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’t Is slechts een enkeling gegeven
Een hele eeuw echt te beleven
Aan weinig mensen is ’t geschonken
100 jaar naar de maan te lonken ...
Proficiat Aster Berkhof !
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Het lokaal bestuur heeft een aantal diensten terug opgestart.
Je wordt telefonisch of per e-mail verder geholpen. Moet je
toch langskomen, dan ontvangen we je op een veilig manier.
Ontsmettingsmogelijkheden voor de handen en sociale afstand
staan centraal.
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Leren typen door middel van kleuren, beelden en spelletjes
is veel leuker dan via de klassieke weg. Het Kompas biedt
deze lessen gratis aan voor kinderen uit het vierde leerjaar.
Momenteel gebeurt dit online.

16

In de omgeving van de Emiel Van Roeystraat en de
Borgerhoutstraat zijn werken gestart. De verkeerssituatie
in de omgeving wordt tijdelijk aangepast om de veiligheid
te garanderen. We trachten om de verkeershinder tot een
minimum te beperken.
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De meeste mensen die een hond bezitten geven niet alleen
om hun huisdier, maar ook om de omgeving. Toch moeten we
vaststellen dat er regelmatig meldingen binnenkomen over
hondenpoep op verschillende locaties.

24

In juni wordt Aster Berkhof 100 jaar. De trotse ereburger die in
Rijkevorsel werd geboren schreef 101 boeken. Omdat we dit
niet zomaar willen laten voorbijgaan, blikken we terug op zijn
leven. Alvast een dikke proficiat Aster !
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VOORWOORD
Beste inwoners,
Op het moment dat ik dit schrijf is het half mei. De winkels zijn zopas terug open
gegaan en we hebben al een eerste overrompeling gezien bij enkele zaken. We beleven
momenteel speciale tijden die veel vragen van alle mensen. We kunnen alleen maar hopen
dat het coronavirus, dat ons leven momenteel zo verstoord, onder controle blijft en dat
op het moment dat jullie dit lezen we stilaan onze samenleving terug naar het normale
niveau kunnen brengen, stap voor stap.
Maar vooraleer we terug ons gewone leven kunnen oppikken zal er nog wat tijd
verstrijken. Ik zou dan ook aan iedereen willen vragen om alle regels goed op te volgen,
zoals ‘anderhalvemeteren’, vaak handen wassen, een mondmasker dragen waar nodig,
enkel naar de winkel gaan als het moet, niet met meer mensen afspreken dan toegelaten is, ... Het is niet
makkelijk, maar het is de enige manier om het coronavirus terug te dringen zolang er geen afdoende medicijn of
vaccin ter beschikking is.
Via deze weg wil ik ook een warme oproep doen om zoveel mogelijk lokaal te kopen. Onze Rijkevorselse
ondernemers hebben geleden in deze periode. Laat ons hen nu zoveel mogelijk steunen. We leven in een dorp dat
in normale omstandigheden bruist van de activiteiten. Van onze lokale verenigingen krijgen we vragen over de
organisatie van hun geplande evenementen. Jammer genoeg kunnen we op dit moment nog geen antwoorden geven.
We hangen immers af van de besluiten van de Nationale Veiligheidsraad. Daarom ook deze maand geen UiT-kalender
in deze 2310. Alles ligt stil...
Ook voor de gemeentelijke diensten brengt deze situatie een aanpassing met zich mee. We proberen iedereen
te helpen via het e-loket op de website of per telefoon en mail. Is het toch nodig om langs te komen op het
gemeentehuis dan kan dit enkel op afspraak. Zo kunnen we de nodige maatregelen nemen en het bezoek zo veilig
mogelijk laten verlopen.
Speciale dank en respect aan iedereen die zich inzet om anderen te helpen, op welke manier het ook mag zijn ! Dank
aan al onze inwoners die de maatregelen goed opvolgen om verdere verspreiding van het coronavirus in te dijken !
Blijf volhouden ! Zorg goed voor jezelf, voor elkaar en voor de anderen !
Karl Geens,
Schepen van cultuur, bibliotheek,
erfgoed, mobiliteit, communicatie,
financiën-begroting, feestelijkheden
en erediensten
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BESTUUR
Administratieve diensten lokaal bestuur
bereikbaar op afspraak
Het lokaal bestuur heeft stapsgewijs de dienstverlening opnieuw opgestart.
Op afspraak kun je terecht bij de diensten burgerzaken, omgeving, vrije tijd,
mobiliteit, de technische dienst en de sociale dienst. De medewerkers van
de andere administratieve diensten kunnen je in principe telefonisch of via
e-mail verder helpen.

De basisregel blijft wel: een afspraak kan enkel als het écht nodig is. In eerste instantie helpen
we je zoveel mogelijk verder via telefoon, e-mail of het e-loket. Is het toch nodig om langs te
komen? Dan maken we een afspraak en ontvangen we je veilig. Ontsmettingsmogelijkheden voor
je handen, looproutes en het bewaren van de sociale afstand zijn hierbij uitermate belangrijk.
Wil je gebruik maken van onze dienstverlening ? Bel dan eerst voor je langskomt:
· Kunnen we je telefonisch verder helpen ? Dan doen we dat meteen tijdens je telefoontje.
· Kunnen we je helpen via e-mail of via ons e-loket ? Dan spreken we af hoe we dit in orde
brengen. Op www.rijkevorsel.be/eloket vind je een overzicht van attesten en bewijzen die
je digitaal kunt aanvragen.
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Een afspraak maken
Is fysieke dienstverlening absoluut noodzakelijk ? Dan maken we een afspraak. Dit kan telefonisch tijdens de normale openingsuren via volgende contactgegevens:
· dienst burgerzaken: 03 340 00 30
· dienst omgeving (ruimtelijke ordening en milieu): 03 340 00 20
· technische dienst + mobiliteit en verkeersveiligheid: 03 340 00 20
· sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
· vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53
Voor andere vragen kun je telefonisch terecht bij de dienst onthaal: 03 340 00 00. Ook voor
wijk-werken moet je een afspraak maken. Dit kan telefonisch op het nummer 03 340 00 38 van
9.00 tot 12.00 uur en van 14.00 tot 16.00 uur.

Veiligheid prioriteit
Is langskomen noodzakelijk en heb je een afspraak gemaakt? Dan zorgen we ervoor dat we deze
dienstverlening veilig kunnen afhandelen. We hanteren hierbij enkele basisregels:
· Ben je ziek ? Verwittig ons en dan maken we een afspraak op een ander moment.
· Kom alleen, tenzij het niet anders kan.
· Beschik je over een mondmasker ? Dan vragen we vriendelijk om dit op te zetten tijdens jouw
afspraak.
· Ontsmet bij het binnenkomen je handen.
· Bewaar altijd 1,5 meter afstand ten opzichte van andere inwoners en onze medewerkers.
· Volg de aangegeven instructies en bewegwijzering ter plaatse. Deze helpen alle bezoekers
om de nodige afstand te bewaren.
· Wacht je beurt af op de hiervoor aangeduide plaatsen.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/dienstverlening
· www.rijkevorsel.be/corona
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BESTUUR
Doe mee aan de
communicatiebevraging
van Rijkevorsel en maak kans
op een mooie prijs !

Op basis van een willekeurige steekproef
ontvangen 2 000 inwoners samen met deze
2310 ook een papieren versie van de bevraging. Zij kunnen kiezen of ze de bevraging
online of op papier invullen.

Vanuit het lokaal bestuur doen we ons best
om jou en de andere inwoners van Rijkevorsel zo goed mogelijk te informeren. Zo is er
onze website www.rijkevorsel.be en krijg je
elf keer per jaar ons infoblad 2310 in de bus.
Verder zijn er nog een aantal communicatiekanalen die we inzetten.

We verloten onder de deelnemers aan de bevraging enkele prijzen:
· 1 x € 100 aan Rijkevorselse cadeaubons
· 2 x € 50 aan Rijkevorselse cadeaubons
· 4 x Rijkevorselse cadeaubox ‘Veusselse
Verwennerij’

Graag willen we jou in de toekomst nog
beter informeren. Daarom vragen we een
stukje van jouw tijd om onze enquête in te
vullen en jouw mening te geven.
Ga op jouw computer of tablet naar
www.rijkevorsel.be/communicatiemonitor
en vuI daar online de bevraging in. Meedoen
kan tot vrijdag 3 juli 2020. De resultaten van
de bevraging worden anoniem verwerkt.

Alvast bedankt om ons te helpen om onze
dienstverlening te verbeteren !
Meer info:
· 03 340 00 10
· communicatie@rijkevorsel.be

Kort verslag raden
27 april 2020
Gemeenteraad
Het besluit van de burgemeester van 6 april
2020 inzake de organisatie van de vergaderingen van de bestuursorganen wordt bekrachtigd.
De raad verleent gunstig advies aan de rekeningen 2019 van de kerkfabrieken SintWillibrordus en Sint-Jozef.
Goedkeuring wordt verleend aan de samenwerkingsovereenkomst met de scholengemeenschap de Schakel voor de periode van
1 september 2020 tot en met 31 augustus 2026.
Tot en met 31 december 2025 wordt een premie toegekend aan andersvaliden. Deze premie wordt beschouwd als tussenkomst voor
de bijzondere zorgen die de andersvalide
persoon nodig heeft. Het subsidiereglement
terzake wordt in aangepaste versie goedgekeurd.
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De gemeenteraad gaat akkoord met de toekenning van jubileumsubsidies aan:
· KVLV (Ferm) Sint-Jozef ter gelegenheid
van hun 100-jarig jubileum
· het vrijwilligerscomité consultatiebureau
voor het jonge kind voor hun 50-jarig bestaan.
De personeelsformatie wordt aangepast.
Goedkeuring wordt verleend aan de bestekken en ramingen voor de volgende opdrachten:
· Levering van elektrische voertuigen - type
compacte bestelwagen. De raming bedraagt € 102 000 excl. BTW.
· Aanleg betonverharding kerkhof centrum
- fase 2. De raming bedraagt € 58 939,65
excl. BTW.
De raad gaat akkoord met de onderhandse
verkoop van de kapel met voortuin, gelegen
Kerkdreef 63.
De gemeenteraad verleent goedkeuring
aan de samenwerkingsovereenkomst met
het Energiehuis Kempen dat het lokaal bestuur bijstaat in de verdere uitbouw van een
woon- en energieloket.
Goedkeuring wordt verleend aan enkele
aanpassingen in het Uniform Gemeentelijk
Politiereglement.

Raad voor
maatschappelijk welzijn
De personeelsformatie wordt aangepast.
De raad voor maatschappelijk welzijn gaat
akkoord met het openstellen van het Wifigastennetwerk in het woonzorgcentrum
Prinsenhof voor iedereen. Het aangepaste
reglement wordt goedgekeurd.
In het streven naar een optimale energiebeheersing in het patrimonium geeft de raad
goedkeuring aan de kaderovereenkomst Fluvius Duurzame Gebouwen, opgemaakt door
Iveka.
Goedkeuring wordt verleend aan het bestek
en de raming voor de opdracht ‘Uitbreiding
verpleegoproepsysteem WZC Prinsenhof met
slimme sensoren en systeem voor dwaaldetectie met gezichtsherkenning’. De raming
bedraagt € 90 909,09 excl. BTW.
Het contract met het Wit-Gele Kruis voor de
plaatsing van alarmtoestellen wordt stopgezet.
Via de website kun je de raden herbeluisteren. Elke zitting wordt integraal opgenomen
en op de website geplaatst.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/gemeenteraad
· www.rijkevorsel.be/OCMW-raad

De raad gaat akkoord met de overeenkomst
tot vestiging van een privaat recht van ondergrondse doorgang tussen de gemeente
Rijkevorsel en Oprins Plant NV.
Overeenkomstig artikel 21 van het Decreet
Lokaal Bestuur werd volgend punt toegevoegd aan de agenda door raadslid Backx:
· Eenmalige opschorting van inning op belasting voor bedrijven en ondernemingen.
Het agendapunt wordt na stemming verworpen.

Sluitingsdagen lokaal bestuur
Alle diensten van het lokaal bestuur zullen gesloten zijn op
pinkstermaandag 1 juni 2020.
Meer info: www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen
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BESTUUR
Zitting gemeenteraad
en raad voor
maatschappelijk welzijn
Omwille van de coronacrisis heeft de burgemeester een besluit genomen m.b.t. het
organiseren van de vergaderingen voor de
bestuursorganen. De zittingen van zowel de
gemeenteraad als de raad voor maatschappelijk welzijn worden georganiseerd via videoconferentie.
De volgende zitting van de gemeenteraad en
de raad voor maatschappelijk welzijn vindt
plaats op maandag 22 juni 2020 vanaf 20.00
uur. De agenda wordt een achttal dagen voor
de raadszitting bekendgemaakt.
Afhankelijk van de maatregelen die op die
datum al dan niet nog van kracht zijn, wordt

de zitting georganiseerd in de raadzaal of via
interne videoconferentie met de raadsleden.
De zitting zal via livestream te volgen zijn.
Het audioverslag van de raden kun je herbeluisteren op onze website.
Via onze communicatiekanalen (website,
Facebook) houden we je op de hoogte.

Onthaaldag nieuwe inwoners
Reeds enkele jaren organiseert het lokaal
bestuur in het voorjaar een onthaaldag voor
de nieuwe inwoners. Een tijdje geleden besloot het schepencollege om dit jaar een
jaartje over te slaan. De inwoners die sinds
1 mei vorig jaar hun vaste stek hebben in
Rijkevorsel, zullen volgend jaar mee uitgenodigd worden.

Vragen over corona ? Hier vind je de juiste informatie
Algemene info
·
·
·
·

Nationaal noodnummer: 0800 14 689 (gratis) – tussen 9.00 en 18.00 uur
Info-website: www.info-coronavirus.be
E-mail naar: info-coronavirus@health.fgov.be
Veelgestelde vragen over de maatregelen van het coronavirus: www.info-coronavirus.be/nl/faq/

Lokale info
·
·
·
·

Overzicht maatregelen: www.rijkevorsel.be/corona
Meldingsformulier voor lokale vragen over het coronavirus: www.rijkevorsel.be/meldingcorona
Facebookpagina 2310 Rijkevorsel: www.facebook.com/2310rijkevorsel
Instagrampagina 2310 Rijkevorsel: www.instagram.com/2310rijkevorsel

BE-Alert
· Schrijf je in op het alarmeringssysteem BE-Alert voor updates van de federale overheid: www.be-alert.be/nl

Opgelet !
· Bel voor vragen over corona niet naar Lokale Politie Noorderkempen, behalve als je de politie echt nodig hebt.
· Bel voor vragen over corona niet naar de huisartsen, behalve als je symptomen van het coronavirus vertoont.
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Hulp bij het invullen van de
aangifte personenbelasting
De voorbije jaren kon je voor het invullen van
jouw belastingaangifte terecht op de zitdag
in het gemeentehuis. Omwille van het coronavirus Covid-19 gaat de zitdag dit jaar niet
door. Je kunt wel telefonisch een afspraak
maken, zodat je je kunt laten helpen door
de medewerkers van de FOD Financiën. Deze
hulpverlening zal ook per telefoon verlopen.

Phishing alarm
Elke dag worden er talloze mensen het
slachtoffer van valse mails. Hiermee probeert men van jou persoonlijke info en/of
betalingsgegevens te achterhalen, of wil
men jouw computer besmetten met een virus.

Een verdachte e-mail melden
Het Centrum voor Cybersecurity (CCB) roept
alle internetgebruikers op om verdachte emails naar hen door te sturen en vervolgens
te wissen. Het CCB zal de e-mails automatisch onderzoeken en desnoods maatregelen nemen om andere mensen er tegen te
beschermen. Verdachte mails kun je sturen
naar verdacht@safeonweb.be.

Op een valse link geklikt ?
Cybercriminelen willen dat je naar hun
websites surft zodat ze jouw persoonlijke
gegevens en bankgegevens kunnen stelen.
Ze nemen je accounts over of je rekeningen worden leeggeplunderd. Niemand surft
uiteraard vrijwillig naar valse websites. Je
wordt in de val gelokt via phishingberichten.

· Bel naar het nummer dat op de envelop van
jouw aangifte staat zodra je die ontvangt.
· Je krijgt een afspraak om jouw aangifte te
laten invullen per telefoon.
· Na het invullen per telefoon ontvang je
per post een document met de meegedeelde gegevens. Je moet dat document
ondertekenen en terugsturen. Je zult de
indiening van jouw aangifte ook kunnen
afronden via Tax-on-web.
Meer info:
· www.rijkevorsel.be/zitdagbelastingen
· financien.belgium.be/nl/particulieren
· Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57
(elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur)

Cybercriminelen sturen valse berichten met
links naar hun websites. Via dreigende taal
of met mooie aanbiedingen, lokken ze je in
de val zodat je op hun link klikt. Daarom is
het belangrijk dat je valse berichten herkent ! Hoe je dit doet, vind je op de website
www.safeonweb.be.

· info@rijkevorsel.be - 03 340 00 00
· communicatie@rijkevorsel.be - 00 340 00 10
· financien@rijkevorsel.be - 03 340 00 04

Meer
info
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LEVEN EN WELZIJN
Het Kompas biedt gratis typelessen aan
GVBS Het Kompas wil ICT steeds meer integreren in hun lessen. Momenteel
werken ze al volop met iPads en Chromebooks. In dit kader is men vanaf
maandag 20 april 2020 gestart met gratis typelessen voor de kinderen van het
vierde leerjaar.

Want ook al staat dit niet in de eindtermen van het basisonderwijs, toch wil Het Kompas de kinderen een extra rugzakje meegeven richting secundair onderwijs. Door middel van spelletjes,
beelden, kleuren, ... leren ze in een mum van tijd hun vingers op de juiste plaats te zetten
en kunnen ze typen terwijl ze alleen hun scherm volgen. Deze speelse methode werkt enorm
motiverend en ontspannend. Weg met de saaie kkk-, jjj- en fff-oefeningen.
Normaal zouden de lessen doorgaan tijdens de lesuren op school, maar omwille de Covid19-maatregelen, worden de lessen nu in een online traject aangeboden. Het is de bedoeling dat
dit aanbod elk schooljaar wordt hernomen voor het vierde leerjaar.
De ouders zijn alvast supertevreden dat de school dit kostenplaatje op zich neemt !
Op de foto zie je Liene Michiels van 4A die alvast enthousiast aan het oefenen is.
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Anekdotes uit De Wegwijzer
Tijdens een normaal schooljaar is dit een
drukke tijd: schoolfeesten, communies, lentefeesten, infomomenten overstap kleuter
naar lager, ... Wegens de ons welgekende
reden is dit natuurlijk allemaal niet kunnen doorgaan, een klein vervelend beestje
smeet roet in het eten. In de editie van december brachten we een bloemlezing van
leuke voorvalletjes en uitspraken die we in
onze school door de jaren heen hoorden.
We zijn nog eens bij de leerkrachten gaan
luisteren en ja hoor, er viel nog heel wat te
lachen. Namen zijn veranderd. We hebben
er voor het gemak allemaal namen van leerkrachten van gemaakt. Deze tijden kunnen
best een vrolijke noot gebruiken.

· Rudi, hoe komt die koek van Dolf in jouw
boekentas ? Die is daar per ongeluk ingevallen juffrouw.
· Tijdens de misviering van de eerste communie (toen nog in het eerste leerjaar)
moesten er teksten worden voorgelezen
door de kinderen (beginnende lezertjes):
En laten we nu bidden voor je zus ...” (er
stond natuurlijk Jezus).
· Tijdens het vieren van een verjaardag van
een kind in de klas: Meester, hoe oud ben
jij eigenlijk ? Raad eens. 150 jaar. Oké ...
· Juf, mag ik naar het toilet alstublieft ?
Maar Inge, jij bent net geweest, hoe komt
dat ? Er zit heel veel water in mijn lijf, juf.
· Vraag op een toets over het milieu: Wat
betekent: het sorteren van afval zit in de
lift. Als je zware zakken met afval hebt,
kun je die best met de lift naar beneden
doen.

Familieberichten
Geboorten januari 2020
· Aerts Georges, 22 januari 2020, kind van Aerts Thomas en Aerts Kim

Geboorten maart en april 2020
·
·
·
·
·
·
·

De Vry Mira, 7 maart 2020, kind van De Vry Sam en Nauwelaers Kathleen
Oprins Fior, 10 maart 2020, kind van Oprins Mark en Saman Donata
Brosens Anna, 26 maart 2020, kind van Brosens Ronald en Engels Lauwerientje
Gabriels Leon en Lotte, 27 maart 2020, kinderen van Gabriels Alfred en Vanrijt Evelien
De Keyser Elyas, 31 maart 2020, kind van De Keyser Michael en Gabriels Shana
Bondzie Thys, 2 april 2020, kind van Bondzie Eric en Dekkers Ann
Broos Lieke, 10 april 2020, kind van Broos Bart en Aerts Sofie

Huwelijken april 2020
· Van den Brande Kristof en Michiels Sarah, 15 april 2020

Overlijdens april 2020
· Eelen Magda
· De Vry Ludovicus
· Adriaenssen Jozef

°1943
°1936
°1931

† 5 april 2020
† 9 april 2020
† 12 april 2020

· Van der Schoot Alfons
· Janssen Ludovicus
· Bartholomeeusen Louise

°1934
°1926
°1926

† 18 april 2020
† 26 april 2020
† 30 april 2020
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LEVEN EN WELZIJN
Dagboek van Annick Laermans vanuit het Prinsenhof
In onze mei-editie mochten we meelezen in het dagboek van Annick Laermans, bewoonster van
een assistentiewoning in het Prinsenhof. Annick kreeg veel hartverwarmende reacties van velen
onder jullie. Ook deze maand publiceren we enkele fragmenten uit haar dagboek. Zij neemt
ons mee naar het dagdagelijkse leven in het Prinsenhof in deze bijzonder harde tijden voor de
bewoners.

Zondag 12 april 2020, Pasen
Dag 32 van de lockdown in de flatjes, of vier en een halve week. Wat beginnen de cijfers groot
te worden. 32 dagen. Het lijkt meer en meer onwezenlijk en toch is het pure realiteit.
En Pasen ... Echt de meest vreemde Pasen ooit. Geen bezoek dat rondloopt in de gangen. Geen
familie die een bewoner ophaalt om gezellig te komen feesten.
Het is hier stilletjes vandaag. Buiten een enkeling in de zithoeken en enkelen voor hun dagelijkse wandelingetje in de gangen en hun ritje op de hometrainer, lijkt iedereen een dagje
vrijaf te nemen. En eerlijk, toen ik vanmiddag even de nieuwsberichten bekeek, werd ik daar
echt niet vrolijk van. Te horen dat er toch heel wat mensen gezellig samen gaan feesten. Echt,
een welgemeende, maar zeer sarcastische proficiat ! Zij zijn er zeker niet mee bezig dat enkele
kilometers verderop een moeder, vader, oma, opa, een broer of een zus van iemand vecht voor
hun leven of zelfs overlijdt. Of dat wij hier door die feestvarkens nog wat langer mogen binnen
blijven. Dat het personeel nog langer mag blijven werken in stresssituaties en intussen met
mondmaskers die ons meer bescherming geven, maar voor hen zelf zeer oncomfortabel zijn.
Dit moest ik toch even kwijt.
Maar nu graag verder met een positieve noot. Want Pasen bracht toch ook wat vreugde in huis.
Velen, en ja ook ik, haalden lieve paasgroetjes uit de brievenbussen. Er werden zelfs leuke
foto's op de buitenkant van de ramen geplakt door familieleden en de container zat vol lekkere
attenties. Bovendien kwam de paashaas in ’t Prinsenhof ook langs. Iedereen was blij dat Marc
Van Ranst toch toestemming had gegeven aan de paashaas en de paasklokken. En zelf was ik
enorm blij dat ik de mooiste paashaas ooit gewonnen heb bij bakker Gert. Eigenlijk te mooi
om op te eten. Maar toch heb ik besloten om volgende week iedereen te laten meegenieten
nadat hij enkele dagen op mijn tafel heeft mogen pronken. Wat nog fijn is, is dat ze ook voor
de flatjes van beneden buiten een zithoekje hebben gecreëerd waar wij op een veilige manier,
zonder kans op besmetting toch van de zonnestraaltjes kunnen genieten. Ja, ze doen hier echt
hun uiterste best. Zelfs met de weinige middelen die ze hebben toveren ze toch telkens weer
iets om het vóór iedereen draaglijker en mooier te maken. Dus, graag voor de vierde week op
rij een dikke dankjewel aan alle helpende handen hier binnen het woonzorgcentrum en flatjes.
Maar ook een dikke dankjewel aan jullie allemaal, die kaartjes, briefjes, foto’s blijven posten
met lieve groetjes, zelfs nog na vier weken. Die de containers vullen. Niet enkel met was en
boodschappen maar ook met lekkers. Die aan de vele ramen even komen waaien en een gesprekje van op afstand doen. Die geregeld een belletje of een cameragesprekje doen. En vooral
aan hen die het toch veilig houden en in hun kot blijven ! En toch ook nog zeker het benoemen
waard ben ik blij dat hier nog geen besmettingen zijn. De moeite waard om toch, ondanks dat
het serieus begint door te wegen, nog even vol te houden ! Blijf in uw kot! Samen tegen corona !
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Zondag 3 mei 2020
Dag 53 van onze volledige lockdown in de flatjes. Zeven en halve week. Moesten ze ons op 12
maart gezegd hebben dat we hier meer dan 50 dagen in lockdown zouden zitten, dan had ik
hen waarschijnlijk voor gek verklaard. En nu ... Er zullen er ongetwijfeld nog enkele bijkomen.
Intussen mag iedereen weer vrij in de gangen en in de zithoeken. En wat een babbelenergie
werd er opgekropt door vele dames. Het leek wel een enorme vulkaanuitbarsting. Van rust,
totaal geen sprake meer. Onderwerp van gesprek: wat duurt het lang, wanneer zouden we
weer buiten mogen, we zijn het hier nu echt wel beu, we missen onze families nu echt wel !
Tja... Hoe kan het ook anders ... Maar er waren gelukkig ook nog enkele andere dingen aan de
orde. Een koppel dat 65 jaar getrouwd was. Familiefeest moest wel uitgesteld worden, maar ze
waren duidelijk blij met de attenties en raambezoekjes van kinderen en kleinkinderen. En of
zij nu zelf de anderhalve meter afstand respecteerden, daar moet ik zeker geen tekeningetje
bij maken.
Ik vond nu ook dat de tijd gekomen is om de gewonnen paashaas in stukken te laten doen en te
verdelen onder flatjes en personeel. In de personeelsruimte werd een deel gezet en bij mij een
deel. Iedereen die hier passeerde werd getrakteerd op een stukje chocolade. En wees gerust,
zij die niet zelf tot hier geraakten, bij hen geraakte de chocolade wel tot daar. Nog eens dankjewel bakker Gert. Hij was superlekker !
En dan deed ik zelf nog een babbeltje met enkele mensen. Die mensen die uit zichzelf geen
aandacht zullen trekken. Want ja, er zijn er hier enkele waarvoor ik toch super veel respect
heb. Zij leven op dit moment noodgedwongen gescheiden van hun partner omdat die in het
woonzorgcentrum verblijft. Eentje hier in het Prinsenhof, eentje in Oostmalle. Hoe hartverscheurend is dit toch. Je ziet hun dagelijkse worsteling, hun gemis. En laat nu net zij degenen
zijn die je nooit hoort klagen en die enorm dankbaar zijn voor gewoon elk vriendelijk woord.
En dan kon ik ook weer opnieuw via de camera familie even dichterbij brengen. Echt wel deugddoend voor hen die op dit moment te ver af wonen.
En vandaag toch wel een beetje een bijzonder cameragesprekje. Wilde het nu net lukken dat
de kleinzoon van de dame uitgerekend vandaag 12 werd zonder dat ik dat wist. Jarig zijn in
coronatijd is sowieso een beetje vreemd. Maar als je dan ook nog bedenkt dat hij de eerste keer
jarig was zonder zijn papa omdat die in het afgelopen jaar overleed, ... Wat krijg je dan een
krop in de keel. En hoe mooi om te zien dat zijn mama toch de kracht had om de woonkamer
een feestelijk tintje te geven en ons daarvan via het scherm even liet meeproeven. Wat draag
ik jullie een warm hart toe !
De voorbije week zag je elke dag ergens in een straat het langste applaus voor coronahelden.
Ik denk dat ik hier toch wel enkele voorbeelden kon aanhalen waar dat ook zeker verdiend
zou zijn. Zowel hier binnen het domein alsook een beetje hier buiten. Enkele momenten die
blijven nazinderen en die je zo een warm gevoel geven ! Verder is het hier nog steeds coronavrij! Heerlijk gevoel ! En ook de vele berichtjes, telefoontjes, cameragesprekjes, briefjes, foto's, raambezoekjes, ze blijven met een brede dankbare glimlach onthaald worden. En
het personeel, ze blijven zo geweldig hard hun beste beentje voorzetten ! Dankjewel alweer !
Blijven wij nog in ons kot ? Ja, we houden nog even vol ! Nog heel eventjes dan ! Jullie ook ?
Samen tegen corona !
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LEVEN EN WELZIJN
Hulplijn 1712
1712 is een professionele hulplijn voor burgers met vragen over geweld. Tijdens de
coronacrisis ziet hulplijn 1712 een toename
van het aantal oproepen over familiaal geweld (kindermishandeling, partnergeweld,
ouderenmishandeling, ...).

Wat is geweld ?
Geweld komt in verschillende vormen voor:
tussen partners, binnen een familie, tussen
jongeren en ouderen, op meerdere plaatsen
op het werk, thuis, ...

Wat kun jij doen ?
Je kunt hulplijn 1712 bellen, mailen of met
iemand chatten indien je:
· geweld meemaakt
· getuige bent van geweld
· geweld pleegt

Het gesprek is gratis, discreet, anoniem en
de oproep verschijnt niet op je telefoonrekening.
Uitgebreide openingsuren:
· telefonisch: maandag tot vrijdag van 9.00
uur tot 18.00 uur
· chat: maandag tot donderdag van 13.00
uur tot 20.00 uur
· www.1712.be

Hoe kun je jouw pensioen
of IGO aanvragen tijdens
deze coronacrisis ?
Op de website www.pensioenaanvraag.be
kun je je pensioen of inkomensgarantie voor
ouderen (IGO) aanvragen. Om de veiligheid
van je dossier te verzekeren, moet je eerst
aanmelden met je elektronische identiteitskaart of met een token.
Nadat je online aanvraag voltooid is, krijg je
een ontvangstbewijs. Druk dit af en bewaar
het zorgvuldig. Deze vereenvoudigde procedure maakt het mogelijk om de verwerking
van de aanvraag te versnellen.

Als dit niet lukt of als je de aanvraag liever bespreekt met een medewerker van de
bevoegde dienst, kun je ook bellen naar de
gratis pensioenlijn 1765. Je hoeft dus niet
te wachten om jouw pensioen of IGO aan te
vragen tot na de coronamaatregelen.
Meer info:
· www.pensioenaanvraag.be
· www.mypension.be
· pensioenlijn 1765
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Meimaand Mariamaand
Net zoals vorige jaren waren er in de meimaand van 2020 vieringen aan de verschillende kapelletjes ingepland die spijtig genoeg niet konden doorgaan. Toch wil men
vanuit de kerngroep van de parochies alvast
alle mensen van harte danken die hun Mariakapelletje of Mariabeeldje mooi versierden
en ook dank aan hen die meededen met de
acties rond gebedskaartjes en kaarsjes branden.

Stel contact met je arts
niet uit
Uit vrees voor het coronavirus blijven nog al
te veel mensen een afspraak bij hun (huis)
arts of een bezoek aan de spoedafdeling van
het ziekenhuis uitstellen, ook al hebben ze
verontrustende klachten. Kom op tegen Kanker lanceert daarom samen met de Belgische
Cardiologische Liga en de Diabetes Liga de
oproep ‘Stel contact met je arts niet uit’.
Dokterspraktijken nemen, net als ziekenhuizen en hun spoedafdelingen, alle mogelijke
maatregelen om besmetting door het coronavirus te vermijden. Een bezoek aan de
huisarts, de behandelend arts of de spoedafdeling van het ziekenhuis is dus absoluut veilig. Er is geen reden om dat uit te stellen.
Wie verontrustende of onverklaarbare klachten heeft, moet daarom zo snel mogelijk een
afspraak vragen bij zijn huisarts, want die
klachten wijzen mogelijk op een ernstige
ziekte. Wie te lang met klachten blijft rondlopen, loopt het risico dat die verergeren en
dat de behandeling zwaarder wordt.
Ben je in behandeling (geweest) en heb je
vragen over deze behandeling of over nieuwe
klachten, stel het contact met jouw huisarts
of de behandelende arts in het ziekenhuis
zeker ook niet uit.

De leden van de kerngroep hopen dat de
meimaand van 2021 ons opnieuw kansen
biedt om vieringen en activiteiten te organiseren rond onze kapelletjes. Mensen die een
kapelletje verzorgen waar tot nu toe nog
geen viering plaatsvond en die toch graag
volgend jaar hun kapelletje openstellen voor
een viering of die willen deelnemen aan een
activiteit, mogen dit alvast melden via het
telefoonnummer 0471 06 31 18.

·
·
·
·
·

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

Meer
info
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Werken omgeving Emiel Van Roeystraat
en Borgerhoutstraat
In de omgeving van de Sint-Lenaartsesteenweg, de Emiel Van Roeystraat
en de Borgerhoutstraat is fase twee en drie van het bouwproject
De Lommert gestart. Om de veiligheid te garanderen is de verkeerssituatie
in de omgeving tijdelijk aangepast. Het einde van de werken is voorzien op
21 september 2020. De aannemer en het lokaal bestuur trachten hierbij om
de verkeershinder tot een minimum te beperken.

Maatregelen voor voetgangers
In de Borgerhoutstraat voorziet de aannemer een aan- en afvoerzone. Daarom zal het voetpad
in de Borgerhoutstraat en in een gedeelte van de Emiel van Roeystraat tijdelijk niet toegankelijk zijn. Voetgangers dienen de rijbaan over te steken in de Borgerhoutstraat en aan het
kruispunt van de Emiel Van Roeystraat met de Sint-Lenaartsesteenweg.
In de Emiel Van Roeystraat wordt een stelling met onderdoorgang voor voetgangers ingericht en
komt er een tijdelijke oversteekplaats tussen de Borgerhoutstraat en Prinsenpad.

Maatregelen voor fietsers
De fietssuggestiestroken in de Emiel van Roeystraat blijven berijdbaar. De fietsers dienen wel
voorrang te verlenen aan de voetgangers die gebruik maken van de tijdelijke oversteekplaats.
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Maatregelen voor gemotoriseerd verkeer
Doorgaand verkeer in de Emiel Van Roeystraat en de Borgerhoutstraat blijft mogelijk. Wel vragen we om de snelheid te matigen in functie van de veiligheid van voetgangers, fietsers en de
arbeiders die er aan het werk zijn. In de Borgerhoutstraat wordt een parkeerverbod ingesteld
om de minimale doorgang van drie meter te garanderen. Het éénrichtingsverkeer in de Borgerhoutstraat blijft van kracht.
Ook ter hoogte van de tijdelijke oversteekplaats voor voetgangers in de Emiel Van Roeystraat
geldt een parkeerverbod, dit om de zichtbaarheid en de veiligheid van de zwakke weggebruikers niet in het gedrang te brengen.

Maatregelen voor werftransport
Werfverkeer is niet toegelaten op schooldagen tijdens de begin- en einduren van de scholen.
Meer info: 03 340 00 20 - mobiliteit@rijkevorsel.be

Beveilig jouw woning
tegen inbraak
Geef inbrekers geen vrij spel. Je kunt een
alarmsysteem plaatsen om jouw woning te
beveiligen, maar dat is al snel een hele investering. Met een aantal kleine maatregelen
kun je het inbrekers al flink moeilijk maken.

Tips om jouw woning te
beveiligen tegen inbrekers
Met deze eenvoudige maatregelen maak je
het inbrekers al heel moeilijk.
· Sluit steeds jouw woning wanneer je vertrekt en geef jouw huis een bewoonde indruk wanneer je er niet bent.
· Verstop jouw sleutels nooit onder de deurmat of in een bloempot.
· Hang jouw naam en adres niet aan jouw
sleutelbos.
· Zet dure spullen (gsm, laptop, televisie,
stereoketen, ...) uit het zicht. Zet de verpakking ervan niet zichtbaar op de
stoep. Noteer de serienummers van
·
de toestellen.
·
· Plaats nooit berichten over je reis·
plannen of waardevolle aankopen
·
op het internet.

Meer tips om jouw huis te beveiligen vind je
op de website besafe.be. Stel je vast dat er
in jouw woning werd ingebroken, neem dan
onmiddellijk contact op met de politie op
het nummer 101.

Politietoezicht tijdens
jouw afwezigheid
Ben je voor langere tijd afwezig of
ben je op reis ? Dan kun je aan de politie vragen om jouw woning tijdens
jouw afwezigheid in de gaten te houden. Deze dienst is bovendien gratis.
Wil je hiervan graag gebruik maken, surf dan naar de webpagina
www.rijkevorsel.be/vakantietoezicht.
Hier kun je een formulier downloaden dat je kunt bezorgen aan de
Lokale Politie Noorderkempen via
pz.noorderkempen@police.belgium.eu.

Meer
info

mobiliteit@rijkevorsel.be - 03 340 00 79
noodplanning@rijkevorsel.be - 03 340 00 28
www.hvztaxandria.be – 014 47 09 20
pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.eu - 03 340 88 50
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BOUWEN EN WONEN
Boegeroep voor hondenpoep
De meeste hondenbezitters geven niet enkel veel om hun huisdier, maar
ook om hun omgeving. Voor hen is het nooit teveel gevraagd om zich aan de
regels te houden, zoals die in het Uniform Gemeentelijk Politiereglement
werden vastgelegd. Zij weten dat het verboden is om uitwerpselen achter te
laten op openbaar domein en dat ze altijd een zakje bij zich moeten hebben.

hondenpoep.pdf

1

1/01/18

12:40

Toch komen er nog geregeld klachten bij het lokaal bestuur binnen over overlast van hondenpoep en dit op de meest verschillende locaties. Hierbij kunnen we ons enkel de bedenking maken dat wie een hond heeft en wie niet het fatsoen heeft om diens uitwerpselen te verwijderen
of de zakjes even te bewaren om dan in een vuilbak te gooien, misschien beter kan overschakelen naar een ander huisdier.

HONDEN WELKOM!
HONDENPOEP NIET!

Bedankt voor de medewerking!

SAMEN WERKEN WE AAN EEN PROPERE GEMEENTE

Honden aan de leiband, poep in het zakje
en in de vuilbak: meer vragen we echt niet…

Wegen, voetpaden, bermen, parken, speelpleinen of sportterreinen zijn openbaar domein en
dus geen eigendom van de persoon die er wandelt met zijn hond. Ze zijn toegankelijk voor iedereen en dus is het niet meer dan normaal dat we een beetje burgerzin aan de dag leggen, in
plaats van zelfzuchtig het afval, want dat is het uiteindelijk, achter te laten.
Ook horen we vaak de verzuchting dat er te weinig vuilbakken zijn. Het is echter niet doenbaar
om op alle locaties waar veel wandelaars komen, afvalbakken te zetten. En dit gaat niet enkel
om de aankoop van het materiaal, maar er is ook personeel nodig dat voor de frequente lediging
ervan moet instaan.
Hondenbezitters die hardleers zijn, lopen grote kans om gesanctioneerd te worden met een
GAS-boete die tot € 350 kan oplopen.
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Zonneregio Kempen: zonder
zorgen zonnepanelen op je
dak met Campina Energie
Slechts 7 % van de voor zonnepanelen geschikte daken wordt momenteel benut.
Daarom lanceert de lokale burgercoöperatie
Campina Energie het project ‘Zonneregio
Kempen’, goed voor onafhankelijk deskundig
advies op maat in combinatie met gunstige
prijzen voor je zonnepanelen. Alle eigenaars
of (ver)huurders van woningen en appartementen in de Kempen kunnen deelnemen.
Voor inwoners met een laag inkomen zoekt
Campina Energie naar formules zodat zij ook
kunnen deelnemen. Benieuwd of jouw dak
geschikt is ? Kijk het na op de zonnekaart via
www.energiesparen.be/zonnekaart.

Hoe doe ik mee ?
· Vul het inschrijvingsformulier in op de
website www.zonneregiokempen.be of
bel 014 94 40 41 en plan een afspraak.
· Op het door jou gekozen moment belt een
medewerker van Campina Energie je op.
· Je ontvangt een persoonlijk voorstel dat
rekening houdt met je huidig en toekomstig elektriciteitsverbruik, oriëntatie en
toestand van je dak.
· Nog steeds geïnteresseerd ? Eén van de
door Campina Energie geselecteerde firma’s komt langs voor de opmaak van een
detailofferte.
· Akkoord met de offerte ? De geselecteerde
firma plaatst de installatie (gemiddeld
binnen de tien weken).
· Tot slot zorgt Campina Energie voor de kwaliteitscontrole en nodige documentatie.

3. Je krijgt een gunstige prijs. Je installatie is
tussen de zes en tien jaar terugverdiend.
4. Je krijgt heldere garanties op de zonnepanelen en omvormer.
5. Wie inschrijft heeft binnen de maand een
offerte en drie maanden later zonnepanelen op het dak.
6. Campina Energie is je aanspreekpunt in
geval van problemen.

Investeren in zonnepanelen
loont extra in 2020
Binnen de vijftien jaar zal elke woning worden uitgerust met een digitale meter. De
uitrol verloopt stapsgewijs. Als je vóór 31
december 2020 zonnepanelen plaatst, is het
principe van de terugdraaiende teller automatisch van toepassing voor vijftien jaar. Via
de terugdraaiende teller kun je de stroom
die je opwekt maar niet meteen gebruikt, op
een later tijdstip dat jaar gebruiken.
Zonneregio Kempen draagt bij aan de doelstelling van Kempen2030, het streekproject
met de ambitie om 40 % CO2 te besparen tegen 2030 in alle Kempense gemeenten. Heb
jij ook een klimaatproject dat bijdraagt aan
Kempen2030 ? Stuur dan een e-mail naar
kempen2030@iok.be en misschien wordt
jouw project ook in de kijker gezet.
Meer info:
· www.campinaenergie.be

Zes redenen om deel te nemen
1. Je krijgt onafhankelijk en deskundig advies van Campina Energie.
2. De zonnepanelen en geselecteerde firma’s
voldoen aan hoge technische en kwaliteitsvereisten.
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BOUWEN EN WONEN
LED-borden aan invalswegen
Je hebt ongetwijfeld al de nieuwe LEDborden in het straatbeeld zien verschijnen.
Deze multifunctionele borden kunnen als
lichtkrant werken, uiteraard voor beknopte
boodschappen, maar zijn in de eerste plaats
snelheidsborden.
Zo registreren ze de snelheden van de voertuigen in twee richtingen en geven een goed
beeld van zowel het aantal voertuigen als
het type voertuig dat via deze weg de gemeente binnenkomt of buitenrijdt. Meestal
zullen de schermen dan ook de snelheden
tonen, waarbij we moeten benadrukken dat
boven de 70 km/uur er geen weergave zal
zijn van de snelheid. Dit om snelheidsduivels die eens willen zien hoe hoog ze kunnen
‘scoren’, te ontmoedigen.

Subsidie voor
bewoonde zwaluwnesten
Broedt er een boerenzwaluw in je stal ?
Hangt er een bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot ? Dan wordt jouw gastvrijheid
beloond met een subsidie.

Voorwaarden
· Je doet een aanvraag voor 16 juni.
· Je gebruikt geen chemische insectenbestrijders in de onmiddellijke omgeving
van de zwaluwnesten.
· Je spaart de nesten bij het schoonmaken
van de stallen/gebouwen waar de nesten
zich bevinden.
· Je gebruikt geen lakverven op de muren
of het plafond, in de nabijheid van de nesten.
· Je gebruikt enkel een natuurlijk product
als je muren of plafond kalkt in nabijheid
van de nesten.
· In de stallen/gebouwen voorzie je voldoende openingen om de toegang voor
zwaluwen mogelijk te maken.
· Je neemt de nodige maatregelen zodat de
nesten niet bereikbaar zijn voor katten of
andere dieren.
Het aantal bewoonde zwaluwnesten zal ter
plaatse worden vastgesteld door een zwaluwkenner.

Bedrag van de premie
Huiszwaluw - boerenzwaluw
· € 25 per jaar voor één bewoond nest
· € 30 per jaar voor twee of drie bewoonde
nesten
· € 40 per jaar voor vier of vijf bewoonde
nesten
· € 50 per jaar vanaf zes bewoonde nesten
Gierzwaluw
· € 30 per jaar bij minder dan vijf bewoonde nesten
· € 50 per jaar vanaf vijf bewoonde nesten
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Vraag de premie online aan
Op www.rijkevorsel.be/zwaluwpremie kun
je jouw aanvraag online indienen. Heb je
vragen, neem dan contact op met de dienst
milieu:
milieudienst@rijkevorsel.be
of
03 340 00 23.

Werken aan brug 7
vanaf 2 juni
Vanaf dinsdag 2 juni voert Artes in opdracht
van De Vlaamse Waterweg herstellingswerken uit aan brug 7 tussen de Looiweg en
de Gansheideweg. Door de werken zal het
wegverkeer tijdelijk onderbroken zijn. Voor
gemotoriseerd verkeer, fietsers en voetgangers is er een lokale omleiding voorzien. Het
einde van de werken is voorlopig gepland op
vrijdag 5 juni. De duur van deze onderbreking kan verkort of verlengd worden naargelang de vordering van de werken.

Inzameling landbouwfolie
Op 16 en 23 juni 2020 zal het lokaal bestuur
opnieuw een inzamelronde van landbouwfolie organiseren. Aan de inwoners van Rijkevorsel wordt de mogelijkheid geboden om
op deze dagen, gratis, landbouwfolie aan te
leveren op het recyclagepark onder de volgende voorwaarden:
· de folies worden afzonderlijk aangeboden
in twee ondersoorten:
− op dinsdag 16 juni kuilfolie en zakgoed:
landbouwfolie dikker dan 0,10 mm zoals kuilfolie, kunstmestzakken, veevoederzakken, kalvermelkzakken, ...
− op dinsdag 23 juni wikkelfolie: landbouwfolie dunner dan 20 micron, wikkel- of stretchfolie van gras- of hooibalen
· de folie wordt op het recyclagepark aangeleverd (enkel op deze data) tijdens de
openingsuren

Het recyclagepark is enkel toegankelijk via
een toegangskaart. Hou rekening met de beperkingen voor de aanlevering: de maximale
lengte van voertuigen is 9,5 meter, dit is een
voertuig inclusief aanhangwagen. Buiten dit
formaat kan er niet gewogen worden en bijgevolg wordt de toegang tot het recyclagepark ontzegd.
Volgende materialen zijn niet toegelaten:
· netten, zeilen, autobanden, harde kunststoffen, tuinbouwfolie en geperforeerde
folie, nopjesfolie, bigbags, koorden en
touwen, oogstresten, zand
· de folie dient bezemschoon te zijn
· de folie moet aangeleverd worden in bundels (circa 50 kg, maar minder mag ook)
· samenbinden kan met een strip landbouwfolie (geen touw)
· de folie mag niet eindeloos lang zijn
Om van deze dienstverlening gebruik te kunnen maken moet je vooraf inschrijven. Dit
kan via milieudienst@rijkevorsel.be met
vermelding van naam, adres, telefoonnummer, soort en hoeveelheid folie die je wil
aanleveren. Inschrijven doe je ten laatste
op 10 juni 2020.
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BOUWEN EN WONEN
procedure
een
volledigheidsonderzoek
plaatsvindt, om na te gaan of jouw dossier
volledig is. Dat duurt ongeveer 30 dagen.
Daarna pas begint de aanvraagprocedure.

De omgevingsvergunning:
procedures en duurtijd
De procedures van de
omgevingsvergunning
De procedures van de omgevingsvergunning
zijn vastgelegd in het omgevingsvergunningsdecreet en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.

Na het afleveren van de beslissing zal je die
beslissing ook nog moeten bekendmaken
(aanplakken) en ook dat duurt nog 30 dagen.
Pas daarna kun je met de werken beginnen.

Gewone procedure
Bij een gewone procedure valt de beslissing binnen een termijn van 105 dagen na
het volledig en ontvankelijk verklaren van
het dossier, tenzij een advies van een omgevingsvergunningscommissie (OVC) vereist is.
In dit geval moet binnen een termijn van 120
dagen een beslissing genomen worden.

Er bestaan twee soorten procedures: de ‘gewone’ procedure en de ‘vereenvoudigde’
procedure. Het verschil tussen beiden is
enerzijds de beslissingstermijn (twee of
vier maanden) en anderzijds het al dan niet
verplicht organiseren van een openbaar onderzoek. Bij dossiers met een gewone procedure is een openbaar onderzoek nodig.
Hou er ook rekening mee dat er vóór elke

In bepaalde gevallen kan deze termijn éénmalig verlengd worden met 60 dagen:
· als de wijziging van de aanvraag heeft geleid tot een tweede openbaar onderzoek
en een nieuwe adviesronde (de ‘administratieve lus’)
· als de vergunningsaanvraag wegenwerken
omvat waarover de gemeenteraad bevoegd is

Samenvatting procedures
		
· Indienen dossier

Gewone procedure
dag 0

Vereenvoudigde procedure
dag 0

· Onderzoek volledig en ontvankelijkheid

30 dagen

30 dagen

· Beslissing door college van burgemeester
en schepenen na organisatie openbaar onderzoek,
inwinnen noodzakelijke adviezen,
onderzoek van het dossier

105 dagen of
120 dagen indien
advies OVC vereist is

60 dagen
(geen organisatie
openbaar onderzoek)

· Beroepsperiode
		

30 dagen vanaf
aanplakking

30 dagen vanaf
aanplakking

· Na afloop van de beroepsperiode

aanvang werken

aanvang werken

· Totale periode
		
		

ongeveer 165 dagen of
180 dagen indien
advies OVC vereist is

ongeveer 120 dagen
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Vereenvoudigde procedure
Bij een vereenvoudigde procedure valt de
beslissing binnen de 60 dagen na het volledig
en ontvankelijk verklaren van het dossier, en
is er geen openbaar onderzoek.
Welke aanvragen via de vereenvoudigde procedure kunnen, is geregeld in hoofdstuk 3,
artikels 11 en 13 van het uitvoeringsbesluit
omgevingsvergunning. Dit kun je ook terugvinden via de website van de gemeente Rijkevorsel.

Digitaal of analoog

Meer info:
· www.rijkevorsel.be/omgevingsvergunning
· www.rijkevorsel.be/bouwen-en-wonen

Openbare verkoop voertuigen
In samenwerking met I&O-auctions zal het
lokaal bestuur overgaan tot de openbare
verkoop van twee voertuigen, met name een
Peugeot 406 uit 2001, die altijd als dienstwagen voor het gemeentepersoneel werd
gebruikt en een Volvo vrachtwagen uit 2002.

In de meeste gevallen ben je verplicht om
jouw aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook
een aantal zaken. Je hoeft jouw dossier niet
meer in meerdere exemplaren af te drukken. Je kunt steeds terecht op het omgevingsloket om de stand van zaken van jouw
dossier te raadplegen. Alle communicatie
tussen jou en de overheid verloopt digitaal.
De volgende aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen worden verplicht digitaal ingediend: aanvragen, verzoeken of ambtshalve initiatieven of meldingen
met betrekking tot:
· Vlaamse projecten
· provinciale projecten
· projecten waarbij de medewerking van
een architect verplicht is
· de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de
tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1
van het Decreet Algemeen Milieubeleid
· het verkavelen van gronden
· het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als
deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt
Alle andere projecten kunnen nog analoog
worden ingediend. Toch raden we aan om
zoveel mogelijk gebruik te maken van het
omgevingsloket.

De verkoop zal via een online veiling gebeuren. Bieden kan van 27 mei tot 17 juni op de
website www.io-auctions.com.

· omgeving@rijkevorsel.be - 03 340 00 20
· technische.dienst@rijkevorsel.be - 03 340 00 20

Meer
info
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VRIJE TIJD
Aster Berkhof wordt in juni 100 jaar
Onze ereburger Aster Berkhof wordt op 18 juni 100 jaar oud. Een gebeurtenis
die we uiteraard niet zomaar aan ons kunnen laten voorbij gaan.

De auteur van exact 101 boeken werd op 18 juni 1920 in Rijkevorsel geboren als Lodewijk Van
Den Bergh. Hij volgde lager onderwijs in de gemeenteschool waar zijn vader hoofdonderwijzer en zijn moeder onderwijzeres was. Daarna zat hij op internaat in Het Klein Seminarie te
Hoogstraten waar zijn prille schrijverstalent werd opgemerkt en gestimuleerd. Reeds in zijn
jeugd voelde hij zich onbehaaglijk bij het grote verschil in welstand tussen zijn wereld en die
van de andere jongens. Dit onbehaaglijk gevoel is hem zijn hele leven bijgebleven en zo kwam
hij met zijn pen in opstand tegen onrechtvaardigheid. Later is hij in Leuven afgestudeerd in de
Germaanse filologie en werd hij doctor in de wijsbegeerte.
In een interview voor Gazet van Antwerpen lazen we onlangs nog dat Aster Berkhof erg verknocht
was aan Sint-Jozef. Hij is opgegroeid in een fraaie herenwoning aan het kanaal. Daar trok hij
zich vaak terug op de zolderkamer van het huis waar hij door het raam een weids uitzicht had op
de omgeving. Het zou het begin zijn van zijn latere drang om de wereld te ontdekken. Hij heeft
immers ook nog de tijd meegemaakt dat de boten op het kanaal werden voortgetrokken door
paarden. Het boek ‘Mandra Gorres’ gaat over het harde leven rond de steenfabrieken destijds.
Veel goede herinneringen heeft hij ook aan de Brass Band Condor waar hij saxofoon speelde en
goede vrienden aan overhield. Na de repetities bleven ze hangen in het café waar hij blijkbaar
al zeer veel boeiende verhalen te vertellen had.
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De faam van Aster Berkhof in Sint-Jozef rees tot een ongekende hoogte toen hij in 1956 huwde
met de toenmalige tv-coryfee Nora Steyaert. De plechtigheid werd uitgezonden op tv en het
hele dorp zat voor de weinige toestellen die er toen waren. Na zijn huwelijk verliet hij definitief ons dorp. De schrijver zou dan grote reizen gaan maken. “Door veel te reizen verken je in
feite jezelf en schrijven wordt dan een middel om de wereld op een kritische wijze te verduidelijken”, geeft hij aan. Aanvankelijk trok hij door West-Europa om vervolgens Noord-Afrika,
Noord-Amerika en Mexico te bezoeken. In 1955 maakte hij een wereldreis van twee maanden
waarin hij probeert in contact te komen met primitieve volkeren.
Al die reizen zijn terug te vinden in zijn reportages, verhalen en romans. Het boek ‘Het huis
van Mama Pondo’ (1971) slaat in Vlaanderen in als een bom. Het boek ontstond tijdens zijn reis
doorheen Zuid-Afrika en is de neerslag van zijn verontwaardiging over het apartheidsregime van
de blanke bestuurders. Maar eerder is hij vooral doorgebroken met zijn boek ‘Veel geluk, professor’ (1947), een heel ontspannend boek dat vele herdrukken beleefde en bewerkt is geweest
als tv-feuilleton. Als schrijver was hij in verschillende genres actief. Pure ontspanningsboeken,
jeugdboeken (onder het pseudoniem Piet Visser), misdaadverhalen, literaire romans en reisverhalen zijn een greep uit zijn werk. Aster werd bekroond met verschillende prijzen. In 2013
ontving hij nog de ‘Hercule Poirot Oeuvreprijs’.

© May Vermeiren

Op 23 oktober 2004 wordt hij ereburger van Rijkevorsel. Deze oorkonde hangt nog steeds bij
hem aan de muur en vervult hem met trots. De bibliotheek van Sint-Jozef Rijkevorsel is genoemd naar de schrijver. Sinds 1 januari 2020 is dit enkel nog een schoolbibliotheek. Verder is er
een Aster Berkhofpad dat langs zijn geboortehuis en belangrijke locaties uit zijn boeken loopt.
En we mogen zeker het Aster Berkhofmuseum niet vergeten.
In 2013 schrijft de 93-jarige Aster Berkhof nog twee thrillers ‘bij wijze van afscheid aan de
literatuur’. Deze twee romans ‘Aline & De Marmeren Meiden’ worden in één boek uitgebracht
bij de uitgeverij Houtekiet. Momenteel verblijft de schrijver in een woonzorgcentrum in het
Antwerpse. Jammer genoeg heeft hij in het voorjaar afscheid moeten nemen van zijn grote
liefde Nora.
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VRIJE TIJD
Karel Michielsen, oud-bibliothecaris van Rijkevorsel, heeft aan de hand van foto’s en unieke
teksten een boek geschreven met als titel ‘Aster Berkhof 100 jaar nieuwsgierigheid’. Het woord
vooraf is geschreven door collega en dorpsgenoot Leo Pleysier. Het boek bevat talrijke foto’s
van Rijkevorselnaren zoals Xavier Rombouts, May Vermeiren, Mia Uydens en Bart Huysmans.
Verder zijn er in het boek verschillende afbeeldingen te zien van materialen afkomstig uit het
Aster Berkhofmuseum. Kortom, een uniek boek dat een waardig huldebetoon vormt voor de
eeuweling Louis Van Den Bergh alias Aster Berkhof. Dit boek zal in de collectie van de Leo Pleysierbibliotheek worden opgenomen.
Ook de Rijkevorselse kinderen worden uitgenodigd om de 100ste verjaardag van Aster Berkhof
op 18 juni 2020 mee te vieren. Aan hen willen we vragen om een mooie raamversiering te maken
ter ere van zijn verjaardag. Vanaf 1 juni 2020 kun je een kleurplaat downloaden op de gemeentelijke website. Een eigen creatie maken kan uiteraard ook. Het zou tof zijn om in het hele
dorp mooie, kleurrijke ramen tegen te komen tijdens de maand juni. Dat maakt de verjaardag
van onze eeuweling eens zo mooi en uniek. Stuur ook zeker een foto van je raamversiering door
naar bibliotheek@rijkevorsel.be. Wie weet win jij wel één van onze mooie prijzen.

In samenwerking met Erfgoedcel Noorderkempen organiseert het lokaal bestuur een openluchttentoonstelling ‘100 jaar Aster Berkhof’ in Sint-Jozef vanaf 15 juni 2020 tot en met 31 augustus 2020. Er zullen verschillende banners ‘100 jaar Aster Berkhof’ worden tentoongesteld op
verschillende plaatsen op en rondom de kerk van Sint-Jozef. Via deze tentoonstelling krijg je
een overzicht van het werk en leven van Aster Berkhof gebaseerd op originele stukken uit het
Aster Berkhofmuseum en klank en beeldfragmenten uit het VRT-archief. Je zal een tijdlijn kunnen volgen doorheen het leven van de auteur. En dit vanaf zijn paradijselijke kinderjaren tot
doctor in de filologie, creatieve duizendpoot en van jong gepensioneerde tot eeuweling. Met
de erfgoedapp kun je de QR-codes scannen die je tegenkomt op de tijdlijn. Zij geven je extra
informatie bij de tentoonstelling.
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Afhaalpunt
Leo Pleysierbibliotheek

tot 19.30 uur. Het precieze uur wordt meegedeeld door de medewerkers van de bibliotheek.

De Leo Pleysierbibliotheek is nog gesloten
voor bezoekers, maar er wordt wel een afhaalpunt georganiseerd. Wil je materialen
ontlenen van de bib ? Dan kan dit enkel op
afspraak. Volg de richtlijnen goed op !

De bestelde materialen worden vervolgens
in papieren zakken op naam verpakt en op
het afgesproken tijdstip buiten uitgestald op
een tafel vlakbij de ingang van de Leo Pleysierbibliotheek.

Materialen aanvragen

We zien er nauw op toe dat er tussen elke
afspraak voldoende tijd zit, zodat leners
elkaar niet moeten kruisen. Daarom vragen
we om stipt aanwezig te zijn op het aan jou
meegedeelde tijdstip.

Aanvragen doe je bij voorkeur via e-mail
(bibliotheek@rijkevorsel.be), maar kan ook
telefonisch.
Vermeld bij jouw aanvraag duidelijk volgende zaken:
· jouw naam
· jouw lidkaartnummer
· de titels en auteurs van de materialen die
je wil ontlenen
· je mag maximum tien items per lenerskaart ontlenen.

Ophalen materialen op afspraak
Er wordt enkel op afspraak gewerkt: de afhaling gebeurt op een weekdag tussen 9.00
en 12.00 uur of op maandagavond van 17.30

Terugbezorgen materialen
Het terugbrengen van boeken doe je via de
boekenschuif aan de voorzijde van de Leo
Pleysierbibliotheek.
Ingeleverde boeken worden ontsmet en vier
dagen in quarantaine gehouden, weg van de
collectie.
Voorlopig is de uitleentermijn van alle uitgeleende materialen verlengd tot 15 juni. Uiteraard mag je de boeken vroeger inleveren
via de boekenschuif.
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VRIJE TIJD
Skate- en sportpark Sonsheide

Nood aan een luisterend oor ?

Het lokaal bestuur wil nogmaals een aantal
punten onder de aandacht brengen over het
sport- en skatepark op de Sonsheide.

Het zijn gekke tijden ... Veel jongeren vervelen zich en beginnen stilaan ook het contact met vrienden, familie, klasgenoten, ...
te missen.

Van de gebruikers wordt het nodige respect
voor de omgeving gevraagd. Dit wil zeggen
het afval deponeren in de daarvoor voorziene afvalbakken en de aanwezige infrastructuur gebruiken op de juiste manier. Respect hebben voor de natuur en de bestaande
omheining, ook die van de buurtbewoners.
Dus niet wildplassen, niet op de aardewal
lopen, ...
We willen er nog eens op wijzen dat er wel
degelijk openingsuren gelden op het skateen sportterrein en dat met aandrang gevraagd wordt om deze te respecteren. Tot
30 september is het skate- en sportpark
Sonsheide geopend van 9.00 tot 21.00 uur
Dit betekent dat er voor 9.00 uur ’s morgens
en na 21.00 uur ’s avonds niemand meer mag
gebruik maken van het skate- en sportpark.
Aan de ouders vragen we om de kinderen en
jongeren hierop attent te maken, zodat het
skate- en sportpark een aangename plaats
blijft om als jongere je sport te kunnen beoefenen, maar dat ook de buurt kan genieten van mooie zomerse avonden !

Lokaal bestuur Rijkevorsel en Arktos vzw wil
er voor alle jongeren zijn. Heb je bepaalde
vragen ? Of gewoon nood aan een luisterend
oor ? Twijfel niet en neem zeker contact op
met Evelien via haar Instagrampagina ‘Evelien Arktos’ of via de Facebookpagina ‘moveit Rijkevorsel’.

Geen Piepeloeren dit jaar
Het jaarlijkse fietsevenement ‘Piepeloeren
in Veussel’ zal dit jaar jammer genoeg niet
plaatsvinden. De activiteit van Toerisme Rijkevorsel was gepland op zondag 5 juli, maar
werd geannuleerd omwille van de huidige
coronacrisis.
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Wat met Kiekeboe
deze zomer
Steeds vaker krijgen we de vraag hoe de
opvang tijdens de zomervakantie er uit zal
zien. Gaat speelpleinwerking Kiekeboe zijn
25ste jaargang tegemoet ? Worden de kinderen per locatie opgevangen in de Kinderclub
centrum en Sint-Jozef ?

Blijven fietsen allemaal
Tijdens de lockdown zijn we met z’n allen
massaal beginnen fietsen. De Vlaming heeft
zijn fiets ontdekt. Niet alleen om te ontspannen, maar ook voor functionele verplaatsingen, zoals boodschappen doen.
We grijpen deze kans om iedereen aan te
moedigen om te blijven fietsen. Tenslotte
zijn we met z'n allen al heel goed bezig ! En
waarom binnenkort ook niet gewoon naar je
werk of naar school fietsen? Jij morgen ook ?

Zoveel voordelen
Wie dagelijks fietst voelt zich fitter, energieker en is beter gezind. Je hoofd is al helemaal leeggemaakt als je ’s avonds weer thuis
komt en je dagelijkse beweging heb je ook
gehad. Geen file en parkeerstress meer. En
nu er minder auto's op de baan zijn, is het
ook een pak aangenamer om te fietsen. Dus
hoe meer mensen blijven fietsen, hoe leuker
het wordt voor iedereen.

Jammer genoeg kunnen wij deze vragen bij
het ter perse gaan van deze editie nog niet
beantwoorden. Alles hangt af van de beslissingen die de Veiligheidsraad ondertussen
heeft genomen of nog dient te nemen. Van
zodra wij meer weten over deze beslissingen, kunnen we ons opvangplan verder uitwerken en zal dit ook duidelijk gecommuniceerd worden.
We willen dan ook aan alle ouders vragen om
nog even geduld te hebben. Deze uitzonderlijke tijden vragen uitzonderlijke oplossingen en soms kosten die wat meer tijd om op
een goede en veilige manier uit te werken.

·
·
·
·
·

bibliotheek@rijkevorsel.be - 03 340 00 50
cultuur@rijkevorsel.be - 00 340 00 52
jeugd@rijkevorsel.be - 03 340 00 55
sport@rijkevorsel.be - 03 340 00 54
toerisme@rijkevorsel.be - 03 340 00 53

Meer
info

Bedankt voor jullie begrip.
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#2310
Vereniging in de kijker

Handboog Sint-Sebastiaan

Wie zijn jullie en
wat doen jullie ?
Wij zijn de oudste en minst bekende sportvereniging van Rijkevorsel. Bij onze vereniging
wordt er met pijl en boog op doel geschoten.
Je kunt bij ons met elk type handboog schieten, dit zowel recreatief als in wedstrijdverband. Dit gebeurt indoor op afstanden van
18 en 25 meter, en outdoor van 10 tot 70
meter. We organiseren ook wedstrijden in de
natuur, zoals een nagebootst jachtparcours
met 48 doelen waar er geschoten wordt op
namaakdieren in kunststof. Daarnaast zijn er
ook nationale schietingen, interlands, een
Vlaams- en Belgisch kampioenschap.

Geef een korte geschiedenis
van de vereniging
In gildegeschriften hebben wij kunnen lezen
dat de schuttersgilde Sint-Sebastiaan Rijkevorsel aan het schietspel in 1423 te Westmalle heeft deelgenomen. Met zekerheid
kunnen we dus teruggaan tot de vijftiende
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eeuw. Voor de Tweede Wereldoorlog waren
we op verschillende locaties gehuisvest,
waardoor er vele geschriften verloren zijn
gegaan. In 1946 was de gilde gevestigd bij
Kej en Jef Van Loon, recht over de kerk. Later bij Jeanne Fort en Jos Van den Eijnden.
Toen hun café stopte, was er de verhuis naar
de Helhoek in het duivenlokaal van Milleke
Embrechts. Na zijn overlijden verhuisden we
in 1980 naar De Wissel en vanaf 1985 heeft
de club noodgedwongen zijn activiteiten
buiten het dorp moeten organiseren, in SintLenaarts en Westmalle. Dit was een onhoudbare situatie. Toen kwam de mogelijkheid
om klaslokalen van de oude staatsschool aan
te schaffen. Aan het toenmalige gemeentebestuur werd gevraagd om op de grond achter de oude pastorij eigenhandig een schutterslokaal te mogen plaatsen. Dit gebeurde
tussen 1992 en 1994, zodat we in 1995 onze
intrek konden nemen in het nieuwe schutterslokaal. Dat zich bevindt in de Oude Pastorij, Dorp 47.

Hoe zit jullie werking in elkaar ?
Wij zijn een vereniging aangesloten bij de
handboogliga HBL, gilde Midden-Zuiderkempen. Momenteel zijn er 65 schutters actief
in onze vereniging. Trainingen gaan telkens
door van dinsdag tot en met donderdag. De
jeugd en beginners trainen apart van de gevorderden. Als het weer het toelaat, kan er
ook buiten getraind worden. Op sport- en recreatiezone Sonsheide hebben wij vanaf dit
jaar een terrein ter beschikking, weliswaar
enkel tijdens de trainingsuren. Hier kunnen
dan trainers ingezet worden die opgeleid zijn
door Sport Vlaanderen. Om dit alles in goede
banen te leiden is er een goede samenwerking tussen een aantal mensen nodig.

Vanaf welke leeftijd
kun je lid worden ?
Iedereen vanaf 8 jaar die zelf een boog kan
spannen is welkom. Ons jongste lid is 8 en
het oudste actieve lid is 84 jaar.

Wat zijn de belangrijkste
evenementen ?
Jaarlijks zijn er een aantal evenementen
waar we aan meedoen:
· gildewedstrijd, terrein Bavelstraat
· internationale fieldwedstrijd, terrein Kievitsheide
· konings- en prinsenschieting De Kempen
· halloweenschieting
· worstenschieting
· kippen- en konijnenschieting
· paaseierenschieting

met bondschieting ‘De Kempen’ en voor gildeschietingen met ‘Midden-Zuiderkempen’.

Wat zijn de mooiste momenten
uit de geschiedenis ?
We kijken met veel plezier terug op een aantal hoogtepunten:
· Inhuldiging van ons eigen clublokaal met
het terug opstarten van de gilde-activiteiten en aankoop nieuwe vlag
· Het inrichten van wedstrijden ‘BelgiëHolland’ en verschillende bondenkampen
· Het winnen van het ploegenklassement
Midden-Zuiderkempen
· Overwinning in de ‘Beker Westerbond’ en
behalen van de ‘Rozenbeker’
· Clubleden die kampioenschappen winnen
in elke discipline van het handboogschieten

Wat moet je doen
om lid te worden ?
Bij SSR ervaar je het ‘Robin Hood-gevoel’
om te schieten met een handboog. Kom eens
langs tijdens de training of neem contact op
via e-mail. Wij geven initiaties aan clubs en
verenigingen. Onze club heeft oefenbogen
ter beschikking. Het is niet nodig om meteen
materiaal aan te kopen.

Wie nomineren jullie
als volgende vereniging ?
Heemkundige kring Rijkevorsel vzw. Omdat
wij enkel kunnen leren uit het verleden, is
het werk van deze vereniging zeer belangrijk.

Werken jullie samen met
andere verenigingen ?
Handboogschieten is een Olympische discipline en aangezien er nationale en internationale kampioenschappen plaatsvinden, zijn
wij aangesloten bij de handboogliga HBL.
Omdat niet iedereen met dezelfde ambities
aan boogschieten wil doen, kun je bij ons ook
enkel trainen of in de regio aan wedstrijden
mee schieten. Hiervoor werken wij samen

Handboog Sint-Sebastiaan Rijkevorsel (SSR)
·
·
·
·
·

Hoofdactiviteit:
Aantal jaren actief:
Aantal leden:
E-mail:
Website:

handboogschieten
600 jaar
65 leden
jefennik@telenet.be
Facebookpagina SSR Rijkevorsel
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#2310
Volk van
Veussel

Anne Matthé op stage in Rwanda
Anne Matthé, studente audiologie, deed dit jaar haar stage in het
buitenland, meer bepaald in Rwanda. Vanuit het lokaal bestuur kon ze
voor deze reis rekenen op een financiële tussenkomst in het kader van
ontwikkelingssamenwerking. Ze ging graag in op onze vraag om een
reisverslag over te maken over deze bijzondere reis.

Toen ik hoorde over het project dat liep in Rwanda, was ik hier erg in geïnteresseerd. Na lang
twijfelen heb ik uiteindelijk de stap gezet om me hiervoor aan te melden. Samen met één andere student vertrok ik voor twee maanden, met een klein hartje, naar Rwanda.
Het viel al meteen goed mee. Rwanda is een heel mooi land met veel natuur. De mensen zijn
heel vriendelijk en behulpzaam. Ik logeerde met de andere student bij zusters in een klooster
in de hoofdstad, Kigali, en voelde me al meteen thuis. Zij hebben ons de eerste dagen goed
op weg geholpen. Via het klooster leerden we ook snel andere Vlaamse studenten kennen. Het
bleek een gekende plek te zijn onder Vlaamse studenten.
Ik deed stage in een ziekenhuis, waar ik gehooronderzoeken afnam. Daarnaast werkte ik mee
aan een project in een dovenschool. Het is de enige kleuterschool voor dove en slechthorende
kleuters in Rwanda. We hebben het gehoor getest van de jongste leerlingen om te kijken of ze
geholpen konden worden met een hoortoestel. Het leuke aan het project was het contact met
de kinderen. De communicatie verliep wat moeilijk. De kinderen gebruiken de Rwandese gebarentaal die ik spijtig genoeg niet kende. Maar ze waren daarom niet minder enthousiast om met
ons mee te werken. Het geld dat ik kreeg, werd gebruikt om passende oorstukken en andere
materialen te voorzien. Zo kon elk kind dat het nodig had, een passend hoortoestel krijgen.
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In het weekend was ik vrij en hebben we samen het land ontdekt. Rwanda staat bekend om
zijn duizend heuvels of ‘le pays des mille collines’. Er zijn verschillende nationale parken. Ik
bezocht Lake Kivu en het safaripark Akarega. Er stonden nog een aantal andere tripjes op het
programma als Covid-19 hier geen stokje voor zou gestoken hebben.
Daarnaast heb ik Kigali verder kunnen ontdekken. Het is een stad waar tal van eet- en drinkgelegenheden zijn, die allemaal makkelijk te bereiken zijn met de motortaxi’s. Daarnaast is
het Genocide Memorial iets wat erbij hoort als je het land bezoekt, al is het erg aangrijpend.

Wat me het meest is bijgebleven is toch de levenswijze. ‘No stress’, zo kan ik de levenswijze
daar wel goed omschrijven en dat herhalen de Rwandezen zelf graag. Op sommige momenten
was dit ontzettend frustrerend en op het onbegrijpelijke af. Als ik na drie uur wachten op mijn
visum, naar huis gestuurd werd zonder visum omdat er nog een document nodig was. Dan besefte ik pas hoe goed hier in België alles (meestal) geregeld is. Maar anderzijds hebben ze vaak
gelijk en deed het deugd om eens een beetje minder gehaast door het leven te gaan.
Spijtig genoeg kwam er vroegtijdig een einde aan onze reis. We moesten terugkeren omdat
Rwanda de grenzen zou sluiten in de strijd tegen Covid-19. Er was geen zekerheid over wanneer
deze terug open zouden gaan. Er kwam een nogal abrupt einde aan het project en de reis. Ze
hebben in Rwanda snel streng opgetreden om de verspreiding tegen te gaan. Ik zou toch graag
op een goede manier mijn reis afmaken als dit mogelijk is en het land verder ontdekken zoals
ik gepland had.
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OPENINGSUREN
College van burgemeester en schepenen - vast bureau
Het is mogelijk om een persoonlijke afspraak te maken met de leden van het schepencollege - vast bureau.
Voor een afspraak in het gemeentehuis of in GC Sint-Jozef neem je contact op via onderstaande gegevens.
Dorien Cuylaerts

burgemeester

N-VA

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

Bob Van den Eijnden 1ste schepen

CD&V

03 340 00 05 - bob.vdeijnden@skynet.be
beleidsdomeinen:
omgeving (ruimtelijke ordening
en milieu), openbare werken,
land- en tuinbouw en
huisvesting-wonen

Karl Geens

2de schepen

N-VA

0473 80 56 98 - karl.geens@n-va.be
beleidsdomeinen:
cultuur, bibliotheek, erfgoed,
mobiliteit, communicatie,
financiën-begroting, feestelijkheden
en erediensten

Nathalie Cuylaerts

3de schepen

N-VA

Nathalie Stoffelen

4de schepen

N-VA

Bert Vangenechten

5de schepen

N-VA

0496 50 10 80 - nathalie.cuylaerts@n-va.be
beleidsdomeinen:
lokale economie, middenstand,
kinderopvang, kind en gezin,
ontwikkelingssamenwerking,
gelijke kansen en jeugd

0497 50 98 05 - nathalie.stoffelen@n-va.be
beleidsdomeinen:
sport, personeel, onderwijs,
toerisme, Europese aangelegenheden
en dierenwelzijn
0497 92 19 01 - vbnva@telenet.be
beleidsdomeinen:
voorzitter bijzonder comité
sociale dienst, sociale zaken,
tewerkstelling, informatica
en energie

Openingsuren diensten: situatie voor afkondiging maatregelen corona
Gemeentehuis - Molenstraat 5
maandag t.e.m. vrijdag
maandag
woensdag

9.00 - 12.00 uur
15.30 - 19.30 uur
13.00 - 15.30 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

Sector vrije tijd - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag t.e.m. vrijdag
maandag
woensdag

9.00 - 12.00 uur
15.30 - 19.30 uur
13.00 - 15.30 uur

Leo Pleysierbibliotheek - Hoogstraatsesteenweg 19
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00
10.00 - 12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

13.00 - 17.00 uur

13.00 - 17.00 uur

18.00 - 20.00 uur
18.00 - 20.00 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

Sociale dienst - Prinsenpad 27
maandag t.e.m. vrijdag
maandag
woensdag

Sociale dienst GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
dinsdag
donderdag

Juridische dienst OCMW - Prinsenpad 27
donderdag

9.00 - 12.00 uur
15.30 - 19.30 uur
13.00 - 15.30 uur
10.00 - 12.00 uur
10.00 - 12.00 uur
14.00 - 16.30 uur

Wijk-Werken - Molenstraat 5

maandag 9.00 - 12.00 uur en 14.00 - 17.00 uur en 17.30 - 19.30 uur
dinsdag
9.00 - 12.00 uur
na afspraak

Politie, wijkpost Rijkevorsel - Doelenpad 8

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

Telefoonnummers

Gemeentehuis
Bevolking & lokale economie
Bibliotheek
Financiën
GLS De Wegwijzer
HVZ Taxandria
Kinderclub
Omgeving
Recyclagepark
Sociale dienst OCMW
Technische dienst	
Vrije tijd
Wijkpost politie
Wijk-werken
Woonzorgcentrum Prinsenhof

03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
014 47
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340
03 340

00
00
00
00
00
09
00
00
00
39
00
00
88
00
39

00
30
50
04
60
20
56
20
88
65
20
53
50
38
00
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V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal Departement Omgeving
Koning Albert II laan 20, bus 8, 1000 Brussel

Britt van Marsenille,
Meter Week van de Bij

DEPARTEMENT
OMGEVING

WEEKVANDEBIJ.BE

MOS
duurzame
scholen
straffe
scholen

2310, een uitgave van het lokaal bestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks
bij alle Rijkevorselse inwoners. Verantwoordelijke uitgever: college van burgemeester en schepenen.

