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Voorwoord 
 
Beste inwoner van Hemiksem 
 
Voor jou ligt de nieuwe gemeentelijke infogids. Je ontdekt in dit boekje waarvoor je allemaal terecht kan bij het lokaal bestuur. 
Zoals je zult merken is dat heel wat. Als plaatselijke overheid spelen we bij haast elke levensfase een belangrijke rol. Geboortes 
registreren, kinderopvang, vrijetijdsactiviteiten en onderwijs organiseren, ondersteuning geven bij de zoektocht naar werk, ver-
gunningen uitreiken om te (ver)bouwen, serviceflats en een woonzorgcentrum uitbaten, straten en openbaar groen (her)aan-
leggen… Al deze vormen van dienstverlening behoren tot ons takenpakket. 
 
Uiteraard is een gemeente veel meer dan enkel een ‘overheid’. We zijn vooral een warme gemeenschap van bijna 12.000 He-
miksemnaren die elkaar graag ontmoeten op evenementen, in het verenigingsleven en bij de middenstander om de hoek. 
Niet toevallig bevat deze infogids dan ook een overzicht van de lokale verenigingen en ondernemingen.  
 
Omdat de informatie in een gedrukt boekje snel achterhaald kan zijn, nodigen we je uit om regelmatig onze gemeentelijke 
website www.hemiksem.be te bezoeken. Hier vind je altijd de meest recente info rond onze dienstverlening en activiteiten. De 
handige kalender toont je dan weer wat er allemaal te beleven valt in onze bruisende gemeente. Volg je ons al op Facebook 
en Instagram? We delen er interessant nieuws en gezellige beelden. Toch meer een fan van drukwerk? Via ons maandelijks in-
foblad Hallo Hemiksem blijven we je uiteraard ook op de hoogte houden van wat er in Hemiksem reilt en zeilt. 
 
Of het nu via de papieren of de digitale weg is, we blijven ons best doen om elke inwoner zo goed mogelijk te bereiken. Zo 
zijn we samen Helemaal Hemiksem.  
 
Luc Bouckaert 
Uw burgemeester 
 

 
 
 
 

Colofon 
 

Teksten en foto's: 
Lokaal bestuur Hemiksem 

 
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:  

Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv,  
Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo 

Tel. 016 25 50 43 - website: www.inforegio.be 
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Een streepje Hemiksemse geschiedenis 

Ontstaan 
De streek rond Hemiksem was reeds lang voor de komst van 
de Romeinen bewoond. Tussen 5000 en 2000 voor onze tijd-
rekening waren er nederzettingen in Wilrijk, Rupelmonde, 
Zwijndrecht… Na de komst van de Romeinen waren zij met 
zekerheid sterk aanwezig in Mechelen en Rumst, waar er op 
de Rupel een basis was van hun vloot. In de Rumstse bodem 
werden objecten gevonden zoals tegels die dateren van het 
jaar 96. De kans bestaat zeker dat er die tijd eveneens in He-
miksem een Romeinse nederzetting ontstond. Er is zelfs 
sprake van een Romeinse heirweg, alhoewel geschiedkundi-
gen hier voorzichtig over blijven omdat er geen enkele vondst 
is die dit kan bevestigen.  
 
Sint-Bernardusabdij 
Hemiksem is pas echt op de kaart gezet rond 1243 toen de 
Cisterciënzers er aan de boorden van de Schelde en de Vliet 
een nieuwe abdij begonnen te bouwen. Doorheen de eeuwen 
heen beleefde de abdij periodes van bloei en verval en ver-
vulde het enorme bouwwerk tal van functies. Een hospitaal, 
een gevangenis, een militair depot… Onze abdij was het al-
lemaal. Doorheen de eeuwen evolueerde de Sint-Bernardus-
abdij voortdurend. Periodes van bloei en verval beïnvloedden 
de staat en de functie van het enorme bouwwerk. Sinds 1973 
is de abdij een beschermd monument. Vandaag doet het ge-
bouw dienst als administratief centrum van het lokaal bestuur 
en als politiepost. Ook de serviceflats van het OCMW, het Gil-
liot en Roelants Tegelmuseum en het heemkundige museum 
Omtrent den Hover vinden er onderdak. De weide fungeert 
als locatie voor grote evenementen. Tijdens de zomermaan-
den is er in de zuidvleugel van de abdij een gezellige zomer-
bar. Tot slot bevindt er zich rond de abdij een indrukwekkend 
park, waar je heerlijk kan wandelen, fietsen en tot rust komen. 
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Industrie 
De eerste vorm van industrie in Hemiksem – en bij uitbreiding 
in de hele Rupelstreek – was de baksteennijverheid. De steen-
bakkerijen schoten als paddenstoelen uit de kleigrond en be-
paalden jarenlang het uitzicht van de streek. De abdij, de 
Schelde en de overvloedige aanwezigheid van klei in de onder-
grond vormden daarvoor de perfecte combinatie.  
Later vestigden ook scheepsbouwers zich in Hemiksem, aan de 
oevers van de Schelde. Heel wat nieuwe schepen werden er te 
water gelaten en oudere boten werden er hersteld. De industrie 
evolueerde verder en vandaag richten de hoogtechnologische 
bedrijven van Hemiksem zich onder meer op spoorbouw, che-
mie en de productie van motoroliën en smeermiddelen.   
Naamgeving 
De naam en schrijfwijze van Hemiksem is in de loop der eeu-
wen minstens 20 maal veranderd of geëvolueerd. De oudste 
bekende benaming is 'Hemingsham' en dateert van 1147. We 
troffen deze naam aan op een diploma van de bisschop van 
Kamerijk. Het dorp bestond met zekerheid rond 1145. Niet 
veel later, in 1161, komt de naam 'Hamincsem' naar voren in 
een hertogelijk charter.  Een van de meest recente namen 
waarop we stootten is 'Heymissen'. Tot op vandaag klinkt de 
naam van onze gemeente zo in het plaatselijke dialect.  
Sommige plaatsnaamkundigen menen dat de naam Hemik-
sem een afleiding is van het verkleinwoord 'chem'. Andere 
denken eerder aan 'dominium Haymonis', wat zoveel bete-
kent als 'woning van Haymo'.   
Ereburgers 
Hemiksem telt 5 ereburgers die onze gemeente op bovenlo-
kaal niveau een positieve uitstraling gaven. In 2014 werden 
Roger Ilegems en Ingrid Verbruggen ereburgers van Hemik-
sem. Wielrenner Roger Ilegems won in 1984 goud op de 
Olympische Spelen in Los Angeles (Verenigde Staten). Atlete 
Ingrid Verbruggen behoorde in de jaren ‘80 tot de Europese 
top in heel wat sprintnummers. Op de atletiekpiste waren wei-
nig atletes toen sneller dan zij. In 1984 behaalde ze haar eerste 
Belgische titel op de 100 meter, er zouden nog verschillende 
volgen. In 2018 mochten we nog 3 ereburgers huldigen: Matt-
hias, Vincent en Robin Casse. De drie broers kunnen ondanks 
hun jonge leeftijd al een fraai palmares voorleggen. Acrogym-
nast Vincent Casse werd met zijn duopartner Arne Van Gelder 
Europees kampioen in 2015 en vicewereldkampioen in 2016. 
Robin Casse, eveneens acrogymnast, beleefde samen met zijn 

duopartner Kilian Goffaux een topjaar in 2017: ze behaalden 
onder meer 2 zilveren medailles voor hun balansoefening en 
allround nummer én werden Europees kampioen in de tem-
pofinale. Op het WK acrogym in 2021 behaalde hij met duo-
partner Noam Patel zilver. Judoka Matthias Casse kroonde 
zich in 2017 tot wereldkampioen bij de junioren. Begin 2020 
werd hij nummer één op de wereldranglijst van judoka’s. Op 
het WK judo in juni 2021 behaalde hij de gouden medaile. Op 
de Olympische Spelen in 2021 in Tokio haalde de judoka een 
bronzen medaille. Op de Grand Slam in Abu Dhabi in 2022 
pakte Casse ook nog het goud in de categorie -81 kilogram.  
Ligging 
De Schelde vormde al van bij het prille ontstaan van Hemiksem 
een druk gebruikte vervoersweg. De rivier bleef en de scheep-
vaart ook. De veerdienst brengt je gratis naar Bazel. Sinds 2017 
vaart er zelfs een waterbus tussen Hemiksem, centrum Antwer-
pen en de haven. De aanleg en uitbouw van verschillende 
wegen zoals de Sint-Bernardsesteenweg en de nabijgelegen 
A12 leidden ertoe dat Hemiksem ook via land goed bereikbaar 
werd. Handel, industrie, transport en mobiliteit kregen en krijgen 
zo alle kansen. 
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Het bestuur 
 

College van burgemeester en schepenen 
 
Het college neemt het dagelijks bestuur van de gemeente waar en wordt verkozen door de gemeenteraadsleden. Naast be-
slissingen van de gemeenteraad uitvoeren, beheert het college zowel de gemeentelijke instellingen als de gemeentelijke in-
komsten en uitgaven.  
 
Het college van burgemeester en schepenen is een zogenaamd ‘collegiaal orgaan’. Dit houdt in dat elke schepen de dossiers 
van een aantal beleidsdomeinen behartigt, maar finale beslissingen worden altijd samen genomen door het hele college.De 
besluitenlijsten van het college zijn raadpleegbaar via de gemeentelijke website. Het college bereidt de gemeenteraden voor 
en voert de daarin genomen beslissingen uit. Het is ook verantwoordelijk voor het dagelijks bestuur van de gemeente.In He-
miksem bestaat het college uit de burgemeester en 5 schepenen. De 5de schepen is eveneens de voorzitter van het bijzonder 
comité voor de sociale dienst. Ook de algemeen directeur woont de zittingen van het college bij. Zo vormt deze ambtenaar 
de brug tussen het politieke bestuur en de administratie. 

Burgemeester 
Luc Bouckaert  
CD&V-Groen 
e-mail: burgemeester@hemiksem.be 
tel.: 0496 506 282 

- politie 
- brandweer 
- burgerzaken 
- informatie & communicatie 
- openbare werken 

 
 

1ste schepen 
Jenne Meyvis 
CD&V-Groen 
e-mail: jenne.meyvis@gmail.com 
tel.: 0485 543 762 

- ruimtelijke ordening 
- leefmilieu 
- mobiliteit 
- industrie 
- dierenwelzijn 

 

2de schepen 
Koen Scholiers (tot 28 februari 2023) 
CD&V-Groen 
e-mail: koen@koenscholiers.be 
tel.: 0473 930 485 

- jeugd 
- sport 
- verenigingsleven 
- middenstand & lokale economie 
- toerisme 

           - feestelijkheden 
 

3de schepen 
Stefan Van Linden 
Vooruit soc. beweging 
e-mail: stefan_vanlinden@hotmail.com 
tel.: 0494 310 910 

- onderwijs 
- buitenschoolse kinderopvang 
- wonen 
- personeel 
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4de schepen 
Jo Van Havere 
CD&V-Groen 
e-mail: jo.van.havere@telenet.be 
tel.: 0485 54 00 10 

- cultuur 
- erfgoed 
- patrimonium  
- diversiteit 
- ontwikkelingssamenwerking 

 
 

5de schepen en voorzitter van 
het bijzonder comité voor de 
sociale dienst 
Annick De Wever 
CD&V-Groen 
e-mail: annick.dewever@skynet.be 
tel.: 0477 294 157 

- sociale zaken 
- gezin 
- senioren 
- financiën  

 
 
 

Gemeenteraad 
 
De gemeenteraad vertegenwoordigt de hele bevolking van de gemeente en bestaat uit rechtstreeks verkozen leden. De ver-
kiezingen vinden om de 6 jaar plaats op de 2de zondag van oktober. De gemeenteraad heeft een algemene regelgevende 
bevoegdheid voor zaken van gemeentelijk belang, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de ge-
meente. De gemeenteraad vergadert zo vaak als nodig, maar ten minste 10 keer per jaar. In Hemiksem vergadert de gemeen-
teraad normaal elke 3de dinsdag van de maand, uitgezonderd in juli en augustus. In Hemiksem is Rodney Talboom (Vooruit 
soc. beweging) de voorzitter van de gemeenteraad.  Hij roept de raad bij elkaar en stelt ook de agenda van de vergadering 
op. De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar voor burgers en pers, behalve als de besprekingen over persoonlijke 
aangelegenheden gaat. Ook als 2/3 van de gemeenteraadsleden dit wenst, kan er een niet-openbare ‘geheime zitting’ plaats-
vinden. De notulen van de gemeenteraad kan je raadplegen op de gemeentelijke website. 
 
Naast de voorzitter, de burgemeester en de schepenen telt de gemeenteraad van Hemiksem 14 leden. 

Ontbreken op de foto: Rita Goossens, Bert Cools, Caroline Van Vracem, Jill Van Wijnsberghe. 
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Gemeenteraadsleden 
Rodney Talboom - Vooruit soc. beweging 
rodney.talboom@telenet.be 
 
Eddy De Herdt - Hemiksem Vooruit 
mariagenyn@skynet.be 
 
Agnes Salden - Vlaams Belang 
agnes.salden@telenet.be 
 
Cliff Mostien - Hemiksem Vooruit 
cliff.mostien@telenet.be 
 
Helke Verdick - N-VA  
helke.verdick@telenet.be 
 
Rita Goossens - N-VA 
rita_goossens@telenet.be  
 
Kurt Verberckt - CD&V-Groen 
kurt.verberckt1@telenet.be 
 
Caroline Van Vracem - CD&V-Groen 
carolinevanvracem@hotmail.com 
 
Jill Van Wijnsberghe - CD&V-Groen 
jillemie@hotmail.com  
 
Bert Cools - Vlaams Belang     
bert.cools2@hotmail.com 
 
Kris Verbeeck - CD&V-Groen  
(2de schepen vanaf 1 maart 2023) 
verbeeck_kris@hotmail.com 
 
Karina van Heirle - N-VA 
van.heirle@telenet.be 
 
Kristien Vingerhoets - Vooruit soc. beweging 
vingerhoetskristien@gmail.com 
 
Greet Jacops - Open VLD 
greet.jacops@gmail.com  
 
Thierry Moeskops - N-VA 
moeskopsthierry@gmail.com 

Vast bureau 
 
Het vast bureau staat in voor het dagelijks bestuur van het 
OCMW. De burgemeester en de schepenen zijn door hun be-
noeming en verkiezing van rechtswege de 
voorzitter en de leden van het vast bureau. 
 

Raad voor maatschappelijk welzijn 
 
Het beleid van het OCMW wordt uitgestippeld door de raad 
voor maatschappelijk welzijn. De gemeenteraadsleden zijn 
rechtstreeks lid van de raad voor maatschappelijk welzijn. De 
vergaderingen vinden vlak na de gemeenteraad plaats Voor-
zitter en raadsleden hebben zwijgplicht ten opzichte van alle 
persoonlijke gegevens die zij vanuit hun ambt vernemen. De 
voorzitters van het vast bureau en de raad voor maatschap-
pelijk welzijn kunnen als vertegenwoordiger van het OCMW 
optreden. 
 

7
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Bijzonder Comité Sociale Dienst 
 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst neemt beslissin-
gen over de individuele hulpverlening aan OCMW-cliënten, 
zoals de toekenning van een leefloon, een stookoliepremie of 
een huurwaarborg. Dit comité bestaat uit een voorzitter en 6 
raadsleden, die aangeduid worden door de raad voor maat-
schappelijk welzijn. De voorzitter van het bijzonder comité is 
ook lid van het vast bureau en het schepencollege. 
 
Voorzitter 
Annick De Wever - CD&V-Groen  
 
Leden 
Kristien Vingerhoets - Vooruit soc. beweging 
vingerhoetskristien@gmail.com 
 
Berend De Lee - CD&V-Groen  
berend.delee@telenet.be 
 
Rita Goossens - N-VA 
rita_goossens@telenet.be 
 
Cliff Mostien - Hemiksem Vooruit 
cliff.mostien@telenet.be 
 
Laura Suetens - CD&V-Groen 
suetens.laura@hotmail.be 
 
Dirk Verlinden - CD&V-Groen 
dirk.verlinden@skynet.be 
  

Algemeen directeur 
 
De algemeen directeur staat, in samenspraak met het college 
van burgemeester en schepenen, in voor de algemene leiding 
van de diensten van het lokaal bestuur en is het hoofd van het 
gemeente- en OCMW-personeel. De vergaderingen van de 
gemeente- en OCMW-raad, het schepencollege en het vast 
bureau worden voorbereid, bijgewoond en genotuleerd door 
de algemeen directeur. Zo vormt de algemeen directeur de 
schakel tussen de administratie en het politieke bestuur. 
 
Waarnemend algemeen directeur 
Nele Moortgat 
e-mail: nele.moortgat@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 42 
 

Financieel directeur 
 
De financieel directeur beheert de financiën en leidt de finan-
ciële dienst. Zij moet de doelstellingen van het bestuur mo-
gelijk maken via een effectief, efficiënt en kostenbewust 
beheer. 
 
Financieel directeur 
Ellen Moonen  
e-mail: ellen.moonen@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 31 
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Administratief Centrum  
 
Sint-Bernardusabdij 1 
tel.: 03 288 26 20 
e-mail: informatie@hemiksem.be 
 
Openingsuren (steeds op afspraak) 
Maandag        09.00 - 12.00 uur 
Dinsdag          09.00 - 12.00 uur            14.00 - 16.00 uur
                                                               18.00 - 19.30 uur* 
Woensdag      09.00 - 12.00 uur            14.00 - 16.00 uur 
Donderdag    09.00 - 12.00 uur 
Vrijdag            09.00 - 12.00 uur 
 
*    Tijdens de avonddienst zijn enkel het snelloket en de 

dienst burgerzaken open voor het publiek. 

Sociale Dienst  
OCMW Hemiksem 
 
Sint-Bernardusabdij 1 
tel.: 03 288 26 80 
e-mail: socialedienst@hemiksem.be   
 
Openingsuren (steeds op afspraak) 
Maandag 09.00 - 12.00 uur 
Dinsdag 09.00 - 12.00 uur  
Woensdag gesloten 
Donderdag 09.00 - 12.00 uur 
Vrijdag 09.00 - 12.00 uur 
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Blijf op de hoogte 

Hemiksem online 
Treed toe tot onze 'online community'! Via onze website en 
sociale media blijf je dagdagelijks op de hoogte van het ge-
meentelijke nieuws. 
 
Website: www.hemiksem.be 
Facebook: www.facebook.com/GemeenteHemiksem 
Instagram: @hallohemiksem   
 
Informatieblad Hallo Hemiksem 
Het lokaal bestuur geeft elke maand, behalve in augustus, het 
informatieblad Hallo Hemiksem uit. Het bevat nieuws over ini-
tiatieven van het lokaal bestuur, kleine en grote verhalen van 
Hemiksemnaren, info over evenementen van onze verenigin-
gen… Het informatieblad belandt in elke Hemiksemse brie-
venbus. Je kan ook steeds een digitale versie raadplegen via 
de gemeentelijke website. 
 

Digitale nieuwsbrief 
Omdat we graag onze inwoners zo goed en zo snel mogelijk 
willen informeren, versturen we ook elektronische nieuwsbrie-
ven die een aantal specifieke nieuwsberichten in de kijker zet-
ten. Inschrijven voor deze nieuwsbrief kan via de 
gemeentelijke website. Je kan je ook inschrijven door een  
e-mail te sturen naar informatie@hemiksem.be met als onder-
werp ‘nieuwsbrief Hemiksem’.  
 
Contact en info 
e-mail: informatie@hemiksem.be  
tel.:  03 288 26 90 
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Inspraak 
Als inwoner van Hemiksem kan je op verschillende manieren 
je stem laten horen. 
 
Meldingen 
Een verzakking in het voetpad of wegdek, sluikstort, een om-
gevallen verkeersbord, een defecte straatlamp, een zitbank 
die stuk is… Deze problemen en klachten kan je op volgende 
manieren doorgeven: 
•    via www.hemiksem.be/melding;  
•    via melding@hemiksem.be; 
•    telefonisch op het nummer 03 288 26 44. 
 
De dienst meldpunt en organisatiebeheersing behandelt je 
melding en neemt contact op met de bevoegde diensten om 
het probleem zo snel mogelijk op te lossen.  
 
Bewonersvergaderingen 
Het lokaal bestuur organiseert bewonersvergaderingen wan-
neer er in een bepaalde buurt grote werken of andere ingrij-
pend projecten gepland staan. Tijdens zo'n vergadering 
wordt met de bewoners overlegd over de herinrichting van 
hun straat of kunnen de buurtbewoners hun stem laten horen 
in verband met beleidsbeslissingen die impact hebben op 
hun buurt. Via bewonersbrieven en de andere gemeentelijke 
communicatiekanalen houden we je op de hoogte van bewo-
nersvergaderingen die interessant kunnen zijn voor jou. 
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Gemeentelijke adviesraden 

Cultuurraad 
De intergemeentelijk cultuurraad is een overleg- en adviesor-
gaan, samengesteld uit cultureel actieve mensen, al dan niet 
lid van een vereniging. De leden van de cultuurraad engage-
ren zich om mee na te denken en mee te werken aan het cul-
tuurbeleid van Hemiksem, Schelle en Niel en dit met 
betrekking tot alle culturele materies: de kunsten, het sociaal-
cultureel werk en het cultureel erfgoed. De cultuurraad advi-
seert IVEBICA, de Intergemeentelijke vereniging voor 
Bibliotheek, Cultuur en Academie. De cultuurdienst begeleidt 
de cultuurraad daarbij. 
 
Contact 
e-mail: cultuur@ivebica.be 
tel.: 03 871 98 24 
 
Intergemeentelijk inspraakorgaan van de  
bibliotheek 
Het intergemeentelijk inspraakorgaan van de bibliotheek is 
een overleg- en adviesorgaan, samengesteld uit politieke ver-
tegenwoordigers en gebruikers en belangstellenden. Dit in-
spraakorgaan adviseert de Intergemeentelijke vereniging voor 
Bibliotheekwerking, Cultuur en Academie voor Deeltijds 
Kunstonderwijs, afgekort IVEBICA. De bibliotheek biedt een 
laagdrempelige dienstverlening en organiseert activiteiten in 
het kader van leesbevordering en mediawijsheid, digitalise-
ring en beeldcultuur. Het inspraakorgaan van de bibliotheek 
vergadert minstens één keer per jaar.  
 
Contact 
e-mail: bibhemiksem@ivebica.be 
tel.: 03 288 27 40 
 

Beheersorgaan Gilliot & Roelants Tegelmuseum 
Het beheersorgaan van het Gilliot & Roelants Tegelmuseum 
staat in voor de dagelijkse werking van het gemeentelijke mu-
seum. Dit omvat onder meer de organisatie van groepsbe-
zoeken, de jaarlijkse Gilliotmarkt en de deelname aan Open 
Monumentendag of andere éénmalige activiteiten. Ook het 
recupereren of aankopen van tegelpanelen die een meer-
waarde voor het museum vormen, behoort tot het takenpak-
ket. Het beheersorgaan is samengesteld uit afgevaardigden 
van de politieke fracties en persoonlijk geïnteresseerden en 
vergadert driemaal per jaar. 
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Jeugdraad 
De gemeentelijke jeugdraad geeft de jongeren van Hemik-
sem een stem. Maandelijks komt deze raad van vertegen-
woordigers van de jeugdverenigingen en geïnteresseerden 
bij elkaar om een aantal thema’s te bespreken, voorstellen te 
doen, nieuwe initiatieven te nemen… 
In Hemiksem functioneert de jeugdraad als adviesorgaan naar 
de gemeente toe. We dienen voorstellen in die de jeugd ten 
goede komen en evalueren het lokale jeugdbeleid door kriti-
sche vragen te stellen. 
 
Contact 
e-mail: sim@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 95 
 
Sportraad  
De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan, waarin een 
vertegenwoordiger van elke Hemiksemse sportclub welkom 
is. De raad heeft als doel de sport, lichamelijke opvoeding en 
openluchtrecreatie bij alle inwoners van Hemiksem te bevor-
deren, door adviezen te formuleren omtrent gemeentelijk 
sportbeleid en door zelf sportactiviteiten te organiseren. 
 
Contact 
e-mail: karen.celis@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 94 
 
Milieuraad 
Sinds 1993 bestaat de milieuraad, om neutraal en door de in-
woners gedragen advies te krijgen over milieuproblemen, mi-
lieubescherming, milieuontwikkeling en milieuaanvragen van 
bedrijven. De milieuraad vergadert jaarlijks zeven keer en or-
ganiseert één open Milieuraad. Ze staan mee in voor de sa-
menstelling en de verdeling van de plantenpakketten voor de 
actie Behaag…natuurlijk en voor de talrijke opruimacties bin-
nen de gemeente.  
 
Contact 
e-mail: omgeving@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 63 
 
 

Noord-Zuidraad 
De Noord-Zuidraad is een adviesraad inzake ontwikkelingssa-
menwerking. Ze bestaat uit vertegenwoordigers van Derde en 
Vierde wereldorganisaties actief in Hemiksem en enthousiaste 
vrijwilligers. Dankzij de inspannen van de Noord-Zuidraad ver-
wierf Hemiksem het label ‘FairTradeGemeente’ 
 
Contact 
e-mail: laura.beeckaert@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 84 
 
Gezondheidsraad 
De gezondheidsraad adviseert het lokaal bestuur inzake het 
gezondheidsbeleid.  Het doel van de gezondheidsraad is de 
algemene gezondheidszorg van de bevolking te bevorderen 
met algemene preventieacties, lezingen, bevolkingsonderzoe-
ken en andere activiteiten die te maken hebben met gezond-
heid in de breedste zin van het woord. 
 
Contact 
e-mail: dirk.schroyens@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 52 
 
Seniorenadviesraad 
De seniorenadviesraad formuleert voorstellen omtrent alle aan-
gelegenheden die senioren (55-plussers) aangaan. Dit kan 
zowel op eigen initiatief als op verzoek van het lokaal bestuur. 
De raad heeft als adviesorgaan geen beslissingsrecht en werkt 
los van elke politieke, ideologische, filosofische en/of gods-
dienstige binding.  
 
Contact 
e-mail: jelle.peeters@hemiksem.be  
tel.: 03 871 91 03  
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Middenstandsraad 
De middenstandsraad is een adviesraad voor lokale economie, 
behartigt de belangen van de plaatselijke zelfstandigen, vrije 
beroepen en ondernemers en bevordert het contact tussen 
hen. De raad ondersteunt en promoot lokale economie door 
onder meer evenementen te organiseren waarbij lokale behan-
delaars betrokken zijn. 
 
Contact 
e-mail: hilde@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 53 
 
Gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening 
(GECORO) 
De GECORO adviseert het schepencollege en de gemeente-
raad inzake het lokale ruimtelijk beleid. De voornaamste taken 
liggen op het vlak van planning. De commissie wordt geconsul-
teerd bij de opmaak van een gemeentelijk ruimtelijk structuur-
plan en bij de opmaak van de ruimtelijke uitvoeringsplannen. 
De commissie verleent advies over het ontwerp van gemeente-
lijke stedenbouwkundige en verkavelingsverordeningen en ver-
kavelingsvergunningen. Adviseren over vergunningsaanvragen 
behoort niet tot de taken van de GECORO. De adviezen van de 
GECORO hebben steeds tot doel de kwaliteit van de ruimtelijke 
ordening binnen de gemeente te verbeteren en te waarborgen 
met het oog op een duurzaam beleid. 
 
Contact 
e-mail: omgeving@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 60 
 

Gemeentelijke begeleidingscommissie mobiliteit 
(GBC) 
De GBC is een gemeentelijk overlegorgaan dat mobiliteitspro-
blemen onderzoekt en voorstellen uitwerkt om die op te lossen. 
In de eerste plaats maakt de GBC het Lokaal Mobiliteitsplan en 
werkt ze herzieningen hiervan uit. Daarnaast begeleidt de GBC 
de uitwerking van mobiliteitsprojecten met bijzondere aan-
dacht voor duurzame oplossingen. In de GBC zetelen verte-
genwoordigers van het lokaal bestuur, De Lijn, NMBS, het 
Vlaams Departement Mobiliteit en Openbare Werken en bur-
gers die een belangrijke rol kunnen spelen in de draagvlakver-
werving tijdens de besprekingen. 
 
Contact 
e-mail: mobiliteit@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 67 
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Dienstverlening 
 

Onthaal-snelloket 
 
Het onthaal bevindt zich op het gelijkvloers van het Admini-
stratief Centrum. De onthaalmedewerkers leiden je van hieruit 
naar de juiste diensten. Onze diensten ontvangen je op af-
spraak. Voor de dienst burgerzaken kan je een afspraak maken 
via afspraken.hemiksem.be of door contact op te nemen met 
het onthaal. Voor een bezoek aan de andere diensten neem 
je best met hen rechtstreeks contact op. Meer info hierover 
vind je op www.hemiksem.be/maak-een-afspraak. 
 
Aan het onthaal kan je verder terecht voor: 
•    labelen van fietsen 
•    opladen kaart budgetmeter 
•    afhalen van:  
           - ophaalkalender afval 
           - stratenplan van de gemeente 
           - geen-reclame-stickers voor op de brievenbus 
           - zorgparkeersticker 
           - allerlei folders en brochures  
•    aankoop van: 
           - grijze restafvalzakken 
           - pmd-zakken 
           - stickers gft 
           - cadeaucheque Hemiksem-bon 
 
Het onthaal fungeert eveneens als snelloket. Je kan er be-
paalde aangevraagde documenten, zoals een Europees rijbe-
wijs, afhalen. 
 
Contact en info 
Simone Verbert & Wendy Arnouts  
Administratieve medewerksters  
e-mail : afspraken@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 20 of 03 288 26 21  
 
 
 

Burgerzaken 
 
Bij deze dienst kan je terecht voor informatie over geboortes, 
huwelijken, overlijdens, identiteitskaarten, reispassen, adres-
veranderingen… Je kan er ook de nodige info krijgen over bij-
voorbeeld pensioenaanvragen of tegemoetkomingen voor 
personen met een handicap. De dienst burgerzaken levert 
eveneens voorlopige en definitieve rijbewijzen af, alsook uit-
treksels uit het strafregister (vroegere bewijs van goed gedrag 
en zeden). 
Met de webapplicatie 'Mijn Dossier', raadpleegbaar via mijn-
dossier.rrn.fgov.be, kan je zelf persoonlijke gegevens in het 
Register raadplegen en kan je een aantal volwaardige uittrek-
sels met een digitale handtekening uit het bevolkingsregister 
downloaden. Verschillende documenten en attesten kan je di-
gitaal aanvragen via www.hemiksem.be/e-loket.  

Identiteitskaart 
Met de elektronische identiteitskaart (eID) kan je je identiteit 
en nationaliteit aantonen, ook in andere EU-landen. Vanaf de 
leeftijd van 15 jaar ben je verplicht je identiteitskaart altijd op 
zak te hebben. De identiteitskaart is 10 jaar geldig (6 jaar voor 
personen tussen 12 en 18 jaar en 30 jaar geldig voor personen 
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ouder dan 75 jaar). De eID werkt net als een bankkaart met 
een geheime pincode en bevat een microchip met een aantal 
niet-zichtbare gegevens zoals je adres en elektronische gege-
vens (digitale certificaten). Deze certificaten bevestigen je 
identiteit als je jouw eID in een kaartlezer steekt. 
Door het gebruik van je eID en de geheime pincode, zijn o.a. 
volgende toepassingen mogelijk: 
•    je kan je identiteit bewijzen via het internet; 
•    je kan een elektronische handtekening plaatsen; 
•    je kan officiële documenten aanvragen en formulieren in-

vullen (bv. via ons e-loket). 
 
Verlies of diefstal eID 
•    Blokkeer je eID via DOC STOP door gratis te bellen naar 

00800 2123 2123. Is dit nummer niet bereikbaar? Dan kan 
je ook bellen naar +32 2 518 21 23. De aangifte leidt tot 
de onmiddellijke schorsing van de elektronische functie 
van je identiteitskaart om misbruik te voorkomen. Meer 
info vind je op www.docstop.be. 

•    Bij diefstal van de elektronische identiteitskaart (eID) moet 
je onmiddellijk aangifte doen bij de politie. Als je jouw eID 
verloren bent, moet de aangifte gebeuren bij het lokaal 
bestuur of, buiten de kantooruren, bij de politie.  

•    Als je niet beschikt over een identiteitskaart (wegens re-
denen van verlies of diefstal) en je gaat op reis, informeer 
dan naar de mogelijke alternatieven bij de dienst burger-
zaken. 

 
Contact en info 
Christel Ruyters 
administratief medewerkster 
tel. 03 288 26 71 
e-mail : Christel@hemiksem.be  
 
Kids-ID 
De kids-ID is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen 
jonger dan 12 jaar. Een kids-ID ziet eruit als een elektronische 
identiteitskaart voor volwassenen (eID), hetzelfde formaat, 
eveneens met foto en chip. Kinderen hebben zo’n identiteits-
bewijs nodig om naar het buitenland te gaan. De kids-ID is 3 
jaar geldig, voor reizen binnen Europa en naar enkele niet-Eu-
ropese landen. De kids-ID op zich volstaat niet om te reizen: 

het kind moet begeleid worden door één van de ouders of 
de voogd die zelf over een geldig identiteitsdocument be-
schikt. 
Aangezien de Kids-ID geen verplichte kaart is (enkel nodig 
om te reizen), krijg je niet automatisch een oproeping om die 
te vernieuwen. Hou dus zelf goed in de gaten wanneer de 
Kids-ID vervalt en vraag tijdig een nieuwe aan om de hoge 
kosten van een spoedprocedure te vermijden. 
 
Toestemming reizen aan minderjarigen 
Een reistoelating voor minderjarigen of een 'ouderlijke mach-
tiging' is een formulier waarmee je als ouder toelating geeft 
aan je minderjarig kind om het land te verlaten, eventueel 
onder begeleiding van een andere persoon of organisatie. Dit 
formulier kan je downloaden via www.hemiksem.be. Je hand-
tekening wordt door de dienst burgerzaken gewettigd. Min-
derjarige kinderen die op reis gaan zonder één van de ouders 
hebben deze machtiging nodig. 
 
Contact en info 
Christel Ruyters 
Administratief medewerkster 
e-mail : Christel@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 71 
 
Reispas 
Een paspoort, is nodig om te reizen naar landen waarvoor een 
Belgische identiteitskaart niet volstaat. Een reispas of biome-
trisch paspoort bevat digitaal biometrische gegevens van de 
houder, zoals de foto en de vingerafdrukken om de identiteits-
controle te vergemakkelijken. 
Dit paspoort is een officieel wereldwijd erkend en bruikbaar 
reisdocument in de vorm van een boekje dat een land aan zijn 
onderdanen aflevert. De reispas is zeven jaar geldig. 
Elke Belg kan vanaf zijn geboorte een Belgisch paspoort ver-
krijgen. 
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
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Geboorte 
De aangifte van een geboorte doe je in de gemeente of stad 
waar het kind werd geboren. De geboorteaangifte is verplicht 
binnen de 15 dagen na de geboorte. 
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
 
Adoptie 
Meer informatie hierover kan je verkrijgen bij de Federale 
Overheidsdienst Justitie:  
Federale Centrale Autoriteit (FCA) 
FOD Justitie 
Dienst Internationale Adoptie 
Waterloolaan 115 - 1000 Brussel 
e-mail: adoption.int.adoptie@just.fgov.be  
tel.: 02 542 71 61 
www.justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en
_jongeren/adoptie/  
 
of bij Kind & Gezin 
Kind en Gezin 
Vlaamse centrale autoriteit voor adoptie (VCA) 
Hallepoortlaan 27 - 1060 Brussel 
e-mail: adoptie@kindengezin.be  
tel.: 02 533 14 76 
www.kindengezin.be/adoptie   
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
 
Poliovaccinatie 
Alle zuigelingen krijgen op de leeftijd van 2, 3, 4 en 15 maan-
den een gecombineerd vaccin toegediend. Met telkens één 
prik wordt je kind beschermd tegen verschillende ziektes, 
waaronder polio, ook wel kinderverlamming genoemd. Wet-
telijk is enkel de poliovaccinatie verplicht. 

De inenting kan gebeuren: 
•    in een consultatiebureau van Kind en Gezin; 
•    bij de huisarts; 
•    bij de kinderarts. 
Ga je langs bij je huis- of kinderarts? Dan betaal je enkel voor 
het doktersbezoek. Het vaccin zelf is steeds gratis. 
 
Je ontvangt het blanco polioattest bij de geboorteaangifte.  
•    Bewaar het totdat je kind volledig ingeënt is tegen polio. 
•    Laat na de laatste vaccinatiedosis (op 15 maanden) het at-

test invullen door de arts die je baby vaccineerde. 
•    Bezorg dit ingevulde attest aan de dienst Burgerzaken 

vóór je baby 18 maanden wordt. Deze dienst controleert 
of de inentingen effectief toegediend werden.  

 
Contact en info 
Simone Verbert & Wendy Arnouts  
Administratieve medewerksters  
e-mail: afspraken@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 20 of 03 288 26 21  
 
Huwelijk 
Huwelijksaangifte 
De aangifte vindt plaats in de gemeente of stad waar één van 
de toekomstige echtgenoten zijn of haar woon- of verblijf-
plaats heeft. De huwelijksaangifte is verplicht en moet mini-
mum 14 dagen voor het huwelijk gebeuren. Je kan ten 
vroegste 6 maanden en 14 dagen voor de huwelijksdatum een 
aangifte van huwelijk indienen.  
 
Huwelijksvoltrekking 
De huwelijksvoltrekking vindt plaats in de gemeente waar de 
aangifte gebeurde, ten vroegste veertien dagen en ten laatste 
zes maanden na die aangifte. De burgemeester of vervan-
gende schepen voltrekt het huwelijk. Toekomstige trouwers 
hebben de mogelijkheid geen, één, twee, drie of maximum 
vier getuigen aan te duiden. Een getuige hoeft geen bloed-
verwant te zijn. De huwelijksdatum en het uur kan je vooraf 
vastleggen in onze huwelijkskalender, dit kan: 
•    telefonisch: 03 288 26 72; 
•    per e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be; 
•    aan de balies van de dienst Burgerzaken. 



18

www.hemiksem.be

Je kan huwen: 
•    op vrijdag: vanaf 13.00 uur; 
•    op zaterdag: vanaf 10.00 u. 
 
De huwelijken worden genoteerd in chronologische volgorde. 
Het huwelijk vindt plaats in de zaal Frans Cauwenberghs in het 
administratief centrum. 
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
 
Wettelijk samenwonen 
Wettelijke samenwoning is een haast volwaardig alternatief 
voor het huwelijk. Via een wettelijke registratie van samenwo-
ning geniet je, net als gehuwden, een zekere wettelijke be-
scherming van jouw woning, de gezinslasten en de eigendom 
van goederen. Naast de wettelijke registratie blijft het echter 
raadzaam om het samenwonen ook bij een notaris te laten 
vastleggen in een notarieel samenlevingscontract. Wettelijke 
samenwoning staat open voor alle ongehuwde samenwo-
nende koppels, ongeacht hun geslacht, bloed- of aanverwant-
schap. Bij de ambtenaar van de burgerlijke stand kan je een 
verklaring laten opmaken. De verklaring moet schriftelijk ge-
beuren, tegen ontvangstbewijs (via onthaal) of op basis van 
een aanvraag via de medewerker (digitale weg). Omdat het 
geschrift aan een aantal voorwaarden moet voldoen zal de 
dienst Burgerzaken een modelverklaring ter beschikking hou-
den. 
De ambtenaar van de burgerlijke stand zal nagaan of de voor-
waarden vervuld zijn en of de verklaring alle door de wet op-
gelegde gegevens vermeldt. 
 
Attest van samenwoning 
Dit attest bevestigt dat 2 personen een verklaring van wette-
lijke samenwoning aflegden. 
Het getuigschrift vermeldt een aantal persoonlijke gegevens 
waaronder: 
•    naam en voornamen; 
•    plaats en datum van geboorte; 

•    adres; 
•    datum verklaring van wettelijk samenwoning; 
•    plaats waar de verklaring is opgemaakt. 
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
 
Echtscheiding 
Twee echtgenoten die willen scheiden, moeten het huwelijk 
laten ontbinden door de rechtbank. De echtscheiding wordt 
door de rechtbank uitgesproken. Elk vonnis wordt, nadat het 
definitief is geworden, door de administratieve diensten van 
de rechtbanken in de databank DABS ingevoerd. 
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
 
Overlijden 
Overlijdensaangifte 
De overlijdensaangifte is de registratie van een overlijden bij 
de Burgerlijke stand van de gemeente of stad waar het over-
lijden plaats vond. De aangifte van een overlijden is verplicht. 
Wanneer iemand sterft moet een arts het overlijden vaststel-
len en een overlijdensattest opmaken met daarin de datum, 
het uur en de doodsoorzaak van het overlijden. Zodra het 
overlijden officieel is vastgesteld, mag het lichaam vervoerd 
worden. 
Als de overledene een laatste wilsbeschikking heeft laten op-
stellen of een testament bij de notaris (wanneer dit tijdig 
wordt geopend) waarin de uitdrukkelijke wens staat gecre-
meerd te worden, moet een aanvraag tot crematie opge-
maakt worden. Ook als er geen laatste wilsbeschikking is, 
kunnen de nabestaanden om crematie vragen. De begrafe-
nisondernemer regelt meestal de administratieve formalitei-
ten en de zorg voor het lichaam van de overledene en de 
uitvaart. Toelating tot begraven wordt ten vroegste vierentwin-
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tig uur na het overlijden aan de begrafenisondernemer be-
zorgd. 
 
Laatste wilsbeschikking 
In de laatste wilsbeschikking kan je laten vastleggen of je na 
jouw dood begraven of gecremeerd wil worden. Ook de 
keuze van de uitvaartplechtigheid kan je specifiëren. 
Die keuze kan je bij de dienst burgerzaken van jouw woon-
plaats laten vastleggen in een document. Je keuze wordt ver-
volgens vermeld in de bevolkingsregisters. Het document kan 
je downloaden op de gemeentelijke website en meebrengen 
naar de dienst Burgerzaken. Bij elk overlijden wordt nagegaan 
of er een laatste wilsbeschikking geregistreerd werd. Zo kan 
nagegaan worden of de wens van de overledene gerespec-
teerd wordt. Je kan een gemaakte keuze altijd nog wijzigen. 
 
Begraafplaats 
De gemeentelijke begraafplaats is gelegen in de Kerkstraat 
en is open 
•    van 1 april tot 30 september: van 09.00 uur tot 20.00 uur. 
•    van 1 oktober tot 31 maart: van 09.00 uur tot 16.30 uur. 
Het lokaal bestuur streeft ernaar om de uniformiteit op de be-
graafplaats zoveel mogelijk te bewaren. Daarom zijn sommige 
zaken verplicht te bestellen via het lokaal bestuur en zijn er 
bepalingen rond de afmetingen van grafzerken. 

Orgaandonatie 
Volgens de Belgische wet is iedereen donor, tenzij je jezelf 
hebt laten registreren dat je na jouw overlijden geen organen 
of weefsel wil afstaan. 
Procedure: 
1.   Meld je persoonlijk bij de dienst burgerzaken in het ge-

meentehuis. 
2.   Deze dienst registreert je verklaring in het rijksregister. 
3.   De verklaring wordt doorgezonden naar het ministerie van 

Volksgezondheid en bijgehouden in het rijksregister. Je 
krijgt een ontvangstbewijs. 

4.   Je kan jouw beslissing op een later tijdstip steeds laten 
herzien. 

 
Euthanasie 
Je kan je wil over het levenseinde en je eventuele weigering 
van medische zorg uitdrukken in een zogenaamde wilsverkla-
ring, voor het geval je niet meer in staat bent dit kenbaar te 
maken, bijvoorbeeld door een coma. 
De wilsverklaring over euthanasie gebeurt via een vastgelegd 
formulier (bepaald door de euthanasiewet) en is slechts 5 jaar 
geldig waarna de verklaring opnieuw bevestigd kan worden. 
Je kan deze wilsverklaring laten registeren via het Administra-
tief Centrum. Deze registratie is niet verplicht. Als je jouw wils-
verklaring laat registreren zijn artsen snel op de hoogte van 
het bestaan ervan.  
Dit formulier kan je aanvragen bij de dienst Burgerzaken op 
het Administratief Centrum, waar het geregistreerd kan  
worden. Praktische details over hoe je de voorafgaande  
wilsverklaring moet invullen, vind je op de website  
www.euthanasiewilsverklaring.be. 
De wilsverklaring kan op elk moment opgesteld, herzien of in-
getrokken worden. Het formulier moet duidelijk leesbaar in-
gevuld worden samen met twee meerderjarige getuigen, 
waarvan er minstens één geen mogelijk materieel belang 
heeft bij je overlijden (dus geen familie). De verklaring wordt 
ondertekend door degene die de verklaring aflegt, door de 
getuigen en in voorkomend geval door de vertrouwensper-
sonen. Deze mogen geen arts of verplegend personeel zijn. 
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Afstaan van lichaam aan de wetenschap 
Wil je na je overlijden je lichaam aan de wetenschap schen-
ken, dan moet je dat tijdens je leven al vastleggen. Dat kan 
echter niet via de gemeentelijke diensten, maar moet je recht-
streeks bij de universiteiten de nodige documenten in orde 
brengen. 
 
Meer informatie vind je op: 
•    www.ua.ac.be 
•    www.med.kuleuven.be/anatomie 
 
Contact en info 
Simone Verbert en Wendy Arnouts 
Administratieve medewerksters 
e-mail: afspraken@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 20 of 03 288 26 21 
 
Handicap/ziekte - tegemoetkomingen 
Inkomensvervangende tegemoetkoming 
De inkomensvervangende tegemoetkoming wordt toege-
kend aan de persoon met een handicap van wie is vastgesteld 
dat zijn lichamelijke of psychische toestand zijn verdienvermo-
gen heeft verminderd tot een derde of minder van wat een 
gezonde persoon door het uitoefenen van een beroep op de 
algemene arbeidsmarkt kan verdienen. 
 
De persoon die een inkomensvervangende tegemoetkoming 
wenst, moet tussen 21 en 65 jaar oud zijn, gedomicilieerd zijn 
in België en er werkelijk verblijven. Die persoon moet ook één 
van de nationaliteiten bezitten die door de wetgeving worden 
beoogd. 
 
Je vraagt de tegemoetkoming aan bij het gemeentebestuur 
waar de persoon met een handicap is ingeschreven in het be-
volkingsregister of in het vreemdelingenregister.  
 
Meer informatie vind je op: www.handicap.fgov.be 
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 

 
Integratietegemoetkoming 
Een integratietegemoetkoming is bestemd voor personen 
met een handicap die omwille van hun beperkte zelfredzaam-
heid bijkomende kosten hebben om zich te integreren of hier-
toe op bijzondere voorzieningen beroep moeten doen. 
De beperking van zelfredzaamheid wordt nagegaan op 6 do-
meinen: 
•    verplaatsingsmogelijkheden; 
•    mogelijkheid om voedsel te nuttigen of te bereiden; 
•    mogelijkheid om in te staan voor persoonlijke hygiëne en 

zich te kleden; 
•    mogelijkheid om je woning te onderhouden en huishou-

delijk werk te verrichten; 
•    mogelijkheid om te leven zonder toezicht, bewust te zijn 

van gevaar; 
•    mogelijkheid tot communicatie en sociaal contact. 
Het bedrag van de tegemoetkoming wordt verminderd met 
het bedrag van inkomen van de persoon met handicap, zijn 
echtgenoot of partner waarmee hij of zij een huishouden 
vormt. 
 
Je kan de tegemoetkoming krijgen vanaf de leeftijd van 21 
jaar. 
De aanvraag kan ingediend worden tot de dag voor de 65ste 
verjaardag. 
Je moet de Belgische nationaliteit hebben en in het bevol-
kings- of vreemdelingenregister ingeschreven zijn. 
 
Je doet de aanvraag voor een integratietegemoetkoming via 
het loket van de dienst Burgerzaken. Hier wordt jouw aan-
vraag ingegeven op de portaalsite van de Federale Over-
heidsdienst Sociale Zekerheid en krijg je hiervan een 
ontvangstbewijs. 
Hou er wel rekening mee dat een antwoord op dergelijke aan-
vragen lang op zich kan laten wachten. 
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
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Toeslag voor kinderen met een handicap of aandoening 
Als ouder van een kind met een handicap of aandoening tus-
sen 0 en 21 jaar kan je een toeslag op de kinderbijslag aan-
vragen. 
De arts van de FOD Sociale zekerheid zal de handicap of aan-
doening van jouw kind evalueren aan de hand van drie pijlers: 
•    de gevolgen op lichamelijk en psychisch vlak; 
•    de gevolgen op vlak van de activiteit; 
•    de participatie van het kind en de gevolgen voor de fami-

liale omgeving. 
 
De arts kent aan iedere pijler punten toe. Het kind heeft recht 
op een toeslag als het minstens vier punten behaalt in pijler 1 
of minstens zes punten in de drie pijlers samen. 
Je kind heeft recht op de toeslag zolang de beslissing van de 
arts van de FOD Sociale Zekerheid geldt. 
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
 
Parkeerkaart voor personen met een handicap 
Personen die in het bezit zijn van een attest FOD Sociale Ze-
kerheid waarbij op de pijler 'mobiliteit en verplaatsingen' 2 
punten gescoord werd, hebben recht op een parkeerkaart. 
Een parkeerkaart geeft aan personen met een handicap het 
recht om: 
•    voor onbeperkte duur te parkeren op plaatsen waar an-

ders de parkeertijd beperkt is; 
•    te parkeren op een voorbehouden parkeerplaats voor per-

sonen met een handicap. 
 
De parkeerkaart is strikt persoonlijk 
De kaart mag slechts gebruikt worden wanneer de titularis 
vervoerd wordt in het voertuig of wanneer hij of zij het voer-
tuig zelf bestuurt. 
 
De kaart kan steeds worden aangevraagd door de dienst Bur-
gerzaken. 
De aanvragers van een parkeerkaart worden onderworpen 
aan een geneeskundig onderzoek bij een geneesheer van de 

Federale Overheidsdienst, Sociale Zaken. Indien de aanvrager 
reeds over een dossier bij de Dienst Tegemoetkomingen aan 
personen met een handicap beschikt, of indien attesten van 
andere openbare diensten duidelijk het bewijs leveren van de 
noodzaak aan een parkeerkaart, zal geen apart geneeskundig 
onderzoek worden ingesteld. 
 
Contact en info 
Mireille Bruwière 
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
 
Adreswijziging 
Binnen de gemeente of naar onze gemeente 
Als je verhuist, meld je je nieuw adres binnen de 8 dagen aan 
de dienst Burgerzaken. 
Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst 
verlaten, moeten voor hun aangifte vergezeld zijn van vader, 
moeder of voogd. 
 
Je kan dit op verschillende manieren melden: 
•    via adres@hemiksem.be  met vermelding van alle gezins-

leden die verhuizen, plus hun rijksregisternummers; 
•    schriftelijk - afgifte aan onthaal; 
•    via het E-loket op de gemeentelijke website; 
•    via 'Mijn dossier'. 
 
Vervolgens onderzoekt de wijkagent of je inderdaad op het 
nieuwe adres woont. 
Daarna ontvang je automatisch een oproepingsbrief om de 
adreswijziging aan te passen op je elektronische identiteitskaart. 
Als je over een voertuig beschikt, wordt ook het inschrijvings-
bewijs aangepast. 
 
Naar een andere gemeente 
Als je verhuist, meld je je nieuw adres binnen de 8 dagen aan 
de dienst Burgerzaken van je nieuwe woonplaats. 
Minderjarigen die voor de eerste keer de ouderlijke woonst 
verlaten, moeten voor hun aangifte vergezeld zijn van vader, 
moeder of voogd. 
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Naar het buitenland 
Als je naar het buitenland verhuist, moet je dat melden bij de 
dienst Burgerzaken van de gemeente waar je ingeschreven 
bent en dit ten laatste de dag voor je vertrek. 
Als de adreswijziging voor het hele gezin geldt, volstaat het 
dat één van de meerderjarige leden van het gezin de aangifte 
doet bij de dienst burgerzaken.  Als een minderjarige naar het 
buitenland verhuist, moet iemand die het ouderlijke gezag 
uitoefent hem bij de aangifte bijstaan. 
Je ontvangt dan een document (model 8) waarmee je je op 
de ambassade of het consulaat van de nieuwe woonplaats 
moet aanbieden. 
Wat meebrengen 
•    het nieuwe adres in het buitenland 
•    de identiteitskaarten (pincode niet vergeten!) van alle ge-

zinsleden die mee verhuizen 
•    eventueel e-mailadres en/of telefoonnummer 
 
Contact en info 
Christel Ruyters 
Administratief medewerkster 
e-mail: Christel@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 71 
 
Rijbewijs 
Een rijbewijs kan je aanvragen vanaf de leeftijd van 16 jaar 
voor een scooter of bromfiets. 
Een voorlopig rijbewijs voor een auto kan je aanvragen vanaf 
17 jaar. 
 
Contact en info 
Miranda Van de Vyver  
Administratief medewerkster 
e-mail: miranda@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 73 
 
Uittreksel uit het strafregister 
Een uittreksel uit het strafregister (voorheen: bewijs van goed 
gedrag en zeden) is een officieel document dat een opsom-
ming geeft van de eventuele gerechtelijke veroordelingen uit 
het verleden van de betrokken persoon. Je kan het opvragen 
bij de dienst burgerzaken of via het digitaal loket. 

Contact en info 
Mireille Bruwiére  
Administratief medewerkster 
e-mail: burgerlijkestand@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 72 
 
Johnny Claes 
Administratief hoofdmedewerker 
e-mail: johnny@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 70 
 
Vreemdelingenzaken 
De gemeentelijke dienst Vreemdelingenzaken vormt de scha-
kel tussen de vreemdeling (niet-Belg) die in de gemeente zijn 
domicilie of zijn gewone verblijfplaats heeft en de dienst 
Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken in 
Brussel (DVZ). Op de Dienst Vreemdelingzaken worden alle 
dossiers over verblijfsrecht behandeld en worden beslissingen 
genomen rond verblijfsrecht. Via de dienst vreemdelingen van 
het lokaal bestuur kom je alle informatie inclusief beslissingen 
van DVZ te weten. 
Alle niet-Belgen die in Hemiksem willen verblijven, dienen 
contact op  te nemen met de dienst Vreemdelingenzaken van 
het lokaal bestuur. 
 
Contact en info 
Cindy Taling 
Administratief medewerkster 
e-mail : vreemdelingenzaken@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 74 
 
e-loket 
Het e-loket van het lokaal bestuur is raadpleegbaar via 
www.hemiksem.be. 15 attesten zijn 24 uur op 24 en 7 dagen 
op 7 in enkele minuten te verkrijgen. De toegang verloopt via 
je elektronische identiteitskaart (eID) en is veilig en eenvoudig 
in gebruik. 
 
Volgende attesten kan je via het e-loket aanvragen: 
•    uittreksel uit het bevolkingsregister; 
•    uittreksel uit het strafregister (model 1 & model 2); 
•    samenstelling gezin - kort; 
•    samenstelling gezin - lang; 
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•    getuigschrift van woonst; 
•    getuigschrift van woonst met historiek adressen; 
•    historiek adressen; 
•    getuigschrift van samenwoonst; 
•    bewijs van leven; 
•    bewijs van nationaliteit; 
•    uittreksel uit het kiesregister; 
•    getuigschrift van verblijf en nationaliteit; 
•    getuigschrift van verblijf voor een huwelijk; 
•    attest inzake wijze van teraardebestelling; 
•    attest woonfiche. 
 
Deze 15 attesten worden (onder bepaalde voorwaarden) au-
tomatisch afgeleverd. De inhoud van de documenten, de for-
muleringen en wie welk document kan ontvangen, worden 
geautomatiseerd in overeenstemming met de richtlijnen van 
het rijksregister. 
 

Sociale dienst (OCMW) 
 
De sociale dienst verzekert het welzijn van alle inwoners van 
Hemiksem. 
Je kan er terecht met kleine of grote vragen in verband met 
inkomen, schulden, huisvesting, levens- en gezinsvragen, te-
werkstelling, administratieve dienstverlening, energie… De 
sociale dienst probeert op al je vragen een antwoord te bie-
den. Indien nodig, verwijst onze sociale dienst je door naar 
een gespecialiseerde dienst of organisatie. 
 
Financiële hulpverlening 
Maatschappelijke Integratie (Leefloon en Tewerkstelling) 
Belgische meerderjarige inwoners of gelijkgestelden die wer-
kelijk in Hemiksem verblijven, onvoldoende inkomsten heb-
ben en niet in staat zijn om die zelf te verwerven, kunnen recht 
hebben op een leefloon dat ons OCMW uitbetaalt. Je kan 
ook een aanvullend leefloon krijgen, indien je eigen inkom-
sten te laag zijn. Bovendien stelt het OCMW permanent een 
aantal personen te werk die recht hebben op leefloon, zodat 
zij na deze tewerkstelling minstens aanspraak maken op een 
werkloosheidsvergoeding. Vreemdelingen die geen recht 
hebben op wat officieel ‘maatschappelijke hulp’ heet, kunnen 
enkel onder welbepaalde voorwaarden financiële ondersteu-
ning bekomen. 

Voorschotten op sociale uitkeringen, loon 
Een inkomen, uit arbeid of uit sociale uitkeringen (werkloos-
heidsvergoeding, ziektevergoeding….), kan door omstandig-
heden op zich laten waten. Het OCMW kan voorschotten 
toekennen op dit inkomen, indien uit het sociaal onderzoek 
blijkt dat dit inkomen noodzakelijk is om op een menswaar-
dige manier te leven. Er wordt ook bemiddeld bij de betref-
fende uitbetalingsinstellingen om het loon of de sociale 
uitkering alsnog zo snel mogelijk uit te betalen. Nadat deze 
uitbetalingsinstellingen bevestigen dat er kan uitbetaald wor-
den, vordert het OCMW de verleende voorschotten terug. 
 
Andere financiële hulp 
Het OCMW kan uitzonderlijk bijkomende financiële middelen 
toekennen om bepaalde hoge kosten te helpen dragen. Elke 
aanvraag wordt individueel bekeken. 
 
Bemiddeling bij energie 
Indien je niet meer terecht kan bij de gewone energieleveran-
ciers omwille van het niet betalen van de energierekening, 
moet je gas en elektriciteit bij Fluvius aanvragen. Fluvius kan 
dan een budgetmeter voor elektriciteit en gas ter beschikking 
stellen om het verbruik binnen de perken te houden. Aan het 
onthaal van het Administratief Centrum kan je, tijdens de ope-
ningsuren, je kaart voor de budgetmeter opladen. Indien je 
een digitale budgetmeter hebt, kan je die ook online via het 
portaal van Fluvius opladen. 
 
Lokale Adviescommissie (LAC) 
Fluvius en Pidpa kunnen aan het OCMW vragen om gebruikers 
af te sluiten van elektriciteit, gas en/of water bij fraude of bij 
onwil tot het betalen van de rekeningen. In dit geval wordt de 
LAC (Lokale Adviescommissie) samengeroepen waarbij het 
OCMW zal proberen om tot een afbetalingsakkoord te komen. 
 
Informatieve & psycho-sociale hulpverlening 
Algemene informatie 
De sociale dienst verstrekt ook verschillende nuttige raadge-
vingen, inlichtingen en administratieve hulp, zodat alle inwo-
ners de bestaande rechten en sociale voordelen kan genieten. 
Deze informatie kan gaan over werkloosheid, ziektevergoe-
ding, gezinsbijslag, juridische zaken, zorgverzekering... 
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Psycho-sociale hulpverlening 
De sociale dienst kan je ook begeleiden bij persoonlijke, fa-
miliale, opvoedkundige en psychologische problemen zoals 
conflictsituaties, verslaving en relatiemoeilijkheden. De hulp-
verlening bestaat voornamelijk uit doorverwijzen naar of con-
tact opnemen met instanties die gespecialiseerde 
hulpverlening aanbieden. 
 
Lokaal opvanginitiatief voor vluchtelingen (LOI) 
Het OCMW staat ook in voor de opvang van asielzoekers die 
de federale overheid aan Hemiksem toewijst. Daarom zet het 
OCMW een aantal woningen in als lokaal opvanginitiatief voor 
asielzoekers (LOI). De asielzoekers verblijven er onder toezicht 
van de sociale dienst van het OCMW. De afhandeling van de 
asielprocedure behoort niet tot de bevoegdheden van het 
OCMW. 
 
Hulp bij schuldenlast 
Budgetbeheer en budgetbegeleiding 
Wie een te hoge schuldenlast heeft opgebouwd, kan bij het 
OCMW terecht voor budgetbeheer of budgetbegeleiding. 
Het doel is de hulpvrager uit de schulden geraakt, via een 
haalbaar afbetalingsplan en een volgehouden inspanning. Zo 
kunnen verdere financiële problemen vermeden worden. Bij 
budgetbeheer worden op vrijwillige basis de inkomsten van 
de betrokkene op een afzonderlijk bankrekeningnummer ge-
plaatst. Met deze inkomsten betaalt het OCMW dan recht-
streeks de betreffende bedragen aan de schuldeisers. 
 
Schuldbemiddeling 
Het OCMW is officieel erkend als instelling voor schuldbemid-
deling. In samenwerking met een jurist van Vlotter wordt een 
afbetalingsplan van de schuldenlast opgemaakt. Dit afbeta-
lingsplan legt de rechtbank verplicht op en moet stipt ge-
volgd worden. De inkomsten van betrokkenen worden 
verplicht overgemaakt aan de schuldbemiddelaar, zodat de 
schuldenberg verkleint. De schuldeisers dienen zich te schik-
ken naar de afgesproken afbetalingsregeling. 
 
Bemiddeling bij huisvesting 
Het OCMW wordt soms geconfronteerd met mensen die om-
wille van relationele problemen, financiële problemen of een 

slechte woning niet meer in hun woning kunnen verblijven. 
In de eerste plaats probeert het OCMW preventief te onder-
handelen met de huiseigenaar om een uithuiszetting te vermij-
den. Vervolgens kan er bemiddeld worden om een definitieve 
huisvesting te bekomen bij een sociale woningmaatschappij, bij 
een sociaal verhuurkantoor of op de private huurmarkt. Een te-
rugvorderbare huurwaarborg kan verleend worden. 

Gezinsondersteuning 
Bij de gezinsondersteuner kan je terecht met vragen in ver-
band met zwangerschap, opvoeding, school, studietoelage, 
kinderopvang, verminder tarief kinderopvang, vrije tijd… 
 
Permanentie in het Huis van Het Kind 
Depot Deluxe Nijverheidsstraat 27 
Woensdag  14 - 16 uur  
Indien dit niet past, kan er ook op een ander moment een af-
spraak gemaakt worden. Alle info over het Huis van Het Kind 
vind je in het hoofdstuk ‘Huis van het Kind’ en op www.huis-
vanhetkindhemiksemnielschelle.be.  
 
Contact en info 
 
Laura Beeckaert 
Maatschappelijk assistente 
e-mail: laura.beeckaert@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 84 
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Leentje De Maeyer 
Coördinator Huis van Het Kind - gezinsondersteuner 
e-mail: leentje@hemiksem.be 
tel.: 03 288 27 65 
  
Sarah Schevenhals 
Maatschappelijk assistente  
e-mail: sarah.schevenhals@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 82 
 
Nathalie Van de Velde 
Maatschappelijk assistente - LOI 
e-mail: nathalie.van.de.velde@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 81 
 
Mieke Van Doorslaer 
Maatschappelijk assistente - LOI 
e-mail: mieke.van.doorslaer@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 85 
 
Kim Cassauwers 
Administratief medewerkster 
e-mail: kim.cassauwers@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 86 
 
Ann Van Doorslaer 
Administratief medewerkster 
e-mail: ann.vandoorslaer@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 87 
 
Sofie Van den heuvel 
Hoofd sociale dienst 
e-mail sofie.van.den.heuvel@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 89 
 
Gratis restafvalzakken medisch afval 
Voor bepaalde inwoners van de gemeente Hemiksem komt 
het OCMW Hemiksem tussen bij de aankoop van huisvuilzak-
ken. Het gaat hierbij over mensen die niet permanent opge-
nomen zijn in een woonzorgcentrum en die lijden aan 
incontinentie, stoma- of peritoneaal dialysepatiënt zijn. De 
tussenkomst bestaat uit 1 rol (20 zakken van 60 liter) of 2 rollen 

(20 zakken van 30 liter) huisvuilzakken voor restafval per pa-
tiënt per jaar, af te halen bij de sociale dienst van woonzorg-
centrum Hoghe Cluyse in Hemiksem. De voorwaarden om 
recht te hebben op deze tussenkomst staan beschreven in 
een reglement, dat je samen met het aanvraagformulier kan 
downloaden op de gemeentelijke website en kan verkrijgen 
aan het onthaal-snelloket en bij de sociale dienst van het 
woonzorgcentrum Hoghe Cluyse. Afhalen van de restafvalzak-
ken kan elke werkdag van 9.00 tot 11.30 uur. 
 
Contact en info 
Jelle Peeters 
Maatschappelijk assistent 
e-mail: jelle.peeters@hemiksem.be 
tel.: 03 871 91 03 
Sociale dienst woonzorgcentrum Hoghe Cluyse 
Bouwerijstraat 50 
 
Tewerkstelling - Werkwinkel 
De werkwinkel is een samenwerking tussen VDAB en partners 
zoals RVA, GTB en Vlotter.  
In een werkwinkel kan je terecht voor info en persoonlijk ad-
vies over werk en opleiding. 
In een contactpunt krijg je nuttige info over werk en opleiding. 
Er is evenwel minder gelegenheid voor persoonlijk advies. 
 
De eerste stap naar werk 
Via www.vdab.be kan je je online inschrijven. Bij de werkwinkel 
wordt samen met jou bekeken wat je wensen zijn, waar je 
goed in bent, welke mogelijkheden er zijn en stel je een ac-
tieplan op. De consulenten kunnen je ondersteunen met bij-
voorbeeld een CV opmaken, een motivatiebrief schrijven en 
zoeken naar een geschikte aanvullende opleiding. Soms is er 
meer begeleiding nodig. Ook daarvoor ben je in de werkwin-
kel aan het juiste adres. Als je thuis niet over het nodige ma-
teriaal beschikt, kom dan gewoon rechtstreeks naar de 
werkwinkel. Elke werkwinkel beschikt over een ruimte waar je 
een computer kan gebruiken, via het internet informatie kan 
raadplegen over werk en opleiding,  je dossier kan beheren 
en online kan solliciteren. En als het op je eentje niet lukt, hel-
pen de medewerkers je graag op weg. 
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Werkwinkel Rupelstreek-Aartselaar (Boom) 
Jozef Van Cleemputplein 4 / 00.1 
2850 Boom 
tel.: 03 880 86 60 
 
De klus klaren met wijk-werken 
Soms kom je handen tekort : het gras maaien, de wekelijkse 
strijk en de gang poetsen, opvang voor de kinderen... Dit zijn 
voorbeelden van karweitjes en klussen waar je zelf niet de no-
dige tijd voor vindt,  maar waarvoor je wel een oplossing wil. 
Via wijk-werken kan je verschillende soorten opdrachten laten 
uitvoeren. En zelfs wie af en toe gebruik wil maken van een 
parkeerwachter of logistieke hulp bij events, kan een wijk-wer-
ker inzetten. Bij je registratie krijg je een overzicht van alle ac-
tiviteiten die mogelijk zijn in jouw gemeente. 
 
Wijk-werken Rupelstreek 
Jozef Van Cleemputplein 4 / 00.1 
2850 Boom 
e-mail: wijkwerken@vlotter.be  
tel.: 03 880 86 97 
website: www.vdab.be/wijk-werken  
 
Juridische info & advies 
Voor algemene juridische informatie of een eerste oriënterend 
juridisch advies kan je ook terecht bij het OCMW.  Deze 
dienstverlening wordt aangeboden via Vlotter. 
Vlotter is een intergemeentelijk samenwerkingsverband tus-
sen Boom, Hemiksem, Niel en Rumst. Elk advies is gratis en 
strikt vertrouwelijk. 
 
Je kan advies vragen bij problemen zoals: 
•    personen- en familierecht; 
•    huwelijk, samenlevingscontract; 
•    echtscheiding, onderhoudsgeld; 
•    adoptie; 
•    erfenissen; 
•    verbintenissenrecht; 
•    huur; 
•    contracten; 
•    schulden. 
 

Het betreft hier wel enkel rechtshulp in eerste lijn. 
Je dient hiervoor steeds een afspraak te maken. 
 
Contact en info 
Vlotter - juridische dienst 
Colonel Silvertopstraat 15 - Boom 
enkel na afspraak 
tel. 03 880 58 00 
 

Financiën 
 
De financiële dienst voert het financieel beleid van het lokaal 
bestuur uit: de dienst stelt de begroting op, de meerjaren-
planning, de begrotingsrekening, de resultatenrekening, de 
balans en budgetten... Verder staat deze dienst in voor de be-
stelbons, facturen, boekhouding, betalingen, kasbeheer, de 
inventaris van het patrimonium, de verzekeringen en rekenin-
gen van de kerkfabrieken... Tot slot behandelt de financiële 
dienst de gemeentebelastingen: reglementen, aangifteformu-
lieren, kohieren en bezwaarschriften. 
 
Contact 
e-mail: financiëledienst@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 30 
 
Belastingen 
Het overzicht van de belastingen en retributies vind je op de 
gemeentelijke website.  
Voor het indienen van belastingaangiftes of vrijstellingsdocu-
menten, kan je steeds mailen naar belastingen@hemiksem.be. 
Je vindt de nodige documenten op de gemeentelijke web-
site. 
 
Boekhouding en facturen 
Voor vragen met betrekking tot de boekhouding mag je 
steeds mailen naar boekhouding@hemiksem.be.   
 
Facturen kunnen ook digitaal worden aangeleverd als pdf-be-
stand. Let er wel op dat er slechts 1 pdf-bestand als bijlage is 
toegevoegd bij de e-mail om de verwerking vlot te laten ver-
lopen. 
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Facturen gericht aan de gemeente mag je sturen naar  
facturen_gemeente@hemiksem.be.   
Facturen gericht aan het OCMW mag je sturen naar  
facturen_ocmw@hemiksem.be.  

Technische dienst - ruimte  
Omgeving (ruimtelijke ordening & 
milieu), mobiliteit en openbare werken 
 
Bouw & verkavelingen 
Heb je plannen om te bouwen, te verbouwen of bepaalde 
werken uit te voeren, neem contact op met dienst Omgeving. 
 
Je kan bij deze dienst terecht voor: 
•    algemene informatie over omgevingsvergunningen (bou-

wen en milieu); 
•    Inlichtingen over bestemmingsplannen en verkavelingen. 
 
Contact en info 
e-mail: omgeving@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 60 
 
Niet alleen voor het (ver)bouwen van de woning heb je een 
stedenbouwkundige vergunning nodig. Ook in vele andere 
gevallen is zo’n vergunning nodig, zoals: 
•    uitvoeren van gevel- en dakwerken; 
•    wijziging van het aantal woongelegenheden; 
•    functiewijziging; 
•    plaatsen publiciteit; 
•    vegetatiewijzigingen (natuur- en parkgebieden);  
•    plaatsen tuinhuis, garage, ed. 
 
Hemiksem beschikt over verschillende verkavelings- en be-
stemmingsplannen. Daarom raden we aan, zeker bij de aan-
koop van een woning, om altijd eerst inlichtingen in te winnen 
bij de dienst Omgeving tijdens de kantooruren. Voor bespre-
king van concrete bouwplannen en/of studieonderzoeken kan 
een afspraak gemaakt worden met de Omgevingsambtenaar 
via omgeving@hemiksem.be of 03 288 26 61. 
 
Wanneer je een perceel wenst te (her)verdelen in een aantal 
kleinere percelen met de bedoeling om die in te richten als 
bouwgronden voor verkoop, heb je een verkavelingsvergun-
ning nodig. Voordat je de verkavelingsaanvraag indient, is 
overleg met de dienst Omgeving noodzakelijk. 
 
Een omgevingsvergunning (bouw- en verkavelingsvergunning) of-
ficieel aanvragen doe je via www.omgevingsloketvlaanderen.be.  

27



28

www.hemiksem.be

Milieuhinder 
Bij problemen van geluids-, geur-, stof-, rook- of lichthinder 
kan je een melding maken bij de milieuambtenaar. Ook bij 
een vermoeden dat de gezondheid kan aangetast worden, 
neem je best contact op met de milieuambtenaar tijdens de 
kantooruren. 
 
Contact en info tijdens de kantooruren 
Sven Van Gyseghem 
milieuambtenaar 
e-mail: omgeving@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 60 
 
Algemeen meldpunt buiten de kantooruren 
•    interventiedienst politie 
     tel.: 03 443 09 00 
•    bij zeer ernstige, dringend feiten 
     tel.: 101 
•    bij lozingen of brand 
     tel.: 100 
 
Milieuvergunningen (omgevingsvergunning) 
In Vlaanderen is het verkrijgen van een milieuvergunning 
klasse 1 of 2 verplicht voordat je met een vergunningsplichtige 
activiteit kan starten. Voor zogenaamde klasse-3-activiteiten 
moet je die zelf melden. Zonder vergunning of melding, kan 
de exploitatie niet van start gaan. 
 
Kapvergunning (omgevingsvergunning) 
Er zijn een aantal redenen waarom een boom best geveld kan 
worden: 
•    De boom is ziek en niet meer te redden en kan daardoor 

op termijn een gevaar  vormen. 
•    De boom vormt een onmiddellijk gevaar (bijvoorbeeld 

stormschade). 
•    De boom staat in de weg voor het uitvoeren van vergunde 

werken en kan niet behouden blijven. Indien de boom op 
een hoogte van 1 meter boven het maaiveld staat en een 
stamomtrek van minimum 1 meter heeft, heb je een om-
gevingsvergunning nodig om de boom te mogen vellen. 

 

Er zijn twee soorten aanvragen: 
•    Als de boom binnen de 15 meter van de woning staat, vol-

staat het een meldingsaanvraag te doen. 
•    Als de boom buiten 15 meter van de woning staat, moet 

je een stedenbouwkundige aanvraag indienen. Bij je aan-
vraag voor het vellen van een zieke boom, voeg je een ver-
slag van een expert toe dat aantoont dat de boom ziek is. 
Je dient je vergunningsaanvraag in via www.omgevingslo-
ket.be.  

 
Opgelet: volgende redenen komen niet in aanmerking  
om een vergunning voor het vellen van een boom toe te 
kennen: 
•    De buren hebben er last van. 
•    Ze geven te veel schaduw. 
•    Ze geven overlast van vallende bladeren, takken, bloe-

sems, stuifmeel, eikenprocessierups… 
•    Ze staan in mijn weg. 

Contact en info 
Sven Van Gyseghem 
milieuambtenaar 
e-mail: omgeving@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 60 



29

www.hemiksem.be

Tegeltuintjes 
Ter verfraaiing van het straatbeeld kunnen de inwoners van 
onze gemeente een tegeltuintje aanleggen of hun gevel laten 
begroeien met klimplanten.  Hiervoor moet je een vergunning 
aanvragen.  
 
Contact en info 
Katrijn Mannaerts  
e-mail: technischedienst@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 60 
 
Afval 
Het huisvuil wordt in verschillende fracties ingezameld: 
 
Selectieve inzameling 
•    Pmd (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en 

drankkartons) in de blauwe zak: 
     -     wordt 2-wekelijks opgehaald. 
•    Gft (groente-, fruit- en tuinafval) in de groene container: 
     -     wordt tijdens de periode 1 oktober t/m 30 april  
           2-wekelijks opgehaald en tijdens de periode van  
           1 mei tot/met 30 september wekelijks opgehaald; 
     -     de container moet bij aanbieding voorzien zijn van een  
           betaalsticker. 
•    Papier en karton (papieren zakken en kartonnen dozen, 

tijdschriften, kranten, folders, boeken, schrijf- en printer-
papier): 

     -     wordt maandelijks huis aan huis opgehaald of; 
     -     kan je zelf gratis naar het recyclagepark brengen. 
•    Textiel (dames-, heren- en kinderkledij, schoenen en hand-

tassen, huishoudlinnen): 
     -    wordt 4x per jaar opgehaald of; 
     -    kan je zelf gratis naar het recyclagepark brengen. 
•   Kga (klein gevaarlijk afval): 
     -     wordt door de chemokar maandelijks ingezameld aan 

     het recyclagepark:  
           de ene maand op vrijdag van 12 tot 15.30 uur, de  

     volgende maand op zaterdag van 8.30 tot 15.30 uur. 

•    Snoeiafval : 
     -     wordt 2x per jaar opgehaald; 
     -    aanbieden in bussels, samengebonden met een koord; 
     -    lengte van de bussel is max. 1,5 meter, de diameter is. 
           maximaal 0,5 meter; 
     -     maximaal 1,5 m³ per ophaalpunt; 
     -    of kan je zelf gratis naar het recyclagepark brengen.  
•    Glas (transparante glazen flessen, bokalen en flacons):  
     -     breng je zelf naar een glasbol in jouw buurt. 
 
Restfracties 
•    Restafval (al het huisvuil dat niet selectief wordt ingeza-

meld) in de gemeentelijke grijze restafvalzak: 
     -     wordt tijdens de periode 1 oktober t/m 30 april  
           2-wekelijks opgehaald en tijdens de periode van  
           1 mei tot/met 30 september wekelijks opgehaald.  
•    Grof vuil (omvat alles wat te groot is om in een restafvalzak 

te kunnen): 
     -     De ophaling aan huis gebeurt enkel na schriftelijke  
           afspraak. Het formulier hiervoor is verkrijgbaar bij de  
           technische dienst of kan je downloaden op  
           www.hemiksem.be.  
           Kostprijs: 0,30 euro/kg met een minimum van 10 euro. 
-    Grof vuil kan je ook zelf naar een recyclagepark van regio 

zuid brengen (niet in Hemiksem) mits betaling. Meer info 
hierover vind je in het onderdeel ‘recyclagepark’. 

 
De data van ophaling en alle informatie over afvalophaling 
vind je terug in de ophaalkalender, die je jaarlijks in de brie-
venbus krijgt. Deze ophaalkalender is ook verkrijgbaar aan het 
loket van het onthaal in het administratief centrum en digitaal 
raadpleegbaar via recycleapp.be.    
 
Blauwe PMD-zakken, grijze restafvalzakken en betaalstickers 
voor het gft kan je kopen op volgende plaatsen: 
• onthaal-snelloket in het Administratief Centrum; 
• volgende handelaars: 

- Okay - Abdijstraat 30; 
- Bakkerij Tine - Gemeenteplaats 6; 
- Q8 shop 'n go - Jan Sanderslaan 98; 
- Dagbladhandel 't Krantje - Heuvelstraat 19; 
- Delhaize - Provincialesteenweg 3 - Schelle. 



30

Infogids Hemiksem 2022-2024

Contact en info 
Heeft u problemen of klachten in verband met de huisvuilop-
haling, dan kunt u terecht bij de milieulijn van IGEAN milieu 
& veiligheid: 
e-mail: inzameling@igean.be  
tel. 03 350 08 14  
 
Recyclagepark 
Georges Gilliotstraat 50 
tel. 03 350 08 14 
 
Het recyclagepark is gelegen aan het gemeentemagazijn en 
wordt uitgebaat door de intercommunale IGEAN milieu en 
veiligheid. Aan de ingang staat een registratiezuil die je aan 
de hand van jouw identiteitskaart toegang tot het recyclage-
park verleent.  
Je kan met jouw afval ook terecht op de 11 andere recyclage-
parken van regio Zuid. Meer info hierover vind je op 
www.igean.be/adres-en-openingsuren-regio-zuid-ma-open.  
 
Openingsuren recyclagepark Hemiksem 
Woensdag: 13.00 - 19.00 uur 
Vrijdag: 13.00 - 17.00 uur 
Zaterdag: 9.00 - 16.00 
 
Je kan op het recyclagepark van Hemiksem met volgende 
gratis afvalfracties terecht:  
•    pmd (in blauwe 'officiële' pmd-zak); 
•    kurken; 
•    stoppen; 
•    textiel; 
•    glazen flessen en bokalen; 
•    matrassen; 
•    vlak glas; 
•    harde kunststoffen; 
•    groenafval; 
•    autobanden; 
•    boomstronken; 
•    metalen; 
•    asbesthoudend afval (verplicht verpakt aanleveren); 
•    papier en karton; 
•    afgedankte elektrische toestellen; 

•    kaarsresten; 
•    herbruikbare goederen; 
•    piepschuim; 
•    kga, maandelijks via kga-kar. 
 
Met betalende fracties kan je niet in Hemiksem, maar wel in 
de andere recyclageparken van regio Zuid. Dit zijn de recycla-
geparken in Aartselaar, Boechout, Boom, Edegem, Hove, 
Kontich, Lint, Mortsel, Ranst, Rumst en Wommelgem. 
 
Tarieven betalende fracties 
•    grof vuil: 0,25 euro/kg; 
•    gemengd bouw- en sloopafval: 0,25 euro/kg; 
•    grond: 0,04 euro/kg; 
•    hout: 0,04 euro/kg; 
•    kalkplaten en cellenbeton: 0,04 euro/kg; 
•    zuiver steenpuin: 0,04 euro/kg. 
 
Vrijstelling 
Elk gezin (tot 3 personen) krijgt een vrijstelling van 50 kg per 
jaar voor de betalende fracties en 10 kg extra per bijkomend 
gezinslid per jaar. De vrijstelling geldt niet voor grofvuil. De 
vrijstellingen worden éénmaal per jaar, namelijk op 1 januari, 
toegekend. Vrijstellingen kunnen niet opgebouwd worden. 
Dit betekent dat de vrijstelling, die op het einde van het jaar 
niet opgebruikt is, vervalt. 
 
Opgelet 
•    Je kan met jouw pmd terecht op het park, maar je moet 

dit afval dus verplicht aanbieden in een gesloten blauwe 
'officiële' pmd-zak. 

•    Meer info over asbestinzameling vind je op 
www.igean.be/afval/sorteren/asbest/asbest-zelf-verwijde-
ren-en-inzameling-op-het-recyclagepark.  

•    KMO's en zelfstandige ondernemers kunnen bedrijfsafval, 
dat qua aard en samenstelling vergelijkbaar is met huis-
houdelijk afval, terecht op een KMO-recyclagepark. Meer 
info hierover en de specifieke tarieven vind je op 
www.igean.be/info-voor-bedrijven-en-verenigingen-zuid. 
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Te koop op het recyclagepark 
•    compostvat (incl. beluchtingsstok): 35 euro; 
•    compostbak: 60 euro; 
•    aanbouwmodule compostbak: 50 euro; 
•    afdakje compostbak: 20 euro; 
•    beluchtingsstok: 5 euro; 
•    zak compost (40 liter): 3 euro; 
•    zak potgrond (50 liter): 6 euro; 
•    verpakking asbest (buisfolie of minibag): 1 euro; 
•    regenwaterton van 310 liter: 50 euro; 
•    regenwaterton van 510 liter: 85 euro. 
 
Contact en info 
Voor vragen, suggesties of klachten in verband met het recy-
clagepark kan je terecht bij de milieulijn van IGEAN milieu & 
veiligheid. 
e-mail: inzameling@igean.be 
tel.: 03 350 08 14  
website: www.igean.be/afval  
 
Verkeersborden parkeerverbod aanvragen 
Wanneer je verhuist, heb je voldoende ruimte nodig om de 
verhuiswagen en eventueel de verhuislift te plaatsen (min. 3 
parkeerplaatsen). Als je voor verbouwingswerken een contai-
ner bestelt, moet er voldoende ruimte vrij zijn om die contai-
ner te plaatsen (min. 3 parkeerplaatsen). Voor het tijdelijk 
vrijhouden van parkeerruimte kan je bij het lokaal bestuur ver-
keersborden huren die een parkeerverbod aangeven.   
 
Te volgen procedure bij de aanvraag van een tijdelijk parkeer-
verbod 
Sinds 1 maart 2019 is de wijze van het aanvragen van een in-
name openbaar domein/ signalisatievergunning gewijzigd, 
zowel voor burgers als voor aannemers. Deze aanvraag dient 
online te gebeuren via www.hemiksem.be, minimum 3 werk-
dagen (kleine werken) of 21 dagen (werven) vóór de start van 
de werken. Je dient eerst een account aan te maken en ver-
volgens je aanvraag in te dienen. Bij deze digitale aanvraag 
kan je een inrichtingsplan van de werfzone aankoppelen of te-
kenen. Indien er zich een conflict voordoet met andere ge-
plande/reeds aanwezige werken, zal dit in het systeem 
onmiddellijk gemeld worden. Deze werkwijze is ook van toe-
passing voor bedrijven die bijvoorbeeld wegwerkzaamheden 

of nutswerken moeten uitvoeren. Particulieren die niet over 
internet beschikken, kunnen nog altijd terecht op de techni-
sche dienst in het Administratief Centrum, waar je samen met 
een medewerker de aanvraag kan doorlopen.  
 
Er zijn steeds retributiekosten verbonden aan een aanvraag 
voor het huren van standaard 1 verkeersbord (40,00 euro per 
stuk) en effectieve inname van het openbaar domein (in func-
tie van de m² en vanaf de 3de dag). Een begonnen dag wordt 
aangerekend als een volledige dag. Na ontvangst betaling 
kan het lokaal bestuur je dossier definitief goedkeuren voor 
zover er zich geen andere conflicten voordoen. Op het mo-
ment van de aanvraag (zowel online als op de technische 
dienst in het Administratief Centrum) moet je het bedrag be-
talen dat werd berekend. 
•    0 t/m 12 maanden: 0,25 euro/m²/dag 
•    na 12 maanden: 0,50 euro/m²/dag 
 
Het volledige retributiereglement (nr. 19) vind je terug op de 
gemeentelijke website. De borden worden door de gemeente 
24 uur vóór aanvang van de werken geplaatst en nadien terug 
opgehaald.  
 
Wanneer het verkeersbord is geplaatst, noteer dan de num-
merplaten van de wagens die er op dat moment geparkeerd 
staan. Als er op de dag van het parkeerverbod wagens staan 
met een andere nummerplaat, dan kan je contact opnemen 
met de lokale politie. De politie informeert dan de respectie-
velijke bestuurders dat ze hun auto moeten verplaatsen. 
 
Openbare werken 
Wegen, fiets- en voetpaden onderhouden of vernieuwen is 
een werk dat nooit eindigt. Daarom plant het lokaal bestuur 
jaarlijks een aantal wegenwerken. Niet alle werken worden 
door het lokaal bestuur zelf uitgevoerd. Vaak is dat de taak 
van een aannemer aangesteld door het lokaal bestuur, maar 
soms is dit ook de bevoegdheid van andere organisaties zoals 
bijvoorbeeld Infrabel of het Vlaams Agentschap Wegen en 
Verkeer. In zulke gevallen kan de aannemer of organisatie ook 
instaan voor het volgen van de afgesproken planning of de 
communicatie van de werken. 
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Via de gemeentelijke communicatiekanalen proberen we 
(grote) openbare werken en de bijbehorende hinder zo goed 
mogelijk aan te kondigen.  
 
Contact en info 
Dirk Smits 
e-mail: dirk.smits@hemiksem.be en mobiliteit@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 69 
 

Gemeentemagazijn 
G. Gilliotstraat 50 
03 288 27 26 
 
In het Gemeentemagazijn zijn de uitvoerende technische 
diensten gehuisvest.  
Hier vind je  
•    de groendienst die: 
     -     instaat voor het onderhoud van perken en plantsoe- 

     nen, het proper houden van de straten; 
     -     ook werken in eigen beheer uitvoert. 
•    de schoonmaakdienst die: 
     -     instaat voor het schoonmaken van alle gemeentelijke  

     gebouwen; 
•    de dienst wegen en werken die: 
     -     instaat voor het onderhoud van de gemeentelijke ge- 

     bouwen, straten en voetpaden; 
     -     werken in eigen beheer uitvoert, zoals de aanleg van  

     de grote parking aan Depot Deluxe. 
 
In het Gemeentemagazijn kan je terecht voor gft-containers 
en compostvaten. 
 
Openingsuren gemeentemagazijn 
•    Maandag t.e.m. donderdag: 8.00 tot 16.25 uur. 
•    Vrijdag: 08.00 tot 11.55 uur 
 

Onderwijs 

In Hemiksem vind je, verspreid over 4 locaties, twee gemeen-
telijke basisscholen en één gesubsidieerde vrije basisschool.  
 
Aanmelden en inschrijven 
Sinds enkele jaren werken alle kleuter- en lagere scholen in 
de gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel – zowel gemeen-
tescholen, vrije scholen als scholen van het gemeenschaps-
onderwijs GO! – met één centraal aanmeldingsregister: 
schelle.aanmelden.in. Dat betekent dat je eerst via deze web-
site laat weten op welke school je jouw kind het liefst wil in-
schrijven. Nadien ga je hem of haar pas inschrijven op de 
school zelf. Kamperen of uren wachten aan de schoolpoort is 
hierdoor dus niet meer nodig. 
 
Meer info over deze procedure en de timing kan je vinden op 
de gemeentelijke website (www.hemiksem.be), op de website 
van het aanmeldingsregister (schelle.aanmelden.in), maar ook 
in de papieren brochure die jaarlijks uitgegeven wordt en ter 
beschikking is in de scholen, in het Administratief Centrum, in 
de Bibliotheek . Je kan deze brochure ook downloaden op de 
gemeentelijke website. 
 
Gemeentelijke basisscholen 
In beide scholen van het gemeentelijk onderwijs is zowel een 
kleuterafdeling als een lagere school. Buiten het verplichte 
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lessenpakket bieden beide scholen vanaf het 4de leerjaar ook 
huiswerkbegeleiding aan na het laatste belsignaal. Vanaf het 
vierde leerjaar zijn er ook initiatielessen Frans voorzien. Initia-
tie Engels wordt aangeboden vanaf het vijfde leerjaar.  
 
Beide scholen zijn lid van de scholengemeenschap SOM - 
Samen Onderwijs Maken, die ook de gemeentelijke basis-
scholen van Aartselaar en Schelle omvat.  
 
Gemeentelijke basisschool De Regenboog  
Provinciale Steenweg 11, 2620 Hemiksem 
 
Contact en info 
Directeur: Sonja Hoolants 
e-mail: directie@deregenbooghemiksem.be    
tel.: 03 887 43 83 
website: www.deregenbooghemiksem.be    
 
Gemeentelijke basisschool Het Klaverbos 
Jan Sanderslaan 154, 2620 Hemiksem 
 
Contact en info 
Directeur: Sarah Cordon 
e-mail:  directie@hetklaverbos.be  
tel.: 03 887 43 71 
website: www.hetklaverbos.be    
 
Gesubsidieerde vrije basisschool  
Zonnekesschool - KOBA ZuidkANT vzw 
Kleuterafdeling + 1ste leerjaar:  
Heiligstraat 6 - 2620 Hemiksem 
Afdeling Lindelei - 2de tot/met 6de leerjaar:  
Fr. Huysmanslaan 35A, 2620 Hemiksem 
Lid van scholengemeenschap AmpersANT 
 
Contact en info 
Directeur: Bart Rypens 
tel.: 03 887 69 78 
e-mail: secretariaat@zonnekesschool.be  
website: www.zonnekesschool.be    
 

Kinderopvang 
 
Opvang baby’s en peuters (0-3 jaar) 
De eerste 1000 dagen zijn heel belangrijk voor een goede ont-
wikkeling en bepalen de kansen in het latere leven. In Hemiksem 
kan je kiezen tussen opvang bij één van de drie zelfstandige kin-
derdagverblijven of voor gezinsopvang via KOBO. 
 
Zoek jij opvang voor je baby of peuter (0 - 3 jaar) in Hemiksem, 
Niel of Schelle? Start je zoektocht dan eenvoudig via het Lo-
kaal Loket Kinderopvang en surf naar opvang.vlaanderen. 
 
Via dit lokaal loket kan je: 
•    een overzicht vinden van kinderopvanginitiatieven in He-

miksem, Niel en Schelle; 
•    online een aanvraag indienen voor kinderopvang bij initia-

tieven die aangesloten zijn bij het lokaal loket; 
•    je aanvraag bij de aangesloten initiatieven online opvol-

gen. 
 
Heb je hulp nodig bij het (online) zoeken naar kinderopvang, 
maak dan een afspraak bij het Loket Kinderopvang via loket-
kinderopvang@hemiksem.be of op het nummer 03 288 27 63. 
We helpen je graag verder met je aanvraag. 
 
Zelfstandige kinderdagverblijven 
Groepsopvang Ukkenpukkenhofke 
Atletiekstraat 79 
e-mail: ukkenpukkenhofke@hotmail.com  
tel.: 03 293 71 18 
website: www.ukkenpukkenhofke.be  
 
Groepsopvang Kiekeboe 
Sint Bernardsesteenweg 117 
e-mail: hakimamorabit@hotmail.com  
tel.: 0486 920 773 of 0486 501 301 
 
Groepsopvang Gloria  
Landbouwweg 17 
e-mail: vandenbroekaudrey@gmail.com  
tel.: 0472 884 046 
website www.kinderdagverblijfgloria.be  
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Gezinsopvang (onthaalouder) 
Kobo (kinderopvang Boom en omstreken) biedt kinderopvang 
aan bij een onthaalouder in familiale sfeer. Je kind wordt op-
gevangen in een kleine groep met veel individuele aandacht 
voor een optimale ontwikkeling. De kinderbegeleiders in de 
gezinsopvang vangen voornamelijk baby’s en peuters tot 3 
jaar op. Kinderen tussen 3 en 12 jaar kunnen buitenschools 
opgevangen worden volgens de mogelijkheden van de kin-
deropvanglocatie. 
 
Kinderen die een specifieke zorgbehoefte hebben zijn ook 
welkom. Dit kan in het kader van individuele inclusieve op-
vang. De kinderbegeleiders bieden kinderen met specifieke 
zorgen de passende zorg en aandacht. 
 
Contact en info 
Kerkstraat 54, 2850 Boom 
e-mail info@kinderopvangkobo.be  
tel.: 03 880 50 91 
website: www.kinderopvangkobo.be  
 
Wens je nog meer informatie over kinderopvang, dan kan je 
je wenden tot de website van Kind en Gezin. 
tel.: 078 150 100 
website www.kindengezin.be  
 
Buitenschoolse Kinderopvang (BKO)  
‘t Merelhofke  
BKO ’t Merelhofke is de buitenschoolse kinderopvang die ge-
organiseerd wordt door het lokaal bestuur van Hemiksem. De 
buitenschoolse kinderopvang is bestemd voor kinderen van 
het basisonderwijs (kleuter- en lagere school). Op schoolda-
gen wordt de buitenschoolse kinderopvang georganiseerd in 
de scholen. Tijdens vakanties en schoolvrije dagen gaat de 
buitenschoolse kinderopvang door in BKO ’t Merelhofke. De 
begeleiders zorgen op een speelse wijze voor de opvang van 
jouw kind(eren). 
 

Openingsuren 
•    maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag 
     vooropvang: 07.15 - 08.00 uur 
     na-opvang: 15.30 - 18.00 uur  
•    woensdag 
     vooropvang: 07.15 - 08.00 uur 
     namiddag: 12.05 - 18.00 uur  
•    vakanties en schoolvrije dagen 
     07.15 - 18.00 uur 
 
Vakantiekriebels 
BKO ’t Merelhofke organiseert in samenwerking met de vrij-
etijdsdienst verschillende boeiende sport- en spelactiviteiten 
tijdens de schoolvakanties en in de zomervakantie voor kin-
deren van 2,5 jaar tot en met 12 jaar. 
 
Contact en info 
Monique Ryngaert 
Verantwoordelijke BKO 
e-mail: bkomerelhofke@hemiksem.be 
tel.: 03 288 27 61  
 
Elodie Cruys 
Coördinator Kinderopvang  
e-mail: elodie@hemiksem.be  
tel.: 03 288 27 64 
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Huis van Het Kind 
 
Het Huis van Het Kind is dé informatie- en ontmoetingsplaats 
voor gezinnen met kinderen in Hemiksem. Het Huis van Het 
Kind is een samenwerkingsverband tussen de lokale besturen 
van Niel, Schelle en Hemiksem en lokale organisaties die wer-
ken met en voor kinderen, jongeren en (toekomstige) ouders. 
Samen willen we er voor zorgen dat iedere ouder, kind of jon-
gere zich gesteund voelt. Dit doen we door de weg te wijzen 
naar de juiste organisaties en door het organiseren van activi-
teiten, workshops en ontmoetingsmomenten. Kom eens langs 
en ontdek wat het Huis van Het Kind voor jouw gezin kan be-
tekenen. Het Huis van Het Kind is elke woensdag open van 
14.00 tot 16.00 uur en op donderdagvoormiddag van 9.00 tot 
12.00 uur. Op onze website www.huisvanhetkindhemiksem-
nielschelle.be kan je alle informatie rond opgroeien en opvoe-
den terugvinden. 
  
Gezinsondersteuning 
Op zoek naar activiteiten voor je kinderen of jezelf? Wil je 
meer weten over kinderopvang of de scholen in onze ge-
meente? Maak je je zorgen over de gezondheid of ontwikke-
ling van je kind? Vragen over het groeipakket of 
ondersteuning nodig bij je attest inkomenstarief voor kinder-
opvang? Met al je kleine of grote vragen rond opvoeden en 
opgroeien kan je terecht bij de medewerkers van het Huis van 
Het Kind. Elke woensdagnamiddag kan je zonder afspraak 
langskomen in het Huis van Het Kind, tussen 14u en 16u. Past 
dit moment niet of maak je toch liever een afspraak? Dit kan 
via huisvanhetkind@hemiksem.be of 03 288 27 63.  
 
Babytheek 
De Babytheek is een uitleendienst voor babyspullen. Het is 
als een bibliotheek, maar dan voor spullen die een baby nodig 
heeft of de ouders gebruiken in de eerste 18 maanden na de 
geboorte. Neem een kijkje in onze online catalogus op baby-
theekhemiksemnielschelle.myturn.com, maak je lidmaatschap 
aan en reserveer de gewenste items. Kom je liever eerst eens 
langs, wees welkom voor een kennismaking tijdens onze ope-
ningsuren. De Babytheek heeft één openingsmoment per 
week, de openingsuren kan je terugvinden op onze website. 

Pamperbank 
De aankoop van luiers neemt een grote hap uit het budget 
van kwetsbare gezinnen met jonge kinderen. Het Huis van Het 
Kind zamelt daarom luiers in met de Pamperbank. Heel wat 
gezinnen hebben overschotjes van luiers liggen. Kinderen 
groeien immers snel uit de luiers, hebben een grotere maat 
nodig of worden zindelijk. Heb jij overschotjes luiers liggen 
die je niet meer nodig hebt? Dan kan je die binnenbrengen 
op één van de inzamelpunten. Wil je de pamperbank steunen 
maar heb je geen luiers op overschot, dan kan je luiers aan-
kopen en deze afgeven bij de medewerkers van het Huis van 
het kind. De ingezamelde luiers worden gesorteerd en per 
maat in pakketjes van 25 stuks verkocht aan 1 euro, aan ge-
zinnen uit kansengroepen. Kwetsbare gezinnen kunnen te-
recht bij Welzijnsschakel Tochtgenoten voor de aankoop van 
de luiers. Op volgende locaties kan je nog steeds terecht om 
je luieroverschotjes te deponeren:  
•    Administratief Centrum; 
•    bibliotheek; 
•    Huis van Het Kind; 
•    Gemeentelijke Basisschool Het Klaverbos; 
•    Gemeentelijke Basisschool de Regenboog. 
 
Voor het eerst naar school 
Een eerste schooldag is heel spannend, zeker voor de instap-
pertjes. Om deze eerste schooldag extra in de verf te zetten 
voorziet het Huis van Het Kind een pakket 'ik ga bijna naar 
school’. Kort voor de instapdatum krijgen de instappers een 
kaartje met de uitnodiging om het pakketje te komen halen 
in de bus. In een tof zakje vind je dan informatie over het kleu-
teronderwijs in de gemeente, het prentenboekje ‘Super Sim 
gaat naar school’, een plasposter met beloningsstickers om 
op het potje te gaan en een brooddoos voor een goede start 
van de schoolcarrière. Geen kaartje gekregen? Neem zeker 
contact op met het Huis van Het Kind. 
 
Contact en info 
Leentje De Maeyer 
Coördinator Huis van Het Kind 
tel.: 03 288 27 65 
e-mail: huisvanhetkind@hemiksem.be 
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Vrije tijd 
 
De vrijetijdsdienst ondersteunt alles wat met jeugd, sport en 
de vele verenigingen in onze gemeente te maken heeft.  Bij 
deze dienst kan je terecht voor het reserveren van materiaal, 
reserveren van zalen of sportterreinen, inschrijven voor vakan-
tieactiviteiten, aanvragen van subsidies en nog zo veel meer! 
De vrijetijdsdienst organiseert heel het jaar door verschillende 
toffe activiteiten voor de jeugd en sportieve activiteiten voor 
jong en oud. Tijdens alle schoolvakanties organiseert deze 
dienst de vakantiekriebels, een aanbod van sport en spel voor 
kinderen van 2,5 jaar tot en met 12 jaar. Ook is er elk jaar een 
Comedy Night, een vrijwilligersactiviteit, Start & Run, de bui-
tenspeeldag… 
 
Contact 
e-mail: vrijetijd@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 96 
 
Vakantiekriebels 
De vrijetijdsdienst organiseert in samenwerking met BKO 't 
Merelhofke verschillende boeiende sport- en spelactiviteiten 
tijdens de schoolvakanties en in de zomervakantie voor kin -
deren van 2,5 jaar tot en met 12 jaar.  
 
Contact en info 
e-mail: sim@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 95 
 
Sportcentrum 
Atletiekstraat 1 
 
Het sportcomplex van Hemiksem is een plek waar sport, ont-
spanning en ontmoeting centraal staan. Het lokaal bestuur 
beschikt over heel wat sportaccommodatie.  
 
Sporthal 
De sporthal wordt door verschillende sportverenigingen door-
heen het seizoen gebruikt. Het gebouw kan ook door privé-
gebruikers afgehuurd worden voor een sportactiviteit.   
 

Voetbalterreinen 
Aan het sportcentrum zijn er twee voetbalterreinen die voor-
namelijk door voetbalclubs voor trainingen en wedstrijden ge-
bruikt worden. 
 
Finse piste 
Op de Finse looppiste kan je op een aangename manier 
komen joggen. De fit-o-meter is geschikt voor zowel de re-
creatieve als de competitieve sporter. De fit-o-meter heeft 8 
oefenstations met telkens een oefening in 3 niveaus.  Bij deze 
oefeningen komen de verschillende basiseigenschappen aan 
bod: kracht, lenigheid, coördinatie, snelheid en uithouding. 
 
Skatepark 
In mei 2018 werd het gloednieuwe skatepark geopend, dat in 
mei 2021 werd uitgebreid. Hier kunnen skateboarders en 
bmx'ers hun coolste tricks laten zien.  
 
Info (en reserveringen) 
Karen Celis  
e-mail: karen.celis@hemiksem.be   
tel.: 03 288 26 94 
 
DOK~3  
DOK~3 is het intergemeentelijk zwembad dat je kan vinden 
in de Kleistraat 204, Aartselaar.  
 
Openingsuren tijdens schoolweken 
Maandag Gesloten 
Dinsdag 12.30 - 13.30 uur  en 16.00 - 19.00 uur * 
Woensdag 12.30 - 20.45 uur  
Donderdag 16.00 - 20.00 uur 
Vrijdag  16.00 - 20.45 uur 
Zaterdag 10.00 - 17.45 uur ** 
Zondag  08.00 - 15.45 uur 
 
* Op dinsdag is het zwembad vanaf 19.00 uur voorbehouden 
voor lessen aquafitness. Op dinsdagen waarop er geen les 
aquafitness is, blijft het zwembad voor publiek open tot 20.45 
uur.  
 



37

Infogids Hemiksem 2022-2024

** Opgelet, het doelgroepenbad is op zaterdag niet beschik-
baar van 10.00 tot 11.00 uur. 
 
Openingsuren tijdens de schoolvakanties 
 Maandag  Gesloten 
 Dinsdag 10.00 - 20.45 uur 
 Woensdag 10.00 - 20.45 uur 
 Donderdag 10.00 - 20.45 uur 
 Vrijdag 10.00 - 20.45 uur 
 Zaterdag 10.00 - 17.45 uur 
 Zondag 08.00 - 15.45 uur 
 
Depot Deluxe 
Nijverheidsstraat 27 

In Depot Deluxe brengt het lokaal bestuur heel wat activitei-
ten samen. Zo vind je er de Hemiksemse afdeling van de Aca-
demie voor Muziek en Woord van IVEBICA en de 
buitenschoolse kinderopvang ’t Merelhofke. Ook de Fietso-
theek van het Dienstencentrum, het Rode Kruis, het Huis van 
Het Kind en de Babytheek vinden in dit eigentijdse gebouw 
onderdak. De zalen kunnen gebruikt worden voor allerhande 
activiteiten, bijvoorbeeld feesten, fuiven, recepties en be-
paalde sporten zoals tafeltennis en yoga.  

Feestzaal en foyer 

De grote feestzaal heeft een oppervlakte van 591 m². De foyer 
heeft een oppervlakte van 100 m².  In de feestzaal zijn een 
toog, stoelen en tafels vast aanwezig. 
 
Vergaderzaal 
Heb je nood aan een vergaderzaal of een kleine zaal? Dan is 
de vergaderzaal de geknipte locatie. 
 
Polyvalente zaal 

De oppervlakte van deze zaal  is 193 m² en is dus kleiner en in 
heel wat omstandigheden handiger in gebruik dan de grote 
zaal. Je kan deze zaal voor een specifiek moment of wekelijks 
op een vast tijdstip huren. 
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Info (en reserveringen) 
Vrijetijdsdienst 
Alan Vertommen  
e-mail: alan.vertommen@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 93 
 
Verhuur materiaal 
Het materiaal wordt gereserveerd via pagina van de vrijetijds-
dienst op de gemeentelijke website. Het grootste deel van 
het materiaal wordt geleverd door Vlotter. Het licht- en ge-
luidmateriaal staat bij de vrijetijdsdienst.  
 
Info (en reserveringen)  
Vrijetijdsdienst 
Karen Celis 
e-mail: Karen.celis@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 94 
 

IVEBICA 
Bibliotheek, cultuur en academie 
 
IVEBICA is een intergemeentelijke vereniging van de lokale 
besturen van Hemiksem, Schelle en Niel. 
Sinds de oprichting in 2003 en een uitbreiding in 2018 staat 
de vereniging in voor de werking van de bibliotheek, de cul-
tuurdienst en de academie voor muziek, woord en dans in 
deze 3 bruisende Rupel-gemeenten. De academie heeft ook 
een filiaal in Aartselaar. 
 
IVEBICA beoogt elke dag opnieuw om zoveel mogelijk inwo-
ners te bereiken. Daarbij kan je gebruik maken van een mo-
derne bibliotheek, met vestigingen te Hemiksem en Niel, die 
beschikt over een uitgebreide collectie en een multimedia-
aanbod. Tevens wil IVEBICA je laten genieten van een geva-
rieerd cultureel programma en de kans bieden jezelf te 
ontplooien binnen een vorming of workshop. In onze acade-
mie kunnen zowel jongeren als volwassenen een opleiding 
muziek, woord of dans volgen.  
 
In de zomer van 2020 werd er boven de bibliotheek in Hemik-
sem een atelier, de fabdij, ingericht met lasercutter, 3D-prin-
ters, vinylsnijder en textielpers. IVEBICA zal de komende jaren 
meer en meer inzetten op workshops om met deze materialen 
creatief aan de slag te gaan.  

IVEBICA presenteert haar programma twee maal per jaar via 
de brochure Eb & Vloed. Deze brochure wordt huis-aan-huis 
bedeeld in de 3 gemeenten Hemiksem, Schelle en Niel. Tus-
sentijds houden we je op de hoogte via diverse kanalen zoals 
de gemeentelijke infobladen, nieuwsbrieven, Facebook en In-
stagram. 
 
Neem alvast een kijkje op www.ivebica.be of www.acade-
miehsn.be en werp een blik op het aanbod. Er zit zeker ook 
iets voor jou tussen.  
 
Meer informatie over de atelierwerking van de fabdij vind je 
op: sites.google.com/view/fabdijmakerspace/homepage. 
 
De bibliotheek, cultuurdienst en de academie kijken ernaar 
uit om je binnenkort te mogen verwelkomen, want via IVE-
BICA beleef je samen meer in eigen streek. 
 
Bibliotheek  
De bibliotheek zet sterk in op lees- en kennisbevordering in 
de vrijetijdssfeer: 
•    Voor de jeugd wordt er geregeld voorgelezen op woens-

dagnamiddag. 
•    Af en toe worden er ook online voorleessessies ingericht. 
•    Een kinder- en jeugdjury, verdeeld over vier leeftijdsgroe-

pen, komt elk schooljaar een aantal keer samen om boe-
ken te bespreken. 

•    Voor de volwassenen bestaat er een leeskring en worden 
er ontbijtlezingen en informatiesessies over actuele 
thema’s aangeboden.  

 
Daarnaast wordt er gewerkt aan mediawijsheid en digitale 
vaardigheden: 
•    Organisatie van bibliotheekintroducties en cursussen 

m.b.t. het gebruik van internet, email, online bankieren, ta-
blet, iPad, en smartphone. Veel van deze cursussen wor-
den ingericht in samenwerking met de vrijwilligers van 
Rupelbib, die met veel geduld alle beginners over de 
streep trekken. 

•    Voor de jeugd worden er i.s.m. Coderdojo Hemiksem 
workshops georganiseerd rond programmeren. 
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•    In samenwerking met een aantal vrijwilligers werd de fab-
dij, de plaatselijke makerspace opgericht. Bedoeling is om 
die in de komende jaren verder uit te bouwen om zowel 
volwassen leden als jeugdleden (ook in samenwerking met 
de scholen) de mogelijkheid te geven om zich verder te 
ontplooien in de richting van Internet of Things (IoT). 

 
De bibliotheek heeft een uitgebreid kennis- en informatieaan-
bod: 
•    Informatieve boeken en dvd’s, tijdschriften en kranten. 
•    Toegang tot digitale informatiebronnen zoals Winkler Prins 

Junior, tot een uitgebreid krantenarchief en het digitaal ar-
chief van de Gazet van Antwerpen. Leden van de biblio-
theek kunnen deze twee laatste van thuis uit consulteren. 
Ook zijn er via www.onlinelerenmetdebib.be een aantal 
online cursussen toegankelijk voor de leden. 

•    Aan de ingang van bibliotheek staat een informatiestand 
met folders over het culturele aanbod in Vlaanderen.  

 
Ook een aanbod m.b.t. ontspanning ontbreekt niet: 
•    Romans in verschillende genres: thrillers, psychologisch, 

detectives, romantisch… (en een kleine collectie in het En-
gels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans). 

•    Uitgebreid aanbod aan films en televisieseries, Switch en 
Wii- en Wii U-games. 

•    Via Mijn Bibliotheek kunnen kleuters gebruik maken van 
digitale fundels. Dit zijn online prentenboeken, met een 
aantal spelletjes eraan verbonden. 

•    De bibliotheek organiseert af en toe plaatselijke festivitei-
ten zoals de verwendag en neemt deel aan verschillende 
bovenlokale initiatieven zoals de Week van de Smaak, de 
Jeugdboekenmaand, Erfgoeddag enz.  

Klanten worden op dat moment extra in de watten gelegd 
met demonstraties, workshops, drank en versnaperingen. 
 
Speciaal aanbod voor mensen met (fysische) beperkingen: 
•    Voor alle geïnteresseerden, is er een aanbod van luister-

boeken.  
•    Voor blinden en slechtzienden, mensen met spier- en ge-

wrichtsziekten die moeilijk een boek kunnen vasthouden 
en mensen met dyslexie of autisme bestaat de bijko-
mende mogelijkheid om zich aan te melden bij de Luister-
bibliotheek om online daisyboeken te lenen.  

•    Eventueel kan er gebruik gemaakt worden van een daisy-
speler van de bib waarbij daisyboeken (in de vorm van een 
cd) offline afgespeeld kunnen worden op het toestel.  

•    Daarnaast biedt de bibliotheek grootletterboeken aan.   
 
Adressen vestigingen 
Heuvelstraat 111-117 in Hemiksem 
Emile Vanderveldelaan 30 in Niel 
 
Openingsuren bibliotheek in Hemiksem 
Maandag: 16.00 tot 20.00 uur 
Dinsdag: 16.00 tot 20.00 uur 
Woensdag: 10.00 tot 12.00 uur / 13.00 - 20.00 uur 
Donderdag: gesloten 
Vrijdag: 13.00 tot 17.00 uur 
Zaterdag: 10.00 tot 12.00 uur 
Zondag: gesloten  
 
Openingsuren atelierwerking fabdij in Hemiksem 
Op vrijdagavonden. Voor exacte data en tijdstippen raad-
pleeg:  
sites.google.com/view/fabdijmakerspace/homepage 
of maak een afspraak via de bibliotheek.  
 
Contact en informatie 
e-mail: bibhemiksem@ivebica.be  
tel.: 03 288 27 40  
 
Inge Cornelis 
Bibliothecaris-directeur 
e-mail: inge.cornelis@ivebica.be  
tel.: 03 288 27 40 
 
Cultuurdienst  
De cultuurdienst van IVEBICA organiseert diverse activiteiten 
in Hemiksem, Schelle en Niel.  
Wil je genieten van een sfeervol concert of heerlijke avond 
comedy, ben je op zoek naar een leuke workshop of ga je 
graag mee op een leerrijke uitstap? In het aanbod van IVE-
BICA zal je zeker iets op jouw maat vinden.  
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De cultuurdienst organiseert ook steevast een fijn theateraan-
bod, zowel voor volwassen als voor de allerkleinsten. Aan de 
liefhebbers van kunst en erfgoed wordt eveneens gedacht. 
Doorheen het jaar organiseert IVEBICA verschillende tentoon-
stellingen en zet de vereniging mee zijn schouders onder een 
boeiende Open Monumentendag en Erfgoeddag.  
 
Binnen de programmatie is er altijd ruimte voor lokaal talent. 
Op die manier biedt IVEBICA een podium aan diverse kun-
stenaars en muzikanten uit de regio. Naast al deze culturele 
activiteiten begeleidt IVEBICA de cultuurraad en biedt ze on-
dersteuning aan het socio-cultureel verenigingsleven. 
 
Contact en informatie 
Fabiolalaan 55 in Schelle 
e-mail: cultuur@ivebica.be  
tel.: 03 871 98 24 
 
Philippe Davin 
Cultuurcoördinator 
e-mail: philippe.davin@ivebica.be  
tel.: 03 871 98 24 
 
Academie voor Muziek, Woord en Dans 
Je bent 6 of 7 jaar en je hebt ontzettend veel zin om muziek 
te maken of de eerste stappen te zetten als woordkunstenaar 
of als danser. Je zingt erg graag, je zou graag leuke liedjes 
leren of leren goochelen met woorden? Dan is de les initiatie 
(1 uur per week) zeker iets voor jou! 
 
Je bent 7 jaar en je wil graag een instrument bespelen? Dat 
kan! Naast de les initiatie volg je een uur per week les op het 
instrument van je dromen. 
 
Je bent minimum 8 jaar? Je voelt artistieke kriebels in je bloed 
en je weet niet goed wat je ermee moet aanvangen? Wij heb-
ben voor jou een creatieve oplossing. Kom naar onze acade-
mie en leer hoe je een instrument kan bespelen of hoe je jouw 
gevoelens kan uiten met woorden. Misschien bevalt het je zo 
dat je er later je beroep van wil maken? Geen probleem, na 
de opleiding ontvang je een officieel bewijs van competen-
ties. 

Je bent volwassen en eindelijk heb je meer tijd om je met je 
hobby's bezig te houden? Je hebt opnieuw zin om nieuwe 
dingen te leren. Je wil een instrument leren bespelen, zelf 
componeren of je verbaal beter kunnen uitdrukken op je werk 
of privé. Onze school biedt jou de gepaste opleiding aan. Na 
afloop ben je in het bezit van een officieel erkend getuig-
schrift.  
 
Door wie? 
Al onze lessen worden gegeven door professionele kunste-
naars die hun artistieke en pedagogische vorming genoten 
hebben aan een Hoger Instituut voor Kunstonderwijs. Zij staan 
dan ook garant voor een degelijke artistieke vorming. 
 
Wat bieden wij aan? 
De twee richtingen muziek en woord zijn volledig uitgebouwd 
en gespreid over 12 jaar:  
•    2 jaar eerste graad; 
•    4 jaar tweede graad (3 jaar voor volwassenen);  
•    3 jaar derde graad; 
•    3 jaar vierde graad. 
 
Binnen het domein muziek kies je als leerling tijdens je loop-
baan voor de optie klassiek, jazz/pop/rock, muziek schrijven 
of musical. Als leerling woord kies je voor de optie speltheater 
of verteltheater. Je krijgt zowel individueel als in groep les. Zo 
krijg je de kans mensen met dezelfde interesse te leren ken-
nen en je vrije tijd artistiek in te vullen.  
De optie dansinitiatie, bestemd voor 6- en 7-jarige leerlingen, 
omvat 2 leerjaren. 
 
Hiernaast biedt de academie nog een extra aanbod aan: 
•    een uitgebouwde kooropleiding; 
•    een cursus muziek beluisteren voor leken en kenners; 
•    kinderklanken: een cursus voor jonge leerlingen die opte-

ren slechts één uur les per week te willen volgen zonder 
meer; 

•    kinderorkest: een ‘symfonisch orkest’ op kindermaat; 
•    schoolorkest: een orkest voor studenten en oud-studenten 

of afgestudeerden; 
•    of zelfs een coaching van je eigen kamermuziekensemble. 
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Meer informatie over een specifieke richting vind je op de 
website www.academiehsn.be.  
 
Contact en informatie 
Nijverheidsstraat 27 
e-mail: info.hemiksem@academiehsn.be 
tel.: 03 288 27 30 
 
Kevin Verlaeckt  
Directeur 
e-mail: kevin@academiehsn.be 
tel: 03 288 27 30 
 

Lokale economie 
 
De dienst lokale economie vind je terug op het het secretari-
aat in het Administratief Centrum. 
Daar kan je terecht voor:  
•    het aanvragen van een drankvergunning; 
•    het aanvragen van een taxivergunning; 
•    het aanvragen van een vergunning voor kansspelen; 
•    het aanvragen van een afwijking op de wekelijkse rustdag; 
•    het aanvragen van een standplaats op de kermis; 
•    het aanvragen van een standplaats op de wekelijkse markt. 
 
Wekelijkse markt 
Woensdag marktdag! In Hemiksem kan je elke woensdag te-
recht op de op de Gemeenteplaats voor de markt en dit van 
08.00 tot en met 12.30 uur. Parkeren kan op de parking aan 
de U.N.O.-laan of op de parking achteraan de Kerkstraat. 
 
Kermissen 
In de Hemiksem vindt telkens in het voorjaar de 'Halfvasten-
kermis’ plaats, een feest voor jong en oud op de Gemeente-
plaats. De plaatsaanvraag door geïnteresseerde foorkramers 
voor de kermis moet schriftelijk  gebeuren: per brief aan het 
college van burgemeester en schepenen. De specifieke 
datum voor de kermis wordt vastgelegd door het college van 
burgemeester en schepenen rond november van het vooraf-
gaandelijke jaar.  
 

Drankvergunning 
Voor het verstrekken van gegiste en/of sterke dranken voor 
verbruik ter plaatse is een drankvergunning nodig. Winkels 
die alcohol verkopen, hebben dus geen drankvergunning 
nodig. Voor gelegenheidsevenementen (buurt- en wijkfees-
ten, fuiven...) moet er geen drankvergunning aangevraagd 
worden. 
 
Taxivergunning 
Wie een taxidienst wil uitbaten of voertuigen wil verhuren met 
bestuurder moet in het bezit zijn van een geldige vergunning, 
afgeleverd door het lokaal bestuur waar de exploitatie ge-
beurt. Deze vergunning is maximum vijf jaar geldig. 
 
Kansspelen 
Drankgelegenheden die kansspelen wensen uit te baten moe-
ten in het bezit zijn van een vergunning C, klasse III (geldig-
heidsduur 5 jaar). Meestal worden kansspelen geplaatst door 
leveranciers van kansspelen. Zij zullen deze vergunning voor 
jou aanvragen. Aan het lokaal bestuur wordt gevraagd om 
schriftelijk te verklaren dat de uitbating voldoet aan alle wet-
telijke vereisten wat betreft de exploitatie van een drankgele-
genheid. 
 
Contact en info 
Ann Matthysen 
e-mail: ann@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 51 
 
De Hemiksem-bon 
Begin 2015 namen het lokaal bestuur van Hemiksem en de 
Middenstandsraad de Hemiksem-bon in gebruik. Dit is een 
geschenkbon die je kan aankopen bij het onthaal-snelloket in 
het Administratief Centrum. Je krijgt de bon ook van het lo-
kaal bestuur bij bepaalde belangrijke levensgebeurtenissen, 
zoals een geboorte of huwelijk. De Hemiksem-bon geldt als 
betaalmiddel bij diverse Hemiksemse handelaars. De deelne-
mende handelaars zijn terug te vinden op de website van de 
gemeente. Ze zijn ook herkenbaar aan de raamsticker die de 
Hemiksem-bon promoot. Dit initiatief loopt in samenwerking 
met de Middenstandsraad. Er werd bewust voor gekozen om 
de grotere voedingszaken (zoals warenhuizen) in een eerste 
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fase niet te weerhouden. Handelaars die de bon wensen te 
ontvangen in hun zaak kunnen zich aanmelden via de contact-
gegevens onderaan de pagina. 
 
Contact en info 
Hilde Van der Aa 
e-mail: hilde@hemiksem.be  
tel.: 03 288 26 53 
 
Middenstandsraad 
De middenstandsraad is een adviesraad voor lokale economie 
en staat in voor het behartigen van de  belangen en het be-
vorderen van de contacten en samenwerking tussen de plaat-
selijke zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers. De raad 
neemt initiatief op het vlak van ondersteuning en promotie 
van de lokale economie door o.a. de organisatie van grote 
evenementen waarbij de lokale handelaars betrokken zijn. 
 
Contact en info 
Hilde Van der Aa 
e-mail: hilde@hemiksem.be 
tel.: 03 288 26 53 
 

Ouderenzorg 
 
Woonzorgcentrum Hoghe Cluyse 
Bouwerijstraat 50 
tel.: 03 871 91 00 

Het woonzorgcentrum Hoghe Cluyse wordt beheerd door het 
lokaal bestuur van Hemiksem. Samen met de zorgflats Laghe 
Cluyse en de Serviceflats Sint-Bernardus maakt het deel uit 
van het Woon- en zorgcentrum Hemiksem. Het woonzorgcen-
trum biedt plaats aan 75 ouderen. De kamers zijn verdeeld 
over 2 verdiepingen. Op elke verdieping bevinden zich een 
dagzaal, een keukentje, gemeenschappelijke badkamer en 
zithoeken. Op het gelijkvloers bevinden zich de diensten, de 
cafetaria, het ergo- en kinélokaal, het kapsalon en een ruime 
tuin. Alle kamers zijn eenpersoonskamers. Elke kamer heeft 
ongeveer een oppervlakte van 24 m², inbegrepen een eigen 
badkamer met douche, lavabo en toilet. Tevens is er een in-
gemaakte kleerkast, een ingebouwde ijskast, een televisietoe-
stel met digitaal aanbod en een aansluiting voor telefoon en 
internet. Vanzelfsprekend is er een oproepsysteem aanwezig. 
Verder is de kamer bemeubeld met een bed, tafel, stoel en 
zetel. Er blijft nog behoorlijk wat ruimte om zelf iets van eigen 
meubilair mee te brengen. 
 
De zorgstudio’s Laghe Cluyse bieden plaats aan 6 ouderen. 
De structurele verpleegkundige taken dienen te worden ver-
zorgd door thuisverpleging maar inbegrepen in de omkade-
ring zijn de was, schoonmaak en technische ondersteuning, 
de maaltijden en deelname aan de animatieactiviteiten van 
het woonzorgcentrum. Deze studio’s zijn bemeubeld en be-
schikken over een eigen badkamer met een douche, lavabo 
en toilet. Elke studio beschikt over een tv (met digitaal aan-
bod), een bed een nachtkastje en een ijskast. Aanvullend is 
de kamer bemeubeld met kleerkasten, een tafel, een stoel en 
een nachtkastje. Het plaatsen van eigen meubels is toegela-
ten. Verder is de studio voorzien van een aansluiting voor te-
lefoon en internet en is er een oproepsysteem aanwezig.  
 
Aanvraag opname 
Wanneer je een aanvraag voor opname wenst te doen, maak 
je best vooraf een afspraak met de sociale dienst van het 
woonzorgcentrum. Bij het eerste gesprek wordt alle informatie 
verstrekt rond een opname in ons woonzorgcentrum. Er wordt 
een medisch en sociaal dossier opgesteld. Breng zeker een 
kopie van de identiteitskaart mee. 
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Woon- en leefbegeleiding 
Wij proberen het verblijf in het woonzorgcentrum zo aange-
naam mogelijk te maken. Hiervoor biedt ons animatieteam, 
bijgestaan door een team van vrijwilligers een ruim aanbod 
aan activiteiten aan. Zo zijn er momenten voorzien waarbij we 
de focus leggen op het samenzijn: zingen, feestjes, mode-
shows, optredens… Daarnaast voorzien we een ruim aanbod 
aan activiteiten die meer gericht zijn op specifieke interesses 
zoals kaarten, bingo en uitstappen. Deze activiteiten worden 
steeds aangekondigd in de activiteitenkalender op de elke 
verdieping. Ook in ons ‘Gazetteke’ vind je deze activiteiten-
kalender terug. 
 
Personeel 
Een staf van verpleegkundigen, zorgkundigen, keuken- en on-
derhoudspersoneel, animatoren, technisch en administratief 
personeel spant zich dagelijks in om het de bewoners zo aan-
genaam mogelijk te maken. 
 
Directie 
Inge De Jonghe 
e-mail: inge.de.jonghe@ocmwhemiksem.be 
tel.: 03 871 97 07 
 
Contact en info 
Sociale dienst woonzorgcentrum Hoghe Cluyse 
 
Jelle Peeters                                                                   
Maatschappelijk assistent                                          
e-mail: jelle.peeters@hemiksem.be                                                                      
tel. 03 871 91 03 
 
Mieke Van Doorslaer 
Maatschappelijk assistent 
e-mail: mieke.van.doorslaer@hemiksem.be 
tel.: 03 871 91 06 
 
Informatie en advies 
Onze bevolking veroudert en veel senioren krijgen te maken 
met typische kwaaltjes die gepaard gaan met het ouder wor-
den. Het is echter niet altijd duidelijk waar senioren terecht 
kunnen voor bepaalde hulp. De sociale dienst van woonzorg-

centrum Hoghe Cluyse is er dan ook als centraal aanspreek-
punt voor alle thuiswonende 65-plussers uit Hemiksem. De 
maatschappelijke assistenten informeren en adviseren onze 
senioren in hun thuissituatie. Dankzij een goede samenwer-
king met externe diensten, kunnen we oplossingen op maat 
zoeken. Daarnaast leggen wij jou graag uit welke specifieke 
voordelen of premies er voor senioren bestaan. 
 
Contact en info 
Sociale dienst woonzorgcentrum Hoghe Cluyse 
 
Jelle Peeters                                                                   
Maatschappelijk assistent                                          
e-mail: jelle.peeters@hemiksem.be                                                           
tel. 03 871 91 03 
 
Mieke Van Doorslaer 
Maatschappelijk assistent 
e-mail: mieke.van.doorslaer@hemiksem.be 
tel.: 03 871 91 06 
 
Gratis huisvuilzakken restafval  
Inwoners van de gemeente Hemiksem die niet permanent op-
genomen zijn in een woonzorgcentrum en die lijden aan in-
continentie, stoma- of peritoneaal dialyse patiënt zijn kunnen 
via het lokaal bestuur een tussenkomst bekomen voor de aan-
koop van huisvuilzakken. Deze tussenkomst bestaat uit 1 rol 
(20 zakken van 60 liter) of 2 rollen (20 zakken van 30 liter) huis-
vuilzakken voor restafval per patiënt per jaar, af te halen bij de 
sociale dienst  van woonzorgcentrum Hoghe Cluyse. De voor-
waarden om recht te hebben op deze tussenkomst staan be-
schreven in een reglement, dat je samen met het 
aanvraagformulier kan downloaden op de website van de ge-
meente. Ook aan het onthaal-snelloket in het Administratief 
Centrum en bij de sociale dienst van het woonzorgcentrum 
Hoghe Cluyse kan je dit formulier bekomen. 
 
Contactpersoon  
Jelle Peeters                                                                   
Maatschappelijk assistent                                          
e-mail: jelle.peeters@hemiksem.be             
tel.: 03 871 91 03                                                          
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Personenalarmsysteem 
Indien je een personenalarmsysteem wenst, kan je dit bij de 
sociale dienst van het WZC aanvragen . Dit alarmsysteem 
(alarmtoestel en draagbaar zendertje) zorgt ervoor dat 24 uur 
op 24 bij een noodsituatie in contact getreden kan worden 
met de alarmcentrale. De centrale zal iemand uit jouw omge-
ving verwittigen om je te komen helpen. 
 
Contact en info 
Mieke Van Doorslaer 
maatschappelijk assistent 
03 871 91 06 
mieke.van.doorslaer@hemiksem.be  
 
Maaltijden 
Voor senioren uit onze gemeente die behoefte hebben aan 
sociale contacten bieden wij een warme maaltijd aan in de ca-
fetaria van ons woonzorgcentrum (WZC). Voor mensen met 
een beperkte mobiliteit kan er vervoer worden voorzien. 
Voorwaarden: minimum 65 jaar en gedomicilieerd zijn in He-
miksem. 
 
Contact en info 
Alicia Nelis 
tel.: 03 871 91 00  
E-mail: alicia.nelis@ocmwhemiksem.be 
 
Serviceflats Sint-Bernardus 
De serviceflats Sint-Bernardus worden beheerd door het lo-
kaal bestuur Hemiksem. 
Het serviceflatgebouw is gelegen in de beschermde oostvleu-
gel van de Sint-Bernardusabdij. Opmerkelijk in deze oostge-
vel is het werk van de Antwerpse stadsarchitect Pierre Bruno 
Bourla (1783-1866). Het geheel bevat 24 appartementen, 
waarvan er 4 enkel geschikt zijn voor een alleenstaande en 1 
appartement door een gezin met 3 personen kan bewoond 
worden. De overige 19 appartementen zijn allen geschikt voor 
een echtpaar. Twee van de appartementen bevinden zich in 
het poortgebouw. Er wordt een dagprijs aangerekend, die 
verschillend is naargelang de grootte en indeling van het ap-
partement. 

Op het ogenblik waarop je een serviceflat betrekt, moet je 
minstens 65 jaar oud zijn. Voor een koppel volstaat het dat 
één van beiden 65 jaar oud is.  Uitzonderlijk kan van deze leef-
tijdsvoorwaarde afgeweken worden. Kandidaat-bewoners 
moeten in staat zijn om individueel en zelfstandig te wonen. 
 
Aanvraag opname 
Wanneer je een aanvraag wenst te doen, maak je het best 
eerst telefonisch een afspraak voor een gesprek op de sociale 
dienst van het woonzorgcentrum. Tijdens dit gesprek zal je 
alle informatie krijgen omtrent het wonen in een serviceflat. 
Ook vullen we de aanvraagformulieren in en kan je het appar-
tementencomplex bezoeken. Dan kom je op de wachtlijst te-
recht. 
 
Aanvraag maaltijden 
In je flat beschik je over de nodige kookfaciliteiten en kan je zelf 
maaltijden bereiden. Je kan ook beroep doen op de dienstver-
lening van Vlotter en via hen thuismaaltijden bestellen of deel-
nemen aan het middagmaal in het woonzorgcentrum Hoghe 
Cluyse. Tegen een kleine meerprijs halen we je af om je na het 
middagmaal opnieuw naar huis te brengen. Om het middag-
maal te gebruiken in het woonzorgcentrum kan je telefonisch 
contact opnemen met de administratieve dienst op het num-
mer 03 871 91 00 of via alicia.nelis@hemiksem.be. Maaltijden 
worden betaald via een factuur die je op het einde van de 
maand krijgt. 
 
Contact en info 
Sasha Bruynseels 
Verantwoordelijke serviceflats 
e-mail: sasha.bruynseels@hemiksem.be  
tel.: 03 871 91 05 
 
Thuiszorg 
Verzorging en huishoudelijke hulp 
Met thuiszorg willen we personen helpen om zo lang en zo 
goed mogelijk thuis te blijven functioneren. Bejaarden, ge-
handicapten, maar ook gezinnen die moeilijkheden hebben 
bij huishoudelijke taken of verzorging kunnen gebruik maken 
van deze dienstverlening van Vlotter. Voor deze dienstverle-
ning dient een bijdrage betaald te worden. 
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Vlotter thuiszorg 
Thuiszorg vanwege Vlotter kan bestaan uit : 
•    gezinszorg (gezins- en bejaardenhulp); 
•    poetshulp; 
•    maaltijden aan huis; 
•    klusdienst; 
•    nachtzorg. 
 
In aansluiting op deze thuiszorgdiensten biedt Vlotter ook: 
•    dienstencheques; 
•    Minder Mobielen Centrale; 
•    Rolkar Rivierenland. 
 
Contact en info 
Vlotter thuiszorg 
Colonel Silvertopstraat 15, 2850 Boom 
tel.: 03 880 58 27  
website: www.vlotter.be  
  
Tegemoetkoming bejaarden 
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood wordt toe-
gekend aan personen vanaf 65 jaar bij wie een verminderde 
zelfredzaamheid is vastgesteld. 
Om recht te hebben op deze uitkering moet je voldoen aan 
volgende voorwaarden: 
•    Belgische nationaliteit bezitten; 
•    verblijven op het Belgisch grondgebied. 
 
Bedrag 
De tegemoetkoming wordt berekend op jaarbasis maar wordt 
maandelijks uitbetaald. 
De grootte van het bedrag hangt enerzijds af van de medi-
sche categorie en anderzijds van de gezinscategorie waaron-
der je valt en jouw inkomen. 
 

Procedure 
•    Meld je bij de dienst Burgerzaken. 
•   De aanvraag wordt elektronisch ingediend. 
•   De nodige formulieren worden afgedrukt en meegegeven. 
•    De medische vragenlijst wordt naar de health-box van uw 

geneesheer verzonden, die op zijn/haart beurt het dossier 
overmaakt aan de zorgkas. 

•    De zorgkas zal je de beslissing per brief overmaken. 
•   De betaling van de tegemoetkoming gebeurt door de 

zorgkas. 
 
Wat meebrengen? 
Je identiteitskaart of een volmacht voor personen die zich niet 
zelf kunnen aanmelden om de aanvraag in te dienen. 
 
Contact en info 
Johnny Claes 
Administratief hoofdmedewerker burgerzaken 
e-mail johnny.claes@hemiksem.be  
tel. 03 288 26 70. 
 

Politiezone Rupel 
 
Politiepost Hemiksem 
Sint-Bernardusabdij 1 
 
Waken over de veiligheid is één van de belangrijkste opdrach-
ten van een lokaal bestuur. In Hemiksem voeren we de strijd 
voor meer veiligheid op verschillende manieren. Zo zetten we 
via Politiezone Rupel in op meer blauw op straat. Via verschil-
lende projecten, zoals de buurtinformatienetwerken (BIN’s), 
kan je je bovendien zelf engageren voor een nog veiligere ge-
meente.  
 
Politiepost in abdij 
Hemiksem maakt deel uit van de politiezone Rupel. Onze 
plaatselijke politiepost bevindt zich in de Sint-Bernardusabdij. 
Elke dinsdagavond, tussen 18.00 en 20.00 uur, kan je er terecht 
op afspraak. Via www.politiezonerupel.be reserveer je je be-
zoek. In het digitale afspraaksysteem selecteer je eerst waar-
voor je een afspraak wil maken (aangifte diefstal, melden van 
verloren portefeuille, afhalen van een verloren voorwerp…). 
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Vervolgens selecteer je het gewenste moment waarop je wil 
langskomen. Past dinsdag voor jou niet? Je kan elke dag, in-
clusief op zaterdag en zondag, terecht in het hoofdcommis-
sariaat in Boom, eveneens op afspraak.  
 
Wijkinspecteurs 
In Hemiksem zijn 3 wijkinspecteur actief. Zij maken deel uit 
van het wijkteam Noord en zijn de ‘oren en ogen’ van de wijk. 
De inspecteurs dragen op verschillende manieren hun steen-
tje bij aan de veiligheid in de buurten: ze treden op bij plaat-
selijke overlast, houden toezicht in de schoolomgeving, 
controleren adresveranderingen, houden toezicht op plaatse-
lijke evenementen, verlenen bijstand aan externe partners en 
ze zijn aanspreekbaar voor iedere buurtbewoner die hen een 
vraag wil stellen. In Hemiksem zijn de wijkinspecteurs Tom Ie-
legems, Philippe Serrien en Eveline Wygaerts 
Wil je een probleem in je buurt melden? Neem dan contact 
op met pz.rupel@police.belgium.eu.   Jouw melding wordt 
dan aan de wijkinspecteur doorgegeven die er verder mee 
aan de slag gaat.  
 
Dringende tussenkomst: 101 
Zie je iets verdachts, ben je getuige van een misdrijf of ben je 
zelf slachtoffer? Bel dan het nummer 101, het noodnummer 
van de politie. De politie zal zo snel als mogelijk ter plaatse 
komen.  
 
Buurtinformatienetwerken 
Heel Hemiksem is gedekt door buurtinformatie-
netwerken (BIN’s). Een BIN is een samenwerking 
tussen buurtbewoners en de politie die elkaar 
op de hoogte houden van wat er gebeurt in de 
buurt. Die uitwisseling van informatie leidt tot 
meer sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Aan 
het hoofd van een BIN staat een coördinator (een buurtbe-
woner) die nauw samenwerkt met een contactpersoon bij de 
politie. Als een BIN-lid een verdachte situatie opmerkt (bij-
voorbeeld een diefstal) verwittigt hij of zij de politie, die een 
inschatting maakt van de situatie. Een BIN-bericht kan dan, 
via sms, verstuurd worden naar alle leden, die opgeroepen 
worden om waakzaam te zijn en eventuele informatie te delen 
met de politie. Ook de politie kan actief contact opnemen 

met BIN-leden contacteren indien nodig. Een BIN werkt vol-
gens duidelijke afspraken en het is op geen enkel ogenblik 
de bedoeling om als burger zelf actief op patrouille te gaan! 
Een BIN-Z is het buutinformatienetwerk voor lokale midden-
standers en ondernemers. 
Op het kaartje kan je zien tot welke BIN jouw buurt behoort. Meer 
informatie over de BIN-werking en contactgegevens van de coör-
dinator van een BIN kan terugvinden op www.hemiksem.be.  
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Burenbemiddeling 
Samenleven is boeiend, maar daarom niet altijd even gemak-
kelijk. Iedere buur heeft andere gewoontes, waardoor erger-
nissen zich kunnen opstapelen en conflicten ontstaan. Wil je 
dit met je buur bespreken, maar durf je de stap niet te zetten? 
Of heb je jouw buur hierover aangesproken, maar komen jullie 
er zelf niet uit? Dan kan burenbemiddeling misschien helpen 
om een oplossing te vinden. De eerste stap bij burenmidde-
ling is een burenbemiddelaar aanstellen. De bemiddelaars 
komen bij jou langs en leggen uit wat burenbemiddeling is. 
Ze luisteren naar je verhaal. De bemiddelaars nemen ook con-
tact op met je buur en leggen uit wat burenbemiddeling is. 
Als hij/zij hiermee instemt, gaan ze ook bij jouw buur op be-
zoek voor een gesprek. Als jij en je buur akkoord zijn, wordt 
er een gesprek georganiseerd op een neutrale plaats in je 
buurt. In dit gesprek zoeken jullie samen naar een oplossing, 
waarbij de bemiddelaar helpt, zonder een oplossing op te 
leggen. 
Wens je graag een burenbemiddeling op te starten? Wil je 
zelf vrijwilliger worden? Of wil je meer info? Neem contact op: 
pz.rupel@police.belgium.eu. 
 
Diefstalpreventie 
De lokale politiezones HEKLA, RUPEL en MINOS sloegen de 
handen in elkaar om woninginbraken te bestrijden: ‘diefstal-
preventieadvies voor én door burgers’. Als burger kan je een 
opleiding bij onze politie volgen om vrijwillig diefstalpreven-
tieadviseur te worden. Op vraag van medeburgers ga je bij 
hen langs en leg je inbraakgevoelige punten bloot, bijvoor-
beeld een ladder die opvallend in de tuin ligt. De adviseur 
geeft ook tips om de woning beter te beveiligen. Interesse 
om vrijwillig diefstalpreventieadviseur te worden of wil je zelf 
een gratis bezoek van zo’n adviseur aanvragen? Laat het 
weten via pz.rupel.diefstalpreventie@police.belgium.eu.    
 

Brandweerzone Rivierenland 
 
Brandweerpost Hemiksem 
G. Gilliotstraat 50 
 
422.000 inwoners. Dat is het totale aantal inwoners van de 18 
gemeenten die onder de bescherming van brandweerzone 
Rivierenland vallen. Om die opdracht tot een goed einde te 
kunnen brengen, zetten zo'n 140 beroepsbrandweerlieden, 
560 vrijwillige brandweermannen en ambulanciers én 40 on-
dersteunende personeelsleden zich elke dag opnieuw in.  
De brandweer wordt bijna automatisch geassocieerd met 
vuur, maar we doen veel meer dan blussen alleen. Het taken-
pakket van de brandweerzone is divers: 
•    brand (gebouw, auto, industrie, vaartuig, heide,...); 
•    gevaarlijke stoffen en milieu ( ontsnapping gas, explosie, 

CO-meting,...); 
•    technische interventies ( bevrijding geknelde personen, 

redding te water, ...); 
•    speciale interventies ( luchtvaartongeval, breuk aan pijp-

leiding,...); 
•    logistiek ( versterking, ..); 
•    preventie. 
 
Contact en info 
e-mail: info@bwzr.be 
tel. dringende oproep: 112 
tel. niet-dringende oproep: 015 28 02 80 
1.   Wespen, wateroverlast en andere niet-dringende interven-

ties waar je de hulp van de brandweer voor nodig hebt. 
2.   Preventiedienst: voorbesprekingen, adviezen of inspecties 

van bouwplannen, gebouwen… 
3.   Boekhouding. 
4.   Officier van wacht in brandweerpost Mechelen. 
 
e-loket: rivierenland.hulpverleningszone.be/pagina/e-loket   
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Verenigingen 
 

Sport 
 
•    Active Company  
     www.activecompany.be  - info@activecompany.be 
•    Airsoft Team Recon 
     www.teamrecon.be   
•    Beco Badminton  
     beco.hemiksem@hotmail.com   
•    Café In den zoeten inval (biljart/kaarten)  
     www.zoeteninval.net - tel. 03 887 11 11 
•    De sportvrienden (vissen)  
     tel. 03 887 58 88 
•    DORST volleybal  
     Ian.avonts@proximus.be  
•    FC Oxford  
     Fcoxford.be  -  info@fcoxford.be  
•    G-sport: Sportregio Rivierenland 
     www.g-sport.be/index.php/pages/view/106 -   
     rivierenland@apbsport.provant.be 
     Inge Ruts - tel. 014 56 52 34 of 0474 74 05 12   
•    Hellvoc 
     www.hellvoc.be  - info@hellvoc.be  
•    TTK Hemix (tafeltennis) 
     selsdavy@gmail.com 
•    Klein maar dapper  
     marckxwalter.wixsite.com/kleinmaardapper -   
     KMDVolley@outlook.com 
•    KWB Hemiksem (volleybal) 
     www.hellvoc.be - info@hellvoc.be  
•    SJB Hemiksem (turnen)  
     www.turnkringsjb.be   
     facebook: SJB Hemiksem  
•    Turnkring Willen is Kunnen Hemiksem 
     www.wikhemiksem.be- wiksally@gmail.com 
•    Sportkriebels vzw 
     www.sportkriebels.be -  vanessa.paelinckx@telenet.be -  
     tel. 0477 42 14 52 

•    Z.A.L.M. vzw  
     Zalmswim.com - zalmswim@hotmail.com  
•    Start 2 Fun vzw 
     www.start2fun.be -  tel. 0474 19 79 98 
•    TTC Rupel vzw 
     www.ttcrupel.be  -  info@ttcrupel.be  
•    V.V.D.H. - Kringgroep 39 Hemiksem  
     (africhten Duitse herdershonden) 
     tel. 0476 03 05 94 - biker.walter@hotmail.com 
•    vzw Grote Prijs Rupske Lauwers 
     www.rupskelauwers.be  -  info@rupskelauwers.be 
 

Cultuur - sociaal 
 
•    Akoshem - Oxfam (Hemiksem/Schelle/Niel) 
     tel. 03 288 74 06 -  hemiksem@oww.be 
•    Creatief Atelier  
     imeldahensberge@hotmail.com 
•    Gezinsbond 
     info@gezinsbond-antwerpen.be -  tel. 03 233 64 18 
•    Heemkundige kring Hemiksem 'Heymissen'  
     www.heemkundigekringheymissen.be 
•    Femma vrouwenbeweging  
     ingridvankeilegom@hotmail.com - tel. 0476 67 63 76 
•    K.K.H. Verenigde Vrienden  
     www.harmoniehemiksem.be - 

info@harmoniehemiksem.be 
•    Kon. Fotokring Licht en Schaduw Hemiksem 
     www.lichtenschaduw.be - jozefvanbrusselen@scarlet.be 
•    K.W.B. Hemiksem 
     marleenavonts@telenet.be 
•    OKRA 55+ Hemiksem Centrum  
     johny.rens@telenet.be - sonjadebruyn@telenet.be 
•    Ornithologische Vereniging 'De Kanarie'  
     www.facebook.com/DeKanarieHemiksem  
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•    Rode Kruis Hemiksem  
     https://www.rodekruis.be/afdeling/hemiksem/ -  
     voorzitter@hemiksem.rodekruis.be  
•    S'plus Hemiksem 
     www.facebook.com/splushemiksem -  
     hendrik.wastyn@telenet.be 
•    Tochtgenoten  
     tochtgenoten@hotmail.com - tel. 03 887 45 08 
•    Toneelvereniging 't Poerlepotje 
     filma@telenet.be  
•    Voshem (oud-scouts) 
     www.voshem.be - voshem@gmail.com  
•    Vriendenkring 'De Bellekens' Hemiksem en Rupelstreek  
     www.debellekens.be - info@debellekens.be  
•    Samana kern Hemiksem  
     hadermann.ria@gmail.com  
•    Zijkant viva svv Hemiksem  
     www.viva-svv.be - denise.van.eetveldt@telenet.be 
•    Curieus  
     marie-paule.melis@telenet.be 
•    11.11.11 Hemiksem 
     zebrap@skynet.be 
•    Pasar wandelen en fietsen 
     www.pasar.be 
•    Vlaamse Federatie voor Gehandicapten  
     www.vfg.be - antwerpen@vfg.be  
•    Landelijke gilde Schelle-Hemiksem  
     Sien.debot@landelijkegilden.be  0478 20 97 46  
•    Sint Sebastiaansgilde  
     www.facebook.com/SintSebastiaansgildeHemiksem 
•    Liberale Gepensioneerdenbond 
     www.viefantwerpen.be - info.antwerpen@vief.be 
•    Liberale Vrouwen Hemiksem  
     www.ivebica.be/liberale-vrouwen-hemiksem -  

lvh2620@gmail.com  
•    K.N.V.I. Hemiksem  
     jacques.dassonville@telenet.be 
•    Koninklijke Nationale Strijdersbond en Oorlogsvrijwilligers 

(oud-strijdersvereniging)  
•    Confederatie der Vaderlandslievende Groeperingen van 

Hemiksem 
     marc.vergauwen12@scarlet.be  

Jeugd 
 
•    Chiro Jochihe (jongens) 
     www.chirojochihe.be 
•    Chiro Klaasje (meisjes) 
     www.chiroklaasje.be 
•    Gidsen Hemiksem (meisjes) 
     www.gidsenhemiksem.be 
•    34ste Sint Lodewijk Scouts (jongens) 
     www.scoutshemiksem.be
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Vrije beroepen, zelfstandigen en bedrijven  
 

Aannemers  
•    Belderbos Ronald 
     Provinciale steenweg 105 
     03 877 98 73 
•    Bouwonderneming Herremans Yano 
     Notelaarsstraat 21  
     Yanou.herremans@telenet.be;  
     info@bouwbedrijfherremans.com  
     03 887 54 33 
•    Pauwels Walter 
     Heuvelstraat 107  
     03 288 11 98 
•    RSP BV 
     Herbekestraat 33  
     03 830 10 82  

Accountant  
•    IDM support 
     Sterrelaan 43  
     info@idmsupport  

Adviesbureaus  
•    Alea B.V. 
     K. De Backerstraat 44 
•    Blue Ocean Consulting 
     Scheldestraat 31  
     cliff.mostien@telenet.be  
     03 887 04 56 
•    Curatio BV 
     Lijsterlaan 10  
     03 844 24 91  

Advocaten   
•    De Wever Annick 
     Kleidaallaan 58  
     annickdewever@skynet.be 
     03 877 62 20 
•    Preckler Geert 
     Hoofdboslaan 78  
     geertpreckler@vandoosselaere.be 
     32476723581 
•    Pszeniczko Katia 
     Tulpenlaan 5  
     0478 67 05 04  

Apotheken  
•    Apotheek Hemifar 
     Assestraat 1  
     hemifar@pandora.be  
     03 288 43 14 
•    Apotheek J. Weyns 
     Sint-Bernardsesteenweg 74  
     info@apotheekweyns.be  
     03/887 47 17 
•    Apotheek Multipharma Hemiksem 
     Heuvelstraat 179 
     multipharma.0524@multipharma.be 
     03 887 49 32 
•    Apotheek Tuyteleers K. 
     Heuvelstraat 60 
     03 887 43 55  

Architecten  
•    Carryn-De Cort 
     Lindelei 135  
     carryn.decort@skynet.be  
     03 887 40 40 

•    Coens Bernard 
     Scheldeboord 30  
     archi.coens@skynet.be  
     03 828 08 94 / 0475 48 93 37  
•    Lokaal architecten Evelyne Justens & 

Johan Van Mol 
     Asterlaan 23  
     info@lokaalarchitecten.be  
     0485 10 88 93  
•    Mekke's Arch-Marijke Mertens 
     Valkenisseweg 19  
     marijke.mertens@outlook.com  
     0498 25 69 18  

Banken en/of verzekeringen  
•    Argenta Peter Swinnen 
     Heiligstraat 1  
     hemiksem@argenta.be  
     03 887 97 16 
•    Axa Bank BV Pyrova 
     Lindelei 160  
     Agency12906@axa-bank.be  
     03/887 48 00 
•    Belfius Bank 
     Provinciale Steenweg 73  
     03 870 51 10 
•    Consilium Insurance 
     Gemeenteplaats 53  
     verzekeringen@consiliuminsurance.be 
     03 870 84 80 
•    Frans De Vos en Co BV  
     Lindelei 11  
     frans@fransdevos.be  
     03 887 75 06 
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•    KBC Bank NV 
     Gemeenteplaats 47  
     hemiksem@kbc.be  
     03 870 78 60 
•    Makelaarskantoor Godden 
     Sint  Bernardse steenweg 3  
     info@goddennv.be  
     03 870 40 10 
•    P&V Verzekeringen 
     Frans Blocklaan 8  
     winok.demaeyer@pv.be 
     0477 25 77 73 
•    Revanas NV 
     Anwerpse steenweg  36  
     redgy@revanas.be  
     03 887 99 32  

Begrafenisondernemer  
•    Uitvaartverzorging Verbist 
     Provinciale steenweg 18  
     info@verbistc.be  
     03 887 82 18  

Benzinestation met 
supermarkt  
•    Q8 Shop ’n Go 
     Jan Sanderslaan 98  
     03 887 51 88  

Boekhouders  
•    AMT Consulting 
     Kerkstraat 26/bus 1 
     03 877 98 89 / 0477 23 90 89 
•    Elve BV 
     Notelaarsstraat 18 
     03 830 33 01 
•    Fiscal First BV 
     danny.hendricks@fiscalfirst.be;  
     danny@f1-team.be  
     03 294 60 45 

•    FK Consulting 
     U.N.O.-laan 140  
     03 458 16 89  

Bouw- en/of 
renovatiewerken  
•    ADL Groep  
     Charlottalei 37 
     adlgroep@gmail.com  
     0496 49 57 33 
•    All Reno Lauwers 
     Depotstraat 10 
     allreno.lauwers@gmail.com  
     0492 70 50 49  
•    Atecta Renovaties 
     Depotstraat 24/1  
     Rob.hoes@telenet.be  
     0496 46 08 04 
•    Avonts BV 
     Lindelei 64  
     0496 66 13 82 
•    Ba-TO Nuyts  
     Europalaan 17  
     0468 14 77 45 - 02 567 24 46 
•    Colorist BV 
     Lindelei 135  
     info@de-colorist.be  
     03 455 97 77 
•    DANACO BV 
     De Bosschaertlei 11  
     03 887 01 50 / 0475 72 14 25 
•    Dbpaints schilderwerken 
     Provinciale Steenweg 52  
     dylanblockhuys@gmail.com  
     0472 66 51 08 
•    De Jonghe Michel 
     Hoofdboslaan 68  
     0495 54 86 45 
•    Dieltjens Jozef  
     Nieuwstraat 11  
     03 500 88 80  

•    Mondelaers Wim 
     Lindelei 161  
     0497 40 32 78 
•    Nijolija 
     K. De Backerstraat 22  
     0468 20 54 41 
•    Schilderwerken Marguillier Bart  
     V.O.F 
     Heuvelstraat 165  
     03 344 24 26 
•    Tegelwerken Vercauteren 
     Lindelei 38 
     03 294 43 80  

Bouwmarkt  
•    Elli Bouwmarkt BV 
     Lindelei 65  
     info@delindebouw.com  
     03 877 87 34  

Brood- en banketbakkers  
•    Bakkerij Daane 
     Lindelei 217 
     daniel.van.de.plas@telenet.be  
     03 877 57 34 
•    Bakkerij Co’pain 
     Provinciale steenweg 2 
•    Bakkerij De Varen BV 
     Varenstraat 28 
     03 887 10 80 - 0496 52 45 45 
•    Bakkerij Staetenburg 
     Heuvelstraat 75 
     bakkerij.staetenburg.luna@gmail.com 
     0497 57 09 58 / 03 887 51 48 
•    Bakkerij Tine 
     Gemeenteplaats 6 
     koertentine@hotmail.com  
     03 887 55 26
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Brouwerij  
•    Brew & Sew BV 
     Kleidaallaan 60 
     brew.and.sew@gmail.com 
     03 288 18 14  

Cafés  
•    De Witte 
     Gemeenteplaats 3  
     0476 55 04 02 
•    Café Het Welzijn 
     Gemeenteplaats 24 
     0476 55 04 02 
•    Café In Den Zoeten Inval 
     Assestraat 179 
     03 887 11 11 
•    Café Oxford 
     Heuvelstraat 38  
     cafe.oxford@outlook.be  
     0471 66 66 06 
•    Café 't Dorp 
     Gemeenteplaats 4 
     Erblinzeka03@hotmail.com 
     0489 54 76 40 - 03 877 30 90  
•    Café 't Haltje (DIMA BV) 
     Bredestraat 2 
     03 291 33 53 
•    Café Touché 
     Atletiekstraat 1  
     info@hellvoc.be  
     0474 34 20 53  
•    Café ’t Wolfke 
     G. gillotstraat 73 
     0468 19 09 69 
•    Café 't Wit Paardje  
     Lindelei 152  
     0475 89 39 33  
•    Café Volkshuis 
     Heuvelstraat 16 
     0470 32 04 37 

•    Taverne De Cluyse 
     Sint Bernardsesteenweg 10 
     peter_mertens2@skynet.be  
     0472 53 18 33  

Chocolade en suiker  
•    Aporol Trading BV 
     Antwerpse steenweg 146 
     03 378 14 03  

Dakwerken  
•    Dakwerken Johann 
     Lindelei 144  
     Dakwerken-johann@telenet.be 
     0498 22 48 21  

Dermatologe  
•    Michiels Anne 
     Gemeenteplaats 15  
     03 887 30 78  

Dierenarts  
•    Dierenartsenpraktijk Kleidal 
     Kleidaallaan 74 
     03 887 59 09  

Dierenvoeding  
•    Fleur's Petshop  
     Abdijstraat 64  
     03 349 32 70   

Eetgelegenheden, 
catering en traiteurs  
•    Bella Madera 
     Halfbunderweg 23  
     marc@mvcbvba.be  
     0475 46 25 18 
•    Biblos 
     Heuvelstraat 36  
     03 773 34 54 

•    Bodega Masta BV 
     Scheldeboord 27 
     info@deveertoren.be 
     03 887 73 14 
•    Celen Bieke 
     Atletiekstraat 20 
     bieke.celen@telenet.be  
     0484 07 43 25 
•    Chung Wan (Chinees eten) 
     Heuvelstraat 213 
     03 289 89 18 / 0484 67 83 40 
•    Cochon & Carot / Vleminckx 
     Lindelei 198  
     Cochonencarot@gmail.com  
     0495 20 03 17  
•    De Fritchinees 
     Bredestraat 1 
     maqiaoying88@hotmail.com  
     03 887 51 80  
•    El Jefes cocktails (EJC) 
     Provinciale steenweg 70  
     03 293 70 72 
•    Figo BV (frituur 't Dorp) 
     Gemeenteplaats ZN 
     bvbafigo@gmail.com  
     03 887 75 60  
•    Frituur Bientje 
     Statieplaats 16 
     03 877 14 34 
•    Frituur Kartoefel 
     Sint Bernardsesteenweg 67 
     0483 70 85 68 
•    Frituur ’t Heuveltje 
     Heuvelstraat 73 A 
     0477 99 64 89  
•    Fusion Take Away 
     Antwerpsesteenweg 3 
     03 289 73 92 

52
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•    Ipani BV (Het Broodje) 
     Gemeenteplaats 48 
     inge.botterman@proximus.be;  
     jan.degroof@proximus.be  
     03 288 69 69 
•    Oud-gemeentehuis (vanaf najaar 2023) 
     Gemeenteplaats 1 
     info@oudgemeentehuishemiksem.be 
•    Pain Pita Deluxe BV 
     Gemeenteplaats  7 
     balotasenat@icloud.com  
     03 877 12 20 
•    Passionate Cooking BV 
     Sint Bernardsesteenweg 75 
     0485 58 01 27 / 03 230 27 49 
•    Pizza Valento BV 
     Heuvelstraat 26  
     info@pizzavalento.be  
     03 877 35 35 
•    SELSation 
     Eikenlaan 36  
     info@selsation.be  
     0497 53 53 61, 0479 98 09 11 
•    Taste-Too!  
     Jos De Hondtlaan  27 
     info.tastetoo@gmail.com 
     0485 60 61 64, 0477 66 95 90 
•    OKThanh Long (Chu Ming) 
     Gemeenteplaats 2 
     03 877 04 45  

Elektricien  
•    Mvdb Electro 
     Jan Van der Aa Laan 6 
     info@mvdb-electro.be 
     0497 43 54 21  

Elektrische installaties  
•    Electro Peter 
     Lijsterlaan 4 A  
     03 887 07 87  

Fietsenhandelaar  
•    Fietsen Brett 
     Lindelei 174  
     Info@fietsenbrett.be 
     03 887 12 23  

Fitness  
•    Jamie BV (Gym11) 
     Heuvelstraat 11  
     info@gym11.be  
     03 289 05 11  

Fotografen  
•    Click Clack 
     Delvauxstraat 41, Loft 2  
     info@studioclickclack.be  
     0475 83 44 14 
•    D.M Photography 
     Karel De Backerstraat 5  
     d.m.photography@outlook.com   
     0479 81 11 17 
•    Fotografie De Wolf 
     Assestraat 7 
     dewolf.fotografie@telenet.be  
     03 877 17 99 
•    Fotostudio & Printshop Xiezo  
     Lindelei 36  
     03 828 80 40 
•    Hippo Foto - Caremans D. 
     F. Huysmanslaan 17  
     annick@hippofoto.be;  
     dirk@hippofoto.be  
     03 877 36 05, 0475 25 79 71 
•    Versie Pictures 
     Rode Kruisplein 8 
     versiepictures@gmail.com 
     0496 80 16 63  

Garages  
•    Garage Aerts BV 
     Heuvelstraat 221  
     03 887 46 31 

•    Garage Etoile BV 
     Bredestraat 206 
     info@garage-etoile.be  
     03 887 91 58 
•    Hemixcarr BV 
     Bouwerijstraat 1  
     info@hemixcarr.be  
     03 887 06 76  

Geschenk- en 
relatiewerken  
•    Haakwerkjes Cindy 
     Provinciale steenweg 150 
     cindyvdv@live.com 
     0485 46 29 17  

Grafisch design  
•    Studio Noalie 
     Louis De Schepperlaan 4 
     studionoalie@outlook.com 
     0497 89 77 55  

Hondenkapsalon  
•    Hondenkapsalon Barboni  
     Sint-bernardse steenweg 37 
     03 293 45 57  

Houtbewerking  
•    Houtcreaties Jürgen 
     Provinciale steenweg 150 
     houtcreaties.jurgen@telenet.be  

Huisartsen  
•    Berghmans Luc 
     Gemeenteplaats 14 
     03 887 13 23 
•    Marc Geerts BV 
     Karel De Backerstraat 87  
     03 887 84 22 
•    Huisarts Otte Chris 
     Provinciale steenweg 48  
     03 887 43 17  
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•    Sarah Van Rompaey BV  
     Provinciale steenweg 48 
     info@dokter-otte-vanrompaey.be 
     03 887 43 17  
•    Huisartsen Borremans Vanessa & 

Gunther D'Hanis 
     Gemeenteplaats 55 
     03 877 75 85  

Huishoudtoestellen en 
elektro  
•    Catena BV 
     Bouwerijstraat 2  
     catena@catena.be 
     03 870 81 90 
•    Vaes Michel (reparaties) 
     Charlottalei 47 
     supermichel@skynet.be  
     0495 21 04 52  

Industrie  
•    Antwerpse Zand Recyclage NV 
     Herbekestraat 61 
     03 298 31 13 
•    BTS NV (behandelingsbedrijf Laden 

en Lossen) 
     Bouwerijstraat 2  
     rudy@bts-antwerpen.be  
     03/877 10 20  
•    Carpro 
     Georges Gilliotstraat 60  
     info@carpro.be  
     03 887 22 65 
•    Caldic Belgium NV 
     Terlochweg 1 
     info@caldic.be  
     03 870 48 11 
•    Diverso BV 
     Bredestraat 125 
     info@diversobvba.be 
     0497 75 06 30 

•    Intercan NV 
     Georges Gillotstraat 60 
     03 870 00 10 
•    Lamifil NV  
     03 870 06 11 
•    Metalen Galler NV 
     Scheldeboord 4 
     03 887 80 20 
•    Oilscope NV 
     Georges Gilliotstraat 60 
     03 870 00 80 
•    Proviron Industries NV 
     Georges Gillotstraat 60  
     wim.michiels@proviron.com  
     +32 3 870 88 20 
•    Tankopslag Verbeke NV 
     Terlochtweg 60-64  
     sales@tankopslagverbeke.be  
     03 877 15 33 
•    Wolf Oil Corporation 
     Georges Gilliotstraat 52 
     info@wolfoil.com 
     03 870 00 00  

Industriële bakker  
•    Philip's Bakery BV 
     Callebeeckstraat 119  
     philips.biscuits@skynet.be  
     03 877 28 72  

Ingenieursbureau  
•    Ingenieursbureau Eddy Henskens BV 
     Unolaan 122  
     03 844 49 94 
     IT - soft- en hardware 
•    Aeriez BV 
     Frans blocklaan 14 
     2620 Hemiksem  
     ennio@aeriez.com  
     0471 62 35 98 
•    Eureka Solutions BV 
     Merellaan 15 
     0475 25 84 25 

•    E-Yas Consulting 
     Sint-Bernardsesteenweg 105  
     03 296 31 32  
•    Gijbels IT 
     Saunierlei 26  
     0476 49 35 01 
•    PCN Solutions 
     Provinciale steenweg 19  
     0468 10 98 65  

Kappers  
•    Ardo TP 
     de Bosschaertlei 79 
     patricia.cools@gmail.com  
     03 887 48 52 
•    Hairmasters Kapsalon 
     Bredestraat 13 
     hairmasters@live.be  
     0489 38 74 20 
•    Kapsalon L'abbate Hair (Nathalie 

L'abbate) 
     Unolaan 113 
     0472 45 46 37 
•    Kapsalon Nicole 
     Saunierlei 48 
     03 8871328 
•    Kapsalon ’s Jongers 
     Sint-Bernardsesteenweg 44 
     03 887 62 42 
•    L & N Hairstyling 
     Provinciale steenweg 131  
     03 289 00 02 
•    Van Riet Dirk 
     Gemeenteplaats 5 
     van.riet.dirk@pandora.be 
     0475 41 54 78  

Kattenhotel  
•    Poezemien 
     Lindelei 36 
     info@poezemien.com 
     03 828 80 40 
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Kinderdagverblijven  
•    Groepsopvang Ukkenpukkenhofke 
     Atletiekstraat 79 
     ukkenpukkenhofke@hotmail.com  
     03 293 71 18 
•    Groepsopvang Kiekeboe 
     Sint Bernardsesteenweg 117 
     hakimamorabit@hotmail.com  
     0486 920 773 of 0486 501 301 
•    Groepsopvang Gloria  
     Landbouwweg 17 
     vandenbroekaudrey@gmail.com  
     0472 884 046 
•    www.kinderdagverblijfgloria.be   

Kinesisten en osteopaten  
•    Baccaert Marijke 
     Jos de Hondtlaan 1  
     Marijke.baccaert@telenet.be  
     03 336 76 93, 0474 56 48 84 
•    Hermans Griet 
     UNO-laan 2b2  
     griet_hermans@telenet.be 
     03 877 26 75 
•    Loriaux Chantal 
     Abdijstraat 56  
     chantal.loriaux@telenet.be  
     03 887 88 78 
•    Meyers Guy 
     Bredestraat 176  
     meyers.guy@gmail.com  
     0474 84 16 71 
•    Slachmuylders Marc  
     Antwerpsesteenweg 151 
     Kinesist / Osteopaat 
•    Somers Helga 
     Wijngelagweg 10 
     03 288 58 15, 0472 91 27 89 
•    Van den Bergh Inge 
     Emiel Creadolaan 10 
     osteo.ingevandenbergh@telenet.be  
     03 289 68 95 

•    Vandewal Martijn 
     Statieplaats 8 
•    Versmissen Dave -  
     Osteo-kine Hemiksem 
     Heiligstraat 29 
     dave.versmissen@gmail.com,  
     info@osteo-kine-hemiksem.be  
     0478 74 01 14  

Kleding  
•    Amazing Wardrobe / Gemma Van 

den Bergh  
     Heuvelstraat 91 
     gemmavdb@outlook.be 
     0489 47 36 44 
•    Maurann BV 
     Gemeenteplaats 50 
     info@maurann.be 
     03 877 82 82  

Klussen  
•    Karweiwerken Jacky 
     Heuvelstraat 129 
     03 334 50 94  

Kranten en tijdschriften  
•    Padana BV 
     Sint Bernardsesteenweg 7-9 
     03 501 26 10 

Landmeter  
•    Besbrugge Steven 
     Kleidaallaan 45 
     03 887 37 40  

Logopedisten  
•    Logo Vocalis (stemtherapie) 
     Kleidaallaan 62  
     Info@logovocalis.be 
     03 430 45 42 

•    Logofie Hemiksem 
     Sint Bernardsesteenweg 78 
     info@logofie.be 
     0486 11 34 18 
•    Willox Karolien 
     Varenstraat 45  
      0456 14 22 30  

Longarts  
•    Moorkens Walter-longziekten 
     Provinciale steenweg 25  
     03 887 30 50  

Loodgieters en sanitair  
•    Branders Bart 
     Irisweg 8  
     info@brandersservice.be 
     0499 77 18 11 
•    CDA Sanitair 
     Landbouwweg 4 
     info@cdasanitair.be 
     0477 91 27 85 
•    Didelez BV 
     Eikenlaan 13 
     03 825 66 27 / 0475 63 98 70 
•    Fast Heating BV 
     Europalaan 31 
     fastheating@skynet.be 
     03 887 98 80 
•    Huybrechts - Boussemaere 
     Ketinglei  27  
     Nelson@telenet.be 
     03 887 51 95 
•    J. Bruininkx 
     Heuvelstraat 93 
     johan.bruininkx@telenet.be 
     0475 62 51 06 / 03 887 89 80 
•    Van Bossche - Segers VOF 
     Kerkeneinde 72 
     info@van-bossche.be  
     0478 57 95 65  
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Luchthavenvervoer  
•    Billa Airport Service 
     Heuvelstraat 81 
     0468 26 34 65 / 03 238 29 34  

Medische pedicure  
•    Mooi ZIJn (ook haarstyliste)  
     Notelaerstraat 17  
     welkom@mooizijn.be 
     0484 27 72 43 
•    Meyvis Kristel 
     Gemeenteplaats 44  
     kristel.meyvis@telenet.be  
     0486 18 34 73  

Meubels  
•    English Arts BV 
     Antwerpsesteenweg 156  
     mark.de.neve@telenet.be 
     03 289 83 63  

Mutualiteiten  
•    CM Hemiksem 
     Heiligstraat 2 
     antwerpen@cm.be  
     03 870 41 30 
•    Liberale Mutualiteit Plus 
     Heuvelstraat 59 bus 1 
     03 887 41 22 
•    Solidaris 
     Heuvelstraat 24 
     03 285 44 44 
     Rupelaar@solidaris.be  

Nachtwinkel  
•    The Hills BV 
     Sint Bernardsesteenweg  71 
     03 297 47 68  

Notaris  
•    Hellemans Hilde 
     Molendreef 20 
     hilde.hellemans@belnot.be  
     03 887 45 09  

Paramedische 
groepspraktijk  
•    Mercuria groepspraktijk 
     Heuvelstraat 51  
     info@mercuria.be 
     0479 42 61 54  

Parketvloeren - 
restauratiewerken  
•    Halpa-Parket 
     Sint- Bernardsesteenweg 93 
     halpa.parket@telenet.be  
     03 877 40 91  

Podologen  
•    De Bruyn M.K. 
     Karel De Backerstraat 6 
     pod.debruynkris@gmail.com 
     03 877 05 32 
•    Podologie José Roofthooft 
     Sint-Bernardsesteenweg 98  
     info@podologieroofthooft.be  
     03 877 39 38  

Ramen en deuren  
•    Alperco BV 
     D. Coppensstraat 3 
     info@alperco.be 
     03 288 13 53  

Reclamebureau  
•    Publiciteit Struyf BV 
     Karel De Backerstraat 65  
     pubstruyf@pandora.be  
     03 288 88 88  

Reflexologie  
•    Inner Choice 
     Europalaan 73  
     inner.choice@hotmail.com  
     0471  38 93 88  

Reisbureau  
•    Omega Reizen Hemiksem 
     Sint-Bernardsesteenweg 43 
     hemiksem@omgareizen.be 
     03 887 10 04  

Sauna  
•    Abiqua Private Sauna 
     Sint-Bernardsesteenweg 110 
     abiqua@telenet.be 
     03 337 30 50  

Schoenmaker  
•    Het Schoenkliniekske 
     Sint-Bernardsesteenweg 46 
     0486 75 51 20  

Schoonheid en verzorging  
•    Azura 
     Berkenlaan 2 
     sabine.azura@telenet.be 
     0494/806.342 
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•    By Kimberly 
     Scheldestraat 3 
     info@bykimberly.be 
     0497 32 91 70 
•    Campaert Gerd - Styling op maat 
     Moerelei 4  
     info@stylingopmaat.be  
     03 830 03 02 
•    Cools Lieve 
     Heiligstraat 171 
     Lieve.cools@hotmail.com  
     0474 36 36 28 en 03 887 25 31 
•    Di Donna CVBA 
     Saunierlei 61  
     info@didonna.be  
     03 887 71 10 / 0479 06 83 62 
•    Franckaerts Inge 
     Merellaan 5 
     0477 26 79 95 
•    Happiness Beauty  
     Kleidaallaan 48 
     hbeauty@proximus.be 
•    Nails & More 
     Krokusweg 5  
     info@nails-and-more.be  
     0475 35 48 20 
•    Pediheart Pedicure 
     Nieuwstraat 67  
     hilde@pediheart.be  
     0499 96 91 87  

Schoonmaakbedrijven  
•    De Parel Cleaning 
     Wijngelagweg  54  
     info@deparelcleaning.be  
     0486313093  

Schrijnwerker  
•    Edelschrijn BV 
     Gemeenteplaats 19  
     edelschrijn@scarlet.be  
     03 877 40 82 

Sterke dranken  
•    AlfaSpirits  
     De Bosschaertlei 80 
     nicky@alfaspirits.be 
     0470 46 22 62  

Stoffengroothandel  
•    Exportco BV 
     Sint Bernardsesteenweg 7  
     exportco@skynet.be  
     0497 52 67 37 / 03 877 00 19  

Strijkhuis  
•    Het Strijkhuis BV 
     Heuvelstraat 142 
     info@hetstrijkhuis.be  
     03 887 15 13  

Supermarkten  
•    Aldi NV 
     Bredestraat 193  
•    Okay Hemiksem 
     Abdijstraat 30 
     contact.okay@colruytgroup.com  

Tandarts / orthodontist  
•    Béosier Michel 
     de Bosschaertlei 26   
     beodent@beonet.be 
     03 887 80 76  
•    Ducheyne Elke 
     Gemeenteplaats 56 
     elkeducheyne@yahoo.com 
     03 887 61 11 
•    Hermans Ilse (Ildi BV) 
     Heiligstraat 49  
     03 887 60 02 
•    Luyten Bea 
     Antwerpsesteenweg 161  
     bea.luyten@skynet.be  
     03 877 31 49  

Thuisverpleging  
•    Thuisverpleging Derycker 
     Azaleaweg 19 
     thuisverpleging_derycker@telenet.be 
     0494 58 50 37  

Transport   
•    BCS BV (Best Colli Service) 
     UNO-Laan 90/3 
     03 291 27 94 / 0495 67 14 44 
•    Seifert & Zonen BV 
     0422 336 416  
     Heiligstraat 134  
     seiferttransport@hotmail.com  
     03 887 76 56  

Tuinaanleg en -onderhoud  
•    BSP tuinaanleg Hemiksem 
     Statiestraat 59  
     info@bsphemiksem.be  
     0476 58 21 00 
•    Tuinwerken Gillebert 
     Frédéric Gillebert 
     Moerelei 14 
     Tuinwerken.gillebert@gmail.com 
     0476 866 349 
     03 502 46 79  

Wasserette  
•    Wassalon Netezon  (Buchen) 
     Heuvelstraat 8 
     info@buchen.be  
     03 482 38 60  
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Webdesign  
•    Wild Web 
     Saunierlei 6/6 
     margot@wildweb.be  

Wereldwinkel  
•    Oxfam Wereldwinkel / Akoshem  
     Lindelei 202  
     hemiksem@oww.be  
     03 288 74 06 
 

Werkkledij  
•    AB Technics 
     Saunierlei 35  
     mail@abtechnics.eu  
     03 385 21 55  

Wijngroothandels  
•    AlfaSpirits  
     De Bosschaertlei 80 
     nicky@alfaspirits.be 
     0470 46 22 62 
•    Augusteyns wijnen 
     Provinciale steenweg 143  
     info@wijnen-augusteyns.be  
     03 887 13 80 / 0486 83 02 13 
•    Frui Vita 
     Karel de Backerstraat 66  
     info@frui-vita.be  
     0486 03 34 84  

Yoga-studio  
•    Yogavina 

UNO-laan  154  
info@yogavina.be 
0496 23 60 58  

Ziekenvervoer  
•    Ambulancecentrum Antwerpen  
     dispatching@ambulancentrum.be  
     03 844 33 33 
 

Staat jouw zaak of onderneming niet in deze lijst? Registreer je vandaag nog in onze databank van lokale ondernemers via 
www.hemiksem.be of neem contact op met de dienst lokale economie via hilde@hemiksem.be.  
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Bezienswaardigheden 
 
Sint-Bernardusabdij 
Heemmuseum 
Gilliot & Roelants Tegelmuseum 
Armenpoort 
Oud-gemeentehuis op de Gemeenteplaats 
Sint-Niklaaskerk en zonnewijzer 
Oude pomp op de Gemeenteplaats 
Hemiksemhof 
Monnikenhof 
Callebeekveer 
 
 

Toerisme Rupelstreek 
 
Wil je meer weten over wat er op toeristisch vlak in Hemiksem 
en onze regio te beleven valt? Surf dan zeker eens naar 
www.toerismerupelstreek.be of breng een bezoek aan het re-
gionaal infokantoor (Hoogstraat 27, 2850 Boom). 
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Noodnummers 
 

112 
Ambulance en brandweer (gratis, 24/24 uur) 
 
101 
Dringende politiehulp in België (gratis, 24/24 uur) 
 
1722 
Nummer voor niet-dringende brandweerhulp    
Enkel actief tijdens een storm/onweer 
e-loket: www.1712.be  
 
070 245 245 
Antigifcentrum (gratis, 24/24 uur) 
 
116 000 
Child Focus - nummer om een verdwijning of seksuele uitbui-
ting te melden 
www.childfocus.be 
 
1712 
Hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en kindermishan-
deling (gratis, anoniem, elke werkdag) 
 
102 
Kinder en jongerentelefoon (gratis, 24/24 uur, anoniem) 
www.awel.be

106 
Tele-onthaal (gratis, 24/24 uur, anoniem) 
www.tele-onthaal.be/nl/welkom/106 
 
1813 
Zelfmoordlijn (gratis, 24/24 uur, anoniem) 
www.zelfmoord1813.be 
 
00800 2123 2123 
DOC STOP (gratis) - centrale dienst om 24/24 uur een identi-
teitskaart of Belgisch paspoort te blokkeren na een diefstal of 
een verlies. 
www.docstop.be 
 
078 170 170 
CARD STOP - centrale dienst om bank- en kredietkaarten te 
blokkeren (24/24 uur) 
www.cardstop.be en www.mijnkaart.be 
 
04 257 66 00  
Speleohulp - voor interventies op moeilijk bereikbare, onder-
grondse plaatsen, zoals steengroeves, tunnels die buiten ge-
bruik zijn, mijngangen of putten. 
 
0800 30 230 
Belgian Rail - veiligheid in het station en op de trein (gratis, 
24/24 uur) 


