorsel 2016
Sportverdienste van Rijkevorsel 2016

Omwille van hun beroepssituatie hebben
twee leden van de beheerraad hun focus elders moeten leggen en de beheerraad van de
sportraad verlaten. Als beheerraad danken
wij hen van harte voor hun inzet en wensen
hen veel succes toe. Wij zijn dus op zoek
naar nieuwe beheerraadsleden die ons team
willen versterken.
Ben je begaan met het sportieve gebeuren in
Rijkevorsel ? Stel je dan kandidaat ! Of je nu
aangesloten bent bij een sportclub of niet,
speelt geen rol.

Voorwaarden waaraan de kandidaten
moeten voldoen

De beheerraad vergadert maandelijks −
ongeveer tien keer per jaar − op maandagavond. Als beheerraadslid ben je zeer
nauw betrokken bij het sportbeleid in onze
gemeente. Er dienen adviezen omtrent gemeentelijke zaken geformuleerd te worden,
het optimaliseren van de subsidiereglementen behoort ook tot de taken, ondersteunen
van initiatieven, nadenken over de toekomst
van het sportgebeuren in onze
gemeente, enz...

· Inwoner zijn van Rijkevorsel
· Als vereniging gevestigd zijn in Rijkevorsel
· Een pracht van een sportieve prestatie geleverd hebben
in 2016
· Een belangrijke bijdrage leveren aan het sportgebeuren
in Rijkevorsel

03 340 00 36
sportdienst@rijkevorsel.be

Daarnaast kun je ook alle kampioenen of sporters met uitzonderlijke sportieve prestaties, geleverd in 2016, doorgeven aan
de sportdienst.
Kandidaturen en overzichten van kampioenen en sporters met
uitzonderlijke prestaties kunnen binnengebracht worden bij de sportdienst tot 10 januari 2017.
De nodige formulieren
vind je terug op de web03 340 00 36
site of kun je bekomen bij
sportdienst@rijkevorsel.be
de sportdienst.
www.rijkevorsel.be/sportgala

Meer
info
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Word BOV-coach in
Hoogstraten-Rijkevorsel
Met het project Bewegen Op Verwijzing
(BOV) wil men personen op doktersvoorschrift aansporen om meer te bewegen. In
2017 wordt BOV ook opgestart in onze regio !
Voor de werking in de regio HoogstratenRijkevorsel zijn we daarom op zoek naar een
BOV-coach. Deze coach begeleidt mensen

die door de huisarts zijn doorverwezen naar
een laagdrempelig, lokaal beweegaanbod en
werkt nauw samen met alle betrokken actoren van dit project.
We zijn op zoek naar een persoon die in het
bezit is van een diploma Master Lichamelijke
Opvoeding en Bewegingswetenschappen,
een Master Revalidatiewetenschappen en
Kinesitherapie, een Bachelor Sport en Beweging, een Bachelor Lichamelijke Opvoeding
en Bewegingsrecreatie of een Regentaat kinesitherapie die op zelfstandige basis werkt
(freelance).
Meer informatie omtrent het gewenste profiel, taakinhoud en het project Bewegen
Op Verwijzing vind je op www.vigez.be/
projecten/bewegen-op-verwijzing. Stel je
kandidaat voor deze uitdaging en bezorg
de sportdienst ten laatste op woensdag 25
januari 2017 een motivatiebrief en curriculum vitae: Molenstraat 5, 2310 Rijkevorsel of
sportdienst@rijkevorsel.be.

Inschrijving monitoren
Kiekeboe 2017
Ben jij 17 jaar, of 16 jaar én in het bezit
van een animatorenattest, en werk je graag
met kinderen ? Heb je zin om in de zomer
als monitor te werken bij speelpleinwerking
Kiekeboe ? Vul dan snel het inschrijvingsformulier in en bezorg het voor 19 februari 2017
aan de jeugddienst of de Kinderclub. Let wel
op dat je het inschrijvingsformulier volledig
invult. De weken die je kunt werken, kun je
best allemaal opgeven want dit vergroot de
kans op een mooie periode als monitor.
Het inschrijvingsformulier kun je downloaden op de gemeentelijke website:
www.rijkevorsel.be/kiekeboe.
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

Meer
info

De jeugdraad deelt gratis
alcoholbandjes uit !
De Rijkevorselse jeugdverenigingen vinden
het welzijn van de jeugd enorm belangrijk en
delen daarom gratis alcoholbandjes uit aan
iedereen die een fuif organiseert op grondgebied Rijkevorsel. Er werden twee soorten
bandjes gedrukt: ‘+ 16 jaar’ voor jongeren
die 16 jaar of ouder zijn en dus bier of wijn
mogen drinken en ‘+ 18 jaar’ voor jongeren
ouder dan 18 jaar zijn en ook sterkedrank
mogen drinken.
Organisatoren kunnen de gratis alcoholbandjes na bestelling ophalen bij de
jeugddienst in het Klooster.
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be

Meer
info
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Gratis met de feestbus
van oud naar nieuw !
Het gemeentebestuur van Rijkevorsel brengt
samen met een 60-tal andere gemeenten en
steden fuifnummers van en naar hun feestbestemming tijdens oud en nieuw. Ook als
inwoner van Rijkevorsel kun je op oudejaarsavond vanaf 18 uur en op nieuwjaarsdag tot
middernacht gratis bus en/of tram nemen !

Naast een groot aantal bestaande bus- en
tramlijnen zet De Lijn tijdens de oudejaarsnacht ook een aantal extra feestbussen in.
Deze rijden naar locaties die anders niet of
moeilijk te bereiken zijn met het openbaar
vervoer.
Haal je gratis ticket op voorhand af ! Voor
een ticket ga je langs in één van de verdeelpunten. De volledige lijst van verdeelpunten, reiswegen en dienstregelingen in onze
gemeente vind je vanaf december op www.
delijn.be. Voor Rijkevorsel kun je terecht in
het gemeentehuis en de bibliotheken tijdens
de normale openingsuren. Fuifnummers met
een Lijnabonnement − ook diegenen uit nietdeelnemende gemeenten, steden en districten − rijden zonder extra ticket mee.
Meer info:
· De Lijn
· 070 220 200
· www.delijn.be

Speelstraten in Rijkevorsel
Wil jij jouw straat ook omtoveren tot een
Speelstraat ? Vul dan de nodige formulieren
in die je terugvindt op de website www.
jeugdrijkevorsel.be of bij de jeugddienst en
bezorg ze voor 18 april 2017 aan de jeugddienst !
Om in aanmerking te komen voor een speelstraat moet je wel aan enkele voorwaarden
voldoen.

Voorwaarden waaraan de straat
moet voldoen
· De straat heeft overheersend een woonkarakter. De aanwezigheden van bv. handelszaken kan de inrichting van een speelstraat bemoeilijken.
· De straat heeft een snelheidsbeperking
van max. 50 km/uur.
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· Er rijdt geen openbaar vervoer door de
straat.
· Er is geen doorgaand verkeer in de straat
(de politie geeft advies of het verkeer
veilig langs andere wegen kan geleid worden).

Voorwaarden voor de bewoners
· Het initiatief voor een speelstraat ligt bij
de bewoners zelf. De bewoners zorgen dus
zelf voor een invulling van de speelstraat.
· Minstens 80 % van de bewoners verklaart
zich akkoord met de inrichting van een
speelstraat. Dit moet bewezen worden
aan de hand van een gehandtekende enquête.
· Elke speelstraat heeft minstens twee
speelstraatverantwoordelijken die alles
in goede banen leiden.
· Er worden vaste data en uren voor de
speelstraat voorgesteld door
de bewoners.
03 340 00 35
jeugddienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/speelstraten

Meer
info

Sluitingsdagen Kinderclub in 2017
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

·
·
·
·
·

Vrijdag 13 januari 2017: avondopvang tot 17.00 uur
Maandag 17 april 2017: paasmaandag
Maandag 1 mei 2017: Dag van de Arbeid
Donderdag 25 mei 2017: O.-H. Hemelvaart
Vrijdag 26 mei 2017: brugdag
Maandag 5 juni 2017: pinkstermaandag
Donderdag 8 juni 2017: dag van het gemeentepersoneel
Maandag 17 juli 2017 t.e.m. vrijdag 21 juli 2017:
collectieve sluitingsweek
Dinsdag 15 augustus 2017: O.-L.-V. Hemelvaart
Vrijdag 15 september 2017: pedagogische studiedag (enkel
ochtendopvang)
Woensdag 1 november 2017: Allerheiligen
Maandag 25 december 2017 t.e.m. maandag
1 januari 2018: Collectieve sluitingsweek

bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
jeugddienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 35
sportdienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 36
vvv.toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 12

Meer
info
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#2310
Osvaldo Diaz van Red del Vino
op bezoek bij Oxfam Wereldwinkel
Op zaterdag 26 november kreeg Oxfam Wereldwinkel een verrassend en
onverwacht bezoek van Osvaldo Diaz van de associatie Red del Vino in Chili.
Deze associatie is de producent van de nieuwe Oxfam-wijn Campesino
Carmenère.
Tien jaar geleden verbleef zijn dochter Pia in het
kader van een uitwisseling bij de familie van Els
Bastiaansen in Achtel. Pia is inmiddels tandarts
in Chili. Nu is Osvaldo enige tijd te gast bij Els
en haar gezin. In plaats van de bekende bezienswaardigheden te bezoeken, wilde hij eerst bij de
Wereldwinkel gaan zien of en hoe deze wijn daar
verkocht werd. Osvaldo was zeer tevreden: “una
muy bonita presentación” − een zeer mooie presentatie − en poseerde fier met zijn wijn en de
pancarte.

Het verhaal van Osvaldo Diaz
“In de Valle de Colchagua, internationaal gekend
om haar uitstekende wijnproductie, ligt het idyllische Santa Cruz. In en rond dit kleine stadje,
hebben we ons in 2004 met 19 kleine wijnproducenten verenigd. Met de associatie Red del
Vino staan we sterker op de zeer competitieve
Chileense wijnmarkt. De prijzen op deze markt worden gezet door grote wijnhuizen met veel
politiek-economische macht. Fair trade helpt ons om ons te differentiëren van deze invloedrijke
massaproducenten en, via eerlijke handelsregels, toch een kwalitatief product op de markt te
brengen.”
“Initieel verbouwden we enkel druiven, ondertussen zijn we via Red del Vino ook trotse handelaars met kennis van wijn. Deze positie bezorgt ons meer onafhankelijkheid. Sommigen onder
ons maken ook artisanale wijn om op de lokale markt te verkopen, vaak aan de toeristen die
onze streek bezoeken. Extra inkomsten zijn broodnodig om de financieel minder sterke leden
van de associatie een duwtje in de rug te geven. De associatie heeft voldoende potentieel
om de oogst van alle producenten zelf te verwerken tot wijn, maar momenteel ontbreken de
middelen voor de aankoop van extra vaten. Via de aankoop van gebottelde wijn, helpt OxfamWereldwinkels dan ook bij de verdere uitbouw van dit project.”
“Wij zijn fier dat wij via Oxfam ons product, het resultaat van vele jaren hard werk, kunnen
exporteren naar Europa. Het geeft hoop en vertrouwen in onze investeringen en moed om te
blijven doorgaan.”
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1 januari 2017
Van 14.00 tot 23.00 uur
Raamschilderingen Asterweg
Kerstactiviteit

e9
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
’t Veussels Tonjel
014 46 04 09 (na 18.00 uur)
http://tveusselstonjel.be

9 januari 2017
Van 20.00 tot 21.30 uur
Voorstelling firma(’s)
samenaankoop
condensatieketels
Infosessie
Voor het 9de jaar op rij heeft onze
buurman Jef Geens de ramen van onze
huizen beschilderd met mooie kerst- en
wintertaferelen. Kom ze bekijken en
bewonderen in onze straat! Iedereen
is welkom in onze verwarmde kersttent
(huisnummer 7) voor een gezellige babbel en een drankje om op te warmen.
Gratis
Gebuurte Asterweg
Asterweg
2310 Rijkevorsel
Gebuurte Asterweg
03 385 29 26

5-6-7-8 januari 2017
5, 6 en 7 januari 2017: om 20.00 uur
8 januari 2017:
om 14.00 uur
’t Veussels Tonjel speel DWAZEN
Theatervoorstelling

14 en 15 januari 2017
14 januari 2017:
om 18.00 uur
15 januari 2017:
om 9.30 uur
Gewestelijke Vogeltentoonstelling
Tentoonstelling
De gekozen firma(’s) van de cluster Rijkevorsel, Hoogstraten en Ravels komen
zichzelf en hun werkwijze voorstellen. Meer informatie via www.iok.be/
verwarming of bij de milieudienst.
Gratis
Raadzaal gemeentehuis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
IOK en gemeentebestuur Rijkevorsel
http://www.iok.be/verwarming
http://www.rijkevorsel.be

13 januari 2017
Om 20.30 uur
Kristien Hemmerechts,
Bart Maris, Sylvie De Pauw &
Peter Vandenberghe - try-out
Theater/Concert

Wil je Kulyenchikov, Tolchinsky, Zubritsky, Youskevitch, Snetsky, Slovitch
leren kennen ? Zeker komen kijken
dan... We spelen ook voor een goed
doel: bednet vzw, een organisatie die
ervoor zorgt dat zieke, bedlegerige kinderen toch hun lessen in de school kunnen volgen.
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De avond bestaat uit twee delen. Het
eerste deel is een try-out van Brave
New Maria (50 minuten), gespeeld door
trompettist Bart Maris, sopraan Sylvie
De Pauw en schrijfster Kristien Hemmerechts. Na de pauze gooien Bart
Maris en pianist Peter Vandenberghe
(Too Noisy Fish) alle remmen los.
e 12
voorverkoop: e 12
inkomprijs: e 14
voorverkoop studenten: e 6
inkomprijs studenten: e 8
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
http://www.desinger.be

Op deze gratis tentoonstelling laten
een 700-tal vogels hun mooiste verenkleed zien. Van duiven tot kanaries,
van vinken tot grasparkieten... een
bont gezelschap. Er is een tombola ‘altijd prijs’ en een speciale kindertombola.
Gratis
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Maatschappij Ons Genoegen
Rijkevorsel
03 314 13 48

15 januari 2017
Om 10.30 uur
Nieuwjaarsaperitief/ontbijtconcert
Concert
Nog nieuwjaarswensen uit te wisse-

len ? Een winterzondag weg uit je luie
zetel ? Een gezellige zondagmiddag onder vrienden ? Culturele Vereniging De
Brug nodigt haar sympathisanten en
geestesgenoten (iedereen is uiteraard
welkom !) uit op het jaarlijks ‘nieuwjaars’aperitief/ontbijtconcert met Rik
Ooms en Geert Standaert.

20 januari 2017
Het Kleine Moleke 9.00 tot 10.00 uur
Het Moleke
10.30 tot 11.30 uur
Speeluurtje voor nieuwe kleuters
in Het (Kleine) Moleke
Opendeurdag
Is jouw kleuter op 1 februari 2017 dan
kun je samen met je kleuter vrijblijvend kennis komen maken met onze
instapklas(jes) in het (Kleine) Moleke.

al te ernstig te nemen. En de countrymuziek zorgt natuurlijk voor de gevoelige snaar.
e 15
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel
Culturele Vereniging De Brug
Rijkevorsel
0486 83 08 78
debrug.rijkevorsel@telenet.be

22 januari 2017
Om 9.30 uur
JeuFa-ontbijtconcert
Concert

e 20
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
Culturele Vereniging De Brug
Rijkevorsel
0486 83 08 78
debrug.rijkevorsel@telenet.be

16 januari 2017
Om 20.30 uur
Larry Goldings, Peter Bernstein &
Bill Stewart
Concert
Volgens The New York Times vormen ze
het beste orgeltrio van het afgelopen
decennium en Downbeat spreekt van
“a killer organ trio”. Met hun onweerstaanbare grooves en bakken soul staan
ze in de traditie van het klassieke orgeltrio. Denk aan de ‘Blue Note’-albums
van de legendarische Jimmy Smith. Op
16 januari waant u zich met dit bijzondere trio in The Village Vanguard in New
York.
e 23
voorverkoop: e 23
inkomprijs: e 25
voorverkoop studenten: e 14
inkomprijs studenten: e 18
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
http://www.desinger.be

Gratis
GVKS Het Kleine Moleke
Looi 3
GVKS Het Moleke
Banmolenweg 9
2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
http://het-moleke.be

21 januari 2017
Om 20.15 uur
Carry Goossens op tournee
Theatervoorstelling

‘Carry Goossens op tournee !’ is het
tweede soloprogramma van deze populaire acteur met Mechelse roots. Zoals
in zijn eerste conference doorweeft hij
deze voorstelling met country-klassiekers, begeleid door het Bobby Setter
trio. Deze vertelling − met meer dan
één knipoog gebracht − valt zeker niet

Zin om een winterse zondagochtend
te beginnen met een lekker uitgebreid
ontbijt en muziek ? Onder leiding van
dirigente Cindy Kranen zal het jeugd- &
instaporkest JeuFa jouw ontbijt muzikaal opluisteren. Bovendien is er eveneens een toonmoment door de leerlingen instrument onder leiding van hun
leerkracht Tinne Vermeiren. Vooraf
inschrijven voor dit ontbijtconcert is
verplicht en kan tot en met zondag 15
januari 2017 OP IBAN BE54 7333 1830
2597.
e 15
+ 12 jaar: e 15
- 12 jaar: e 12
- 3 jaar: gratis
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Koninklijke Fanfare
Vermaak na Arbeid
ilsejanssen66@hotmail.com
0472 40 88 42
http://www.vnarijkevorsel.be
https://www.facebook.com/
fanfarevnarijkevorsel
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Om 10.00 uur
Sint-Antoniusfeesten Achtel
Feestelijkheid
10.00 uur Plechtige mis opgeluisterd
door Cantorij Sint-Antonius, zegening der offergaven en litanieviering.
Daarna optocht met zegening van kinderfietsen, pony- en paardenruiters,
motorijders en tractoren en optreden
dansgroep Sint-Jorisgilde. Om 11.30
uur verkoop van allerlei offergaven
(varkenskoppen, bloedworsten, verse
melk, kippen, ...) Om 14.00 uur winterse wandeling van ongeveer 7 km in
en rond Achtel.

Gratis
Kapel Achtel
Achtel 52 - 2310 Rijkevorsel
Cultuurgroep Achtel vzw
Van 10.30 tot 14.00 uur
Toast Literair
Lezing

John Vervoort, thrillerspecialist en
recensent bij De Standaard en Het
Nieuwsblad, brengt de wereldwijde
ontwikkeling van het misdaadgenre in
kaart. Hij belicht onder meer de regionale expansie en de toegenomen literaire kwaliteit van de werken. Met een
spannende boekenlijst zet hij ons ook
aan het lezen. En wat is er leuker dan
te griezelen in een luie zetel bij winterweer ?
e 38
Davidsfonds-leden: e 35
Zaal Den Bakker
Bochtenstraat 2
2310 Rijkevorsel
Davidsfonds Rijkevorsel
davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
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Van 14.00 tot 20.00 uur
Fanfarefeesten
Concerten

Gelegenheids- en verbroederingsconcert door verschillende harmonieën,
fanfares en brassbands uit de regio.
Gratis
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Koninklijke Fanfare
Vermaak na Arbeid
http://www.vnarijkevorsel.be
https://www.facebook.com/
fanfarevnarijkevorsel

fase 6’. De verkoop van deze betaalbare
bouwgronden in een rustige en duurzame omgeving verloopt in twee fasen.
Op de infosessie van 23 januari kun je
terecht voor meer informatie over de
verkoop van deze bouwgronden.
Gratis
Raadzaal gemeentehuis
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
IOK
014 56 27 44
grondbeleid@iok.be

26 januari 2017
Om 20.30 uur
Bert Kruismans - try-out
Stand-up comedy

23 januari 2017
Om 19.00 uur
Infosessie verkoop bouwgronden
Koekhoven
Infosessie

IOK verkoopt in samenwerking met de
gemeente Rijkevorsel negentien bouwgronden in de verkaveling ‘Koekhoven

In 2017 staat Bert Kruismans 20 jaar op
de planken. De daarbij horende nostalgie ziet hij evenwel gecounterd door
de vaststelling dat heel wat van de dingen die hij de afgelopen decennia aankaartte bij wijze van grap, ondertussen
realiteit zijn geworden. Daarom wordt
deze show niet zomaar een terugblik,
maar een update. In deze show voorspelt Bert de toekomst, ook al is ‘het
maar om te lachen’.
e 12
voorverkoop: e 12
inkomprijs: e 14
voorverkoop studenten: e 7
inkomprijs studenten: e 9

Aankondigingen van activiteiten in februari dien je uiterlijk op
donderdag 5 januari 2017 in te voeren in www.uitdatabank.be
Activiteiten die te laat of niet werden ingegeven in de UiTdatabank
verschijnen niet in de rubriek UiT in Rijkevorsel. Het schepencollege
heeft het recht inzendingen te weigeren, in te korten en te wijzigen.

De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
http://www.desinger.be

27 januari 2017
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters
Opendeurdag

Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Ouderraad Het Moleke en
Sint-Luciaschool Rijkevorsel
03 314 12 69 (secr. kleuterschool)
03 314 61 87 (secr. lagere school)
hetspaghetticomitee@gmail.com

28 januari 2017
Van 16.30 tot 18.30 uur
Winterwandeling met Flupo Oudercomité De Wegwijzer
Wandelen

Kleuters die op 1 februari 2017 de leeftijd van 2,5 jaar bereikt hebben, zijn
welkom op onze drempeldag. Kom samen met mama en/of papa kennismaken met de juf en de kindjes van de
klas.
Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
03 312 37 33
directie@het-kompas.be
http://www.het-kompas.be
Om 20.00 uur
11de Familiequiz
Quiz

Naar jaarlijkse traditie organiseert het
Oudercomité van de Wegwijzer een gezellige Winterwandeling vol avontuur
voor jong en oud. Voor een klein bedrag
kun je genieten van een heerlijke wandeling, een verrassing en een lekkere
soep na de wandeling.
e 2,5
voorinschrijving: e 2,5
ter plaatse: e 3,5
GLS De Wegwijzer
Leopoldstraat 1
2310 Rijkevorsel
Oudercomité GLS De Wegwijzer
Om 20.30 uur
Craig Taborn - solo
Concert

onbetwist hoogtepunt van Jazz Middelheim. “Van een waanzinnig hoog
niveau”, schreef Enola.be. En Focus
Knack beschreef hem als “één van de
meest opwindende jazzpianisten van
het moment”. Het wordt reikhalzend
uitkijken naar het soloconcert in de
Singer !
e 14
voorverkoop: e 14
inkomprijs: e 16
voorverkoop studenten: e 8
inkomprijs studenten: e 10
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
http://www.desinger.be

2 februari 2017
Lezing ‘Rome, eeuwig jachtveld
voor archeologen’
Davidsfonds Rijkevorsel

3 februari 2017
Sarah Ferri
De Singer vzw

11 & 12 feb. 2017
Concertavond & -middag
‘Something about Love’
Koninklijke Fanfare
Vermaak na Arbeid

13 februari 2017
De ouderraad van Het Moleke en de
Sint-Luciaschool van Rijkevorsel organiseert i.s.m. ’t Spaghetticomité haar
11de Familiequiz. Een quiz voor Jan en
alleman !
e 20
e 20 voor een ploeg van maximum
6 personen

Quintessential Louis Hayes
80th birthday celebration band
De Singer vzw

16 februari 2017
De Amerikaanse pianist Craig Taborn
zorgde met zijn soloconcert voor een

Thomas Smith - try out ‘Strak’
De Singer vzw
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Te ontdekken in Rijkevorsel
Aster Berkhofmuseum
Tijdens de openingsuren van de Aster Berkhofbibliotheek
Op afspraak: cultuurdienst@rijkevorsel.be of 03 340 00 52
Tentoonstelling
Gratis
Aster Berkhofmuseum
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel - 03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be - www.rijkevorsel.be

Gemeentelijk Heemkundig Museum
Gesloten op zondag
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
25 december !
Documentatiecentrum Heemkundige Kring
Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur, uitgezonderd in juli en augustus
Tentoonstelling
Gratis
Gemeentelijk Heemkundig Museum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw - 03 314 41 76
hkrijkevorsel@outlook.be - blog.seniorennet.be/heemkundigekringrijkevorsel

Bijencentrum De Raam
Iedere zondag van 9.00 tot 11.30 uur, van april tot en met september ook elke
eerste zondag van de maand van 13.00 tot 17.00 uur
Opendeurdag
Gratis
Bijencentrum De Raam
Keirschothoeveweg – 2310 Rijkevorsel
Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam vzw
Bijencentrum De Raam
info@bijencentrumderaam.be - www.bijencentrumderaam.be

De Stenen Bergmolen in actie
Iedere tweede en laatste zondag van de maand
van 10.00 tot 17.00 uur, gesloten bij extreme
weersomstandigheden
Opendeurdag
Gratis
Molenterrein
Looiweg 43 - 2310 Rijkevorsel
Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
www.stenenbergmolen.be
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Gesloten op zondag
25 december !

OPENINGSUREN
College van burgemeester en schepenen
Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.
Dorien Cuylaerts

burgemeester

03 340 00 01 - burgemeester@rijkevorsel.be
beleidsdomeinen:
veiligheid, politie,
brandweer en
burgerlijke stand

Bob Van den Eijnden 1ste schepen

0475 55 35 90 - bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen:
ruimtelijke ordening,
openbare werken,
Europese aangelegenheden
en landbouw

Jos Boeckx

2de schepen

N-VA

Karl Geens

3de schepen

N-VA

CD&V

Lizette Keysers

4de schepen

SNR

Stefan Maes

5de schepen

N-VA

Wim De Visscher

OCMW-voorzitter

CD&V

0473 80 56 98 - karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen:
cultuur, bibliotheek, feestelijkheden,
jeugd, mobiliteit, communicatie en
erediensten
0478 71 05 96 - lisettekeysers@gmail.com
beleidsdomeinen:
energie, tewerkstelling, toerisme en
milieu
0474 94 06 82 - stefan.maes7@telenet.be
beleidsdomeinen:
sport, personeel, onderwijs, middenstand
en lokale economie

SNR

0496 08 57 25 - josboeckx2310@gmail.com
beleidsdomeinen:
financiën, begroting,
informatica,
kinderopvang,
kind & gezin en
ontwikkelingssamenwerking

0496 77 81 89 - wdevisscher@skynet.be
beleidsdomeinen:
sociale zaken, gelijke kansen, gezondheid,
derde leeftijd en huisvesting

Openingsuren diensten
Gemeentelijke administratie - Molenstraat 5
maandag
dinsdag tot vrijdag

9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
9.00 - 12.00 uur

Dienst toerisme, jeugd, cultuur en sport - Molenstraat 5
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

9.00 - 12.30 uur en 13.30 - 19.30 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur en 13.00 - 16.00 uur
9.00 - 12.00 uur
9.00 - 12.00 uur

Recyclagepark De Meiren - Ambachtsweg 14
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 19.00 uur
8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
8.00 - 12.00 uur
8.00 - 12.00 uur en 12.30 - 15.30 uur
8.00 - 14.00 uur

Bibliotheek Centrum - Molenstraat 20
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00
10.00 - 12.00 uur en 13.00 - 17.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00 uur en 18.00 - 20.00
10.00 - 12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

Aster Berkhofbibliotheek Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
woensdag
vrijdag

10.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
10.00 - 12.00 uur

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Molenstraat 5

maandag
9.00 - 12.00 uur en 17.00 - 20.00 uur
dinsdag, donderdag en vrijdag
9.00 - 12.00 uur
woensdag
13.00 - 17.00 uur

Kinderclub Centrum - Molenstraat 22

schooldagen: maandag tot vrijdag

6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
vrije dagen en vakanties:
6.45 - 19.00 uur
Collectieve sluiting in de week van 21 juli
en tussen Kerst en Nieuwjaar

Kinderclub Sint-Jozef - Pioenstraat 26

schooldagen: maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag:

6.45 uur - aanvang school en einde school - 19.00 uur
woensdag: 6.45 uur - aanvang school en einde school - 13.00 uur

nadien opvang in het Centrum
vrije dagen en vakanties:
opvang in het Centrum

PWA - Molenstraat 5

maandag
9.00 - 12.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot vrijdag:
9.00 - 12.00 uur
na afspraak voor dringende zaken

OCMW - Prinsenpad 27

maandag 8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag tot donderdag
8.30 - 12.15 uur en 13.00 - 17.00 uur
vrijdag
8.30 - 13.15 uur

OCMW GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
maandag
dinsdag
donderdag

OCMW Juridische dienst - Prinsenpad 27
donderdag

17.30 - 19.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur

Gemeentebestuur Rijkevorsel
03 340 00 00
info@rijkevorsel.be
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2310, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij, 100% gerecycleerd papier en
verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.

