Foto Philippe Wuyts

2310
www.rijkevorsel.be

De vaart is verjaard
Geen moeite werd gespaard
366 dagen in sneltempo overbrugd
Te Vaart, te land en in de lucht
Bedrijvigheid in de Kempenaar
Een muzikant, een acteur, een kunstenaar
Mosselen en gerstenat
Lijndansen op het jaagpad
Nu kabbelt de vaart weer rustig voort
Zacht golvend, soepel en ongestoord
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De gemeente Rijkevorsel voorziet in het budget van 2017
6,1 miljoen euro aan investeringen. Het geld wordt besteed
aan verschillende bouwwerken, voor de renovatie van een
aantal wegen en de vernieuwing van het gemeentelijk
wagenpark.
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Het woonzorgcentrum Prinsenhof is op zoek naar enkele
studenten verzorging en verpleging die tijdens de
zomermaanden samen met het team van WZC Prinsenhof willen
instaan voor een kwaliteitsvolle zorgverlening aan de bewoners.
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De parking van Van Roey in het centrum zal vanaf 6 maart
2017 niet meer gebuikt kunnen worden door inwoners. De
gemeente kon tijdelijk gebruik maken van de parking via een
gebruiksovereenkomst. Deze werd recent door de firma Groep
Van Roey NV opgezegd.

18

Binnenkort treedt de omgevingsvergunning in werking. Ze
verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de
milieuvergunning. Ook voor het verkavelen van gronden moet
voortaan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

26

Op het gemeentelijk sportveld Bavelstraat biedt het
gemeentebestuur een aantal fit-o-meteroefeningen aan. Toch
stellen we vast dat deze niet vaak gebruikt worden. Daarom
richt het gemeentebestuur een lessenreeks in vanaf begin maart
tot eind april.
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VOORWOORD
Beste mensen,
2016 was een bewogen jaar. We beginnen nu vol energie aan een nieuw 2017.
Natuurlijk wensen we iedereen een gezond en voorspoedig jaar.
Voor ons eigen Rijkevorsel is 2016 wel positief verlopen. Als we de media mogen geloven
zal 2017 ook economisch een beter jaar worden en verwachten we een verbeterde groei.
Verscheidene wegenwerken zijn afgerond, we zijn gestart met het bouwen van onze
nieuwe bib in het centrum en een aangepaste kinderopvang te Sint-Jozef.
Elk jaar opnieuw merken we dat onze bevolking zich onbaatzuchtig blijft inzetten.
We denken hierbij aan De Schakel- en Oxfamwerking, de vele vrijwilligers die op diverse
plaatsen hun verantwoordelijkheid nemen, de perfecte 11-11-11 werking, ...
Ook dit jaar staan er weer vele projecten in de startblokken. We denken hier aan een aantal wegenwerken, aan de
samenwerking tussen de gemeente en het OCMW, aan de dienstverlening in ons gemeentehuis die wordt verbeterd.
Ondertussen zijn we gestart met de planning en voorbereiding van de verhuis van de kinderopvang naar de
Molenstraat. Ook aan de modernisering van onze informaticasystemen werken we constant verder.
Februari is nog een donkere maand maar stilaan merken we dat de dagen al lengen. Alhoewel het ijzig koud is op
het moment dat ik dit neerschrijf mogen we op het einde van de maand al enkele zonnige dagen verwachten.
Verder is er weer van alles te beleven in februari. Op 2 februari kom je in de oude pastorij meer te weten over
het oude Rome. Bij digidak kun je zowel in Rijkevorsel als in Sint-Jozef gratis terecht om gebruik te maken van de
computer en het internet. De begeleiders staan altijd klaar om je verder te helpen met je computervragen. Spring
zeker eens binnen om kennis te maken! Kortelings worden er ook weer een aantal betaalbare bouwgronden verkocht
in Koekhoven.
Ik bedank ook alle arbeiders van onze gemeente voor hun inzet om al onze wegen en fietspaden ijsvrij te maken
zodat iedereen veilig de weg op kan en onze kinderen op een proper fietspad naar school kunnen.
Om af te sluiten, dit nog. Omdat de zon nu laag aan de hemel staat in de avonduren brengt dit gevaarlijke situaties
met zich mee. Laat ons daarom allen rustig rijden tijdens deze periode. Denk ook nog even aan de pas ingevoerde
70 km/uur. Zo houden we het voor ieder van ons veilig.
Jos Boeckx,
Schepen financiën,
informatica, kinderopvang
en ontwikkelingssamenwerking.
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BESTUUR
Investeringen van het gemeentebestuur
in 2017
Tijdens de gemeenteraadszitting van 5 december 2016 heeft de gemeenteraad
van Rijkevorsel het budget voor 2017 vastgesteld. Het budget past binnen
de grote lijnen die in het meerjarenplan werden uitgezet: het drukt uit wat
de gemeente wil bereiken en welke financiële middelen hiervoor worden
ingezet in 2017.

De gemeente Rijkevorsel voorziet 6,1 miljoen euro aan investeringen in het budget van 2017.
De grootste investeringen zijn o.a. de nieuwbouw van de buitenschoolse kinderopvang in
Sint-Jozef en de bibliotheek in het centrum van Rijkevorsel, het bouwen van tien bijkomende
serviceflats in de omgeving van het OCMW en de noodzakelijke afbraakwerken op de site van
de voormalige steenfabriek Het Sas.
Voor alle geplande bouwwerken legt het gemeentebestuur zichzelf strenge normen op in functie
van de duurzaamheid van het gebouw. Er wordt gebouwd volgens de BEN-principes (BijnaEnergieNeutraal). Vanaf 2021 wordt dit de standaard voor nieuwbouwwoningen in Vlaanderen.
Het duurzaam bouwen kadert ook in de actie ‘Kempen 2020’ waarbij de gemeente tegen 2020
de CO²-uitstoot op het grondgebied van Rijkevorsel met 20 % wil verlagen.
Naast de bouwwerken wordt er ook geld uitgetrokken voor de renovatie van enkele wegen en
de vernieuwing van het gemeentelijk wagenpark.
Zoals vooropgesteld bij het begin van de legislatuur blijven de belastingen op hetzelfde niveau
als de vorige jaren.

4

Nieuwbouw voor buitenschoolse kinderopvang
in Sint-Jozef
De chalet in de Pioenstraat in Sint-Jozef
Rijkevorsel wordt in 2017 vervangen door
een nieuwbouw. In deze nieuwbouw krijgt de
buitenschoolse kinderopvang een kersverse
opvanglocatie. Ook De Welzijnsschakel, die
nu gehuisvest is op de Meir, krijgt een plaats
in het nieuwe gebouw. In het najaar van
2016 werd de chalet reeds gesloopt. In 2017
wordt er gestart met de realisatie van de
nieuwbouw. Hiervoor wordt een bedrag uitgetrokken van € 750 000.
De opvang door de kinderclub tijdens de
bouwwerken blijft gegarandeerd. De buitenschoolse kinderopvang heeft een tijdelijk
onderkomen gekregen in het gemeenschapscentrum van Sint-Jozef. Dit geldt ook voor
de verenigingen die voorheen gevestigd
waren in de chalet, al betreft het hier
een definitieve verhuis.

Ook aan de Hoogstraatsesteenweg werden in
het najaar van 2016 sloopwerken uitgevoerd
en is men reeds gestart met de renovatie van
‘Huis Heidendal’ en het optrekken van een
nieuw bibliotheekgebouw. Voor de afwerking
van de hoofdbibliotheek wordt een totaalbedrag voorzien van € 1 500 000

Bijkomende assistentiewoningen OCMW
Het OCMW van Rijkevorsel plant in 2017
de bouw van tien bijkomende serviceflats.
Voor dit project wordt een bedrag van
€ 1 320 000 in het budget voorzien.
Momenteel zijn er reeds 45 assistentiewoningen aanwezig op de terreinen van het OCMW.
Net zoals de vorige uitbreiding, worden de
nieuwe flats bovenop de reeds bestaande
gebouwd. Deze nieuwe flats zijn via een lift
(en trap) te bereiken, waardoor toegankelijkheid voor iedereen gegarandeerd is

Nieuwe bibliotheek in het
centrum van Rijkevorsel
De hoofdbibliotheek van Rijkevorsel verhuist
in 2017 naar een nieuw gebouw aan de
Hoogstraatsesteenweg. Op de locatie waar
voorheen een gedeelte van de buitenschoolse kinderopvang gevestigd was, wordt
een nieuw gebouw opgetrokken. Het nabijgelegen ‘Huis Heidendal’ wordt volledig
gerestaureerd en zal één geheel vormen
met het nieuwe gebouw. De nieuwbouw
zal bestaan uit twee verdiepingen. Op de
benedenverdieping van het gebouw komt
de bibliotheek. De eerste verdieping wordt
gereserveerd voor de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, het consultatiebureau van
Kind & Preventie en een polyvalente ruimte.
De huidige locatie van de bib zal volledig
ingenomen worden door de buitenschoolse
kinderopvang.
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BESTUUR
Noodzakelijke afbraakwerken
op site Sas

Geplande wegen- en rioleringswerken in 2017

Het gemeentebestuur wenst op de voormalige steenbakkerijsite Sas een kwalitatief
herbestemmingsproject te realiseren. Wonen
wordt hierbij de hoofdfunctie, maar er kan
tevens plaats voorzien worden voor nevenfuncties zoals kleinschalige handel, het verenigingsleven, ...

Verschillende wegen worden in 2017 vernieuwd of verbeterd. Hieronder een overzicht van de grootste projecten:

In afwachting van de sloopwerken aan het Sas
werd in 2016 een grondige restauratie aan
de schouw uitgevoerd, zodat de stabiliteit
hiervan verzekerd blijft. In 2017 worden de
noodzakelijke sloopwerken op de site uitgevoerd. Enkele kenmerkende gebouwen en
constructies blijven hierbij behouden.
Voor de financiering van de afbraakwerken
en de restauratie van de schouw trekt de
gemeente in totaal € 750 000 uit. Voor deze
saneringswerkzaamheden heeft Joke Schauvliege, Vlaams minister van Omgeving, een
belofte van subsidie verleend voor een
bedrag van € 571 784. Eerder mocht de gemeente vanwege het mnisterie van Omgeving reeds een subsidie ontvangen van
€ 267 600 voor de verwerving van de site.
Omdat de schoorsteen van de voormalige
steenfabriek een herkenbaar baken is in de
dorpskern van Sint-Jozef heeft het gemeentebestuur besloten om de schouw in de toekomst te accentueren met een aangepaste
verlichting.
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Omgeving Bavelstraat
Aanleg van nieuwe stoepen en nazicht/herstelling van de riolering in Berkenlaan, Bremstraat en Wilgenstraat. In de Bavelstraat
aanleg van nieuwe stoepen (tussen Kasteelweg en Bremstraat), aanleg van een nieuw
fietspad (van Bremstraat tot gemeenteplein)
en rioleringswerken (van Bremstraat tot
gemeenteplein).
Omgeving Looiweg
Riolerings- en wegeniswerken in Looi, Looiweg en Smeel.
Omgeving Oude Goorstraat
Riolerings- en wegeniswerken in Opstal en
Oude Goorstraat.
Omgeving Gansheideweg
Riolerings- en wegeniswerken in de Gansheideweg, Ringovenweg, Pannenhuisweg en
Laer.

Overige investeringen
Naast bovenvermelde projecten zijn er nog
diverse andere zaken waar budget voor
wordt uitgetrokken.
Hierbij denken we o.a. aan projecten
rond digitalisering, het isoleren van de
gevels van de buitenschoolse kinderopvang in het centrum van Rijkevorsel en
de bouw van een nieuwe werklokaal op
het kerkhof in het centrum (met sanitaire
voorzieningen voor de bezoekers van het
kerkhof) en aan de vernieuwing van het
gemeentelijk wagenpark. Voor dit laatste
wordt een bedrag van € 220 000 voorzien.
Het betreft een vervanging van een vrachtwagen en bestelwagen.

Schilder- en breekwerken
inkomhal gemeentehuis
De inkomhal van het gemeentehuis krijgt een
fikse opknapbeurt. Er worden momenteel
breek- en schilderwerken uitgevoerd zodat
de inkomhal een frisse uitstraling krijgt.
We hopen de hinder voor de bezoekers te
beperken. Via de tijdelijke ingang aan het
klooster zal de onthaalbalie gemakkelijk bereikbaar zijn en kun je er zoals steeds terecht met al je vragen.

De gemeenteraad vergadert
De volgende gemeenteraadszittingen vinden plaats op maandag 30 januari en maandag 20 februari 2017 vanaf 20.00 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.rijkevorselbe/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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BESTUUR
Rijkevorsel 'begeleidt' haar burgers naar het juiste loket
Vanaf 30 januari zal er voor de diensten burgerzaken en omgeving (ruimtelijke ordening en
milieu) gewerkt worden met een klantgeleidingssysteem. Vanaf dan zal je wanneer je het gemeentehuis betreedt, in de inkomhal een infokiosk met touchscreen zien staan waarop je kunt
aanduiden voor welke dienst en waarvoor je komt.

Concreet zal je de volgende stappen moeten doorlopen:

Stap 1
Op het beginscherm duid je aan voor welke dienst je komt.

Stap 2
Indien je ruimtelijke ordening of milieu gekozen hebt, ontvang je een ticket met jouw volgnummer.
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Stap 3
Indien je voor burgerzaken of vreemdelingenzaken hebt gekozen,
zal je het product moeten kiezen waarvoor je komt. Vervolgens
ontvang je ook hier een ticket met een volgnummer.

Stap 4
Neem plaats in de wachtruimte aan het onthaal.

Stap 5
Wanneer je jouw volgnummer ziet verschijnen op het scherm, begeef je je naar de overeenkomstige balie. Op deze manier kom je altijd onmiddellijk terecht bij de juiste persoon.

Bezoekers die op de kiosk niet direct vinden wat ze zoeken, kunnen met hun vragen terecht aan
het onthaal. Ook als je voor meerdere producten komt, kunnen ze je aan het onthaal een samengesteld ticket bezorgen. Zo hoef je niet voor elk product apart een nummertje te nemen.
Voor vragen hieromtrent kun je steeds terecht aan het onthaal of bij de dienst burgerzaken.
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LEVEN EN WELZIJN
WZC Prinsenhof is op zoek naar
studenten verzorging en verpleging
Het woonzorgcentrum Prinsenhof zoekt voor de zomermaanden nog enkele
student-verzorgenden/student-verpleegkundigen die samen met het team
van het woonzorgcentrum Prinsenhof willen instaan voor een kwaliteitsvolle
zorgverlening aan de bewoners.
Je hebt minimaal het 7de jaar verzorging met goed gevolg doorlopen of je hebt de 2de module
verpleging met goed gevolg doorlopen op het ogenblik dat je contract als jobstudent van start
gaat. Bij voorkeur heb je het registratienummer als zorgkundige reeds in het bezit of je zult dit
in bezit kunnen hebben bij de start als jobstudent.
Je richt je sollicitatiebrief met CV, kopie voor- en achterzijde paspoort, motivatie en de periode
waarin je kunt werken als jobstudent aan:
· OCMW Rijkevorsel t.a.v. de heer Jef Roos
Helhoekweg 18, 2310 Rijkevorsel
Je sollicitatiebrief dient ten laatste toe te komen op maandag 13 februari 2017.

Digidak zoekt vrijwilligers
Digidak biedt gratis gebruik van computers en internet, tips en hulp bij computervragen tijdens de vrije inloop en basis computerinitiaties.
Kun jij je een aantal uurtjes vrijmaken per week en wil je jouw digitale kennis
doorgeven aan anderen? Dan ben jij de geschikte persoon.
Wil je meer weten over het werk als vrijwilliger bij digidak, dan ben je welkom
op het infomoment voor nieuwe vrijwilligers:
· 6 februari 2017 van 14.00 tot 15.00 uur
· in het gemeentehuis van Rijkevorsel
· zaal Roefel
Of stuur een mailtje naar rijkevorsel@spk.be en we contacteren jou.
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Verjaardagsfeestje
in WZC Prinsenhof
Woensdag 4 februari 2017
· Pannenkoek met sinaasappelsaus,
koffie
· prijs: € 2,50
Inschrijven bij het secretariaat
van het woonzorgcentrum.

Valentijnsmenu

♥
♥

Dinsdag 14 februari 2017

Interactieve lezing
‘Positief opvoeden’
Op 21 februari 2017 organiseert GLS De Wegwijzer i.s.m. Vormingplus Kempen een interactieve lezing voor ouders met kinderen
tussen 4 en 12 jaar. Je krijgt tips om zowel
positief als consequent te handelen en zo
richting te geven aan het leven van je kind.
Tijdens dit vormingsmoment komt o.a. aan
bod:
· hoe kinderen leren
· welke technieken je als ouder kunt inzetten (complimenten geven, actief luisteren, negeren, time-out, straffen)
· thema's als grenzen stellen krijgen een
duidelijke plaats.
Ook is er ruimte voor concrete vragen van
ouders.

♥ Komkommersoep met kruidenkaas

De lezing vindt plaats in GLS De Wegwijzer
van 19.30 tot 21.45 uur.

♥ Gevulde kalkoen
♥ Fruit
♥ Duchesse aardappelen

Chocolademousse
· Prijs: € 13
· Inschrijven voor 6 februari 2017

Meer info en reservaties:
03 340 00 60
directeur@glsdewegwijzer.be

Meer
info

OCMW-raad
De volgende OCMWraad vindt plaats
op donderdag
16 februari 2017.

·
·
·
·

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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LEVEN EN WELZIJN
Geboorten
Augustus 2016
· Kooijmans Alexandra, kind van Kooijmans Kid en Vriens Bianca, 31 augustus 2016

Oktober 2016
·
·
·
·

Woestenborghs Nele, kind van Woestenborghs Davy en Geysen Valerie, 8 oktober 2016
Zisu Maia, kind van Zisu Tonel en Zisu Petronela, 12 oktober 2016
Peeters Lou, kind van Peeters Jan en Haemhouts Bieke, 13 oktober 2016
De Pender Marthe, kind van de Pender Leendert en Lambrechts Sabrina, 24 oktober 2016

November 2016
· Van Erwegen Eva, kind van Van Erwegen Stephen en Mouhoubi Anissa, 3 november 2016
· Van Velthoven Fiene, kind van Van Velthoven Tom en Van den Schoor Janne, 6 november
2016
· Vermeiren Nils, kind van Vermeiren Bert en Van Genechten Jolien, 10 november 2016
· De Kok Hailey, kind van de Kok Yannick en Van Minnenbruggen Leen, 14 november 2016

Huwelijken
Oktober 2016
· Goris Bart en Abelshausen Nadia, 15 oktober 2016
· Aernouts Pieter en Marijnissen Jolien, 22 oktober 2016
· Beyers Steven en Cocx Lynn, 28 oktober 2016

December 2016
· Koyen Pieter en Geudens Kirsten, 17 december 2016

Overlijdens
Oktober 2016
·
·
·
·
·

Jacobs Richardus, 1 oktober 2016
Van den Ouwelant Annie, 1 oktober 2016
Frijters Emmerence, 7 oktober 2016
Lenders Alfons, 18 oktober 2016
Jochems Jozef, 26 oktober 2016

November 2016
· Van Dyck Ludovicus, 2 november 2016
· Verboven Maria, 3 november 2016
· Aerts Jan, 6 november 2016
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·
·
·
·
·
·
·
·
·

Verbraeken Maria, 7 november 2016
Rymenants Theofiel, 8 november 2016
Aerts Florent, 10 november 2016
Wuyts Augustijn, 13 november 2016
Diels Jan, 18 november 2016
Aerts Karel, 20 november 2016
Mertens Herman, 21 november 2016
Boschmans Lodewijk, 22 november 2016
Lenaerts August, 24 november 2016

Hervorming systeem Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap
In tegenstelling tot eerdere berichtgeving heeft de Vlaamse regering de opstart van het ‘Wijkwerken’, het nieuwe systeem waarnaar het huidige PWA-stelsel zal hervormd worden, met een
half jaar uitgesteld, zijnde tot 1 januari 2018. Dit betekent dat het PWA in 2017 zal blijven
bestaan in zijn huidige vorm.
Privépersonen, lokale overheden, scholen, vzw’s, verenigingen en land- en tuinbouwers die
beroep wensen te doen op PWA-hulp kunnen dus nog altijd een aanvraag indienen. Ook werkzoekenden die graag meer uitleg zouden willen over een tewerkstelling binnen het PWA in onze
gemeente kunnen spontaan contact opnemen en hoeven niet te wachten tot zij hiervoor worden
uitgenodigd.
We hopen dat er snel een ontwerpdecreet zal zijn. Momenteel beschikken we enkel over formele informatie via een conceptnota. Hierin zijn de krijtlijnen uitgetekend voor de ‘Wijkwerking’. Van zodra er voldoende duidelijkheid is over het toekomstscenario van ‘Wijk-werken’
zullen PWA-werknemers en –gebruikers via een infovergadering op de hoogte worden gebracht.
Heb je nog vragen, bedenkingen, … aarzel niet om contact op te nemen.
PWA Rijkevorsel
03 340 00 58
greet.de.gruyter@rijkevorsel.be

· economie@rijkevorsel.be - 03 340 00 30
· personeel@rijkevorsel.be - 03 340 00 13
· pwa@rijkevorsel.be - 03 340 00 58

Meer
info

Meer
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Parking Van Roey vanaf 6 maart
niet meer toegankelijk
Het gemeentebestuur werd recent door de firma Groep Van Roey NV in kennis
gesteld dat de oude parking van Van Roey vanaf 6 maart 2017 niet meer
gebruikt kan worden door inwoners. Naar aanleiding van de verhuis van
Van Roey naar het industrieterrein aan het Looi, kon de gemeente tijdelijk
gebruik maken van de parking op de hoek van de Sint-Lenaartsesteenweg
en de Emiel Van Roeystraat. De firma Dumont-Wyckhuyse, een dochteronderneming van de firma Groep Van Roey NV, heeft de gebruikersovereenkomst nu opgezegd.

Aangezien veel ouders van schoolgaande kinderen gebruik maken van deze parking zal het
gemeentebestuur op korte termijn extra parkeerplaatsen voorzien in de directe schoolomgeving.
De ruimte om parkeerplaatsen te creëren is echter beperkt. Het gemeentebestuur vraagt dan
ook om gebruik te maken van de omliggende parkings (parking noord, parking zuid, parking
pastorij, ...).
De scholen in Rijkevorsel ondernemen tal van acties rond verkeersveiligheid. Hierbij stimuleren ze de kinderen en de ouders om met de fiets naar school te rijden. Het gemeentebestuur
ondersteunt deze acties ten volle en doet dan ook een warme oproep aan de ouders van schoolgaande kinderen en aan de leerkrachten om te kiezen voor de fiets in plaats van met de auto
naar school te rijden.
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rijbaan Sint-Jozef.

Maximum 70 km/uur buiten
de bebouwde kom

Sinds 1 januari 2017 is 70 km/uur de snelheidsnorm buiten de bebouwde kom in
Vlaanderen. Deze reglementering geldt dus
ook voor alle gemeentewegen in Rijkevorsel.
Dankzij deze ingreep kunnen de verkeersborden waarop de maximumsnelheid van
70 km/uur aangeduid staat op termijn verwijderd worden. Zo wordt de weg beter
leesbaar en de verkeerssituatie veiliger.

Verkeershinder
Op 25 februari 2017 organiseert WSC SintJozef wielerwedstrijden. De omloop loopt
grotendeels in Sint-Jozef Rijkevorsel. In overleg met de politie en de organisatoren werd
een omleiding uitgestippeld.
Van 13.00 tot 17.30 uur wordt tijdens de
wielerwedstrijden eenrichtingsverkeer ingesteld op volgende wegen: Sint-Jozef,
Eikendreef, Beersebaan, Hoge Heideweg,
Oude Goorstraat en Stevennekens. Alle
doorgaand verkeer is dus verboden op het
parcours. Plaatselijk verkeer in dezelfde
richting als de renners blijft mogelijk met
een uitzondering voor een gedeelte van de
Beersebaan waar het verkeer in beide richtingen toegelaten blijft. Verkeer tegen de
rijrichting van de renners op het resterende
gedeelte van het parcours is verboden.

·
·
·
·

Op de gemeentewegen Vorselmoerweg en
op de Beersebaan (vanaf aansluiting met de
Drijhoek) zal enkel plaatselijk verkeer toegelaten worden in de richting van Beerse.
Het verkeer komende vanuit Rijkevorsel
centrum en rijdende richting Beerse zal omgeleid worden via Merksplas.
Vanaf 10.00 tot 18.00 uur wordt er een parkeerverbod ingesteld aan beide zijden van
de rijbaan Sint-Jozef.

© Bart Huysmans

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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BOUWEN EN WONEN
De omgevingsvergunning
Binnenkort treedt de omgevingsvergunning in werking. Ze verenigt en
vervangt de stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning.
Ook voor het verkavelen van gronden moet voortaan een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Het gaat om een hervorming die tot de vereenvoudiging van de aanvraagprocedures leidt.
De inhoudelijke regels wijzigen nagenoeg niet.
De Vlaamse Regering heeft 23 februari 2017 als ingangsdatum bepaald. Bij het ter perse gaan
van deze editie waren er gesprekken tussen de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten en
de Vlaamse Overheid om na te gaan of een gefaseerde invoering noodzakelijk is. Mogelijkerwijs
wordt deze timing dus nog aangepast.

Wat is een omgevingsvergunning?
Een omgevingsvergunning is een toelating voor een project dat onderworpen is aan de vergunningsplicht inzake ruimtelijke ordening (stedenbouwkundige handelingen en verkaveling van
gronden) en/of inzake milieu (exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten).
Met de komst van de omgevingsvergunning verdwijnen de milieuvergunning, de stedenbouwkundige vergunning en de verkavelingsvergunning volledig.
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen een gewone en een vereenvoudigde procedure. Hiervoor gelden verschillende behandelingstermijnen, die korter zijn dan nu het geval is.
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Digitalisering
Omgevingsvergunningsaanvragen kunnen zowel digitaal als analoog ingediend worden
bij de overheid. De gemeente is wel verplicht deze digitaal af te handelen. Ze roept
burgers dan ook op om hun aanvraag, indien
mogelijk, digitaal in te dienen via het omgevingsloket.
Zoals in een vorig nummer reeds meegedeeld, kun je al vanaf 1 oktober 2016 een
stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag
digitaal indienen en het volledige verloop
van deze vergunningsprocedure digitaal opvolgen. Met de invoering van de omgevingsvergunning wordt het digitaal indienen van
aanvragen verder aangemoedigd.

Overgangsmaatregelen
Bestaande of afgeleverde vergunningen blijven gewoon verder gelden. Ze moeten niet
louter door de komst van de omgevingsvergunning opnieuw aangevraagd worden.
Aanvragen ingediend vóór de ingangsdatum
worden afgehandeld volgens de oude procedure en moeten evenmin opnieuw aangevraagd worden.

De burger of de architect hoeft dus niet langer naar het gemeentehuis te komen om er
een stedenbouwkundige vergunning in te
dienen. Dit kan met enkele muisklikken, van
achter het bureau of thuis.
Het digitaal loket is raadpleegbaar via de
website www.omgevingsloket.be. Naast het
digitaal indienen van alle noodzakelijke documenten, kan de burger online de status
van het dossier opvolgen. De uiteindelijke
beslissing wordt eveneens digitaal als een
PDF-document in de mailbox van de aanvrager afgeleverd. De noodzaak om verschillende kopieën van je dossier in te dienen
vervalt.
Om toegang te krijgen tot het digitale loket
volstaat het om in te loggen met de digitale
identiteitskaart (e-ID), een procedure die
veel burgers reeds kennen van Tax-on-Web.

Dienst Omgeving
03 340 00 20

Meer
info
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BOUWEN EN WONEN
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 KleineMarkweg, 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.

Een infosessie wordt georganiseerd op maandag 23 januari 2017 om 19 uur in de raadzaal
in het gemeentehuis.

IOK
grondbeleid@iok.be
014 56 27 44

Meer
info

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 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.
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Vergroening paden kerkhoven
Een tijd geleden werd op de kerkhoven reeds
een deel van de dolomietpaden als proef
heraangelegd met grasdallen. Omdat dit op
verschillende vlakken een positief resultaat
gaf, wordt nu verder gegaan met de andere
paden.
Op het kerkhof van Sint-Jozef zou dit nog
in het voorjaar worden afgerond en in het
centrum zullen ook aan bepaalde blokken al
grasdallen worden aangelegd.
De vergroening zal een nieuwe uitstraling
geven aan de kerkhoven. Het onderhoud
door de groendienst zal bovendien eenvoudiger zijn en op deze wijze kunnen ook
de kerkhoven pesticidenvrij beheerd worden.

Dubbel glas in elke woning
Onlangs besliste de Vlaamse Regering dat dubbel glas verplicht wordt in elke Vlaamse
woning. De dubbelglasverplichting geldt enkel voor de gebouwschil (vloeren, muren
en daken) van de woonvertrekken in een woning. Traphallen, garages, gangen,… hoeven
dus geen dubbel glas te hebben.

Strafpunten voor enkel glas
Indien iemand een woningonderzoek aanvraagt voor een huurwoning, wordt onderzocht of de woning aan de minimale veiligheids– en kwaliteitseisen voldoet. Gebreken
resulteren in strafpunten.
Vanaf 1 januari 2020 levert de aanwezigheid van enkel glas in één raam 3 strafpunten
op. Zit er in meerdere ramen enkel glas dan worden dat er 9. Vanaf 1 januari 2023
verhoogt het aantal strafpunten naar respectievelijk 9 (enkel glas in één raam) en 15
(enkel glas in meerdere ramen).
Een woning waarvan het woningonderzoek resulteert in 15 of meer strafpunten wordt ongeschikt verklaard en mag niet
langer verhuurd worden. Dit betekent dat de eigenaar de gebreken moet wegwerken binnen een redelijke termijn als
hij de woning verder wil verhuren en wil vermijden dat hij een zware heffing moet betalen.

Ook dakisolatie verplicht
Ook voor het ontbreken van dakisolatie worden strafpunten toegekend. Hiervoor krijgt een woning al vanaf 2020
15 strafpunten. Eigenaars die hoogrendementsglas en/of dakisolatie plaatsen, kunnen genieten van premies. Deze
premies worden wel elk jaar lager. Tel daar nog de aankomende verplichtingen bij en het wordt duidelijk dat je er
als verhuurder alle baat bij hebt je huurwoning zo spoedig mogelijk van dakisolatie en dubbele beglazing te voorzien.

Gemeentebestuur rijdt voortaan elektrisch
De meer dan 15 jaar oude dienstwagen van de gemeente is recent vervangen door een elektrisch voertuig. De elektrische wagen is duurder in aankoop dan een gelijkaardige wagen met een interne verbrandingsmotor, maar biedt
uiterst lage verbruikskosten. Ook het milieu is er uiteraard bij gebaat dat er meer elektrische wagens in het verkeer
komen. Op korte termijn zorgen ze voor een betere luchtkwaliteit, minder CO2-uitstoot en minder geluidsoverlast.
Natuurlijk zal deze impact nog groter zijn als er meer
stroom wordt gehaald uit hernieuwbare bronnen.
Na de aankoop van twee bestelwagens op aardgas,
wordt de vergroening van het wagenpark van de gemeente dus voortgezet.
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Recyclagepark: wat kan en
niet kan!
Er wordt nog al te vaak gezondigd tegen de
huisregels van het recyclagepark. Mogelijk
heeft dit te maken met de onwetendheid
van de betrokken bewoners en, naar wij vermoeden, soms ook met een zekere laksheid
bij het sorteren van het afval. Daarom willen
we graag nog eens een paar extra pijnpunten
onder de aandacht brengen.
Een van de meest gemaakte fouten
heeft betrekking op het sorteren van
papier. De richtlijn die je hier moet volgen, is
dat er enkel onbevuild papier mag aangeboden worden. Dit wil o.a. zeggen: geen pizzadozen of papier met andere etensresten,
geen behangpapier, geen chipszakjes. Als
het papier op het recyclagepark wordt aangeboden in dozen, dien je deze dozen leeg
te kappen in de container, zodat duidelijk is
dat er enkel papier en karton wordt gestort.
Daarnaast worden er op het recyclagepark ook vaak PMD-zakken
aangeboden. Dit zijn vaak zakken die op
straat zijn blijven staan wegens onvoldoende
of verkeerd gesorteerd. De PMD dient op het
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recyclagepark echter net zo goed gesorteerd
te worden. Anders zullen de zakken ook hier
geweigerd worden.
Ook dient opgelet te worden dat
plastieken verpakkingen van gevaarlijke producten bij het Klein Gevaarlijk Afval dienen gesorteerd te worden en
niet bij de PMD. Denk maar aan verpakkingen met een kindveilige sluiting (corrosieve ontstoppers, wc-ontkalkers, etc.).
Ook verpakkingen van insecticiden, onkruidverdelger, rattenvergif, mosbestrijder,
motorolie, verf, lak en vernis horen thuis bij
het KGA. Meer informatie over de verschillende fracties vind je op de ophaalkalender
of op www.rijkevorsel.be/ophaalkalender

Openbare verkoop
De gemeente heeft elk jaar uit dienst
gestelde voertuigen, fietsen, houtloten,
meubilair en andere nog waardevolle zaken
die ze aan het publiek wil aanbieden.
In tegenstelling tot de voorbije jaren zal er
nu geen openbare verkoop worden gehouden in het gemeentemagazijn. Alles zal online verkocht worden via een veilingsite. Dit
houdt in dat de goederen gedurende enkele
weken te koop aangeboden zullen worden
waarna ze worden toegewezen aan de hoogste bieder. Er zal ook een kijkdag georganiseerd worden voor de geïnteresseerden.
Over het hoe en wanneer zullen we de geïnteresseerden nog duidelijk inlichten, zowel
via de website als de 2310. Houd dit dus in de
gaten. Dan kun je misschien een koopje doen.

werk, in vergelijking met het Vlaams gemiddelde van 11 % blijkt nog maar eens de
uitzonderlijke prestatie.
Door te kiezen voor de fiets, spaarde het
personeel van gemeente en OCMW bovendien ongeveer drie ton CO2 uit ten opzicht
van 2015. Hiermee dragen ze bij aan de
Kempen2020-doelstelling van het gemeentebestuur.

lometers!

Fietscampagne zorgt voor
22 % meer fietskilometers

Met de campagne ‘Rijkevorsel fietst de wereld rond’ wilde het gemeentebestuur alle
personeelsleden van de gemeente en het
OCMW aanzetten om gedurende 2016 meer
met de fiets naar het werk te komen. Door
middel van maandelijkse uitdagingen werd
het personeel gestimuleerd om de auto aan
de kant te laten en de fiets te nemen voor de
dagelijkse woon-werkverplaatsing, en met
resultaat! In 2016 werden 22 % meer fietskilometers afgelegd dan in 2015, samen goed
voor zo’n 81 000 kilometer of twee keer
de wereld rond!
De personeelsleden van de gemeente en het
OCMW waren sowieso al goede fietsers, maar
tijdens het actiejaar bereikte dit ongekende
hoogtes:
· 71 % van de werknemers kwam minstens
één keer met de fiets naar het werk.
· 30 % van de werknemers komt minstens
de helft van de tijd met de fiets naar het

Een tip van Flip
de duurzaamheidskip
Maak gebruik van de spaartoets
bij het doorspoelen van het toilet
Zo verbruik je bij een kleine boodschap maar drie liter in plaats
van tien liter. Indien je geen spaartoets hebt, kun je steeds twee
flessen met water vullen en ze in het spoelreservoir leggen.
Zo bespaar je twee liter per spoelbeurt.

Meer
info
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 76
· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
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VRIJE TIJD
Fit-in-openlucht!
Reeds verschillende jaren heeft het gemeentebestuur aan het gemeentelijk
sportveld Bavelstraat naast de atletiekpiste en de Finse piste een
aantal fit-o-meteroefeningen voorzien zodat sporters niet enkel hun
uithoudingsvermogen maar ook hun algemene lichaamsfitheid kunnen
verbeteren.

Men stelt echter vast dat de fit-o-meteroefeningen niet vaak gebruikt worden. Om sporters
kenbaar te maken wat ze met deze oefeningen allemaal kunnen doen, richt het gemeentebestuur een fit-in-openlucht-lessenreeks in gedurende acht weken. We starten begin maart tot
eind april.
Onder begeleiding van een student Sport&Bewegen zal je kennis kunnen maken met de verschillende fit-o-meteroefeningen en hoe je deze kunt inpassen in een trainingsprogramma, naast
conditionele oefeningen op en rond de verschillende pistes.
Afhankelijk van de interesse kunnen er lessenreeksen worden ingericht tijdens de dag of
’s avonds.
Heb je interesse om in 2017 zowel je conditionele als lichamelijke fitheid te verbeteren of
te verhogen, schrijf je dan snel in bij de sportdienst via sportdienst@rijkevorsel.be

Sportraad: algemene vergadering + sportcafé
Op maandag 6 februari 2017 is de eerstvolgende algemene vergadering van de sportraad.
Deze vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis om 20 uur.
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Sportbrochures 2017:
sportopleidingen
Bij de start van een nieuw jaar horen ook
weer nieuwe brochures boordevol interessante informatie.
Zo zijn de brochures voor sportopleidingen
binnen, zowel sportkaderopleidingen 2017
van Bloso (VTS) als Vormingen voorjaar 2017
van de provinciale sportdienst APB Sport.
Een exemplaar hiervan kun je bekomen aan
de balie van de vrijetijdsdiensten in het
Klooster.
Passeer dus regelmatig eens langs de balie
van de vrijetijdsdiensten in het Klooster om
te kijken of er geen relevante informatie
voor jou te vinden is.
Of neem een kijkje op www.bloso.be/vlaamsetrainersschool of www.provant.be/sport
voor opleidingen allerhande in de regio.

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.
De aanvraagdossiers zelf moeten binnengebracht worden bij de sportdienst vóór
1 maart 2017.
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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 Beth Van
Den Ouweland.
gepensioneerd
lerares die houdt
van reizen.

Welk boek heb je zopas
uitgelezen ?

Welk verhaal maakte je triest
of juist heel blij?

‘Een geweer, een koe, een boom en een
vrouw’ van Meir Shalev. Het was mijn blind
date met een boek n.a.v. de Lezen for Lifeactie van De Warmste Week. Een prachtig,
meeslepend, vreemd verhaal over ontrouw
en wraak, moord en lijden in 1930 in
een landbouwkolonie in Israël. Zeer vlot
geschreven met veel humor en ernst.

Wat me in ieder geval heel erg heeft aangegrepen is het boek ‘Een vrouw op de vlucht
voor een bericht’ van David Grossman waarin
een vrouw vlucht uit angst voor een bericht
dat haar zoon zou gesneuveld zijn. Tijdens
haar vlucht blikt ze terug op haar leven.
Het is een sterke aanklacht tegen het JoodsArabisch conflict en het beschrijft hoe het
leven van alle betrokkenen doordrenkt wordt
met angst en dood. Tijdens het schrijven van
dit boek is Grossman zelf zijn 20-jarige zoon
verloren in deze oorlog. Het is aangrijpend
hoe sereen en empathisch en zonder haat hij
dit kan verwerken.

Lees je wel eens digitaal ?
Neen, ik wil nog ‘ouderwets’ een boek kunnen voelen en ruiken. Wel onhandig soms
want ik lees graag in bed en met een nogal
lijvig boek moet ik vanalles met kussens
regelen om geen stijve hand en schouders
te krijgen.

Hoe vaak bezoek je de
bibliotheek?
Ongeveer om de 2 weken. Wanneer mijn
boekenvoorraad tot 2 à 3 slinkt moet ik
terug naar de bib om nieuwe boeken om
gerust te zijn.

Heb je onlangs nog voorgelezen
aan iemand?
Soms wel een bepaalde passage die grappig of mooi is, maar echt voorlezen is geleden van toen mijn zoon 11 of 12 jaar was.
‘Kruistocht in spijkerbroek’ van Thea Beckman
was de laatste. Hij had dit liever dan zelf
te lezen want dan zat hij helemaal in het
verhaal en zag hij alles voor zijn ogen
gebeuren.
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Welke DVD kun je iedereen
aanbevelen?
Ik lees en zie graag Scandinavische trillers.
‘The Bridge’ vond ik schitterend. Het is een
Deens/Zweedse reeks met in de hoofdrol
een autistische rechercheur met een prachtige auto. Boeiend en knap.

Noem drie van je favoriete
schrijvers.
Ik hou van echte vertellers:
Zuid-Amerikaanse zoals Marquez, Isabella
Allende, Vargas Llosa. Van deze laatste
schrijver moest ik met het boek ‘Pantaleon’
steeds hardop lachen, wat niet veel gebeurt
met een boek. Het gaat over een overste in
het leger die een bordeel opricht omdat de
soldaten anders de plaatselijke vrouwen
lastigvielen.

Leerkrachtenkaart af te halen
in de bib
Ben je leerkracht en woon je in Rijkevorsel?
Dan kun je je leerkrachtenkaart nog tot half
juni ophalen in onze hoofdbibliotheek. Voorheen kreeg iedere leerkracht zijn of haar
kaart nog automatisch thuis toegestuurd,
samen met het magazine Klasse. Intussen is
Klasse betalend, en krijgt dus niet meer iedere leerkracht het tijdschrift thuis. Je kunt
het tijdschrift in de bibliotheek lezen en ontlenen.

David Grossman is schitterend in al zijn
boeken ook ‘De stem van Tamar’, ‘Het duel’,
en het jeugdboek ‘Het zigzagkind’ dat ook
verfilmd is en waar volwassenen evenveel
van kunnen genieten.
Bij Belgische schrijvers denk ik meteen aan Leo Pleysier. Als hij in zijn boeken zijn moeder laat spreken is het alsof
ik mijn moemoe hoor. De uitdrukkingen
en zegswijzen kennen wij nog wel en
toch kunnen wij zo niet meer spreken,
een gemis.
Ook Walter van den Broeck en dan vooral
het boek ‘De veilingmeester’ is schitterend.

Boekenkastjes
‘Books in Boxes’, ‘Little Free Library’, ‘zwerfbibliotheken’, … je hebt er misschien ooit al iets
over gehoord. In april 2016 verschenen er
in Rijkevorsel langs de Vaart drie boekenkastjes. Passeer je zo’n kastje, dan mag je
er een boek uitnemen, op voorwaarde dat
je het op een later tijdstip terugbrengt of
je er een ander boek voor in de plaats legt.

Heb je ooit – dankzij een boek
of een bibliotheekbezoek – een
bijzonder iemand leren kennen?

Heb je zin om meter/peter te worden van
één van de kastjes? Ken jij nog een goede
locatie voor een extra kastje? Neem dan
contact op met de bibliotheek.

Niet leren kennen want hij is al heel lang
mijn beste maat, maar ik mis Lod Michielsen.
Hij zat altijd in de Bib de krant te lezen en
omdat het daar stil moest zijn gingen wij
maar ergens een koffie drinken om een babbel te doen. Als ik nu achter dat hoekje kijk,
zit hij daar nooit meer. Dat word ik maar
niet gewoon.

Wie nomineer jij voor de
‘Uitgelezen!’ van volgende
maand?
Mijn schoonbroer Jan Wilmsen.

·
·
·
·
·

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
Rijkevorselse bevolking steunt
goede doelen
Honderden mensen kwamen in de Warmste Week van 2016 langs in De Schorre
te Boom om er te vertellen welk goed doel zij een warm hart toedragen en
waarom. Niet minder dan € 7 802 913 werd er ingezameld voor Music for Life.
Ook de Rijkevorselse bevolking heeft in het najaar zijn steentje bijgedragen.
In onze scholen en het verenigingsleven hebben vele vrijwilligers zich ingezet voor het goede
doel.We zetten ze even op een rijtje.

Lezen for Life-actie in de bibliotheek
De medewerkers van de bib kozen verschillende boeken uit. Elk boek werd ingepakt en kreeg
enkele trefwoorden mee. Iedereen die op blind date ging met één van de ingepakte boeken,
betaalde daarvoor € 2. De opbrengst van deze actie werd integraal aan Lezen for Life bezorgd.
Zij stortten het bedrag dat in bibliotheken en boekenwinkels opgehaald werd door naar de
geregistreerde doelen van Music for Life die zich met taal, lezen en leesbevordering bezig
houden. In totaal werd er in heel Vlaanderen ruim € 8 600 ingezameld voor Lezen for Life.

Rode Neuzen Actie in GLS De Wegwijzer
Eén op de vijf Vlaamse jongeren kampt met psychische problemen, dikwijls met zware gevolgen.
Daarom organiseerden enkele instanties, onder andere Q music en VTM, voor de tweede maal
de Rode Neuzen Actie.
Samen met heel Vlaanderen heeft de school geld ingezameld dat dient om voor een betere
opvang van jongeren met psychische problemen te zorgen. Tienduizenden van deze jongeren vinden of krijgen immers nog niet de zorg die ze nodig hebben. Hoog tijd om daar samen
verandering in te brengen.
In de klassen werden posters gemaakt door de kinderen. Deze werden opgehangen in de
school of thuis. Ook werd er met de hele school een mooie kalender gemaakt. Elke klas had
zich uitgedost in een typische activiteit van die maand. Ouders en sympathisanten konden
deze dan kopen. De opbrengst van deze kalenders ging integraal naar de Rode Neuzen Actie.
Op de actiedag zelf hadden al onze kinderen hun neus rood geschilderd of een nepneus opgezet.
Door gek te doen werd getracht het taboe rond psychische problemen bij kinderen te doorbreken en dit bespreekbaar te maken.
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In de bres voor Feestvarken vzw
De leerlingen en leerkrachten van Het Kompas en de Sint-Luciaschool bakten koeken en wafeltjes
ten voordele van Feestvarken vzw.
Op dinsdag 20 december 2016 organiseerde Het Kompas een ‘warmathon–sponsorloop’.
Leerlingen, ouders, grootouders, gezinnen, vrienden, … werden uitgenodigd om één of meerdere
rondjes (± 650 m) te lopen of te wandelen langs een kort, uitdagend en verlicht parcours op en
rond de school.
Het ingezamelde geld werd integraal overgemaakt aan Feestvarken vzw.

Brandweer Post Rijkevorsel

stond op 17 en 18
december op de kerstmarkten van Rijkevorsel en Sint-Jozef.
Al het geld dat werd ingezameld, ging rechtstreeks naar het
goede doel, nl. Feestvarken vzw. Deze vzw is werkzaam in
verschillende gemeenten in Antwerpen en Vlaams-Brabant en
stelt verjaardagspakketten samen voor kansarme kinderen.
Naast een verjaardagscadeau voor het kind zelf wordt er een
traktatie voorzien om uit te delen in de klas en attributen om
thuis een feestje te organiseren. In samenspraak met sociale
diensten zoals het OCMW wordt bepaald wie in aanmerking
komt. De brandweer is blij om zulk initiatief te kunnen
steunen.
Er werden kalenders, lekkere boterhammen met spek en
'pompierkes' verkocht. Hierdoor kon een zeer mooie cheque
van € 1 250 geschonken worden. Feestvarken vzw liet weten
dat hiermee een 30-tal kinderen blij gemaakt zullen worden.
Brandweer Rijkevorsel dankt dan ook alle brandweerlieden
en mensen die een handje zijn komen toesteken en iedereen
die is komen steunen op de kerstmarkt.
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#2310
Beweging.net werkte voor De Welzijnsschakel en Ispahan
Begin december werd het feestjaar rond de Vaart Verjaart afgesloten.
Tijdens het laatste weekend van juli werkten Beweging.net en Toerisme Rijkevorsel samen
tijdens de festiviteit ‘Mosselen in volle vaart’. De samenwerkende verenigingen Okra, KWB,
Ziekenzorg, Femma, Pasar… voorzagen de hongerigen van het nodige natje. Het grote succes
van het weekend heeft er voor gezorgd dat twee mooie bedragen werden geschonken aan twee
goede doelen.
Een cheque van € 1.000 werd geschonken aan Welzijnsschakel Rijkevorsel en eentje van € 1.500
aan Ispahan Turnhout.
Weerom het levende bewijs dat er door samenwerking er veel verwezenlijkt kan worden en er
alzo een steentje kon worden bijdragen voor de sociale samenleving.

'T Veussels Tonjel steunt Bednet vzw
't Veussels Tonjel brengt elk jaar in december en januari voorstellingen om de mensen een ontspannende avond te bezorgen. Met het stuk ‘Dwazen’ speelden ze elke avond voor een
uitverkochte zaal.
Dit jaar steunden zij Bednet vzw door van elke betaalde inkom
€ 1 integraal door te storten.

Vanuit het gemeentebestuur een welgemeende dank aan de vele vrijwilligers die zich
belangeloos inzetten. Ook vergeten we niet diegenen die individuele acties op touw zetten
en zo een centje konden afleveren bij hun goede doelen.
En uiteraard een dankjewel aan onze inwoners die talrijk aanwezig waren op al deze
activiteiten.
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De

Vos

2 februari 2017
Om 19.30 uur
Rome, eeuwig jachtveld voor
archeologen
Lezing

voorverkoop studenten: € 7
inkomprijs studenten: € 9
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

7 februari 2017
Om 19.00 uur
Infoavond Het Kompas
Infovergadering
Aan de hand van een eigenhandig gemaakte maquette (hij werkte hier
tweeënhalf jaar aan!) komen we meer
te weten over het ontstaan en de functie van de huidige ruïnes op het Forum:
wanneer werden welke monumenten
opgericht en waarvoor dienden ze?
€5
Oude Pastorij
Dorp 47
2310 Rijkevorsel
Davidsfonds Rijkevorsel
i.s.m. Vormingplus Kempen
03 385 29 26

3 februari 2017

Om 20.30 uur
Sarah Ferri
Concert

Infoavond voor ouders van kleuters die
instappen op maandag 6 maart 2017,
dinsdag 18 april 2017, maandag 29 mei
2017 of vrijdag 1 september 2017. De
infoavond gaat door in de polyvalente
zaal van de school. Gelieve vooraf uw
aanwezigheid door te geven a.u.b.
Gratis
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3
2310 Rijkevorsel
GVBS Het Kompas
www.het-kompas.be

8 februari 2017
Om 20.00 uur
De cinema komt naar je toe!
The Dark Horse
Film

In het najaar van 2016 verscheen de
nieuwe cd Displeasure van Sarah Ferri.
(4 sterren in De Standaard). De inspiratie kwam deze keer uit donkere,
melancholische hoek, waarvoor Sarah
gebruik maakte van haar lage stemregister. Haar sound is volwassen geworden. Denk aan Adèle of Lana Del Rey
en u komt al een heel eind. Een warme
gloed voor de kille februaridagen.
Een verborgen parel van de Belpop!
€ 12
voorverkoop : € 12
inkomprijs: € 14

30

The Dark Horse vertelt het waargebeurde levensverhaal van Genesis Potini, een in 2011 overleden Nieuw-Zeelander met een bipolaire stoornis. In
een samenleving waarin het voor veel
jongeren moeilijk is de verleidingen
van het verkeerde pad te weerstaan,
probeerde hij met schaken hun leven
weer op de rails te krijgen.

€1
inschrijven bij de cultuurdienst of
bij Oxfam Wereldwinkel Rijkevorsel
Klooster
Molenstraat 5
2310 Rijkevorsel
Gemeentebestuur Rijkevorsel i.s.m.
Mooov en Oxfam Wereldwinkel
Rijkevorsel
03 340 00 52
cultuurdienst@rijkevorsel.be

11 februari 2017
Van 13.00 tot 16.00 uur
Veldritten Noorderkempen
Sportactiviteit
Inschrijving vanaf 11.00 uur in de kleine
voetbalkantine van Sint-Jozef.
Start en aankomst op chiroplein achter
het chirolokaal.
Starturen
13.00 uur: 45 tot 60 jaar
13.01 uur: +60 jaar
14.00 uur: 35 tot 45 jaar
15.00 uur: 18 tot 35 jaar
Gratis
FC Sint-Jozef SK
Zuiderdijk 10
2310 Rijkevorsel
Verstandhouding De Noorderkempen
0479 78 73 30

11 en 12 februari 2017
11 februari 2017 om 20.00 uur
12 februari 2017 om 14.30 uur
Concertavond & -middag
Something about Love
Concert

De jaarlijkse concertavond & -middag
van de Koninklijke Fanfare Vermaak na
Arbeid uit Rijkevorsel heeft dit jaar als
thema ‘Something about Love’. Onder
leiding van haar nieuwe dirigent Wim

Sas en met Valentijn in het vooruitzicht
gaat de fanfare de amoureuze toer op
en verklankt zij op muzikale wijze datgene wat mensen met elkaar verbindt:
liefde.
€5
Voorverkoop: € 5
Inkomprijs: € 8
Kinderen -14 jaar: € 0
Zaal ’t Centrum
Dorp 21
2310 Rijkevorsel
Koninklijke Fanfare Vermaak
na Arbeid
www.vnarijkevorsel.be
www.facebook.com/fanfarevnarijkevorsel

13 februari 2017
Om 20.30 uur
Quintessential Louis Hayes 80th
Birthday Celebration Band
Concert

15 februari 2017
Van 9.00 tot 10.00 uur
Drempeldag nieuwe kleuters
Opendeurdag

Kleuters die op 6 maart 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
www.het-kompas.be

16 februari 2017
Om 20.30 uur
Thomas Smith - try-out 'Strak'
UITVERKOCHT
Stand-up comedy

17 februari 2017
Van 9.00 tot 10.00 uur
in Het Kleine Moleke
Van 10.30 tot 11.30 uur
in Het Moleke
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.
Gratis
G.V.K.S. Het Kleine Moleke
Looi 3
G.V.K.S. Het Moleke
Banmolenweg 9
2310 Rijkevorsel
GVKS Het Moleke
www.het-moleke.be

19 februari 2017
Om 20.00 uur
Justin Kauflin Trio
Concert
Louis Hayes viert zijn duizelingwekkende loopbaan als drummer bij o.a.
John Coltrane en Thelonious Monk.
Swing en bop klinken altijd fris en vernieuwend in handen van drummer Louis
Hayes, die zijn 80ste verjaardag viert
in de Singer met een geweldige band,
met een sterrol voor trompettist Jeremy Pelt.
€ 20
voorverkoop: € 20
inkomprijs: € 22
voorverkoop studenten: € 14
inkomprijs studenten: € 16
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

De vlaggen staan strak, het pak nauw
aansluitend. Thomas staat klaar om jullie
mee te nemen. Teveel spanning op je
gezicht, last van je darmen of gewoon
zielsgelukkig… kom af en gooi het mee
in de groep!
Voorprogramma: Vincent Voeten
De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

Jazz met invloeden van klassiek en gospel door pianovirtuoos Justin Kauflin,
één van de grote ontdekkingen van
Quincy Jones. Kauflin verloor op 11jarige leeftijd zijn gezichtsvermogen.
Tijdens zijn opleiding bouwde hij een
bijzondere relatie op met de beroemde
trompettist ClarkTerry, die vorig jaar
overleed. Dit alles werd geïllustreerd
in de aangrijpende documentaire 'Keep
On Keepin’ On'.
€ 16
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voorverkoop: € 16
inkomprijs: € 18
voorverkoop studenten: € 10
inkomprijs studenten: € 12
De Singer
Bavelstraat 35 - 2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

KVLV gewest Hoogstraten
kvlvgewesthoogstraten@hotmail.com

25 februari 2017
Van 13.00 tot 17.00 uur
Wielerwedstrijden
Sportactiviteit

De Singer
Bavelstraat 35
2310 Rijkevorsel
De Singer vzw
www.desinger.be

21 februari 2017
Van 19.30 tot 21.45 uur
Positief opvoeden
Lezing

Een interactieve lezing voor ouders met
kinderen tussen 4 en 12 jaar. Je krijgt
tips om zowel positief als consequent
te handelen en zo richting te geven aan
het leven van je kind.
Gratis
GLS De Wegwijzer
Leopoldstraat 1
2310 Rijkevorsel
GLS De Wegwijzer i.s.m.
Vormingplus Kempen

© Bart Huysmans

vertrek nieuwelingen: 13.15 uur
vertrek junioren: 15.00 uur
Omloop: Sint-Jozef, Eikendreef,
Beersebaan, Hoge Heideweg,
Oude Goorstraat, Stevennekes"
Sint-Jozef
Sint-Jozef 10
2310 Rijkevorsel
WSC Sint-Jozef
janvanriel@live.be

Om 20.00 uur
Jef Neve - Perfect Spirit Control
UITVERKOCHT
Concert

2 maart 2017
William Boeva - try-out 'Reset'
UITVERKOCHT
De Singer vzw

11 maart 2017
Bruno Vansina Orchestra
De Singer vzw

17 maart 2017
Speeluurtje voor nieuwe kleuters in Het (Kleine) Moleke
GVKS Het Moleke

Bon Dieu, komedie
Film
Na het succes van zijn solo-album 'One'
en de bijhorende wereldwijde tour die
uiteindelijk meer dan twee jaar zou duren stelt Jef Neve zijn nieuwe album
'Perfect Spirit Control' graag aan u voor.
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Rodrigo Amado, Joe McPhee,
Kent Kessler & Chris Corsano
(i.s.m. Oorstof)
De Singer vzw

26 februari 2017

22 februari 2017

Filmavond in samenwerking met
Coulembier films.
€9
Niet-leden KVLV: € 9
Leden KVLV: € 7
PZ Sint-Jozef
Pastoor Lambrechtsstraat 1
2310 Rijkevorsel

1 maart 2017

18 maart 2017
Raw Tonk Festival
De Singer vzw

Aankondigingen van activiteiten in maart dien je uiterlijk op
2 februari 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.

zoekt een (m/v)

WERKMAN GROENBEHEER (E1-E3)
met een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur in voltijds dienstverband (38/38 uur),
met aanleg van een wervingsreserve van twee jaar.
BEKNOPTE FUNCTIEBESCHRIJVING

HEB JE INTERESSE VOOR DEZE JOB?

Als groenarbeider sta je in voor het uitvoeren van taken
betreffende de aanleg en het onderhoud van onze
gemeentelijke groenvoorzieningen. Je werkt hierbij onder
het gezag van de ploegbaas groenbeheer en het diensthoofd
van de technische dienst.

Om een geldige kandidatuur in te dienen en dus te kunnen
deelnemen aan de selectie, bezorg je je sollicitatiebrief
en CV, alsook een bewijs van goed gedrag en zeden aan de
personeelsdienst uiterlijk op 13 februari 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.

PROFIEL
Je hebt groene vingers en je toont een grote interesse in
groenbeheer. Je bent bereid en beschikt over het nodige
enthousiasme om bij te leren. Je werkt gedreven en correct
en kan zelfstandig opdrachten uitvoeren
VERDERE INFORMATIE

Meer
info

Bij voorkeur heb je enige ervaring in een gelijkaardige functie.
Er zijn geen diplomavereisten. Een rijbewijs B is een pluspunt.
Er wordt een selectieprocedure georganiseerd.
Een informatiebrochure met een uitgebreide functiebeschrijving, de wedde, een overzicht van de aanwervingsvoorwaarden, de selectieprocedure, e.d. kan worden
opgevraagd bij de personeelsdienst.

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

Uitslag tombola KWB ‘Dag van de vriendschap 2016’
37
91
140
224
343
500
582
678
763
820
916
1033

44
94
166
260
356
506
595
679
769
858
928
1045

48
102
169
264
365
526
612
685
772
877
934

49
116
172
290
367
528
613
706
774
895
944

72
129
191
292
379
534
614
707
793
899
947

78
132
194
305
392
544
617
726
817
905
951

83
135
211
325
402
555
659
754
818
913
1024

Prijzen af te halen tot 28 februari 2017:
François Deprez, Klundert 51, 2310 Rijkevorsel – 03 312 24 57
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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
Iedere derde zondag van de maand van 14.00 tot 17.00 uur
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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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.

