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Beste inwoner van Sint-Katelijne-Waver,  
 
Een sterke dienstverlening en een goede communicatie behoren tot de absolute topprioriteiten van het ge-
meentebestuur. In deze gids krijg je alle nuttige informatie over onze gemeente in één boekje. Welke diensten 
zijn er? Hoe en wanneer kun je ze bereiken? Naar wie moet je bellen of mailen? 
 
Sint-Katelijne-Waver is een gemeente #volvanleven. Ook dat blijkt uit deze gids. Als je verder bladert, ontdek 
je een waaier aan ontspanningsmogelijkheden: wandelingen, fietstochten, een ruiterpad, sporthallen en acti-
viteiten van het gemeentebestuur. In onze gemeente valt heel wat te beleven. Dus nog eens: Sint-Katelijne-
Waver is een gemeente #volvanleven! 
 
Wil je op de hoogte blijven van de actuele gebeurtenissen in onze gemeente? Lees dan zeker ons tweemaan-
delijks magazine, schrijf je in voor onze digitale nieuwsbrief via www.skw.be, volg ons via Facebook en abonneer 
je op onze sms-dienst. Heb je trouwens onze Instagram-pagina al ontdekt? Daar delen we mooie beelden uit 
onze gemeente. Heb je er zelf? Deel ze dan met #skwleeft.  
 
De vier kernen van onze gemeenten hebben een erg levendige Hoplr-gemeenschap. Hoplr is een gratis en re-
clamevrij sociaal medium dat zich richt tot buurten. Je kunt er spullen uitwisselen, een babysit zoeken, onder-
werpen bespreken met buren, … Het gemeentebestuur gebruikt Hoplr om buurtrelevantie informatie te delen 
en voor participatie. Via de deelrubriek participatie.skw.be kan iedere inwoner, dus ook als je geen lid bent 
van Hoplr, zijn of haar mening geven over onderwerpen, actief deelnemen aan inspraak of andere burgerver-
bindende initiatieven.  
 
Dan laten we je nu graag deze nieuwe infogids ontdekken. Het is een bron van informatie die het hele jaar 
door nuttig is. Gooi hem dus niet weg, maar bewaar hem goed. Veel leesplezier! 
 

Jouw burgemeester, 
Kristof Sels 
 
 

Voorwoord en Colofon

Colofon 
 

Deze infogids werd uitgegeven door het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver. 
 

Verantwoordelijk uitgever: Kristof Sels, Zoetewei 5, 2861 Sint-Katelijne-Waver 
 

Publiciteitsregie en realisatie: Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv,  
Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo, Tel. 016 25 50 43 - website: www.inforegio.be  

 
Eindredactie: Communicatiedienst, 015 30 50 28, communicatie@skw.be 

Met dank aan fotografen Agnes Van Parijs, Marc De Pauw, Kees Verwaard en Georges Verschoren. 
 

Deze infogids werd afgesloten op 31 januari 2023. 
Voor de meest actuele informatie kan je terecht op de gemeentelijke website www.skw.be.
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Sint-Katelijne-Waver telt ruim 21.000 inwoners en bestaat uit vier kernen: Centrum, Onze-Lieve-Vrouw-Waver, 
Pasbrug-Nieuwendijk en Elzestraat. 

Hart van de groentestreek 
 
Sint-Katelijne-Waver ligt ten noorden van Mechelen, 
een regio die sinds het einde van de 19de eeuw het 
belangrijkste productiegebied van groenten in België 
is. Ook vandaag is Sint-Katelijne-Waver tot ver buiten 
de gemeentegrenzen bekend als tuinbouwgemeente. 
Meer dan veertig soorten groenten worden er in com-
merciële hoeveelheden gekweekt. De talrijke serres 
vallen onmiddellijk op. BelOrta is de grootste coöpe-
ratieve groenteveiling van Europa. In Sint-Katelijne-
Waver bevinden zich bovendien het Proefstation voor 
de Groenteteelt met weerstation, de Frugro (een cen-
trum voor distributie, export en import voor groenten 
en fruit) en talrijke nevenbedrijven uit de tuinbouw-
sector. Sint-Katelijne-Waver kan zich terecht het hart 
van de Mechelse groentestreek noemen, zowel wat 
de productie, de verkoop, de distributie als wat het 
wetenschappelijk onderzoek en de innovatie betreft. 
 

Bezienswaardigheden 
 
Groentemuseum ’t Grom 
Midzelen 25 A, 015 31 50 55 
info@tgrom.be, www.tgrom.be 
 
Het Groentemuseum (’t Grom) is het eerste doe-mu-
seum rond groenten en tuinbouw in Vlaanderen. Het 
is gelegen op de site van de Midzeelhoeven, voorma-
lige pachthoeven van de abdij van Roosendael. Je kan 
er op interactieve wijze het waardevolle tuinbouwerf-
goed ontdekken. Wil je meer weten over de grond, 
het zaad en de groei, de geschiedenis van eetcultuur 

en gezonde voeding? Dan kan je hier terecht. Naast 
een rondleiding in het museum, kan je ook de Grom-
tuinen bezoeken met historische moestuinen, bijen-
hal en weerstation. 
 
Instituut van de Ursulinen met  
Wintertuin 
Bosstraat 9, 015 75 77 28 
info@visitwintertuin.be, www.visitwintertuin.be 
 
Het indrukwekkende school- en kloostercomplex van 
de zusters Ursulinen was ooit een ‘pensionnat de de-
moiselles’ met internationale uitstraling. Dat uit zich 
prachtig in de architectuur. Tot vandaag geniet het 
klooster wereldfaam dankzij haar unieke symbiose 
tussen neoromaanse stijl, neoclassicisme en empire, 
neogotiek en art nouveau. Bezoek beschermde kloos-
terruimten zoals de Ursulazaal, de Alpenzaal, de Em-
piregang, de Feestrefter, de magnifieke kloosterkerk, 
de Pianogalerij, het Oratorium en het museum. Het 
pronkstuk is de schitterende Wintertuin in art nou-
veau. 
Sinds 1995 ontfermt de vzw Wintertuin zich over het 
erfgoed op de site en werkt ze samen met verschil-
lende partners aan een mooie toekomst voor het be-
schermde patrimonium. 
 
Abdijsite Roosendael 
Rozendaal, 015 29 41 30 
info@roosendael.be, www.roosendael.be 
 
Cultuur en natuur ontmoeten elkaar op de voormalige 
abdijsite Roosendael. Onder andere het monumentale 
poortgebouw, het pesthuis en het koetshuis roepen 

Kennismaking met  
Sint-Katelijne-Waver 

Midzeelhoeve II 



5

Kennismaking met  
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herinneringen op aan de cisterciënzerinnenabdij, waar-
van de geschiedenis teruggaat tot het begin van de 
13de eeuw. Daarnaast vormt de site een prachtig na-
tuurreservaat langs de Nete. Vandaag is Roosendael 
een jeugdverblijfcentrum met een eigen programma-
aanbod en verschillende overnachtingsmogelijkheden 
voor groepen en kampeerders. Geniet er van natuur- 
en cultuurwandelingen, met of zonder gids. In het fiets-
café kan je terecht voor een hapje of een drankje. 
 

Bossen 
 
Hondsbossen 
De Hondsbossen herinneren aan het vroegmiddel-
eeuwse Waverwoud, dat zich uitstrekte tussen Nete 
en Dijle. Het was een wild en moerassig niemands-
land, dat bestond uit venen, beboste en open heide-
achtige stukken. In de 18de eeuw begonnen boeren 
de schrale zandgronden te bewerken, waardoor het 
woud grotendeels verdween. Op sommige plaatsen 
was de grond echter onvruchtbaar en moeilijk be-
werkbaar. Zo bleven vlakbij het dorp van Sint-Kate-
lijne-Waver de Hondsbossen als woeste gebieden 
gespaard. De Hondsbossen zijn een structuurrijk 
landschap met een bijzonder interessante biodiversi-
teit. Vanuit het centrum van Sint-Katelijne-Waver kun 
je wegwijzers volgen naar de Hondsbossen. 
 
Gasthuisbossen 
De Gasthuisbossen bevinden zich tussen de Hondsbos-
sen en de Brede Zeyp (Koningshooikt) en werden jaren-
lang geëxploiteerd door het OCMW Mechelen als 
productiebos. De brede paden geven je een heerlijk ge-
voel van ruimte. Enkele bunkers zijn stille getuigen van 
het oorlogsverleden. Dit bos is dankzij het OCMW van 
Mechelen in beheer gekomen van Natuurpunt. 
 
Vossenbergbos 
Dit verrassend stukje natuur ligt op een boogscheut 
van het centrum van Onze-Lieve-Vrouw-Waver. Het 
Vossenbergbos is klein maar divers. Het OCMW van 
Mechelen exploiteerde het jarenlang als productie-
bos. In de plaats van de populieren groeien er nu zo-
mereiken en beuken waartussen in het voorjaar 
tapijten bosanemonen bloeien. Vlinders zoeken open 
plekken met o.a. pinksterbloemen op. Aan de rand 
van het gebied werd een amfibieënpoel aangelegd, 
Vossenbergbos-poel. In de lente kunnen padden en 
kikkers er hun eitjes leggen en stekelbaarsjes voelen 
zich er thuis. 
De Hondsbossen, Gasthuisbossen en het Vossen-
bergbos vormen samen met de Brede Zeyp in Ko-
ningshooikt het Waverwoud. 
 
Zuurbossen 
De Zuurbossen in Onze-Lieve-Vrouw-Waver zijn een 
bijzonder waterrijk en zo goed als ondoordringbaar 
gebied. Het is een paradijs voor fauna en flora en het 
broedgebied van de wielewaal. Slechts een klein deel 

van de Zuurbossen wordt beheerd door Natuurpunt, 
de overige percelen zijn privé-eigendom. Het bos is 
moeilijk toegankelijk voor wandelaars, zeker bij nat 
weer. 
 
Verloren Hoek 
Het Bos Verloren Hoek dat zo'n 6 ha groot is, bevindt 
zich op de grens van Onze-Lieve-Vrouw-Waver en 
Putte. Wandel langs de vijver en de houtkant en wie 
weet spot je een torenvalk, die daar zijn rustplaats 
vindt dankzij de nestkasten. Je kan het bos betreden 
via de Leemstraat (ter hoogte van nr. 99) en aan het 
einde van de Baronsdreef. 
 
Pasbrugbos 
Het Pasbrugbos bevindt zich tussen de Borgersteinlei 
en Vrouwvliet. Er staan allerlei natuurlijke spelele-
menten voor kinderen, zodat het een echt speelbos 
is. Ook de Katelijnse mountainbikeroute loopt door 
het bos. Het Pasbrugbos is te bereiken via het wegje 
naast het voetbalveld van KGR Katelijne, via de Ber-
kelei en via de dijk van de Vrouwvliet. 
 
Esbrouckbos 
Het Esbrouckbos (voormalig militair domein) bevindt 
zich langs de fietsostrade en de Moermansstraat. Het 
is een wandel- en speelgebied dat beheerd wordt 
door het Agentschap Natuur en Bos. Ook hier pas-
seert de mountainbikeroute. 
 
Pannenvarenbos  
Het Pannenvarenbosbevindt zich tussen Hogevelden 
en Rozendaalweg, achter de terreinen van RB Elze-
straat. De mountainbikeroute passeert er. Momen-
teel vinden er werken plaats om de poel ecologisch 
te laten herleven, nieuwe bomen aan te planten en er 
een speelzone en wandelpad aan te leggen.  
 

Parken 
 
Sint-Michielsdomein 
Het Sint-Michielspark aan de Groenstraat maakt deel 
uit van het domein van het Sint-Michielskasteel en is 
erkend als beschermd dorpsgezicht. Hierdoor wordt 
het historisch karakter van de site bewaard en kan de 
bezoeker genieten van de authentieke omgeving die 
een mooi samenspel vormt met het 18e-eeuwse kas-
teel. Het park is elke dag te bezoeken van zonopgang 
tot zonsondergang. 
 
Borgersteinpark 
Het Borgersteinpark maakt deel uit van Borgerstein 
(IJzerenveld), een voormalig seminarie dat momen-
teel een voorziening huisvest voor opvang van vol-
wassen personen met een verstandelijke beperking 
en opvang van ouderen. Het gemeentebestuur zal het 
park de komende jaren opwaarderen tot dé ontmoe-
tingsplek van Pasbrug-Nieuwendijk met plaats voor 
sport, spel, rust en ontspanning. Het park is rolstoel-
toegankelijk. 



6

Domein Roosendael 
Het domein is een beschermd natuurgebied, met 
zeldzame planten, insecten en vogels. Het hele jaar 
door is het domein toegankelijk voor wandelaars en 
fietsers, maar na afspraak kun je ook onder leiding 
van een gids een rondleiding krijgen. 
 
Park Bosbeekhof 
Achter het woonzorgcentrum Bosbeekhof langs de 
Lemanstraat ligt een groen park met een wandelpad, 
petanquebaan, hondenlosloopzone en fitnesstoestel-
len. Vanuit dit park kan je snel doorsteken richting de 
Hondsbossen.  
 
Buurtpark gemeentehuis 
Achter het gemeentehuis bevindt zich een buurtpark 
met speelelementen, skate- en stepvoorzieningen en 
een wandelpad. Langs het wandelpad ontdek je de 
Katelijnse Keien van de voorbije jaren.  
 

Wandelroutes 
 
In Sint-Katelijne-Waver telt verschillende bewegwij-
zerde wandelroutes. Hier vind je een overzicht. Van 
elke wandeling is er ook een brochure beschikbaar. 
Die kan je ophalen in het gemeentehuis of downloa-
den op de gemeentelijke website. 
: www.skw.be/wandelroutes 
 
Borgersteinpad 
Het Borgersteinpad is een wandeling van 7 km langs 
fietswandelwegen en door de woonwijken van Pas-
brug-Nieuwendijk, één van de kernen van Sint-Kate-
lijne-Waver. De wandeling loopt volledig langs 
verharde wegen en is hierdoor toegankelijk met een 
rolwagen, scooter en kinderwagen. 
 
Roosendaelpad 
Het Roosendaelpad is een wandeling van 10 km langs 
onverharde wandelwegen en rustige straten. De wan-
deling staat hoofdzakelijk in het teken van Domein 
Roosendael, een voormalige abdijsite, maar neemt je 
ook mee naar het Sint-Michielskasteel en prachtige 
stukjes natuur zoals de oude spoorwegberm en de 
Netedijk. 

Torekenspad 
Het Torekenspad is een landschapswandeling van 9,5 
km doorheen de straten van Onze-Lieve-Vrouw-
Waver. Typerend zijn de mooie uitzichten die je op 
meerdere plaatsen tijdens deze wandeling hebt op de 
torens van de dorpskern: Torekenswaver. Daarnaast 
wandel je nog langs de land- en tuinbouwbedrijven 
met hun serres die kenmerkend zijn voor de ge-
meente. 
 
Spoorzoekerspad 
Het Spoorzoekerspad neemt je vanuit ’t Grom, het 
museum van de groente streek, mee op een tocht van 
6 km. Speur de omgeving af naar sporen in allerlei 
vormen, geuren en kleuren. Naast de treinsporen kan 
je niet kijken, maar ontdek jij de sporen uit het verle-
den aan kasteeldomein Zorgvliet? Of zie jij sporen die 
dieren achter lieten in natuurgebied Kauwendaal? En 
wie weet ontdek je met een beet je verbeelding iets 
uit het militair verleden van het Esbroeckbos. 
 
Waterkantpad 
Het Waterkantpad vertrekt in Domein Roosendael en 
leidt je langs de mooiste waterplekjes in de buurt. On-
derweg ontdek je het Fort van Walem met het prach-
tige grachtpad en wandel je langs de Spildoornvijver. 
Via de Netedijk kom je na 6,7 km weer in Domein 
Roosendael. Het Waterkantpad volgt de knooppun-
ten 180 - 253 - 248 - 249 - 331- 170 - 171 - 221 - 177 - 
227 - 179 - 180. 
 
Waverwoudpad 
Het Waverwoudpad laat je unieke plekjes ontdekken 
in de Hondsbossen, Gast huisbossen, Brede Zeyp en 
het Vossenbergbos. Geniet van de rust. Wie weet spot 
je een bosuil of kruist er een ree je pad. Laat je ver-
rassen door de pracht die het Waverwoud als natuur-
reservaat te bieden heeft. 17,8 km wandelplezier! 
 
Kinderwandeling 'Natuurschatten in de 
Hondsbossen' 
Trek erop uit en ga op schattenjacht! Volg de juiste weg 
dankzij de schatkaart en tijdens je tocht van 3 km kom 
je leuke opdrachten tegen. Voer ze allemaal correct uit 
en ontdek zo de grootste schat die we bezitten. 

Kennismaking met  
Sint-Katelijne-Waver 

Zicht op de torekens van Waver vanaf de Hoogstraat
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Kinderwandeling 'Paddenstoelen zoeken 
in de Gasthuisbossen' 
Wist je dat er ook houten paddenstoelen bestaan? 
Kom ze zoeken in de Gasthuisbossen en kijk welke 
dieren er in de buurt leven. Je kunt die dieren zelfs 
helpen, zoals de kabouters doen. En onderweg kan je 
nog andere leuke dingen doen. Benieuwd? Kom maar 
eens kijken. De wandellus is 2 km lang en het start-
punt is aan de bunker van de Gasthuisbossen (Ber-
laarbaan 297).  
 
Kinderwandeling: Oorlogsgedaver in  
Torekenswaver 
Zin om de geschiedenis van Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
te ontdekken? Stap dan in de teletijdmachine, keer 
terug naar 1920 en ontdek samen met Jos van Rom-
pay de impact van de Eerste Wereldoorlog op het 
dorp. Voer opdrachten uit, verzamel onderweg cijfers 
en kraak de code. De wandeling is 2,5 km lang. 
 
Hondsbossen en Gasthuisbossen 
De Hondsbossen en Gasthuisbossen worden be-
heerd door Natuurpunt. Je kan er prachtige boswan-
delingen maken, door de bewegwijzering van 
Natuurpunt te volgen.  
 
De kern Elzestraat is ook opgenomen in het netwerk 
van wandelknooppunten. Aan de hand hiervan kun 
je zelf je wandeling uitstippelen.  
: www.wandelknooppunt.be 
 
Bankontakt 
Bankontakt is de verzamelnaam voor vier wandelin-
gen in onze gemeente, in elke kern één, die als ge-
meenschappelijk doel hebben de mentale 
gezondheid een duwtje in de rug te geven. Tijdens de 
wandelingen passeer je regelmatig een zitbank waar 
je met je smartphone een geluidsfragment kan be-
luisteren. Zo nodigen we je even uit om letterlijk stil 
te staan en rustig plaats te nemen. 
 
Bankontakt Centrum 
Thema 'Bewegen maakt gezond': Onderzoek toont 
aan dat elke dag buiten bewegen een positieve im-
pact heeft op ons mentaal en fysiek welbevinden én 
op onze veerkracht. In tijden van afstand, corona- en 
andere stress en minder sociale contacten is dit extra 
belangrijk. Wandelen is een ideale én veilige manier 
om dit welzijn een boost te geven. Aan meerdere ban-
ken kan je even genieten van mooie woorden van de 
hand van Lieve De Meyer. 
Start: beweegbank grasveld achter gemeentehuis (Le-
manstraat 63) 
Lengte: 6,5 km 
Aantal stappen: ca. 10.000 
 
Bankontakt Elzestraat 
Thema 'Geluk klinkt als muziek in je oren': Muziek, we 
worden er blij van of raken juist geëmotioneerd. We 
draaien de volumeknop open en zingen luidkeels mee 

of denken in stilte terug aan die ene persoon of situatie. 
Muziek doet iets met ons, op verschillende manieren. 
Wat het muziekgenre is maakt helemaal niks uit. Als het 
jou maar iets doet. Muziek beïnvloedt op verschillende 
manieren ons welzijn en is dus een goed instrument 
om de geestelijke en fysieke gezondheid op een posi-
tieve manier te beïnvloeden. Bij elke bank op de route 
ontdek je leuke weetjes en fijne muziekjes! 
Start: parking Sint-Michielspark (Groenstraat 11) 
Lengte: 5 km 
Aantal stappen: ca. 6.500 
 
Bankontakt Pasbrug-Nieuwendijk 
Thema 'Bewegen geeft veerkracht': Deze beweeg-
route bestaat uit een wandeling met onderweg een-
voudige beweegoefeningen om kracht, 
uithoudingsvermogen en balans te onderhouden. De 
oefeningen zijn laagdrempelig en dus geschikt voor 
jong en oud. 
Start: parking begraafplaats (Borgersteinlei 96-98) 
Lengte: 5 km 
Aantal stappen: ca. 6.500 
 
Bankontakt Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
Thema 'De geluksdriehoek': De geluksdriehoek bestaat 
uit drie bouwblokken. Ze zijn alle drie belangrijk en on-
losmakelijk met elkaar verbonden. Dat zie je duidelijk: 
de blokken passen als puzzelstukjes in elkaar. 
Start: sporthal Bruultjeshoek (Wavervelden 14) 
Lengte: 5 km 
Aantal stappen: ca. 6.500.  
 
: www.skw.be/bankontakt 
 

Fietsroutes 
 
Groentepad 
Het Groentepad is een fietsroute van 34 km doorheen 
de groentestreek. Onderweg passeer je de toeristi-
sche pareltjes van Sint-Katelijne-Waver, met onder 
andere Domein Roosendael, groentemuseum 't Grom 
en het Ursulineninstituut met wintertuin. 
 
Bunkerroute 
Naar aanleiding van Open Monumentendag 2020 stip-
pelde de gemeentelijke dienst vrije tijd samen met de 
buurgemeenten Putte, Duffel en Bonheiden een fiets-
tocht uit langs vele bunkers. De fietsroute van 42 km 
leidt langs bunkers van de KW-linie in onze regio. De 
bunkerroute is de ideale manier om de geschiedenis, 
het erfgoed, de cultuur en natuur in Bonheiden, Duffel, 
Putte en Sint-Katelijne-Waver te ontdekken. 
 
Kadodderroute (mountainbike) 
De Mtb Kadodderroute is een officieel erkende Sport 
Vlaanderen-mountainbikeroute van 24 kilometer. Ze 
bestaat uit twee lussen, een blauwe en een groene. De 
route passeert onder meer door het Pasbrugbos en Es-
brouckbos en langs de spoorwegberm, domein Roos-
endael en de Nete. Er zijn twee vertrekpunten: 
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sportcomplex Heiveld (Dreefvelden, verbindingstraject 
van 2 km) en het Sint-Michielskasteel (Groenstraat). 
 
: een overzicht van alle fietsroutes mét kaartjes 

vind je op www.skw.be/fietsroutes. 
 
Sint-Katelijne-Waver is ook opgenomen in het net-
werk van fietsknooppunten. Aan de hand hiervan kun 
je zelf je fietstocht uitstippelen.  
 
: www.fietsnet.be 
 

Ruiterpad 
 
Als paardenliefhebbers kun je in onze gemeente je 
hartje ophalen op een ruiterpad dat te midden van 
de natuur loopt. Het pad loopt van de oude renbaan 
aan de Muilshoek, over de Abeel via de nieuwe ver-
binding naar de Gasthuisvelden en helemaal rond de 
Gasthuisbossen. Het is een mooie lus in het groen 
van ongeveer vier kilometer. Het pad biedt de ruiters 
de kans in een mooie en groene omgeving hun hobby 
uit te oefenen. De parking voor de ruiters bevindt zich 
in Muilshoek, naast woning met huisnummer 6. 
 
: een kaartje vind je op www.skw.be/ruiterpad 
 

Speelmogelijkheden 
 
Op verschillende plaatsen in de gemeente bevinden 
zich speelterreinen en sportveldjes. We hebben ook 
twee speelbossen 

Speelterreintjes: 
•     Het Bijenhof - Paarse Bij: Torekensvelden 
•     Rode Arend: Schrans (toegang via Vossenberglei) 
•     Blauwe Pinguïn: Kanadastraat 
•     Gekleurde Rups: Sint-Michielskasteel (Groenstraat) 
•     Blauwgroene Aap: Leyland 
•     Regenbooghond: Hondsbossen 
•     Paarse Dino: gemeentehuis Lemanstraat/Leliestraat 
•     Buurtspeelplein: Van Reynegomstraat 
 
Sportveldjes: 
•     BMX-parcours: Den Haes 
•     Frisbee- en zwerkbalveld: Vlasstraat 
•     Multisportkooi en tafeltennis: Leyland 
•     Skate- en stepterrein: gemeentehuis  
      Lemanstraat/Leliestraat 
•     Multifunctioneel sportnet en basketbalveld:  
      buitengewoon plekje Valkstraat 
 
Speelbossen en -natuur: 
•     Verloren Hoek: via Deudondreef en Leemstraat 
•     Pasbrugbos: via voetbalterrein KGR Katelijne aan 

Borgersteinlei 
•     Sint-Michielsdomein: via Groenstraat 
•     Esbrouckbos: via Moermanstraat 
•     Speelnatuur Esdoornstraat 
 
Speelaanleidingen: 
•     Clemenceaustraat (aan Octopus): schommel en 

speelpatronen 
•     Rozestraat: Twisterveld 
•     Vinkenhofstraat: speelpatronen 
 

Kennismaking met  
Sint-Katelijne-Waver 

Buitenspeeldag
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Kennismaking met  
Sint-Katelijne-Waver 

Kampeerwagens 
 
Toeristen die met een kampeerauto Sint-Katelijne-
Waver willen ontdekken, kunnen overnachten op 
twee kampeerwagenterreinen. Beide bieden plaats 
aan vier kampeerwagens. Het gebruik is gratis. Reser-
veren is niet mogelijk. 
•     Gemeentehuis (Voorland 1): mogelijkheid tot 

lozen van vuil en septisch water, toegang tot elek-
triciteit en water; 

•     't Grom (Midzelen 25a): geen voorzieningen voor 
het lozen van vuil of septisch water, geen toegang 
tot elektriciteit of water. 

 
: www.skw.be/kampeerautoterrein 
 

#skwleeft 
 
In onze gemeente is heel wat te beleven. We hebben 
een uitgebreid en divers verenigingsleven. Ook het ge-
meentebestuur organiseert verschillende activiteiten: 
•     Nieuwjaarsreceptie: januari 
•     Buitenspeeldag: maart of april 
•     Erfgoeddag: april 
•     Boerenmarkt: mei 
•     Kadodderloop: juni 
•     Feest van Vlaanderen: juli 
•     Open Monumentendag: september 
•     Seniorenreis: september 
•     Seniorennamiddag: november 
•     Gala-avond van de Katelijnse Keien: november 
 

Skwibus  
 
Skwibus is de kindvriendelijke mascotte van Sint-Ka-
telijne-Waver. Je ziet Skwibus opduiken bij allerlei pro-
jecten en activiteiten voor kinderen en gezinnen. 
Skwibus is de stem van alle kinderen en jongeren in 
onze gemeente. Hij is gewoon zichzelf: speels, avon-
tuurlijk, enthousiast, positief ingesteld, ... 
 

Kinderfeesten 
 
Driekoningen 
Op 6 januari komen verklede kinderen of groepen langs 
en zingen voor een cent in de verschillende kernen. 
 
Halloween 
Ook in onze gemeente duikt Halloween steeds meer 
op in het straatbeeld. Inwoners versieren hun huizen 
met lichtjes, pompoenen, griezels, ... Sommige kinde-
ren trekken erop uit en bellen aan bij buren voor trick 
of treat. 
 
Sint-Maarten 
Op 11 november gaan de kinderen in de kernen Elze-
straat en Pasbrug-Nieuwendijk van deur tot deur en 
zingen zij voor een cent of snoepgoed. 
 
Oudjaar 
In de kernen Centrum, Onze-Lieve-Vrouw-Waver en 
Pasbrug-Nieuwendijk komen de kinderen langs op 31 
december. Ook hier is het de bedoeling dat de zan-
gertjes een cent of snoep krijgen. 

Kindermascotte Skwibus valt erg in de smaak bij de Katelijnse kinderen.
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Kermissen en jaarmarkten  
 
In Sint-Katelijne-Waver vinden er jaarlijks zeven ker-
missen plaats. Twee ervan zijn met jaarmarkt. 
 
Elzestraatkermis (plein voor de kerk): tijdens de 
weekends van de voorlaatste zondag van april (als 
Pasen in hetzelfde weekend valt, dan schuift de ker-
mis een week op) en de laatste zondag van augustus. 
 
Centrumkermis (Markt): tijdens de weekends van de 
eerste zondag na Pinksteren en tweede zondag van 
september (met jaarmarkt). 
 
Waverkermis (Dorp): tijdens de weekends van Pinkste-
ren en de eerste zondag van september (met jaarmarkt). 
 
Dijksteinkermis (parking Meidoornstraat-Berkelei): tij-
dens het weekend van de tweede zondag van oktober. 
 

Producten #SKWleeft 
 
Onze Skwibus- en #SKWleeft-producten zijn must-haves 
voor de trotse Katelijnenaar. Ideaal als cadeau voor jezelf 
of een ander. De producten zijn tijdens de openingsuren 
van het gemeentehuis te koop aan het onthaal.  
•     fleecedekentje: 11 euro 
•     Skwibus-puzzel (49 stukjes): 12 euro 
•     koffietas: 4 euro 
•     opvouwbare boodschappentas: 2,50 euro 
•     sokken: 6,50 euro 
•     champagneglazen (set van zes): 20 euro 
 

Andere kenmerken 
 
Sint-Katelijne-Waver is een heuse onderwijsgemeente, 
met meer dan zesduizend leerlingen en studenten uit 
het lager (zeven scholen), secundair (drie scholen) en 
het universitair en hoger onderwijs (campus De Nayer 
met KU Leuven en Thomas More Hogeschool).  
Onze gemeente werkt nauw samen met de buurge-
meenten Putte, Duffel en Bonheiden. Samen vormen 
zij de politiezone BoDuKaP.  
Sinds 1990 onderhoudt Sint-Katelijne-Waver nauwe 
vriendschapsbanden met de Roemeense gemeente 
Iernut. 
 

Spotnaam Jan Kadodder 
 
De inwoners van Sint-Katelijne-Waver worden wel 
eens ‘Kadodders’ genoemd. Op 3 maart 1648, aan het 
einde van de Tachtigjarige Oorlog, kwam het tot een 
treffen tussen een Frans leger en een groep landbou-
wers uit de streek van Sint-Katelijne-Waver. Leider Jan 
Kadodder zou zich hebben kunnen redden door zich 
te verbergen onder een mesthoop. Dergelijke boeren-
opstanden kwamen in de 17de eeuw vaak voor, als 
tegenreactie op de strooptochten en voedselopeisin-
gen door militairen op doortocht. Het gevecht had 
plaats op het kruispunt van de Liersesteenweg en de  
Kadodderstraat, aan de grens van de gemeenten Sint-
Katelijne-Waver en Mechelen.  
De Kadodderloop, Kadodderroute en wandelclub De 
Kadodders ontlenen hun naam aan Jan Kadodder. 

Kennismaking met  
Sint-Katelijne-Waver 

Kermis in Sint-Katelijne-Waver, een plezier voor jong en oud
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Gemeente- en OCMW-bestuur

College van burgemeester en schepen 
In onze gemeente bestaat het schepencollege uit de 
burgemeester en vijf schepenen. De voorzitter van 
het bijzonder comité voor de sociale dienst maakt van 
rechtswege deel uit van het college van burgemeester 
en schepenen. 
 
Het schepencollege is zowat het dagelijks bestuur van 
de gemeente. Beslissingen worden door heel het col-
lege gedragen. Afzonderlijk kan een schepen geen be-
slissing nemen. Wel worden onderling de taken 
verdeeld en krijgt iedere schepen enkele beleidster-
reinen toegewezen. Zo kan hij bepaalde dossiers 
vooraf onderzoeken en er verslag over uitbrengen 
aan het college. 
 
In onze gemeente vergadert het college van burge-
meester en schepenen elke maandagnamiddag. Om 
te kunnen vergaderen en beslissen, moet de meer-
derheid van het college aanwezig zijn (dus minstens 
vier leden). De beslissingen van het college worden 
bij meerderheid genomen (de helft van de stemmen 
+ één, zonder rekening te houden met onthoudin-
gen). De vergaderingen zijn niet openbaar. 
 

Vast bureau van OCMW 
Het vast bureau van het OCMW bestaat uit dezelfde 
mandatarissen als deze van het college van burge-
meester en schepenen. De burgemeester treedt op 
als voorzitter van het vast bureau. Het vast bureau is 
zowat het dagelijks bestuur van het OCMW. De verga-
deringen vinden plaats aansluitend aan deze van het 
college van burgemeester en schepenen. 
 
Blijf op de hoogte 
In de raadpleegomgeving van onze website vind je 
een overzicht van de beslissingen die genomen wer-
den tijdens de collegevergaderingen. 
 
: www.skw.be/college-van-burgemeester-en-schepenen 
      www.skw.be/vast-bureau 

Domein Roosendael 
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Samenstelling 
Kristof Sels (N-VA) 
Burgemeester 
Zoetewei 5 
015 63 39 79 
0496 20 30 82 
kristof.sels@skw.be 

 
Bevoegdheden: politie - brandweer - algemene 
zaken en coördinatie - dienstverlening - openbare 
werken - communicatie, inspraak en participatie 
 
Spreekuur: Elke dinsdagavond van 19 tot 20 uur  
Wens je een afspraak? Neem dan contact op met het 
onthaal van het gemeentehuis (015 30 50 00). 
 

Eric Janssens (CD&V) 
Eerste schepen  
Valkstraat 25 
0473 93 73 21 
eric.janssens@skw.be 
 

Bevoegdheden: waarnemend burgemeester - cul-
tuur - erfgoed - senioren - gezin - buitenschoolse kin-
deropvang - mobiliteit 
 
Spreekuur: op afspraak 
 

Bart De Boeck (N-VA) 
Tweede schepen 
Goorboslei 19 
0474 46 41 32 
bart.de.boeck@skw.be 
 

Bevoegdheden: omgevingsbeleid (ruimtelijke orde-
ning en milieu) - huisvesting - patrimonium - toerisme 
 
Spreekuur: op afspraak 
 

Sven Verelst  (CD&V) 
Derde schepen 
Berlaarbaan 272 
0476 73 11 73 
sven.verelst@skw.be 
 

Bevoegdheden: sport - financiën - lokale economie - 
land- en tuinbouw - modernisering, digitalisering en 
administratieve vereenvoudiging 
 
Spreekuur: op afspraak 
 

Jeroen Baeten (N-VA) 
Vierde schepen 
Hoogstraat 12a 
0479 90 14 98 
jeroen.baeten@skw.be 
 

Bevoegdheden: jeugd - feesten en evenementen - 
duurzame ontwikkeling en energie - onderhoudswer-
ken - groenbeheer - grachten en waterlopen 
 
Spreekuur: op afspraak 
 

Sarah De Keyser CD&V) 
Vijfde schepen 
Mechelsesteenweg 274 / 0012 
0497 28 09 69 
sarah.de.keyser@skw.be 
 

Bevoegdheden: onderwijs - bibliotheek - welzijn, ge-
lijke kansen en toegankelijkheid - internationale en 
ontwikkelingssamenwerking - begraafplaatsen - ere-
diensten - vrijwilligersbeleid 
 
Spreekuur: op afspraak 
 

An Coen (N-VA) 
Zesde schepen 
Voorzitter bijzonder comité 
van de sociale dienst 
Duffelsesteenweg 55 app. 1.2 
0478 22 21 36 
an.coen@skw.be 

 
Bevoegdheden: sociale zaken - integratiebeleid -  
personeel - dierenwelzijn 
 
Spreekuur: op afspraak 
 
Decretale graden administratie 
Gunter Desmet 
algemeen directeur 
Lemanstraat 63 
015 30 50 00 
gunter.desmet@skw.be 
 
De algemeen directeur bereidt het college van burge-
meester en schepenen, het vast bureau, de gemeen-
teraad en de raad voor maatschappelijk welzijn voor 
en stelt de notulen op. Hij staat aan het hoofd van het 
personeel van gemeente en OCMW. 
 
Britt Van den Broeck 
financieel directeur 
Lemanstraat 63 
015 30 50 00 
britt.van.den.broeck@skw.be 
 
De financieel directeur is verantwoordelijk voor het 
beheer van de gemeentelijke financiën. 

Gemeente- en OCMW-bestuur
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Gemeente- en OCMW-bestuur

Gemeenteraad 
 
De gemeenteraad is het wetgevend orgaan in de ge-
meente. Het aantal gemeenteraadsleden is afhanke-
lijk van het aantal inwoners. In Sint-Katelijne-Waver 
bestaat de gemeenteraad uit 27 personen. N-VA en 
CD&V vormen samen een bestuursmeerderheid. 
Samen Anders, Vlaams Belang en Groen vormen de 
oppositie. 
 
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn open-
baar, behalve als de besprekingen over personen 
gaan. Je mag de openbare vergaderingen bijwonen, 
maar je mag niet tussenbeide komen. Er liggen exem-
plaren van de agenda en een korte toelichting ter be-
schikking om de vergadering te kunnen volgen. De 
gemeenteraad vergadert in principe eenmaal per 
maand (behalve in juli en augustus), telkens op de 
laatste maandag van de maand om 20 uur. De zittin-
gen vinden plaats in de raadzaal van het gemeente-
huis.  
 
Raad voor maatschappelijk welzijn 
De raad voor maatschappelijk welzijn bestaat uit de-
zelfde 27 leden als de gemeenteraad. De raad voor 
maatschappelijk welzijn is het wetgevend orgaan van 
het OCMW. De vergaderingen vinden plaats aanslui-
tend aan deze van de gemeenteraad en zijn openbaar 
voor zover geen persoonsgebonden zaken aan bod 
komen. 
 
Raadscommissie 
Ongeveer maandelijks komen de gemeenteraadsle-
den samen om projecten te bespreken vooraleer 
deze voor goedkeuring worden voorgelegd aan de ge-
meenteraad. Deze vergaderingen zijn openbaar. Je 
vindt de agenda en verslagen van de voorbije jaren 
op deze website. Na afloop van iedere zitting vind je 
op onze website de notulen. Je kan ook de integrale 
vergadering herbekijken. 
: www.skw.be/raadscommissie 
 
Blijf op de hoogte 
De agenda en verslagen van de gemeenteraad kan je 
terugvinden op www.skw.be. Na afloop kun je er de 
raadszitting ook herbekijken. De zittingen worden 
rechtstreeks uitgezonden via de gemeentelijke web-
site. 
 
: www.skw.be/gemeenteraad 
      www.skw.be/raad-maatschappelijk-welzijn 
 
 

Samenstelling 
Kathleen Rombauts (N-VA) 
Voorzitter gemeenteraad 
Hogevelden 6a 
0474 46 00 80 
kathleen.rombauts@raad.skw.be 
 
Kristof Sels (N-VA) 
Burgemeester 
Zoetewei 5 
015 63 39 79 - 0496 20 30 82 
kristof.sels@skw.be 
 
Bart De Boeck (N-VA) 
Schepen 
Goorboslei 19 
0474 46 41 32 
bart.de.boeck@raad.skw.be 
 
Jeroen Baeten (N-VA) 
Schepen 
Hoogstraat 12a 
0479 90 14 98 
jeroen.baeten@skw.be 
 
An Coen (N-VA) 
Schepen 
Duffelsesteenweg 55 app 12 
0478 22 21 36 
an.coen@skw.be 
 
Joris De Pauw (N-VA) 
Kouter 15 
0473 22 00 16 
joris.de.pauw@raad.skw.be 
 
 
Jan Broes (N-VA) 
Baronsdreef 2 
015 75 79 45 - 0475 57 42 34 
jan.broes@raad.skw.be 
 
 
Geert Vertommen (N-VA) 
Leemstraat 30 
015 76 00 88 
0475 99 97 14 
geert.vertommen@raad.skw.be 
 
Karolien Frans (N-VA) 
Mechelbaan 62 
0478 83 30 75 
karolien.frans@raad.skw.be 
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Gemeente- en OCMW-bestuur

Sander Jeurissen (N-VA) 
Kriekenveld 3 
0478 03 04 89 
sander.jeurissen@raad.skw.be 
 
 
Eric Janssens (CD&V) 
Schepen 
Valkstraat 25 
0473 93 73 21 
eric.janssens@skw.be 
 
Sven Verelst (CD&V) 
Schepen 
Berlaarbaan 272 
0476 73 11 73 
sven.verelst@skw.be 
 
Sarah De Keyser (CD&V) 
Schepen 
Mechelsesteenweg 274 / 0012 
0497 28 09 69 
sarah.de.keyser@skw.be 
 
Sylke Pex (CD&V) 
Mechelsesteenweg 287 
0474 82 84 18 
sylke.pex@raad.skw.be 
 
 
Sven Vercammen (CD&V) 
Molenstraat 66 
0478 25 25 43 
sven.vercammen@raad.skw.be 
 
 
Ronny Slootmans  
(Samen Anders) 
Beatrijsstraat 59 
0477 25 51 08 
ron.skw@telenet.be 
 
Maurice Verheyden  
(Samen Anders) 
Rozenlaan 30 
015 20 16 09 - 0477 67 36 36 
maurice.verheyden@raad.skw.be 
 
Tom Ongena (Samen Anders) 
Stationsstraat 278 
015 34 71 57 - 0474 96 96 12 
ongenaskw@gmail.com 
 
 

Katrien Willems  
(Samen Anders) 
Fruitenborglei 4 
0474 36 07 41 
katrien.willems@raad.skw.be 
 
Lore Roelandts  
(Samen Anders) 
Meidoornstraat 4 
0471 44 32 13 
lore.roelandts@raad.skw.be 
 
Thomas Mariën  
(Samen Anders) 
Parsivalstraat 9 
0498 10 90 95 
thomas.marien@raad.skw.be 
 
Wim Marnef (Samen Anders) 
Vossenberglei 19 
0474 71 85 95 
wim.marnef@raad.skw.be 
 
 
Annelies Bal (Samen Anders) 
Hertvelden 6 
0474 72 58 16 
annelies.bal@raad.skw.be 
 
 
Jos Moeyersons  
(Vlaams Belang) 
Boekweitlaan 8 
015 32 25 40 - 0477 95 48 92 
jos.moeyersons@raad.skw.be 
 
Greet Saels (Vlaams Belang) 
Populierenstraat 25 
0494 72 40 20 
greet.saels@raad.skw.be 
 
 
Kris Hapers (Groen) 
Mechelsesteenweg 294 
0473 89 25 08 
kris.hapers@raad.skw.be 
 
 
Jos Ceulemans (onafhankelijke) 
Hageweg 5 
0475 41 84 54 
jos.ceulemans@raad.skw.be 
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Gemeente- en OCMW-bestuur

Bijzonder comité voor de sociale dienst 
 
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is een uitvoerend orgaan van het OCMW. Het comité is bevoegd 
voor individuele dossiers over maatschappelijke dienstverlening en integratie. 
 
Gezien het persoonlijke karakter van de beslissingen zijn deze niet openbaar. 
 
Samenstelling 

An Coen (N-VA) 
Voorzitter 
Duffelsesteenweg 55 app. 1.2 
0478 22 21 36 
an.coen@skw.be 
 
Odette Vercraeye (N-VA) 
Dijk 97 
015 75 77 79 - 0486 40 11 46 
detty.vercraeye@bcsd.skw.be 
 
 
Veerle Stoffelen (N-VA) 
Hoogstraat 26 A 
0473 73 93 81 
veerle.stoffelen@bcsd.skw.be 
 
 
Ilse Nauwelaerts (N-VA) 
Baanvelden 2 
0476 76 48 07 
ilse.nauwelaerts@bcsd.skw.be 
 
 
Valérie Van Engeland (CD&V) 
Valkstraat 13 
015 43 03 70 
valerie.van.engeland@bcsd.skw.be 
 

Mark Christien (CD&V) 
Merelstraat 35 
0475 67 49 54 
mark.christien@bcsd.skw.be 
 
 
Jean-Marc Lauwers  
(Samen Anders) 
Fruitenborglei 4 
0485 59 06 56 
jean-marc.lauwers@bcsd.skw.be 
 
Isabelle Fossé (Samen Anders) 
Vinkenhofstraat 49 
015 76 12 48 - 0474 36 51 48 
isabelle.fosse@bcsd.skw.be 
 
 
Stefanie Van Hoof (Groen) 
Berkelei 66 
stefanie.van.hoof@bcsd.skw.be 
 
 

Erfstraat
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Openingsuren en contactgegevens gemeentelijke diensten 
 
Snel- en onthaalbalie 
Volgende producten kan je zonder afspraak verkrijgen aan de snel- en onthaalbalie. 
•     aankopen van vuilniszakken, pmd-zakken en skwinkelbonnen; 
•     aanvragen en het afhalen van bewonerskaarten; 
•     afhalen van uittreksel uit het strafregister, (internationale) rijbewijzen, reispassen en rattenbakjes; 
•     aangeven van adreswijziging (bij verhuis binnen gemeente en bij aankomst uit andere gemeente) en het 

laten inlezen van identiteitskaart na adreswijziging; 
•     aanvragen en afhalen van nieuwe PIN- en PUK-code voor identiteitskaart; 
•     deblokkeren van identiteitskaart en wijzigen van PIN-code; 
•     invullen en laten ondertekenen van reistoelating voor minderjarigen; 
•     wettigen van handtekening op documenten, 
•     aanvragen van diverse attesten (hoofdverblijfplaats, gezinssamenstelling, attest van leven, …) uit het be-

volkingsregister; 
•     inschrijven voor evenementen of het aankopen van tickets hiervoor (seniorennamiddag, seniorenreis, Ka-

telijnse Keien, …) 
•     afhalen van materiaal voor zwerfvuilacties en kleiner feestmateriaal (fuifbox, volksspelen);  
•     doorgeven van meldingen over sluikstort, openbare wegen, pleinen, voet- of fietspaden, openbaar groen, 

straatmeubilair, dierenwelzijn,achtergelaten fietsen, milieuproblemen of -hinder, huisvuilophaling, gas en 
elektriciteit; 

•     folders en brochures van onze gemeente (vrije tijd, toerisme en cultuur), afvalkalender, stratenplan; 
•     klevers reclamedrukwerk voor brievenbus; 
•     maken van een afspraak bij één van onze diensten (bevolking, vreemdelingenzaken, burgerlijke stand, om-

geving, sociale dienst, …)  
Voor alle andere zaken helpen de specifieke diensten je verder. Hiervoor moet je wel een afspraak maken via 
www.skw.be, 015 30 50 00 of aan het onthaal.  
Ben je niet zeker of je een afspraak nodig hebt, dan wel dat onze medewerkers aan het onthaal je kunnen hel-
pen? Doe dan eerst even een belletje naar 015 30 50 00 en onze medewerkers bekijken samen met jou hoe je 
het snelst geholpen bent.  
De snel- en onthaalbalie is open op volgende momenten: 
Maandag                                   9.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur  
Dinsdag                                      9.00 - 12.30 uur 13.30 - 20.00 uur 
Woensdag                                 9.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur 
Donderdag                                9.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.30 uur 
Vrijdag                                        8.00 - 12.30 uur 
Zaterdag                                    gesloten 
Zondag                                       gesloten 
 
Openingsuren gemeentelijke diensten 
Onze diensten werken op afspraak.  
Wil je een afspraak maken:  
•     surf naar www.skw.be  
•     bel naar 015 30 50 00 
•     voor sociale dienst: 015 30 50 00 of sociale.dienst@skw.be 
 
                                          Met afspraak 
Maandag                         9.00 - 12.30 uur  
Dinsdag                           9.00 - 12.30 uur               16.00 - 20.00 uur  
Woensdag                       9.00 - 12.30 uur               13.30 - 16.30 uur  
Donderdag                      9.00 - 12.30 uur                
Vrijdag                             8.00 - 12.30 uur                
Zaterdag                          gesloten                             
Zondag                             gesloten                             
 
De sociale dienst is op maandag, dinsdag en donderdag ook op afspraak te bezoeken tussen 13.30 en 16.30 uur.  
Voor heel wat zaken kan je ook terecht in ons digitaal loket (zie pagina 24). 

Gemeente- en OCMW-bestuur
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Gemeente- en OCMW-bestuur

Contactgegevens gemeentelijke diensten 
 
Alle gemeentelijke diensten zijn bereikbaar via het algemene telefoonnummer 015 30 50 00. De medewerker 
die je aan de lijn krijgt, zal in eerste instantie kijken of hij/zij je zelf kan helpen. Is de vraag te specifiek, dan 
word je doorverbonden met de betreffende dienst. 
 
Algemeen                                   info@skw.be 
Beleidsondersteuning              beleidsondersteuning@skw.be 
Burgerzaken                               burgerzaken@skw.be 
Bibliotheek                                 bibliotheek@skw.be 
Communicatie                           communicatie@skw.be 
Cultuur                                        cultuur@skw.be 
Dierenwelzijn                             dierenwelzijn@skw.be 
Financiën                                    financien@skw.be 
Huis van het Kind                      kind@skw.be 
Lokale economie                       lokale.economie@skw.be  
Mobiliteit                                     mobiliteit@skw.be            
Omgeving                                   omgeving@skw.be 
Onthaal                                       onthaal@skw.be 
Openbare werken                     penbare.werken@skw.be  
Personeel                                    personeel@skw.be           
Uitvoering                                   magazijn@skw.be 
Sociale dienst                             sociale.dienst@skw.be 
Samenleving                               samenleving@skw.be 
Sport                                            sport@skw.be                    
Toerisme                                     toerisme@skw.be 
Vrije tijd                                       vrije.tijd@skw.be 
 
 

Werken bij het lokaal bestuur 
 
Vacatures 
Via verschillende manieren kun je je laten informeren over vacatures bij het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-
Waver 
•     www.skw.be/vacatures 
•     schrijf je in voor de nieuwsbrief: www.skw.be/digitale-nieuwsbrief 
•     schrijf je in voor de gratis sms-dienst: Stuur '2860 Vacatures' naar 8585 
•     onze Facebook-pagina 
 
Spontane sollicitatie 
We hebben regelmatig openstaande vacatures. Je kan natuurlijk ook spontaan solliciteren. Wij houden je sol-
licitatie bij in onze databank en contacteren je bij een gepaste vacature. Bezorg ons je spontane sollicitatie via 
www.skw.be/spontane-sollicitatie. 
Voor spontane sollicitaties bij Zorgbedrijf Rivierenland stuur je naar aanwervingen@zbrivierenland. 
 
Voordelen 
Werken bij het lokaal bestuur van Sint-Katelijne-Waver biedt heel wat voordelen: 
•     goede work-life balans; 
•     werken dichtbij huis; 
•     iets betekenen voor de maatschappij; 
•     dienstverlening aan burgers; 
•     een job met stabiliteit; 
•     uitgebreide extralegale voordelen; 
•     ... 
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Informatie, inspraak en  
digitale dienstverlening

Informatie 
 
Informatieblad #SKWleeft 
De gemeente geeft tweemaandelijks een informatie-
blad uit. Je vindt het blad op het einde van de even 
maanden in de brievenbus. Je kan de laatste versies 
raadplegen via onze website. 
: www.skw.be/skwleeft 
 
Gemeenteplan 
Je vindt een actueel gemeenteplan in het hart van 
deze infogids. 
 
Jaarverslag 
In het voorjaar stelt de gemeente een jaarverslag 
samen dat een overzicht geeft van de werking van het 
voorbije jaar. De jaarverslagen zijn raadpleegbaar via 
onze website  
: www.skw.be/jaarverslag. 
 
Sms 
Krijg je graag via sms de laatste info uit Sint-Katelijne-
Waver? Neem dan nu je smartphone en stuur ons een 
berichtje. Interesse: 
•     sms 2860 SKW naar 8585: je ontvangt informatie 

die je dringend moet weten; 
•     sms 2860 verkeer naar 8585: je ontvangt enkel in-

formatie over wegen en verkeer; 
•     sms 2860 vacatures naar 8585: je ontvangt alle va-

catures bij het gemeente- en OCMW-bestuur van 
Sint-Katelijne-Waver. 

 
Berichtje verstuurd? Dan krijg je van ons een berichtje 
met de vraag om ‘ok’ te sturen. Vervolgens ontvang je 
een bevestiging. Opzeggen kan door ‘2860 stop SKW’, 
‘2860 stop verkeer’ of ‘2860 stop vacatures’ te sturen 
naar 8585. Deze sms-dienst is gratis voor de gebrui-
kers. Je gsm-nummer wordt enkel gebruikt voor deze 
dienstverlening en wordt op geen enkel moment vrij-
gegeven voor iets anders. 
 
Gemeentelijke website 
Op onze website kun je terecht voor 
•     informatie over onze dienstverlening; 
•     een uitgebreide activiteitenkalender; 
•     de laatste nieuwtjes; 
•     het maken van een melding; 
•     allerlei documenten via ons digitaal loket; 
•     het maken van een afspraak in het gemeentehuis. 
: www.skw.be 
 
Digitale nieuwsbrief 
Om de twee weken versturen we een digitale nieuws-
brief. Je kunt je abonneren op verschillende onder-
werpen en je uitschrijven wanneer je wenst. 
: www.skw.be/nieuwsbrieven. 
 

Facebook 
Via onze Facebook-pagina verspreiden we interessante 
nieuwsberichten, leuke weetjes en mooie beelden.  
: www.facebook.com/gemeentesintkatelijnewaver 
 
Instagram 
Benieuwd naar mooie foto’s uit onze gemeente? Of 
een blik achter de schermen tijdens onze evenemen-
ten? Volg ons dan via Instagram. Zelf leuke foto’s van 
onze gemeente? Deel ze met hashtag #skwleeft. 
:  www.instagram.com/gemeentesintkatelijnewaver 
 
Flickr 
Tijdens gemeentelijke activiteiten zijn onze vrijwillige 
fotografen steeds van de partij. Hun foto's kan je kort 
nadien bekijken en downloaden via onze Flickr-pa-
gina. 
:  www.skw.be/fotos-evenementen 
 
Youtube 
Hebben we als gemeente leuke of interessante film-
pjes, dan publiceren we die op ons Youtube-kanaal. 
Ook de opnames van de kernraden kan je er bekijken. 
:  www.skw.be/youtube 
 
Hoplr 
Hoplr is een gratis en reclamevrij sociaal medium dat 
zich richt op het buurtniveau. In onze gemeente zijn 
er vier Hoplr-groepen actief: Centrum, Onze-Lieve-
Vrouw-Waver, Pasbrug-Nieuwendijk en Elzestraat. Via 
Hoplr delen buren informatie, stellen ze vragen voor 
hulp, bieden ze spullen te koop aan, zoeken ze een 
babysit, … Het gemeentebestuur plaatst af en toe ook 
berichtjes die de buurt specifiek aanbelangen.  
:  www.hoplr.com 
 
 

Meldingen en klachten 
 
Meldingen 
Is het voetpad verzakt, is er een sluikstort in je buurt 
of is er een probleem met een gracht? Eén adres: het 
meldpunt van Sint-Katelijne-Waver. Vermeld duidelijk 
de plaats, het probleem en je contactgegevens.  
: www.skw.be/melding 
 
Klachten 
Ben je niet tevreden over onze werking? Dan kan je 
een klacht indienen. We spreken van een klacht wan-
neer een handeling of prestatie van een ambtenaar 
of onze organisatie: 
•     niet op de gebruikelijke manier werd afgehandeld; 
•     niet correct werd uitgevoerd; 
•     of gewoonweg niet werd uitgevoerd. 
Je kan een klacht indienen via het digitaal loket van 
deze website of een klachtenformulier invullen bij 
elke medewerker van het gemeentebestuur. Probeer 
je klacht zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven en 
bezorg ons eventueel bewijsmateriaal. Binnen de vijf-
tien werkdagen ontvang je een antwoord. 
: www.skw.be/klacht 
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Inspraak 
 
Kom kennismaken met de  
gemeenteraad 
De zittingen van de gemeenteraad en raad voor 
maatschappelijk welzijn zijn openbaar en kun je dus 
bijwonen. Je kan de vergaderingen ook rechtstreeks 
bekijken via onze website en na afloop ze herbekij-
ken. Beide organen vergaderen iedere laatste maan-
dag van de maand (behalve juli en augustus).  
: www.skw.be/gemeenteraad 
 
Raadscommissies 
Maandelijks komen de gemeenteraadsleden samen 
om projecten te bespreken vooraleer deze ter goed-
keuring worden voorgelegd aan de gemeenteraad. 
Deze vergaderingen zijn openbaar. Je kan ze ook 
rechtstreeks bekijken via onze website en na afloop 
ze herbekijken.  
: www.skw.be/raadscommissie 
 
Politieraad 
In de politieraad van Bodukap zetelen raadsleden van 
Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte. Ze 
vergaderen in het hoofdkantoor van de politie (zie pa-
gina 64). Je vindt de datums, agenda en verslagen op 
de website van Bodukap. 
: www.lokalepolitie.be/5359. 
 
Vragenhalfuur 
Elke inwoner of belastingplichtige kan een vraag stel-
len tijdens het vragenhalfuur bij het begin van elke 

gemeenteraad. Het vragenhalfuur is geen debat of 
discussiemoment, maar biedt aan de inwoners de 
mogelijkheid om rechtstreeks vragen te stellen aan 
de gemeenteraadsleden. Je kunt een vraag stellen 
over 
•     gemeentebeleid; 
•     beslissingen die door de gemeenteraad werden 

genomen; 
•     onderwerpen die van belang zijn voor onze ge-

meente. 
De vragen mogen niet handelen over persoonlijke 
dossiers of over personen. 
Bezorg je vraag minstens veertien dagen voor de ver-
gadering via info@skw.be of stuur een briefje naar 
Gemeentebestuur, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Kate-
lijne-Waver. Een week voor de gemeenteraadszitting 
ontvang je een uitnodiging. Je komt je vraag persoon-
lijk toelichten tijdens de vergadering. Indien je vraag 
niet behandeld wordt, ontvang je hiervan tijdig be-
richt. 
: www.skw.be/vragenhalfuur 
 
Voorstel van de burger 
Iedere inwoner van de gemeente, die ouder is dan 16 
jaar kan een voorstel of vraag over de gemeentelijke 
beleidsvoering en dienstverlening plaatsen op de 
agenda van de gemeenteraad. Je moet 300 handte-
keningen verzamelen van inwoners om je voorstel 
kracht bij te zetten. De gemeente is verplicht om je 
aanvraag te behandelen op de gemeenteraad. Je be-
zorgt je voorstel via het daartoe bestemde formulier 
aan het gemeentebestuur. 
: www.skw.be/voorstel-burger 

Informatie, inspraak en  
digitale dienstverlening

Gasthuisbossen



22

Informatie, inspraak en  
digitale dienstverlening

Verzoekschrift 
Een verzoekschrift is een vraag aan één van de be-
stuursorganen van de gemeente of het OCMW om 
iets (niet) te doen. De vraag moet kaderen in de aan-
pak van een algemeen probleem. Een verzoekschrift 
kan door één of meerdere personen ondertekend 
zijn. Het orgaan of de voorzitter van het orgaan oor-
deelt of het verzoekschrift aanvaardbaar is. Je bezorgt 
je verzoekschrift via het daartoe bestemde formulier 
aan het gemeentebestuur. 
: www.skw.be/verzoekschrift 
 
Volksraadpleging 
Een volksraadpleging moet handelen over zaken van 
gemeentelijk belang. De gemeenteraad kan op eigen 
initiatief of op verzoek van de inwoners van de ge-
meente beslissen om de inwoners te raadplegen. Als 
de inwoners het initiatief nemen, dan moet dit in Sint-
Katelijne-Waver gesteund worden door ten minste 
3.000 inwoners. Inwoners zijn niet verplicht om deel 
te nemen aan de volksraadpleging, maar een mini-
male opkomst is vereist. De uitslag van de volksraad-
pleging is niet bindend, de gemeenteraad kan de 
uitslag dus naast zich neerleggen. Een verzoek voor 
een volksraadpleging bezorgd je via een aangete-
kende brief en het daartoe bestemde formulier aan 
het gemeentebestuur. 
: www.skw.be/volksraadpleging 
 
Openbaarheid van bestuur 
Als burger kan je aan het gemeentebestuur vragen 
om bestuursdocumenten in te kijken. Je hoeft geen 
inwoner te zijn van Sint-Katelijne-Waver en je hoeft 
geen reden op te geven waarom je het document wilt 
raadplegen. Als burger kan je op drie manieren ge-
bruik maken van de openbaarheid, je kan vragen om: 
•     inzage te krijgen in een document; 
•     uitleg te krijgen over een bepaald document; 
•     een kopie te krijgen van een document. 
Er zijn een aantal uitzonderingen waardoor de open-

baarmaking kan geweigerd worden:  
•     de aanvraag is onredelijk; 
•     de bestuursdocumenten zijn nog niet definitief; 
•     de bescherming van de persoonlijke levenssfeer 

komt in gevaar. 
Je dient je aanvraag in via het aanvraagformulier op 
onze website of schriftelijk. Vermeld duidelijk welk do-
cument je wil raadplegen, wat je precies wenst (kopie, 
uitleg of raadpleging) en vermeld je contactgegevens. 
Binnen de vijftien dagen ontvang je een antwoord. 
: www.skw.be/openbaarheid 
 
Kernraden 
Het gemeentebestuur organiseert in elke kern twee 
keer per jaar een kernraad. We zetten zelf enkele in-
teressante onderwerpen op de agenda, maar je kan 
ook punten aanbrengen. Je ontvangt van ons tijdig 
een uitnodiging en meer uitleg over hoe je onderwer-
pen op de agenda kan plaatsen. Na de vergadering 

kan je bij een drankje napraten met buren, vrienden 
en de leden van het gemeentebestuur. Iedereen is 
van harte welkom. De kernraden worden opgenomen 
en kan je enkele dagen later bekijken via ons gemeen-
telijk Youtube-kanaal. 
: www.skw.be/kernraden 
 
 

Participatie 
 
Bij aanvang van deze legislatuur besliste het gemeen-
tebestuur om participatie niet langer te organiseren 
via de klassieke adviesraden, maar om breder te kij-
ken. Na de participatiedag ‘SKW Zaait’ in de zomer van 
2019 ging in de winter van 2020 het participatietraject 
‘Denk, durf, doe’ van start. Op verschillende manier 
wil het gemeentebestuur een waaier aan inwoners en 
experten betrekken bij concrete projecten. 
 
Denk, durf, doe 
Het gemeentebestuur wil inspelen op wat er leeft in 
onze gemeente en daarvoor rekenen we op inwo-
ners. Het nieuwe inspraakbeleid bestaat uit vijf inter-
actievormen: informeren, consulteren/raadplegen, 
participeren, co-creëren en netwerken. Heb je kennis 
over een bepaald thema waar je ons kan mee advise-
ren, steek je liever de handen uit de mouwen om ac-
ties van grond te krijgen of heb je een goed idee maar 
wil je dat graag nog eens eerst aftoetsen bij je buren? 
Dan rekenen we op jou.  
 
Informeren 
Wil je weten wat er zoal besproken wordt op de ge-
meenteraad? Elke laatste maandag van de maand 
kan je een vergadering bijwonen vanaf 20 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis of herbeluister de ge-
meenteraad via www.sintkatelijnewaver.notubiz.be. 
Je vindt een overzicht van alle bestuursorganen zoals 
politieraad, raad voor maatschappelijk welzijn, … 
samen met de agenda’s en verslagen van de vergade-
ringen via  www.skw.be/bestuursorganen. 
 
Wil je zelf een vraag stellen aan de gemeenteraad? 
Dat kan tijdens het vragenhalfuurtje bij het begin van 
de gemeenteraad. Hier kan je vragen stellen over het 
gemeentebeleid, beslissingen of onderwerpen die 
van belang zijn van de gemeente. Over persoonlijke 
dossiers kun je geen vragen stellen. Dien je vraag min-
stens veertien dagen vooraf schriftelijk in. Meer info 
vind je op www.skw.be/inspraakmogelijkheden.  
 
Consulteren en raadplegen 
Specialisten adviseren gemeentebestuur: Heb je van-
uit je opleiding, job of jarenlange ervaring, expertise 
over bepaalde onderwerpen? Dan kan je je kandidaat 
stellen om deel uit te maken van een expertengroep. 
Deze beslaan thema’s als mobiliteit, vrije tijd, ruimte-
lijke ordening, erfgoed, … Er zijn geen vaste overleg-
momenten en specialisten hoeven geen inwoners te 
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zijn. Oproepen voor kandidaten voor expertengroe-
pen lanceren we via participatie.skw.be. 
 
Inwoners verenigen zich rond bepaald thema: Ben je 
geen expert, maar wil je je samen met andere inwo-
ners verenigen rond een bepaald thema? Dan raden 
we je aan om een klankbordgroep op te richten. Deze 
groep organiseert zelf de samenkomsten en agenda. 
Er bestaan al klankbordgroepen die werken rond 
zwerfvuil, sport en senioren. Een aanvraag indienen 
om een klankbordgroep op te richten kan via 
www.skw.be/klankbordgroep. 
 
Participeren 
Het gemeentebestuur werkte aan participatiepraktij-
ken (Borgersteinpark, Sterrenweiden begraafplaat-
sen, expertengroep  GROS, fietsbib, fietsstraten,  ...) 
want er leeft wat bij onze inwoners EN daar wil het 
gemeentebestuur gebruik van maken.   
: www.skw.be/klankbordgroep 
 
Co-creëren 
Steek je graag de handen uit de mouwen? Ben je niet 
zo’n vergadertype, maar ga je liever over tot de actie? 
Wat houd je tegen om met een aantal gelijkgestem-
den een idee verder uit te werken? Bereid iets voor 
waar de hele buurt of gemeenschap voordeel uit 
haalt en overtuig het gemeentebestuur van je voor-
stel. 
: www.skw.be/co-creatie 
 
Netwerken 
Je bent lid van een vereniging of je behoort tot een 
bepaalde sector? Dan kun je deelnemen aa9n onze 
netwerkmomenten. Tijdens deze bijeenkomsten krijg 
je informatie over bepaalde thema’s zoals lokale eco-
nomie, land- en tuinbouw, … Hier krijg je de kans om 

nieuwe contacten te leggen en mensen uit de sector 
te ontmoeten. Hou dit informatieblad en onze web-
site in de gaten voor deze netwerkmomenten. 
 
: participatie.skw.be 
 
Adviesraden 
Twee adviesraden zijn wettelijk verplicht. Deze blijven 
dan ook bestaan. 
 
Gecoro 
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Orde-
ning (Gecoro) is een adviesorgaan dat los van elke po-
litieke invloed, adviezen geeft aan het 
gemeentebestuur in verband met ruimtelijke plan-
ning. Dit houdt in dat adviezen gegeven worden over 
structuurplannen, bijzondere plannen van aanleg, 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en mogelijk ook grote 
verkavelingsdossiers. 
Voorzitter: Jan Pluys 
Secretaris: Kristof Michiels, coördinator ruimtelijke 
planning en vergunningen 
Contact: 015 30 50 30, omgeving@skw.be 
 
Jeugdwerkoverleg 
In het jeugdwerkoverleg zetelt een afvaardiging van 
elke erkende jeugdvereniging in Sint-Katelijne-Waver. 
Zij geven advies aan het gemeentebestuur. Het jeugd-
werkoverleg is de dialoogplaats tussen jongeren en 
het beleid. Via het jeugdwerkoverleg proberen we 
jonge ideeën, noden en behoeften mee te geven aan 
het beleid zodat het gemeentebestuur er iets mee 
doet. 
Secretaris: Yente Wijns, jeugdconsulent 
Contact: 015 30 50 55, jeugd@skw.be 
 

Informatie, inspraak en  
digitale dienstverlening

Hagelsteinweg
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Digitale dienstverlening 
 
Verschillende documenten kan je 24/24 uur en 7/7 
dagen online aanvragen bij het gemeentebestuur. Dit 
doe je van thuis of eender welke andere plek waar je 
je bevindt. Zo hoef je niet meer in de rij te staan aan 
de loketten en word je bediend wanneer het jou past. 
 
Officiële documenten thuis afdrukken 
Verschillende officiële documenten waarvoor je vroe-
ger moest langskomen op het gemeentehuis, kan je 
voortaan gewoon thuis afdrukken. Hiervoor moet je 
in het bezit zijn van een elektronische identiteitskaart 
(eID) en een kaartlezer. Je computer moet ook uitge-
rust zijn met het programma Adobe Reader om het 
pdf-document te kunnen lezen. 
 
Lijst documenten: 
•     Akte van adoptie 
•     Akte van Belgische nationaliteit 
•     Akte van echtscheiding 
•     Akte van erkenning kind na geboorte 
•     Akte van erkenning kind voor geboorte 
•     Akte van geboorte 
•     Akte van geslachtsverandering 
•     Akte van huwelijk 
•     Akte van levenloos geboren kind 
•     Akte van naamkeuze 
•     Akte van naamwijziging 
•     Akte van overlijden 
•     Akte van voornaamwijziging 
•     Akte verklaring gerechtelijke afwezigheid 
•     Attest van Belgische nationaliteit 
•     Attest van gezinssamenstelling 
•     Attest van hoofdverblijfplaats 
•     Attest van hoofdverblijfplaats met historiek in  
      deze gemeente 
•     Attest van hoofdverblijfplaats met volledige  
      historiek 
•     Attest van leven 
•     Attest van verblijf en Belgische nationaliteit 
•     Attest van verblijfplaats met het oog op een  
      huwelijk 
•     Attest van wettelijke samenwoning 
•     Uittreksel strafregister 
•     Uittreksel uit het bevolkingsregister 
 
Documenten en diensten aanvragen 
van thuis 
Bestuur en administratie 
•     Verzoekschrift aan gemeenteraad 
•     Bestuursdocument inkijken (openbaarheid van 

bestuur) 
•     Agendapunt kernraad indienen 
•     Klachtenformulier invullen 
•     Melding over het openbaar domein ingeven 
•     Nieuwe pin- en puk-code aanvragen 
•     Contactgegevens toevoegen aan het rijksregister 
•     Adreswijziging 

•     Verlenging van een grafconcessie 
•     Begeleidingspremie voor ouders die hun gehan-

dicapt kind 
•     Correctie op vast bijdrage voor afvalbeheer 
•     Sociale toelage bij vaste afvalbijdrage 
•     Noord-zuidsubsidie aanvragen 
•     Subsidie ontwikkelingssamenwerking 
•     Slotje en sterretje sterrenweide 
•     Aanvraag geboorteboom 
 
Wonen en milieu 
•     Stedenbouwkundige vergunning: info 
•     Stedenbouwkundige vergunning: indienen 
•     Stedenbouwkundige vergunning: aanvullen 
•     Compostvat of -bak aankopen 
•     Aanpassingen aan openbaar domein 
•     Overbruggen boordgracht 
•     Subsidie regenwaterput (hemelwaterput) en infil-

tratie- of buffervoorziening 
•     Subsidie afkoppeling hemelwaterafvoer 
•     Subsidie voor aanleg en beheer kleine land-

schapselementen 
•     Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten 
•     Toelating tot het verjagen van vogels 
 
Vrije tijd 
•     Melding van een evenement 
•     Subsidie buurtfeest 
•     Speelstraat organiseren 
•     Huur sporthal Bruultjeshoek 
•     Huur zaal Loerenboske 
•     Inschrijving jaarmarkten 
•     Inschrijving seniorenreis 
•     Melden evenement voor UiT-kalender 
 
Enkel voor verenigingen 
•     Subsidie duurzaam kamp of duurzaam  
      evenement 
•     Subsidie (her)aanleg sportvelden of (ver)bouwen 

sportinfrastructuur 
•     Huur minicontainers 
•     Huur feestmateriaal 
•     Impulssubsidies 
•     Inschrijven zwerfvuilactie 
 
Onderwijs en kinderopvang 
•     Inschrijven buitenschoolse kinderopvang 
 
Ondernemen 
•     Afwijking wekelijkse rustdag of sluitingsuur 
•     Drankvergunning 
•     Uitbaatvergunning 
•     Standplaats ambulante activiteit 
•     Taxi- en VVB-vergunning 
•     Vestigingsvergunning 
 
Veiligheid en mobiliteit 
•     Bewonerskaart aanvragen 
•     Parkeerverbod (signalisatie plaatsen)  
•     Inname openbaar domein
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Burgerzaken 
 
Geboorte 
De aangifte van geboorte gebeurt in de gemeente 
waar de baby werd geboren, binnen de 15 dagen na 
de bevalling. 
 
Geboorteboom 
Mocht je gezin het voorbije jaar een baby verwelko-
men? Vraag dan je gratis geboorteboom aan. Plant 
hem in je eigen tuin of in het gemeentelijk geboorte-
bos (aan het landschapspark aan de Muilshoek).  
Je kan kiezen tussen een zomereik of een linde. De 
kostprijs is gratis. Het afhalen en aanplanten van de 
geboortebomen gebeurt tijdens de jaarlijkse haag-
plantactie in november. 
: www.skw.be/geboorteboom 
 
Afschrift geboorteakte 
Een geboorteakte kan opgevraagd worden via 
www.skw.be/geboorteakte, 'Mijn burgerprofiel' en bij 
de dienst burgerlijke stand, ongeacht de plaats waar 
je geboren bent. 
 
Adoptie 
Meer informatie krijg je bij Kind & Gezin,  
Vlaams Centrum voor Adoptie (02 533 14 76 77,  
adoptie@opgroeien.be,  
www.kindengezin.be/adoptie). 
 
Poliovaccinatie 
Bij de aangifte van de geboorte ontvang je een for-
mulier met verplichte inenting tegen polio. Na de laat-

ste inenting bezorg je dit formulier, ingevuld en on-
dertekend door de geneesheer, terug aan het ge-
meentehuis van de woonplaats van het kind. Dit moet 
gebeuren vóór de baby 18 maanden oud is. 
 
Overlijden 
Een overlijden wordt aangegeven door de begrafenis-
ondernemer bij de burgerlijke stand van de gemeente 
waar het overlijden plaatsvond. Er zal een overlijdens-
akte opgesteld worden. 
Je kunt begraven worden op de volgende manieren: 
•     begraven in volle grond, in grafkelder of urnenkelder; 
•     columbarium; 
•     asuitstrooiing. 
 
Begraafplaatsen 
In onze gemeente zijn er vier begraafplaatsen: 
•     Zonstraat (Centrum); 
•     Kerkhoflei (Onze-Lieve-Vrouw-Waver); 
•     Borgersteinlei (Pasbrug-Nieuwendijk); 
•     Hoge Velden (Elzestraat). 
De begraafplaatsen zijn toegankelijk:  
•     van 1 februari t.e.m. 30 september van 9 tot 20 uur; 
•     van 1 oktober t.e.m. 31 januari van 9 tot 17 uur 
      (uitzondering: 1 en 2 november van 8 tot 17 uur).  
 
Sterrenweide 
Op de begraafplaats in Elzestraat bevindt zich een ster-
renweide. Op de sterrenweide kan je na een zwanger-
schapsverlies van minder dan drie maanden je kindje 
herdenken door een hangslotje met naam aan het me-
talen hek te hangen. Bij een zwangerschapsverlies van 
minder dan 180 dagen kan je je kindje er begraven en 
er een sterretje met naam bij plaatsen.  

Begraafplaats Elzestraat 
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De aanvraag voor de begraving verloopt in overleg met 
de sociale dienst van je ziekenhuis. Zowel de begraving 
als de slotjes en de sterretjes zijn kosteloos voor de in-
woners van Sint-Katelijne-Waver. 
: www.skw.be/sterrenweide 
 
Orgaandonatie 
Volgens de Belgische wet gaat elke burger er stilzwij-
gend mee akkoord menselijk lichaamsmateriaal te 
doneren wanneer hij/zij overlijdt tenzij hij/zij bij leven 
verzet aantekent. Je kan je orgaandonatie bij overlij-
den, zelf beheren online via de website www.mijnge-
zondheid.be (elektronische zelfregistratie) of via de 
huisarts. Heb je toch meer hulp nodig, dan kan je te-
recht in het gemeentehuis. Neem zeker ook een kijkje 
op www.leif.be. 
 
Euthanasie 
Je kan een wilsverklaring afleggen in verband met eu-
thanasie. Het formulier kan je terugvinden op onze 
website of aanvragen bij de dienst burgerzaken. Deze 
wilsverklaring kan je laten registreren bij je gemeente-
bestuur. De registratie is niet verplicht; de wilsverklaring 
is dus ook geldig indien ze niet geregistreerd is. 
 
De wilsverklaring kan op elk moment worden inge-
vuld. Dit moet gebeuren in het bijzijn van twee meer-
derjarige getuigen die de wilsverklaring mee onder- 
tekenen. Minstens één van de getuigen mag geen erf-
genaam zijn. Verklaringen opgemaakt voor 2 april 
2020 zijn slechts 5 jaar geldig vanaf de datum van ver-
klaring; deze verklaring met beperkte geldigheid kan 
omgezet worden naar een verklaring van onbeperkte 
duur. Verklaringen opgemaakt vanaf 2 april 2020 blij-
ven onbeperkt geldig.  De wilsverklaring kan op ieder 

moment worden herzien of ingetrokken. Info en for-
mulier op www.leif.be. 
: www.skw.be/wilsverklaring-euthanasie 
 
Huwen 
Het huwelijk vindt plaats in de raadzaal of op het bin-
nenplein (bij mooi weer) van het gemeentehuis. Vanaf 
twee jaar voor het huwelijk kan je een dag en uur re-
serveren. Je moet ten laatste veertien dagen voor het 
huwelijk langskomen bij de burgerlijke stand voor de 
huwelijksaangifte. De kostprijs bedraagt 25 euro. 
 
Samenwonen 
Twee personen die een verklaring van wettelijke sa-
menwoning afleggen voor de ambtenaar van de bur-
gerlijke stand, zijn wettelijk samenwonend. De 
registratie geeft een zekere juridische bescherming 
op het gebied van eigendom van goederen, de gezins-
woning en de verdeling van de gezinslasten. Samen 
met je partner leg je de verklaring van wettelijke sa-
menwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke 
stand.  
 
Uit de echt scheiden 
Na een uitspraak van de rechtbank wordt er een akte 
van echtscheiding opgemaakt. Deze akte kan je op-
vragen via de website of via 'Mijn Burgerprofiel'. 
: www.skw.be/akte-echtscheiding 
 
Adreswijziging 
•     Binnen de gemeente of naar onze gemeente: als 

referentiepersoon (=gezinshoofd) geef je de 
adreswijziging door via www.skw.be. Na politieon-
derzoek ontvang je van de dienst burgerzaken een 
oproep om het adres op je identiteitskaart aan te 
passen. 

Sterrenweide in Elzestraat
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•     Naar een andere gemeente: je geeft, al dan niet 
digitaal, je adreswijziging aan bij de dienst burger-
zaken van de nieuwe gemeente; zij vervullen alle 
formaliteiten. 

•     Naar het buitenland: vooraleer je verhuist naar 
het buitenland kom je naar de dienst burgerzaken 
met de identiteitskaarten van alle gezinsleden 
samen met de nieuwe adresgegevens in het bui-
tenland. De aangifte van het vertrek naar het bui-
tenland dient te gebeuren zo kort mogelijk voor 
de verhuis naar het buitenland. 

 
Identiteitskaart 
De elektronische identiteitskaart met vingerafdruk is 
tien jaar geldig (zes jaar voor minderjarigen en dertig 
jaar voor 75-plussers). Zij wordt uitgereikt aan elke 
Belg vanaf 12 jaar. De elektronische identiteitskaart 
biedt de mogelijkheid om je identiteit kenbaar te 
maken, in België en in de andere landen van de Euro-
pese Unie, wanneer je reist, maar ook om je elektro-
nische handtekening te gebruiken die dezelfde 
juridische waarde heeft als je gewone handtekening. 
 
Diefstal of verlies van je identiteitskaart 
•     Blokkeer de kaart onmiddellijk door gratis te bellen 

naar DOC STOP op het nummer 0800 2123 2123. 
Zo voorkom je frauduleus gebruik van je kaart. 

•     Ben je je identiteitskaart verloren of werd ze ge-
stolen, meld je dan bij de dienst burgerzaken. Je 
gestolen of verloren kaart wordt geblokkeerd en 
je ontvangt een tijdelijk attest in afwachting van 

een nieuwe identiteitskaart. Breng ook een re-
cente pasfoto mee. In geval van diefstal word je 
nadien doorverwezen naar de politie voor het in-
dienen van een klacht. 

 
Kids-ID 
De kids-ID is een elektronisch identiteits- en reisdo-
cument voor kinderen tot 12 jaar. Word je kind 12 jaar 
tijdens de looptijd van de nog geldige kids-ID, dan 
blijft deze geldig tot de vervaldag als identiteitskaart. 
De kaart is drie jaar geldig, maar indien blijkt dat de 
foto niet meer gelijkend is, vraag je best een nieuwe 
kaart aan om problemen aan de grens te vermijden. 
 
Indien je op reis vertrekt, vraag de kaart dan minstens 
twintig dagen vóór vertrek aan. De kids-ID moet gel-
dig zijn tot de datum van je terugkeer naar België uit 
het buitenland. Voor sommige landen geldt nog een 
geldigheidsdatum van drie maanden tot de datum 
van je terugkeer naar België uit het buitenland. 
 
Reispas 
Om naar het buitenland te reizen, heb je officiële docu-
menten nodig. Voor een aantal landen volstaat een 
identiteitskaart, andere landen eisen een paspoort, 
eventueel aangevuld met visum of een inentingsbewijs. 
Meer info over de noodzakelijke documenten krijg je bij 
de FOD Buitenlandse Zaken (diplomatie.belgium.be), je 
reisbureau of bij de dienst burgerzaken. 
 
Een bestaande reispas kan je niet verlengen. Een reis-

Schans Dorpveld
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pas is zeven jaar geldig. Vraag je een nieuwe reispas 
aan, hou er dan rekening mee dat je hier acht werk-
dagen moet op wachten. Je kan de reispas ook aan-
vragen via een spoedprocedure, maar dan zijn de 
kosten veel hoger. 
 
Rijbewijs 
Je kan een rijbewijs aanvragen vanaf de leeftijd van 
16 jaar voor een bromfiets en een voorlopig rijbewijs 
voor een auto vanaf 17 jaar (model 36 maand met be-
geleiders) en vanaf 18 jaar (model 18 maand via de 
rijschool). De rijopleiding is heel recent gewijzigd. Ver-
dere info vind je terug op www.rijbewijzer.be. 
 
Ben je je rijbewijs verloren of werd het gestolen, doe 
hiervan aangifte bij de politie. Met het aangifteformu-
lier van de politie kan je terecht bij de dienst burger-
zaken voor de aanvraag van een nieuw rijbewijs. 
 
Alle informatie over de verschillende soorten rijbewij-
zen vind je op de gemeentelijke website. 
: www.skw.be/id-rijbewijs 
 
Pensioen 
Je aanvraag voor een rustpensioen kan je aanvragen 
via de website van de federale pensioendienst 
www.pensioenaanvraag.be of telefonisch via het gra-
tis nummer 1765. Je kan hiervoor ook terecht bij de 
dienst burgerzaken. Je aanvraag doe je ten vroegste 
één jaar voor de pensioengerechtigde leeftijd. Perso-
nen met een vervangingsinkomen, ziektevergoeding, 
werkloosheidsuitkering of brugpensioen dienen geen 
pensioenaanvraag te doen. Zij zullen een jaar op 
voorhand door de pensioendienst zelf op de hoogte 
gebracht worden. 
 
Inkomensgarantie voor ouderen (IGO) 
De Inkomensgarantie voor ouderen is een uitkering 
die toegekend wordt aan bejaarde personen die niet 
over voldoende financiële middelen beschikken. 
 
Om een IGO te bekomen, worden eerst alle bestaans-
middelen van de betrokkene in kaart gebracht. Hij 
moet ook voldoen aan de voorwaarden in verband 
met leeftijd, nationaliteit en woonplaats. Hij kan een 
aanvraag indienen bij de Rijksdienst voor Pensioenen, 
www.pensioenaanvraag.be of via de dienst burgerza-
ken van de gemeente. 
 
 

Sociale dienst 
 
Leefloon 
Het OCMW kent een leefloon toe aan inwoners die op 
geen enkele andere manier een inkomen hebben of 
waarvan de inkomsten lager dan het leefloon zijn. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de nationaliteit, 
de leeftijd, de verblijfplaats, de inkomsten en de be-
reidheid om te werken. 

Andere financiële steun 
Naast een leefloon kan de sociale dienst ook andere 
financiële steun verlenen. Vaak gaat het om bv. me-
dische kosten, huurwaarborg, voorschotten ,... 
 
Verwarmingstoelage 
Gezinnen die recht hebben op de verhoogde verze-
keringstegemoetkoming of die in collectieve schul-
denregeling zijn, kunnen een verwarmingstoelage 
aanvragen voor huisbrandolie in bulk, huisbrandolie 
of mazout, lamppetroleum en propaangas in bulk. 
Deze aanvraag moet gebeuren binnen de zestig 
dagen na levering. De sociale dienst kijkt onder an-
dere na of je in aanmerking komt voor deze toelage. 
: www.verwarmingsfonds.be 
 
Toelage sociale en culturele participatie 
De sociale dienst kan voor cliënten tussenkomen in het 
lidgeld van de sportclub en de -uitrusting, de toegangs-
prijs van een activiteit, het lidgeld van de bibliotheek, … 
 
Schuldbemiddeling 
Heb je problemen met je budget? Dan kan de sociale 
dienst je helpen. Er zijn verschillende mogelijkheden: 
•     bemiddeling bij schuldeisers: de maatschappelijk 

assistent onderhandelt met de cliënt en de 
schuldeisers over een haalbaar afbetalingsplan; 

•     budgetbegeleiding: de maatschappelijk werker 
helpt bij het opstellen van een budget en volgt dit 
mee op, de cliënt beheert zelf het inkomen; 

•     budgetbeheer: de maatschappelijk assistent ont-
vangt alle inkomsten van de cliënt en doet hier-
mee de betalingen. De cliënt ontvangt wekelijks 
leefgeld. 

 
Sociale tewerkstelling 
Mensen die een OCMW-uitkering ontvangen kunnen 
problemen ondervinden om een arbeidsplaats te be-
machtigen als gevolg van te lage of geen scholing, li-
chamelijke of psychische problemen, weinig of geen 
werkervaring. Het doel van sociale tewerkstelling is 
om mensen werkervaring te laten opdoen en hen 
terug in te schakelen in het arbeidscircuit en in het 
stelsel van de sociale zekerheid. Hierbij wordt niet al-
leen naar werk gezocht, maar is er ook aandacht voor 
opleidingen en begeleiding. 
 
Het OCMW kan zelf optreden als werkgever, maar de 
cliënt kan tewerkgesteld worden in privé-onderne-
mingen of sociale initiatieven zoals de Kringwinkel, so-
ciale werkplaats, … 
 
Juridische hulp 
Iedereen kan bij de sociale dienst terecht voor gratis 
juridisch advies. Dat kan anoniem. Je krijgt er advies 
bij problemen zoals huwelijksmoeilijkheden, huur, so-
ciale zekerheid en erfeniskwesties. De juriste geeft ad-
vies, maar verdedigt geen zaken voor de rechtbank. 
Je kan telefonisch een afspraak maken via het num-
mer 015 30 69 40 of sociale.dienst@skw.be. 



30

Leven en Welzijn

Sociaal Verhuurkantoor Onderdak vzw 
Het sociaal verhuurkantoor huurt woningen op de 
private huurmarkt om ze, na eventuele renovatie-, 
verbeterings- of aanpassingswerkzaamheden, tegen 
een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoef-
tige gezinnen en alleenstaanden en neemt daarbij 
alle verantwoordelijkheid als huurder op zich. 
 
Het verhuurkantoor is actief in de gemeenten Bon-
heiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver, Putte, Heist-op-
den-Berg en Berlaar. Je kan er zowel terecht als 
huurder als verhuurder. 
 
Meer info: 
Sociaal Verhuurkantoor Onderdak vzw 
Stationsstraat 13A 
2220 Heist-op-den-Berg 
Tel. 015/22 68 55 
info@svkonderdak.be 
 
Gas- en budgetmeter 
Wie de factuur van gas of elektriciteit niet of niet tijdig 
betaalt, wordt door de leverancier na een tijdje aan 
de deur gezet. De klant wordt automatisch klant bij 
de 'sociale leverancier' Fluvius en krijgt een budget-
meter wanneer de betalingen niet vlot verlopen. Van 
zodra de budgetmeter is geïnstalleerd, moet de klant 
eerst betalen. Vervolgens kan hij energie verbruiken 
volgens het opgeladen bedrag op de budgetmeter-
kaart. Het opladen van deze kaart kan aan de betaal-

terminal in de wachtruimte van de sociale dienst in 
het gemeentehuis tijdens de openingsuren of aan de 
oplaadterminals in de klantenkantoren van Fluvius. 
De betaling kan met een bankkaart, via de zelfbedie-
ningsterminal of via een storting in een postkantoor. 
 
Uithuiszetting 
De sociale dienst wordt preventief op de hoogte ge-
bracht door de rechtbank wanneer een huurder door 
de verhuurder dreigt uit zijn/haar woning te worden 
gezet. De sociale dienst neemt contact op met de 
huurder en biedt hulp aan. 
 
Noodwoningen 
Een noodwoning wordt gebruikt door inwoners die 
dringend op zoek zijn naar onderdak. Dit kan bij 
brand, ernstige relatieproblemen, … Gebruikers kun-
nen gedurende drie maanden in de noodwoning ver-
blijven. De bewoners betalen een vergoeding. 
 
Tegemoetkomingen 
•     Tegemoetkoming voor 65-plussers: 
      -     Je kan het zogenaamde 'Zorgbudget voor  

      ouderen met een zorgnood' (de vroegere tege- 
      moetkoming voor hulp aan bejaarden) aanvra- 
      gen bij je mutualiteit of bij de sociale dienst  
      indien je moeilijkheden ondervindt bij het uit- 
      voeren van dagelijkse activiteiten zoals koken,  
      eten, wassen, … 

•     Tegemoetkoming voor volwassenen: 

Instituut van de Ursulinen
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      -     een inkomensvervangende tegemoetkoming  
      kan je aanvragen indien je door een handicap  
      niet kan werken of indien je werkt, maar je  
      verdienvermogen beperkt is tot één derde van  
      wat een gezond persoon kan verdienen; 

      -     een integratietegemoetkoming kan je aanvra- 
      gen wanneer je moeilijkheden ondervindt bij  
      dagelijkse activiteiten zoals koken, wassen,  
      poetsen, … 

Je kan beide tegemoetkomingen aanvragen vanaf de 
leeftijd van 20 jaar. Je ontvangt de bijdrage vanaf 21 jaar. 
 
Vaststelling van een handicap 
Wil je een parkeerkaart aanvragen of een belasting-
vermindering krijgen? Dan zal de Federale Overheids-
dienst Sociale Zaken eerst een vaststelling van je 
handicap moeten doen. Deze aanvraag kan je indie-
nen bij je mutualiteit of bij de sociale dienst. 
 
Zorgverzekering 
De Vlaamse zorgverzekering is een maandelijkse tege-
moetkoming voor niet-medische kosten van zwaarzorg-
behoevenden. Dit zijn kosten voor thuiszorgdiensten, 
producten, mantelzorg, … De sociale dienst kijkt na of je 
al dan niet in aanmerking komt voor deze tegemoetko-
ming en dient meteen een aanvraag in bij de Vlaamse 
Zorgkas. 
Mantelzorgpremie 
Mantelzorg is vrijwillige hulp bij een zorgbehoevende 
persoon uit de familie, kennissenkring of de directe 
omgeving. Zonder dat de mantelzorger daarvoor be-
taald wordt of zonder dat de mantelzorger deel uit-
maakt van een vrijwilligersvereniging. De sociale 
dienst geeft een premie aan gezinnen die zorg verle-
nen aan een zorgbehoevende. Het bedrag is afhan-
kelijk van het feit of de mantelzorger al dan niet 
samenwoont met de zorgbehoevende. De voorwaar-
den en bedragen kan je opvragen bij de sociale dienst. 
 

Zorgbedrijf Rivierenland 
 
Zorgbedrijf Rivierenland bundelt een deel van het zorg-
aanbod van de gemeente Sint-Katelijne-Waver en de 
Stad Mechelen. 

Zorgcoach 
De zorgcoach is het centraal aanspreekpunt. Zij is een 
ervaren medewerker op vlak van zorgvragen. De zorg-
coach zoekt mee naar een gepast antwoord op je spe-
cifieke vraag (binnen Zorgbedrijf Rivierenland of bij 
andere organisaties). Zij zal samen met jou en even-
tueel je familie nagaan welke hulp of steun je nodig 
hebt of helpen bij het opstarten van die hulp. De zorg-
coach begeleidt je bij het aanvragen van verschillende 
diensten en kan je ook helpen met het contacteren 
van andere organisaties. De zorgcoach blijft betrok-
ken en voor opvolging zorgen tot er voor jou een op-
lossing gevonden is. 
 
015 30 69 99 
bie.vandenbroeck@zbrivierenland.be 
www.zorgbedrijfrivierenland.be/zorgcoach 
 
Gezinszorg  
Kan je hulp gebruiken bij persoonlijke verzorging of 
in het huishouden? Dat kan voor een korte periode, 
bijvoorbeeld na een operatie, maar ook ondersteu-
ning op langere termijn is mogelijk. De medewerkers 
van de dienst Gezinszorg zijn vertrouwde gezichten, 
hebben specifieke opleidingen gevolgd en hebben 
veel ervaring. 
 

Leven en Welzijn

Woonzorgcentrum Bosbeekhof
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Gezinszorg omvat: 
•     huishoudelijke hulp: koken, wassen, strijken, 

boodschappen doen, verstelwerk, ... 
•     hygiëne en verzorging: dagelijks en wekelijks toi-

let, haarverzorging, pedicure, ... 
•     sociale en morele ondersteuning: administratieve 

taken, een praatje maken, een luisterend oor bie-
den, vervoer verzorgen, ...  

 
De prijs per uur wordt bepaald volgens de wettelijke ba-
rema's, waarbij we rekening houden met het inkomen, 
de gezinssamenstelling en de graad van invaliditeit. 
 
Poetshulp (met dienstencheques) 
Iedereen die zorgbehoevend is kan poetshulp aanvra-
gen bij Zorgbedrijf Rivierenland. De poetshulp neemt 
de dagelijkse taken voor haar rekening (afstoffen, 
dweilen, …) en kan een paar keer per jaar ondersteu-
nen bij een grote schoonmaak (afwassen plafond, kel-
der opruimen, …). Eventueel onderhoud van de 
niet-bewoonde gedeeltes van het huis is ook beperkt 
tot een paar keer per jaar. Vooraleer de poetshulp 
wordt ingeschakeld komt de zorgcoach langs om te 
bespreken welke hulp je kan gebruiken. 
 
Minder Mobiele Centrale (MMC) 
De Minder Mobielen Centrale wil inwoners met ver-
plaatsingsproblemen en een beperkt inkomen toch 
transportmogelijkheden bieden. Je kan gebruik 
maken van de MMC van zodra je lid bent. Om lid te 
worden moet je aan een aantal voorwaarden vol-
doen. Je inkomen mag niet hoger zijn dan twee keer 
het leefloon (RMI) en je kan geen gebruik maken van 
het openbaar vervoer omwille van ziekte, ouderdom 
of handicap. Bovenop het lidgeld betaal je een vaste 
onkostenvergoeding aan de vrijwillige chauffeur 
(vanaf het ogenblik dat de chauffeur thuis vertrekt tot 
hij er weer aankomt). Aanvragen voor een rit gebeu-
ren twee dagen op voorhand. Je kan bellen van maan-
dag tot en met vrijdag tussen 9 en 11 uur.  
Meer info: 015 44 52 35 of mmc.skw@zbrivierenland.be. 
 
Warme maaltijden aan huis 
Iedereen die om medische of sociale redenen niet zelf 
kan zorgen voor een warme maaltijd, kan een beroep 
doen op Zorgbedrijf Rivierenland. Iedere dag is er verse 
soep, een hoofdgerecht met vlees of vis en een nage-
recht. Er staat steeds iets anders op het menu. Wens je 
ook in het weekend gebruik te maken van deze dienst-
verlening, dan kan je op vrijdag een extra maaltijd be-
stellen. De maaltijd wordt geleverd tussen 11 en 14 uur 
in speciale dozen, zodat het eten lekker warm blijft en 
je niks opnieuw hoeft op te warmen. Wie een dieet 
volgt, heeft de keuze uit zoutarm, vetarm, licht verteer-
baar of suikerarm (diabetes). Je kan een extra portie 
soep bestellen. Bestellen kan tot uiterlijk twee werkda-
gen vooraf op het nummer 015 44 52 40. Inwoners van 
Sint-Katelijne-Waver met een omniostatuut krijgen  
3 euro korting. 
 

Personenalarm 
Het personenalarm is een zendertje dat ouderen en 
personen met een beperkte zelfredzaamheid bij zich 
kunnen dragen. Zodra zich een noodsituatie voordoet, 
kan de betrokkene met één druk op de knop een nood-
oproep activeren. Meer info bij de zorgcoach. 
 
Centrum voor dagopvang Huis Offendonk 
In Huis Offendonk kunnen ouderen en zorgbehoe-
venden die thuis wonen hun dag ontspannen door-
brengen. Mantelzorgers, vrijwilligers of thuiszorg 
kunnen zo even op adem komen. In een klein groepje 
doen gebruikers van het dagopvangcentrum alle-
daagse dingen: koken, de krant lezen, kaarten, hand-
werken, koffiekletsen, afwassen, eten, een 
wandelingetje maken, … Verzorgenden begeleiden 
hen hierbij en helpen bij een verfrissende douche, 
haarverzorging of een hand- en voetmassage. Indien 
specifieke medische zorg nodig is, komt er een dok-
ter, verpleegkundige of kinesist langs.  
 
Momenteel is Huis Offendonk elke werkdag open van 
8.30 tot 16.30 uur. Inschrijven kan per uur. ’s Middags 
is er mogelijkheid om samen te eten. Meer info bij de 
zorgcoach. 
 
Flats voor bejaarden en personen met een 
handicap 
Zorgbedrijf Rivierenland beschikt in residentie Offen-
donk, Den Haes 8a over 35 flats. Er zijn twaalf flats 
met twee slaapkamers en 23 flats met één slaapka-
mer. In twee flats werden de badkamer en keuken 
extra aangepast voor rolstoelgebruikers. Het zorgbe-
drijf verhuurt de flats aan personen van minstens 70 
jaar of met een handicap van 66 procent. Je moet een 
binding hebben met de gemeente. Meer info krijg je 
bij de zorgcoach. 
 
Woonzorgcentrum Bosbeekhof 
Woonzorgcentrum Bosbeekhof is gelegen in het cen-
trum van Sint-Katelijne-Waver en biedt een thuis aan 
92 zorgbehoevende ouderen.   
 
Het nieuwe woonzorgcentrum werd in 2020 in ge-
bruik genomen. Elke bewoner beschikt over een 
ruime woongelegenheid die hij zelf kan inrichten met 
persoonlijke spullen. De bewoners leven in drie wij-
ken. Elke wijk is opgedeeld in twee straten met tel-
kens 15 à 16 woongelegenheden. De bewoners van 
de straat delen een leefruimte, een keuken en een 
terras.   
 
Het woonzorgcentrum staat garant voor een hoge 
kwaliteit van wonen, leven en zorg. De zelfstandigheid 
van de bewoner is het uitgangspunt. Wanneer het 
moeilijk wordt voor de bewoners en familie nemen 
de medewerkers het van hen over. Ook personen met 
dementie kunnen er terecht in de wijk met verhoogd 
toezicht op het gelijkvloers. Zij hebben een eigen tuin. 
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Meer info: 
015 31 49 31 
bosbeekhof@zbrivierenland.be 
www.bosbeekhof.be 
 
Lokaal dienstencentrum De Plek  
Wilsonstraat 28 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 30 69 90 
deplek@zbrivierenland.be 
www.zorgbedrijfrivierenland.be/lokaal-dienstencen-
trum-de-plek 
De Plek, dat is… 
•     elke middag samen lunchen in het buurtrestaurant. 
•     een gezellige namiddag met een kop koffie, fris-

drank of lekker biertje in de brasserie 
•     een goed gevulde kalender met activiteiten waar-

aan je kan deelnemen 
•     een plaats om bij te leren: we organiseren infor-

matieve namiddagen en lessenreeksen 
•     breien, haken, bloemschikken, yoga, line dance en 

andere leuke activiteiten en groepslessen 
•     een ontmoetingsplek voor iedereen uit de buurt 
•     advies over hulp en dienstverlening aan huis in-

winnen bij de zorgcoach 
 
Buurtrestaurant: Van maandag tot vrijdag  van 12 tot 
13 uur. Menukaart online of in het dienstencentrum. 
9,50 euro voor een dagmenu. Inwoners van Sint-Ka-
telijne-Waver met verhoogde tegemoetkoming beta-
len 6,50 euro (bewijzen met kleefbriefje ziekenfonds). 

Reserveren ten laatste om 12 uur de werkdag voor 
dat je komt via telefoon (015 30 69 90) of in het dien-
stencentrum zelf. 
 
De brasserie is open van maandag tot vrijdag van 11 
tot 17 uur en op zaterdag en zondag van 14 tot 17 uur. 
 
 Ouderenbeleid 
 
Activiteiten 
•     seniorenuitstap in september; 
•     seniorennamiddag in november. 
 
Jubilarissen 
De gemeente Sint-Katelijne-Waver zet haar jubilaris-
sen in de bloemetjes: 
•     gouden bruiloften (50 jaar getrouwd); 
•     diamanten bruiloften (60 jaar getrouwd); 
•     briljanten bruiloften (65 jaar getrouwd); 
•     platina bruiloften (70 jaar getrouwd). 
Alle inwoners van onze gemeente die 100 of meer 
jaar oud zijn, worden eveneens gehuldigd. 
 
Onze medewerkers nemen zelf contact op met de fa-
milie om de huldiging te bespreken. Een delegatie van 
het schepencollege kan een bezoekje brengen thuis 
of tijdens de receptie van de feest.  
Drie keer per jaar organiseert de gemeente een ge-
meenschappelijke viering voor alle jubilarissen die liever 
tijdens een gezamenlijke viering in het gemeentehuis in 
de bloemen gezet worden. 

Leven en Welzijn

Muilshoek
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Seniorencomité 
De klankbordgroep senioren heeft werkgroepen op-
gericht rond verschillende thema's: evenementen 
voor senioren, plaspunten, eenzaamheid & armoede, 
mobiliteit & veiligheid, sport en digitalisering. Voel jij 
je geroepen om je te engageren in één of meerdere 
van deze werkgroepen? Neem dan contact op met 
Ward Liekens (ward.liekens@telenet.be). 
 
Rolkar Rivierenland 
Deze organisatie vervoert bij prioriteit rolstoelgebrui-
kers, maar ook mensen die moeilijk of onmogelijk ge-
bruik kunnen maken van het openbaar vervoer en de 
Minder Mobielen Centrale. Rolkar Rivierenland rijdt 7 
dagen op 7 van 6.30 tot 24.00 uur.  
Aanvragen voor vervoer kunnen dagelijks via: 
tel: 03 843 39 12 
e-mail: rolkar.rivierenland@vlotter.be  
Het reserveren van een rit gebeurt minimaal twee 
werkdagen en maximum één maand vooraf. De dis-
patching  is elke werkdag, behalve woensdag, bereik-
baar van 9 tot 12 uur en van 13 tot 16 uur. 
 
Woonzorgcentra 
Woonzorgcentrum Bosbeekhof 
(92 woongelegenheden) 
Wilsonstraat 28 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 31 49 31 
bosbeekhof@zbrivierenland.be 
www.bosbeekhof.be 
 
Woonzorgcentrum Huyze De Pauw 
(144 woongelegenheden, 4 kortverblijf en 68 serviceflats) 
Leemstraat 11 A 
2861 Sint-Katelijne-Waver 
015 76 79 80 
info@huyzedepauw.be 
www.huyzedepauw.be 
 
Woonzorghuis Borgerhof 
(120 woongelegenheden + 18 assistentiewoningen) 
Kapelweg 9 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 56 03 50 
borgerhof@borgerstein.be 
www.borgerhof.be  
 
Residentie  
(17 luxeappartementen voor ouderen) 
Dorp 45, 2861 O.-L.-V.-Waver 
015/76.79.80 
info@huyzedepauw.be 
www.aureliusresidentie.be 
 
Felix Brouwershof (met dienstencentrum) 
(69 assistentiewoningen) 
Dijk 38 C / 001 
2861 Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
015 23 80 00 
felix.brouwershof@zorgbedrijf.be  

www.zorgbedrijfvlaanderen.be/dienstencentra/felix-
brouwershof 
 
Brasserie: Van maandag tot vrijdag van 11 tot 17 uur. 
11,10 euro voor een dagmenu, ook mogelijkheid om 
à la carte te eten zonder reservatie. Reserveren ten 
laatste om 12 uur de werkdag voor dat je komt via te -
lefoon (015 23 80 00) of in het dienstencentrum.  
 
Gratis plaspunten 
Horecazaken maken via een sticker aan de ingang 
duidelijk dat ze hun sanitair gratis ter beschikking stel-
len aan niet-klanten. Iedere bezoeker heeft de moge-
lijkheid om tijdens de openingsuren van de zaak, 
gratis en zonder aankoopverplichtingen, gebruik te 
maken van het toilet. De horecazaak krijgt hiervoor 
jaarlijks 75 euro van het gemeentebestuur.  
In onze gemeente bevinden zich volgende plaspunten: 
Centrum:  
•    Gemeentehuis (Lemanstraat 63) 
•    Lokaal dienstencentrum De Plek (Wilsonstraat 2) 
•    Bibliotheek (Leyland 1) 
•    Sportcomplex Heiveld (Dreefvelden 1) 
•    Café Onder de Toren (Markt 17) 
•    IJssalon De Joppe (Stationsstraat 2) 
•    MEEZA Mechelen (Mechelsesteenweg 120) 
•    Bistro Markt 21 (Markt 21)  
•    Den Oude Burgemeester (Markt 1) 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver: 
•    WZC Huyze De Pauw (Leemstraat 11 A) 
•    Dienstencentrum Felix Brouwershof (Dijk 38 C001) 
•    Brasserie De Seats (Berlaarbaan 361) 
•    Cafe ’t Wavers Hoekske (Dorp 19) 
•    Café De Vlashoeve (Bosstraat 53) 
•    Café Tinnenpot (Molenstraat 128) 
•    Café ’t Klaverke (Dorp 2) 
•    Cafetaria Bruultjeshoek (Wavervelden 12) 
•    Familie Friet (Bosstraat 4 A) 
•    IJssalon Margo (Bosstraat 28) 
•    Restaurant Jetaime'ke (Dorp 16) 
•    La Terrazza (Bergstraat 74) 
•    Triple C's (Dijk 85A) 
•    IJsduiveltje (Bergstraat 58) 
Pasbrug-Nieuwendijk: 
•    Maanhoevebad (Maanhoeveweg 32) 
•    Café Hoekjesvrienden (Berlaarbaan 35) 
•    Café Tolhuis (Putsesteenweg 47) 
•    Café-Bistro De Vijfhoek (Mechelsesteenweg 248) 
Elzestraat: 
•    Michielsbad (Clemenceaustraat 160) 
•    Museum ’t Grom (Midzelen 25A) 
•    Café De Vier Wegen (Liersesteenweg 273) 
•    Café Ons Parochiehuis (Clemenceaustraat 111) 
•    Café Roosendael (Rozendaal z/n) 
•    Café 't Pleintje (Clemenceaustraat 138) 
•    Bistro Midzeelhoeve  (Midzelen 2) 
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Mondiaal beleid 
 
De Gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft een jaren-
lange traditie op het vlak van internationale samen-
werking. De expertengroep internationale 
samenwerking verleent advies aan het gemeentebe-
stuur in het geven van financiële ondersteuning aan 
ontwikkelingsprojecten in het buitenland en nood-
hulp. 
 
 Fairtradegemeente  
 
Sint-Katelijne-Waver is een fairtradegemeente. Dat be-
tekent dat we ons engageren om eerlijke handel te on-
dersteunen, handel met oog voor mens en planeet.   
Expertengroep Fairtrade 
De expertengroep Fairtrade denkt na over acties en 
campagnes om eerlijke handel in onze gemeente in 
de kijker te zetten. Extra helpende handen zijn altijd 
welkom. Heb je interesse? Mail dan naar 
omgeving@skw.be.  
Fairtrademarkt (H)eerlijk Katelijne 
Begin oktober organiseert de expertengroep Fairtrade 
op het plein voor Domenin Roosendael de Fairtrade-
markt (H)eerlijk Katelijne. Een twintigtal kraampjes zet-
ten er lokale en eerlijke handel in de kijker.  
 
 Regenboogbeleid 
 
Op 17 mei 2022 ondertekende het gemeentebestuur 
het regenboogcharter. Via dit charter verbinden we 
ons ertoe om werk te maken van zes doelstellingen: 
•     We maken de burgers bewuster en informeren; 
•     We verzamelen kennis en omringen ons met ex-

perten; 
•     We ondersteunen en versterken holebi- en trans-

personen in onze gemeente; 

•     We verhogen de gelijke kansen en de veiligheid in 
onze gemeente; 

•     We hebben aandacht voor holebi- en transperso-
nen in ons aanbod en in onze beeldvorming; 

•     We zetten maximaal in op samenwerking met 
maatschappelijke actoren. 

 
In het voorjaar van 2021 werd de expertengroep re-
genboogbeleid opgericht. Deze bestaat uit een vijftal 
geëngageerde inwoners. De expertengroep denkt 
mee na over hoe we als gemeente een actief regen-
boogbeleid kunnen voeren en werkt mee acties uit. 
Wil je meer weten over deze expertengroep of lid 
worden? Neem dan contact op met de dienst samen-
leving (samenleving@skw.be). 
 
 Parochies 
 
De Goede Herder 
Nieuwendijk 
E.H. Karl Abts 
Mechelsesteenweg 333, 015 55 44 54 
karl.abts@telenet.be 
 
Onze-Lieve-Vrouw 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
E.H. Karl Abts 
Dorp 44, 015 75 53 48 
karl.abts@telenet.be 
www.parochieolvwaver.be 
 
Sint-Augustinus 
Elzestraat 
E.H. Karl Abts 
Clemenceaustraat 109, 015 27 19 90 
karl.abts@telenet.be 
 

Leven en Welzijn

Fairtrademarkt (H)eerlijk Katelijne aan Domein Roosendael
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Sint-Catharina 
Centrum 
E.H. Karl Abts 
Dorp 44, 015 75 53 48 
karl.abts@telenet.be 
 
Algemene website:  
www.parochiesintkatelijnewaver.be 
 

Gezondheid 
 
Hartveilige gemeente 
 
Openbare AED-toestellen 
Op verschillende locaties in onze gemeente kan u een 
AED-toestel (Automatische Externe Defibrillator) te-
rugvinden. Deze toestellen kunnen bij een hartstil-
stand het verschil betekenen tussen leven en dood. 
 
De AED-toestellen bevinden zich aan de gevels van 
volgende gebouwen: 
•     Catharinakerk (Markt 1b, voorgevel) 
•     Gemeentehuis (Lemanstraat 63, achterkant, aan 

inrit naar parking) 
•     Sportcentrum Heiveld (Dreefvelden 1, onderaan 

trap hoofdingang) 
•     Commissariaat Bodukap (Berlaarbaan 227, brie-

venbus) 
•     Raadhuis (Dorp 46a, voorgevel) 
•     Sporthal Bruultjeshoek (Wavervelden 14, linker-

muur aan smalle doorgang ingang) 
•     Michielsbad (Clemenceaustraat 160, voorgevel) 
•     Maanhoevebad (Maanhoeveweg 32, voorgevel) 
•     Roosendael (Rozendaal z.n., aan paaltje achter in-

gangspoort) 
 
Behalve toestellen geplaatst door het gemeentebe-
stuur, zijn er in onze gemeente ook instanties en ver-
enigingen die een AED-toestel hebben. Ook deze kan 
je  gebruiken in geval van nood: 
•     Campus De Nayer (J.P. de Nayerlaan 5, buitenkant 

hoofdgebouw + inkomhal hoofdgebouw) 
•     Golfclub De Wijnvelden (Bergstraat 74, voorkant 

chalet) 
•     Metaalhandel Wynants en zonen (Dreefvelden 46, 

naast weegbrug, enkel bereikbaar tijdens ope-
ningsuren) 

 
Subsidie  
Verenigingen die een AED-toestel kopen, kunnen een 
subsidie krijgen van de gemeente. Dit kan zowel voor 
een vast als mobiel toestel. De subsidie bedraagt: 
•     Maximum 1.000 euro met een maximum van 50 

procent van de aankoopprijs voor toestellen die 
aan de buitenkant van de infrastructuur zijn ge-
plaatst en publiek toegankelijk zijn. 

•     Maximum 750 euro met een maximum van 50 
procent van de aankoopprijs voor toestellen die 
binnen geplaatst zijn. 

 

Ontlenen AED-toestel 
Verenigingen kunnen een mobiel AED-toestel ontle-
nen bij het gemeentebestuur. Alle info hierover vind 
je op www.skw.be/hartveilig 
 
Opleiding reanimeren en defibrilleren 
Het gemeentebestuur wil zoveel mogelijk mensen 
aanmoedigen om met een AED-toestel te leren wer-
ken. Daarom organiseert ze in samenwerking met de 
lokale Rode Kruis-afdeling twee keer per jaar een cur-
sus reanimeren en defibrilleren. 
 
Geef bloed 
Bloed geven kan levens redden. Daarom organiseert 
de lokale Rode Kruiswerking vier keer per jaar een 
bloedinzameling op verschillende plaatsen in onze 
gemeente. De inzamelingen vinden telkens plaats op 
volgende locaties: 
•     Centrum: parochiezaal (Markt 29); 
•     Onze-Lieve-Vrouw-Waver: zaal Graaf d’Elissem 

(Dorp 33); 
•     Elzestraat: Ons Parochiehuis (Clemenceaustraat 

111). 
De data vindt je op www.bloedgevendoetleven.be. 
 
Generatie Rookvrij 
Onze gemeente schaart zich achter ‘Generatie rook-
vrij’. Zo engageren we ons om jongeren te laten op-
groeien in een rookvrije omgeving. Concreet willen we 
de sigaret bannen op alle gemeentelijke sport- en 
speelterreinen en speel- en sportevenementen. 
 
Op veel plekken waar kinderen en jongeren komen, 
wordt er nog steeds gerookt. Nochtans hebben zij het 
recht om rookvrij op te groeien, om te kunnen spelen 
en zich te amuseren in omgevingen waar niet gerookt 
wordt. 
 
Draagt jij jouw steentje bij? Doof dan de sigaret op alle 
gemeentelijke sport- en speelpleintjes, alle evene-
menten en alle andere plaatsen waar kinderen en 
jongeren aanwezig zijn. 
 
Meer over Generatie Rookvrij op  
www.generatierookvrij.be.  
 
Think Pink-gemeente 
Sinds 2014 draagt onze gemeente met trots het label 
van Think Pink-gemeente. Als Think Pink-gemeente 
engageren we ons om jaarlijks een start2run te orga-
niseren in aanloop naar de Kadodderloop. De Kadod-
derloop zelf staat in het teken van Think Pink. Per 
betalende loper schenken we 1 euro aan de organi-
satie. Tweejaarlijks werkt de gemeente ook samen 
met de Universiteit Antwerpen en staat de mammo-
biel aan het gemeentehuis voor gratis borstonder-
zoek. 
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Vrije tijd

Verenigingen  
Subsidiemogelijkheden 
Werkingssubsidies 
Verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver kunnen ter on-
dersteuning van hun werking jaarlijks een toelage van 
het gemeentebestuur krijgen. De berekening gebeurt 
op basis van de werking van de vereniging, gevali-
deerd door een puntensysteem. Het gemeentebe-
stuur verstuurt het aanvraagformulier naar alle door 
de gemeente erkende verenigingen. 
 
Subsidie voor het rondbrengen van  
gemeentelijk drukwerk 
Het gemeentebestuur doet een beroep op de door de 
gemeente erkende verenigingen voor het rondbren-
gen van gemeentelijk drukwerk (#SKWleeft, uitnodi-
ging kernraden en afvalkalender). De bedelende 
verenigingen ontvangen hiervoor een subsidie van 
500 euro per kern en per bedeling. De verenigingen 
ontvangen één keer per jaar een uitnodiging om zich 
kandidaat te stellen hiervoor. Het gemeentebestuur 
wijst vervolgens de verdeling toe voor een heel jaar. 
: www.skw.be/subsidie-gemeentelijk-drukwerk 
 
Subsidie voor het meewerken aan  
gemeentelijke evenementen 
Het gemeentebestuur doet een beroep op de door de 
gemeente erkende verenigingen om te helpen tijdens 
gemeentelijke evenementen. Dit gaat om opbouw, af-
braak, drank- of eetstand uitbaten, animatie, afwas-
sen, ... De vereniging ontvangt een subsidie van 250 
euro per blok van vier uur met minstens vijf perso-
nen. De verenigingen ontvangen één keer per jaar 
een uitnodiging om zich kandidaat te stellen hiervoor. 
Het gemeentebestuur wijst vervolgens de verdeling 
toe voor een heel jaar. 
: www.skw.be/meewerken-evenementen 
 
Projectsubsidie 
Door de gemeente erkende verenigingen kunnen een 
projectsubsidie aanvragen bij de organisatie van een 
evenement. Het evenement staat op zichzelf en is 
geen onderdeel van een ander project of evenement. 
Het evenement moet duurzaam georganiseerd wor-
den. Het evenement moet toegankelijk zijn voor per-
sonen met een beperking. Het evenement voldoet 
aan minstens één van de vijf beleidsdoelstellingen 
van het gemeentebestuur. Het basisbedrag bedraagt 
500 euro. Per vereniging kun je maximaal 1.000 euro 
subsidie per jaar krijgen. 
: www.skw.be/projectsubsidie 
 
Subsidie goede doelen 
Verenigingen of inwoners van de gemeente die een 
evenement ten voordele van een goed doel organise-
ren, kunnen een subsidie aanvragen. Het bedrag be-
draagt 250 euro. Je kunt maximaal één aanvraag per 
jaar indienen. 
: www.skw.be/subsidie-goede-doelen 

Subsidie duurzaam kamp 
Door de gemeente erkende verenigingen kunnen re-
kenen op een subsidie als zij hun kamp duurzaam or-
ganiseren. Het kamp moet minstens vijf 
opeenvolgende dagen duren (met of zonder over-
nachting) en er moeten minstens 25 deelnemers van 
jonger dan 25 jaar deelnemen. Per vereniging komen 
maximaal twee kampen per jaar in aanmerking voor 
deze subsidie. Het subsidiebedrag is afhankelijk van 
het aantal acties waarop je intekent. Het maximum-
bedrag bedraagt 900 euro per kamp. 
: www.skw.be/subsidie-duurzaam-kamp 
 
Subsidie voor aankoop AED-toestel 
Alle erkende verenigingen kunnen een subsidie aan-
vragen voor de aankoop van een vaste of mobiele 
AED. De subsidie bedraagt 
•     maximaal 1.000 euro met een maximum van 50 

procent van de aankoopprijs voor toestellen die 
aan de buitenkant van de infrastructuur geplaatst 
zijn en publiek toegankelijk; 

•     maximaal 750 euro met een maximum van 50 
procent van de aankoopprijs voor toestellen die 
binnen geplaatst zijn. 

: www.skw.be/subsidie-aankoop-aed 
 
Zwerfvuilactie voor verenigingen 
Verenigingen, buurtverenigingen en scholen kunnen 
zich engageren om een stuk berm te adopteren en 
deze drie of vier keer per jaar zwerfvuilvrij te maken. 
In ruil krijgen ze hiervoor een subsidie van 0,04 euro 
per geruimde meter berm. Het gemeentebestuur 
zorgt voor vuilniszakken en ander noodzakelijk mate-
riaal 
: www.skw.be/zwerfvuilactie 
 
Publiciteit activiteiten 
UiT in Vlaanderen 
Voor een breed publiek toegankelijke activiteiten kan 
je aankondigen via UiT in Vlaanderen. Organisatoren 
moeten zich eerst eenmalig registreren via www.uit-
databank.be en kunnen hun activiteiten daarna in-
voeren. De activiteiten worden gepubliceerd op/in  
•     www.uitinvlaanderen.be; 
•     gemeentelijk infoblad #SKWleeft;  
•     gemeentelijke website www.skw.be.; 
•     allerlei lokale media. 
: www.uitdatabank.be 
      www.skw.be/events 
 
Digitale infozuilen 
Verspreid over de gemeente bevinden zich vier digi-
tale infozuilen. De gemeente en verenigingen kondi-
gen hierop activiteiten aan. De zuilen bevinden zich: 
dorpsplein Elzestraat; Markt Centrum; Dorp Onze-
Lieve-Vrouw-Waver en parking zaal Loerenboske. De 
publicatie van boodschappen is gratis. 
: www.skw.be/infozuil 
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Verhuur zalen 
Je kan de volgende gemeentelijke zalen huren voor 
vergaderingen en andere activiteiten. Reserveren doe 
je via de dienst vrije tijd: 
 
Cultuurzolder Raadhuis (Dorp 46a):  
•     maximumcapaciteit 30 personen 
•     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  
      6 euro/4 uur 
•     tarief verenigingen buiten Sint-Katelijne-Waver:  
      20 euro/4 uur 
 
Oud bibliotheeklokaal (Vinkenhofstraat 43): 
•     maximumcapaciteit 20 personen 
•     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  
      6 euro/4 uur 
•     tarief verenigingen buiten Sint-Katelijne-Waver:  
      20 euro/4 uur 
 
Huis van de Verenigingen (Wilsonstraat 3): 
•     balletzaal 
•     vergaderzaal 10: maximumcapaciteit 6 personen 
•     vergaderzaal 13: maximumcapaciteit 6 personen 
•     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  
      6 euro/4 uur 
•     tarief verenigingen buiten Sint-Katelijne-Waver:  
      20 euro/4 uur 
 
Zaal Loerenboske (Maanhoeveweg 34):  
•     kleinere zaal: (geschikt voor diverse activiteiten) 
      -     capaciteit: max. 190 personen 
 -     oppervlakte: 100 m² 
 -     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  

            6 euro/4 uur 
 -     tarief verenigingen buiten Sint-Katelijne-Waver:  

            20 euro/4 uur 

•     voor grote sportzaal:  
      - zaaldeel A: 12 m breed en 25 m lang 
      - zaaldeel B: 14 m breed en 25 m lang 
      - zaaldelen A en B apart of samen te huren 
      - sportvloer 
      - podium: 11 m breed en 7 m diep 
      - capaciteit hele zaal: max. 640 personen 
: zie www.skw.be/zaal-loerenboske 
 
Sporthal Bruultjeshoek (Wavervelden 14): 
•     appartement: 
 -     capaciteit: 30 personen 
 -     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  

            3,30 euro/uur 
      -     abonnement (minstens tien keer per jaar):  
            3 euro/uur 
 -     geen verhuur aan verenigingen van buiten  

      de gemeente en voor commerciële activitei- 
      ten. 

•     voor grote zaal: zie www.skw.be/bruultjeshoek 
 
School Dijkstein (Maanhoeveweg 33) 
•     blauwe zaal 
 -     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  

            8 euro/4 uur 
 -     tarief verenigingen van buiten Sint-Katelijne- 

      Waver: 20 euro/4 uur 
•     refter 
 -     capaciteit: max. 420 personen - 252 zitplaatsen 
 -     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  

            6 euro/4 uur 
 -     tarief verenigingen buiten Sint-Katelijne-Waver:  

            20 euro/4 uur 
 -     activiteiten met commercieel karakter:  

            50 euro/4 uur 
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School Gloc (Daliastraat 35) 
•     turnzaal 
 -     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  

            8 euro/4 uur 
 -     tarief verenigingen van buiten Sint-Katelijne- 

      Waver: 20 euro/4 uur 
•     refter 
 -     capaciteit: max. 160 personen 
 -     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  

            6 euro/4 uur 
 -     tarief verenigingen buiten Sint-Katelijne- 

      Waver: 20 euro/4 uur 
 -     activiteiten met commercieel karakter:  

            50 euro/4 uur 
 
School Octopus (Clemenceaustraat 115) 
•     turnzaal 
      -     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  

      8 euro/4 uur 
 -     tarief verenigingen van buiten Sint-Katelijne- 

      Waver: 20 euro/4 uur 
•     refter 
 -     capaciteit: max. 60 personen 
 -     tarief verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver:  

            6 euro/4 uur 
 -     tarief verenigingen buiten Sint-Katelijne- 

      Waver: 20 euro/4 uur 
 -     activiteiten met commercieel karakter:  

            50 euro/4 uur 
 
Ontmoetingsruimte Offendonk (Den Haes 8):  
•     Deze ruimte beschikt over een aparte ingang, bar, 

parkeergelegenheid, moderne vergaderappara-
tuur en biedt plaats aan 60 personen.  

•     Deze ruimte kan je reserveren via het Zorgbedrijf 
Rivierenland. 

: www.skw.be/verhuur-gemeentelijke-zalen 
 
Verhuur feestmateriaal 
Verenigingen uit Sint-Katelijne-Waver kunnen ge-
bruikmaken van het gemeentelijk feestmateriaal 
zoals tafels, stoelen, nadarhekken, … tegen een de-
mocratische prijs. Neem minstens zes weken vooraf 
contact op met de dienst samenleving en vrije tijd. Je 
kan een overzicht van het feestmateriaal terugvinden 
op de website van de gemeente. 
: www.skw.be/verhuur-feestmateriaal 
 Cultuur 
 
Vrijetijdssite 't Gewent 
Het gemeentebestuur is bezig met de concrete plan-
ning voor de bouw van vrijetijdssite met een fuif- en 
evenementenzaal langs de Leliestraat. Ook de biblio-
theek en de Katelijnse tak van het Conservatorium 
zullen er hun onderkomen vinden. De grote zaal krijgt 
een podium en enkele basisvoorzieningen zoals een 
tapinstallatie. Er is plaats voor zeshonderd zitplaatsen 
of duizend staande bezoekers. Naast de grote zaal 
komen er enkele kleinere ruimtes die geschikt zijn 

voor opleidingen of vergaderingen. Verenigingen kun-
nen de verschillende ruimtes huren voor activiteiten 
zoals toneel- of dansvoorstellingen. De opening is 
voorzien in 2024. 
: www.skw.be/tgewent 
 
Subsidie wijk- en buurtfeesten 
Inwoners die een wijk- of buurtfeest willen organise-
ren kunnen rekenen op een subsidie van het gemeen-
tebestuur. De subsidie kan je gebruiken om de kosten 
voor promotie, huur installaties of feestzaal, ... te be-
talen. Je vraagt de subsidie aan ten laatste één maand 
voor het feest plaatsvindt. 
: www.skw.be/buurtfeest 
 
Documentatiecentrum 
Iedereen kan na afspraak gratis opzoekingen verrich-
ten in het documentatiecentrum, dat beheerd wordt 
door vzw Erf en Heem. Je kan er de doop-, huwelijks- 
en overlijdensregisters en alfabetische naamlijsten 
raadplegen van documenten die openbaar zijn. Over-
lijdensaktes worden openbaar na 50 jaar, huwelijk-
saktes na 75 jaar en geboorteaktes na 100 jaar. Het 
documentatiecentrum bewaart gegevens van meer 
dan 22 parochies en 25 gemeenten.  
 
Verder vind je er een schat aan informatie over Sint-
Katelijne-Waver en zijn geschiedenis. Het documen-
tatiecentrum bevindt zich in het Raadhuis (Dorp 46a). 
Maak een afspraak via documentatiecentrum@erfen-
heem.be. 
 
Beeldbank 
In de Regionale Beeldbank vind je duizenden oude fo-
to's, prentbriefkaarten, pentekeningen en ander 
beeldmateriaal van Bonheiden, Duffel, Mechelen, 
Sint-Katelijne-Waver en Zemst. 
: www.regionalebeeldbank.be 
 

Sport 
 
In beweging 
Looppaden 
De sportdienst van Sint-Katelijne-Waver heeft een loop-
padennetwerk uitgetekend om de vele lopers, joggers 
en wandelaars van de gemeente op een veilige en aan-
gename manier te laten sporten langs rustige wegen 
en paden. Je kan de looppaden met elkaar verbinden 
als je langere afstanden wilt lopen. 
•     Looppad natuurlijk: 5,99 km, 33 procent onver-

harde wegen  
•     Groene Rust: 7,11 km, 70 procent onverharde 

wegen  
•     Langs-het-water: 8,38 km, 17 procent onverharde 

wegen  
•     Groentevelden: 8,94 km, 10 procent onverharde 

wegen  
•     Verrassend landelijk: 10,76 km, 16 procent onver-

harde wegen 
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Op de gemeentelijke website kun je de kaartjes en 
gps-bestanden van de vijf looppaden downloaden. 
: www.skw.be/looppaden 
 
Petanquebanen: 
•     park Bosbeekhof (Den Haes 8a); 
•     Maanhoevebad (Maanhoeveweg 34); 
•     sporthal Bruultjeshoek (Wavervelden 14); 
•     Michielspark (Groenstraat 11). 
 
Wandelen, fietsen en paardrijden 
Sint-Katelijne-Waver is heel wat wandelpaden, fiets-
routes, een mountainbikeroute en een ruiterpad rijk. 
De info hierover vind je op pagina 6 en 7 van deze gids. 
 
Verzekering Zeker Sporten 
Via onze gemeente kun je een beroep doen op de ver-
zekering 'Zeker Sporten', een initiatief van Sporta, ISB, 
Ethias en de Vlaamse overheid. Dankzij deze voorde-
lige verzekering ben je 24 uur op 24 verzekerd voor 
alle gezondheidssporten (wandelen, fietsen, lopen, 
zwemmen, fitnessen, rolschaatsen en yoga). Boven-
dien krijg je regelmatig nuttige tips van een team van 
experten. 
: www.skw.be/verzekering-zeker-sporten 
 
Sportinfrastructuur 
Sporthal Bruultjeshoek 
Wavervelden 14 
2861 Sint-Katelijne-Waver 
015 75 31 39 
sporthallen@skw.be 
www.skw.be/bruultjeshoek 
 
Openingsuren: 
Maandag 16 tot 24 uur 
Dinsdag 16 tot 24 uur 
Woensdag 12.30 tot 24 uur 
Donderdag 16 tot 24 uur 
Vrijdag 16 tot 24 uur 
Zaterdag 9 tot 23.30 uur 
Zondag 9 tot 23.30 uur 
 
Accommodatie: 
•     Zaal De Waver van 14 x 18 meter (met spiegels en 

turnmateriaal). Geschikt voor zachtere sporten 
zoals turnen, dans, gevechtssporten en tafeltennis. 

•     Zaal Schrans is 28 x 44 meter en kan opgedeeld 
worden in 1/3, 2/3 en 3/3. Geschikt voor volleybal, 
basketbal, korfbal, badminton en minivoetbal. 

•     Zaal Vinkenhof van 26 x 32 meter, deze kan in 
twee gesplitst worden. Geschikt voor volleybal, 
badminton en minivoetbal. 

•     Kleine danszaal van 10 x 6 meter (met spiegels en 
verende dansvloer): geschikt voor dans. 

•     Vier petanquebanen buiten. 
De sporthal beschikt over een cafetaria. 
 

Multifunctionele zaal Loerenboske 
Maanhoeveweg 34 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
sporthallen@skw.be 
www.skw.be/zaal-loerenboske 
 
Openingsuren: 
Maandag 17 tot 24 uur 
Dinsdag 17 tot 24 uur 
Woensdag 12.30 tot 24 uur 
Donderdag 17 tot 24 uur 
Vrijdag 17 tot 24 uur 
Zaterdag 8 tot 24 uur 
Zondag 8 tot 24 uur 
 
Accommodatie: 
De zaal meet 26,40 op 25 meter en is 6,50 meter 
hoog. Een mobiele wand kan de zaal in twee ruimten 
opdelen van respectievelijk 11,70 op 25 meter en 
14,70 op 25 meter. De zaal  biedt mogelijkheden voor 
dans, gym, volleybal, basketbal, badminton, … Door 
de beperkte hoogte, is het niet mogelijk om er wed-
strijden te organiseren. De zaal heeft ook een vast po-
dium. 
 
Maanhoevebad 
Maanhoeveweg 34 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 55 26 57 
info@maanhoevebad.be 
www.maanhoevebad.be 
 
Openingsuren tijdens het schooljaar 
Maandag 18 tot 20 uur 
Dinsdag 18 tot 20 uur 
Woensdag 18 tot 20 uur 
Donderdag 18 tot 20 uur
Vrijdag 18 tot 20 uur 
Zaterdag gesloten 
Zondag 10 tot 12 uur  

 
Openingsuren tijdens schoolvakanties 
Maandag 17 tot 20 uur 
Dinsdag 18 tot 20 uur 
Woensdag 17 tot 20 uur 
Donderdag 18 tot 20 uur 
Vrijdag 18 tot 20 uur 
Zaterdag gesloten 
Zondag 10 tot 12 uur 
 
Michielsbad 
Clemenceaustraat 160 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 20 39 80 
info@michielsbad.be 
www.michielsbad.be 

Vrije tijd
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Openingsuren tijdens het schooljaar 
Maandag 12 tot 13 uur 
Dinsdag 12 tot 13 uur +  

18 tot 19 uur 
Woensdag 17.30 tot 20 uur 
Donderdag 12 tot 13 uur 
Vrijdag gesloten 
Zaterdag 14 tot 16.30 
Zondag gesloten 
 
Openingsuren tijdens schoolvakanties 
Maandag gesloten 
Dinsdag 18 tot 20 uur 
Woensdag 18 tot 20 uur 
Donderdag 18 tot 20 uur 
Vrijdag 18 tot 20 uur 
Zaterdag 14 tot 16.30 
Zondag gesloten 
 
Bewegen op Verwijzing 
Ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? 
Doe een beroep op een Bewegen Op Verwijzing-
coach. De Bewegen Op Verwijzing-coach maakt 
samen met jou een persoonlijk beweegplan. Het plan 
houdt rekening met je leven, noden en interesses. Het 
meer bewegen doe je zelf, maar je coach motiveert 
en stimuleert je! 
 
De Bewegen Op Verwijzing-coach is er voor iedereen 
die niet genoeg beweegt of te lang stilzit. Om te star-
ten, heb je een dooverwijsbrief van je huisarts nodig. 
De sessies en opvolging zijn individueel. De kostprijs 
voor een sessie bedraagt 5 euro per kwartier. 
 
: www.skw.be/bewegen-op-verwijzing 
 
Subsidiemogelijkheden sportclubs 
Net als alle andere verenigingen in onze gemeente 
maken sportclubs aanspraak op de subsidies die ver-
meld staan vooraan in dit hoofdstuk. Voor sportclubs 
zijn er ook nog volgende subsidiemogelijkheden. 
 
Vormingssubsidie sportverenigingen 
Naast de opleidingen van Start2Teach en Vorming 4U, 
die de sportdienst aanbiedt, kunnen sportverenigin-
gen een subsidie ontvangen indien zij zelf een er-
kende vorming aanbieden 
 
Subsidies voor sportinfrastructuur 
Erkende sportverenigingen kunnen een subsidie ont-
vangen voor de (her)aanleg van sportvelden, of voor 
de bouw of verbouwing van infrastructuur, gelegen 
op het grondgebied van de gemeente. 
: www.skw.be/subsidie-sportinfrastructuur 
 
Subsidie aanleg sportkunstgrasveld 
Erkende sportverenigingen kunnen een subsidie ont-
vangen voor de aanleg van een sportkunstgrasveld, 
gelegen op het grondgebied van de gemeente. 
: www.skw.be/subsidie-sportkunstgrasveld 
 

Vrijwilligers 
 
De gemeente voert een actief vrijwilligersbeleid. Wie 
kan vrijwilligen? Waar moet je als vrijwilliger of orga-
nisatie op letten? Je kunt met al je vragen terecht bij 
de dienst vrije tijd. 
: www.skw.be/vrijwilligers 
 
Gratis vrijwilligersverzekering 
Sinds 1 januari 2018 zorgt Vlaanderen voor een gratis 
verzekering voor vrijwilligers. Je kan bij het Vlaams 
Steunpunt Vrijwilligerswerk terecht om je erkennings-
nummer voor deze verzekering aan te vragen. 
: www.skw.be/gratis-vrijwilligersverzekering 
 
Vacatures vrijwilligerswerk 
Wil je als vrijwilliger aan de slag, maar weet je niet 
waar ze je hulp kunnen gebruiken? Op de gemeente-
lijke website vind je een vacaturebank met alle vaca-
tures in Sint-Katelijne-Waver. 
: www.skw.be/vacatures-vrijwilligerswerk 
 

Een evenement organiseren 
 
Organiseer je een evenement? Dan komt daar heel 
wat bij kijken. Welke vergunningen heb je allemaal 
nodig? Waarbij kan het gemeentebestuur je onder-
steunen? Hoe bereik je zoveel mogelijk mensen met 
je promo? De gemeentelijke pagina bundelt alle nut-
tige informatie op één pagina. 
: www.skw.be/ik-organiseer-een-evenement 
 

Bibliotheek 
 
Leyland 1 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 31 51 46 
bibliotheek@skw.be 
skw.bibliotheek.be 
Facebook: Bib Sint Katelijne Waver 
 
Openingsuren 
Maandag 10 tot 12 uur 14 tot 17 uur 
Dinsdag 10 tot 12 uur 14 tot 20 uur 
Woensdag 10 tot 12 uur 14 tot 17 uur 
Donderdag 14 tot 17 uur 
Vrijdag 10 tot 12 uur 
Zaterdag 10 tot 12 uur 
Zondag 10 tot 12 uur 
 
Je kan je materialen 24/24 en 7/7 inleveren in de inle-
verbox.
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Uitleenvoorwaarden 
•     maximaal vijftien exemplaren per pasje 
•     uitleentermijn: vier weken 
•     de uitleentermijn kan één keer verlengd worden 

op voorwaarde dat een andere lener je exemplaar 
niet gereserveerd heeft. 

 
Tarieven 
•     alles gratis te lenen 
•     boete: 0,10 euro per item per dag 
•     gebruik internet: gratis 
•     printen/kopiëren: 0,10 euro/pagina 
 
Lidmaatschap: 
•     tot en met 18 jaar: gratis 
•     volwassenen: 5 euro/jaar 
 
Jeugd 
Kinderen kunnen best zo vroeg mogelijk kennis 
maken met boeken. Onze bad- en knisperboekjes 
uit de Boekstarthoek zijn hiervoor ideaal. Zo leren kin-
deren spelenderwijs boekjes ontdekken. 
 
Al snel genieten kinderen van voorlezen. Eerst in de 
aanwijs- en zoekboeken, later in de prentenboe-
ken en voorleesboeken. Wil je eens wat anders? 
Leen dan een Kamishibai theatertje met vertelplaten. 

Of probeer de Fundels, digitale prentenboeken met 
leuke verwerkingsspelletjes. 
 
Een beginnende lezer vindt zeker zijn keuze in ons 
ruime aanbod AVI-boekjes. Wanneer het lezen vlot-
ter gaat, kan hij overstappen naar de gele (6-8 jaar), 
de rode (9-11 jaar), de blauwe (12-13 jaar) en de grijze 
(14+) jeugdboeken. 
 
Lezen is niet voor iedereen even vanzelfsprekend. In 
het Makkelijk Lezen Plein vind je een collectie voor 
kinderen van 8 tot 13 jaar die lezen niet zo makkelijk 
vinden (omwille van dyslexie, taalachterstand, lees-
problemen, …) of lezen niet echt leuk vinden. Het zijn 
boeken met spannende thema’s, maar iets eenvoudi-
ger geschreven. De bibliotheek heeft ook boeken van 
O Mundo in het aanbod. Dit zijn anderstalige pren-
tenboeken mét vertaling. Vraag er naar in de bib. 
 
Al kennis gemaakt met onze uitgebreide collectie 
weetjesboeken? Deze informatieve boeken zijn the-
matisch gerangschikt waarbij elk onderwerp wordt 
aangeduid met een kleurtje en een pictogram. 
 
En dan zijn er nog dvd’s, luisterboeken, strips, tijd-
schriften, … voor de jeugd. 
 

Vrije tijd

Bunker in de Grensstraat
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Volwassenen 
Kom gerust snuisteren in ons ruime aanbod romans. 
Ze staan alfabetisch opgesteld op achternaam van de 
auteur. Lees je graag boeken van eenzelfde genre, let 
dan op de pictogrammen die je op de boekenruggen 
kan terugvinden. 
Boeken meenemen op vakantie? Met onze dwarslig-
gers is het probleem van een te zware valies onmid-
dellijk van de baan. Een dwarsligger is een compleet 
boek in een handzaam formaat: net zo klein en licht 
als een mobiele telefoon en 100 procent leesbaar. 
 
Of lees je liever digitaal? In de bibliotheek leen je een 
e-reader en kies je uit ons ruime aanbod welke e-
boeken we er voor jou op zetten. Of je leent de e-
boeken van thuis uit op je eigen e-reader. 
 
Naast de vele romans beschikt de bibliotheek ook 
over een uitgebreide collectie informatieve boeken 
voor reizigers, kunstenaars, dieren- vrienden, klus-
sers, hobbykoks, … Deze staan thematisch gerang-
schikt waarbij elk onderwerp wordt aangeduid met 
een pictogram. 
 
Ook voor volwassenen hebben we een uitgebreide 
collectie dvd’s, luisterboeken, strips en tijdschriften. 
 
Activiteiten 
De bibliotheek organiseert heel wat activiteiten. Wil 
je hiervan op de hoogte gehouden worden? Stuur een 
mail naar bibliotheek@skw.be. 
 
Inschrijven voor de activiteiten kan via de bibliotheek-
website, in de bibliotheek, telefonisch of via e-mail. 
 
Het liefst organiseren we onze activiteiten in samen-
werking met lokale partners. De bib staat steeds open 
om goede ideeën te bespreken en om te bekijken hoe 
ze samen realiseerbaar zijn. 
 
Lezen is voor iedereen 
Iedereen moet kunnen lezen. Dat is ons uitgangs-
punt. Voor sommige mensen is lezen echter een hele 
uitdaging. Speciaal voor hen heeft de bibliotheek een 
aparte afdeling. 
 
Grootletterboeken bieden vaak een uitkomst voor 
mensen met een beperkt zicht. 
 
Luisterboeken (boeken ingesproken op cd) zijn nog 
eenvoudiger. Ook Daisyboeken (luisterboeken met 
extra opties) en Daisyspelers kunnen worden ont-
leend. Hierbij kan de voorleessnelheid worden aan-
gepast, kan men bijhouden waar men gebleven is, … 
 
Als de verplaatsing een probleem is, maak dan ge-
bruik van onze 'Bib aan huis' dienstverlening. Een bi-
bliotheekmedewerker komt bij je thuis om te 
bespreken welke boeken je graag zou ontvangen en 

vervolgens worden ze op regelmatige tijdstippen bij 
je binnengebracht. 
 
In ons taalpunt hebben we taalcursussen voor Ne-
derlands als tweede taal en eenvoudige Nederlandse 
boeken voor volwassenen. Het wil nieuwkomers, an-
derstaligen en laaggeletterden ondersteunen op het 
vlak van Nederlandse taalverwerving en inburgering. 
 
Boek niet aanwezig? 
Als een boek uitgeleend is, kan je het gratis reserve-
ren. Als de bib het niet heeft, kan je het laten opstu-
ren vanuit een andere bibliotheek voor 3 euro. 
 
Of je kan een aankoopsuggestie doen. Als het boek 
een aanwinst is voor de collectie, koopt de bib het aan. 
 
Ook nog 
Kant en klare boekenboxen voor o.a. kinderdagver-
blijven kunnen bij ons geleend worden, maar even-
zeer kunnen er boekenpakketten op maat gemaakt 
worden voor verenigingen. Gelieve tijdig te bestellen. 
 
Wist je dat je ook gezelschapsspellen kan lenen in 
de bib? Er is een aanbod voor kinderen en volwasse-
nen. 
 
Een interactieve bibliotheekrondleiding voor klas, ver-
eniging of club, ook dat behoort tot de mogelijkheden. 
 
Voor alle leerkrachten en studenten uit de lerarenop-
leiding bestaan speciale pasjes met tal van voordelen. 

Borgersteinhoeve
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Huis van het Kind

Het Huis van het Kind biedt een waaier van diensten aan voor kinderen, jongeren en gezinnen: van onderwijs 
tot kinderopvang, vakantie activiteiten en jeugdwerk. Het Huis van het Kind is een informatie- en ontmoetings-
plaats voor ouders, grootouders, opvoeders, ... Kortom iedereen die betrokken is bij de opvoeding van kinderen 
en jongeren. 
 
: huisvanhetkind.skw.be 
      www.facebook.com/HuisvhKindSKW 
 

Onderwijs 
 
Omdat onze gemeente veel scholen telt, zetten we 
ook in op flankerende maatregelen. Samen met de 
scholen bekijken we wat de noden zijn en hoe de ge-
meente hierin ondersteunend kan werken. Dit kan 
gaan over het digitaal aanmeldsysteem voor leerlin-
gen, kleuterparticipatie, sensibiliseringsacties, subsi-
dies en mobiliteit bijvoorbeeld. 
 
Kleuter en lager onderwijs 
Gemeentelijke basisschool GLOC 
Daliastraat 35 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 31 28 22 
directie@gloc.be 
www.gloc.be 
 
Vrije basisschool Sint-Katarina 
Gen. Deschachtstraat 18 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 33 96 69 
secretariaat@sint-katarinaschool.be 
www.sint-katerinaschool.com 
 
Vrije basisschool Hagelstein 
Berlaarbaan 229 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 56 05 30 
info@basisschoolhagelstein.be 
www.basisschoolhagelstein.be 
 
Vrije basisschool Wavo 
Leemstraat 20 
2861 Sint-Katelijne-Waver 
015 76 03 10 
www.wavo.be 
van.lierop@skynet.be 
 
Kleuterschool 
Bosstraat 36 
2861 Sint-Katelijne-Waver 
 
Onderbouw 
eerste, tweede en derde leerjaar 
Leemstraat 20 
2861 Sint-Katelijne-Waver 
 
Bovenbouw 
vierde, vijfde en zesde leerjaar 
Vinkenhofstraat 43 
2861 Sint-Katelijne-Waver 

Gemeentelijke basisschool Dijkstein 
Maanhoeveweg 33 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 55 36 90 
info@dijkstein.be 
www.dijkstein.be 
 
Vrije basisschool Heilig Hart 
Albertstraat 38 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 20 96 14 
directie@hhartschool-skw.be 
www.hhartschool-skw.be 
 
Gemeentelijke basisschool Octopus 
Clemenceaustraat 115 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 21 01 79 
directie@octopusschool.be 
www.octopusschool.be 
 
Aanmeldsysteem 
Sinds 2020 stapten de basisscholen in Sint-Katelijne-
Waver, Bonheiden, Mechelen, Zemst over naar een 
centraal aanmeldsysteem www.kiesjeschool.be. Gaat 
je kind weldra voor het eerst naar school of wil je je 
kind laten overstappen naar een andere school? Hou 
dan zeker de communicatie hier rond in de gaten.  
Het aanmelden start (onder voorbehoud) telkens in 
maart. 
 
Secundair onderwijs 
College Hagelstein 
Berlaarbaan 229 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 55 19 79 
info@collegehagelstein.be 
www.collegehagelstein.be 
 
Sint-Ursula-Instituut 
Bosstraat 9 
2861 Sint-Katelijne-Waver 
015 76 78 60 
info@sui.be 
www.sui.be 
 
De Met 
Borgersteinlei 203 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
0486 32 85 90 
info@demetkatelijne.eu 
www.demetleuven.be/de-met-katelijne 
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Hoger onderwijs 
Thomas More, Campus De Nayer 
Autotechnologie, Elektromechanica, Elektronica-ICT, 
Ontwerp- en Productietechnologie 
Jan De Nayerlaan 5 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 31 69 44 
Info.denayer@thomasmore.be 
www.thomasmore.be  
KU Leuven, Technologiecampus De Nayer 
Faculteit Industriële Ingenieurswetenschappen 
Jan De Nayerlaan 5 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 31 69 44 
iiw.denayer@kuleuven.be 
www.kuleuven.be 
 
Studietoelagen 
Vanaf drie jaar kunnen kinderen die kleuteronderwijs, 
lager of secundair onderwijs volgen in een door de 
Vlaamse Gemeenschap erkende, gesubsidieerde of ge-
financierde onderwijsinstelling jaarlijks een schooltoe-
slag krijgen als ze aan de voorwaarden voldoen. Ook 
studenten HBO5 Verpleegkunde komen in aanmerking.   
Krijgt je kind al een Groeipakket? Dan ontvang je de 
schooltoeslag automatisch als je er recht op hebt. Je 
moet geen aanvraag doen. De schooltoeslag wordt 
uitbetaald tussen september en december. De 
schooltoeslag vervangt sinds 2019 de schooltoelage 
die betaald werd door het Vlaams Ministerie van  
Onderwijs.  
De studietoelage voor het hoger onderwijs moet je 
wel aanvragen en wordt nog steeds toegekend door 
de afdeling Studietoelagen van het Ministerie van  
Onderwijs.  
: www.groeipakket.be en www.studietoelagen.be  
 
Efkes bloedserieus 
Samen met leerlingen van de drie secundaire scholen 
in de gemeente ontwikkelde het Huis van het Kind het 
project 'Efkes bloedserieus'. Het doel is tweeledig: met 
een folder informeren en sensibiliseren we jongeren 
over het thema menstruatie. Daarnaast bieden we via 
speciale kastjes menstruatieproducten aan voor jonge-
ren die hier thuis geen toegang toe hebben.  
: huisvanhetkind.skw.be/efkes-bloedserieus 
 
Deeltijds kunstonderwijs 
Stedelijk Conservatorium Mechelen 
Hoofdzetel 
Melaan 3-5 
2800 Mechelen 
015 28 29 80 
conservatorium@mechelen.be 
www.conservatoriummechelen.be  
Voor wie? 
Muzieklessen kan je volgen vanaf 8 jaar (instrument 
+ 2 uur Muziekatelier). Ook voor de woordlessen is de 
minimumleeftijd 8 jaar (1 lesuur per week). Dansen 

kan voor de allerkleinsten vanaf 6 jaar (1 lesuur per 
week). Vanaf 8 jaar krijgen de kinderen 2 uur per 
week les.  
Waar? 
Oude Pastorij, Huis van de Verenigingen 
Wilsonstraat 3 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
 

Kind & Gezin 
 
Leyland 1 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
078 150 100 (van 8 tot 20 uur) 
www.kindengezin.be 
 

Het gebruik van een tutje 
 
Veel kindjes hebben als baby een grote zuigbehoefte. 
Op een bepaald moment is het belangrijk om ook af-
scheid te nemen van de fopspeen. Weet je niet goed 
hoe je dit aanpakt? Of loopt het toch niet zo van een 
leien dakje? Skwibus en zijn vriendjes helpen je graag 
verder.  
Tuttenbrochure 
Het Huis van het Kind ontwierp een brochure om 
jouw te helpen bij het afscheid van het tutje van je 
kind. In de brochure vind je leuke en speelse opdrach-
ten om samen met jouw kindje aan de slag te gaan. 
De brochure is gratis beschikbaar in het gemeente-
huis en op de website van het Huis van het Kind.  
Tuttendorp 
Zoek je nog een leuke plaats of een leuk moment om 
officieel afscheid te nemen van het tutje? In onze ge-
meente kan je een bezoek brengen aan het tutten-
dorp. Dit dorpje vind je aan het speelterrein achter 
het gemeentehuis (aan de treurwilgen). Maak kennis 
met het dorpje en de dieren die er wonen. Op de bor-
den staan spelopdrachten en je vindt er aangepaste 
speelelementen voor de allerkleinsten. Is jouw kindje 
klaar om het tutje in het tuttenhuisje te stoppen? 
Maak er een feest van, neem een foto en kom langs 
bij het Huis van het kind. Jouw kindje mag een hand-
gemaakte dierenknuffel uitkiezen!  
: huisvanhetkind.skw.be/het-gebruik-van-een-tutje 
 

Kinderopvang 
 
Op de website van het Huis van het Kind vind je een 
overzicht van de erkende kinderopvanginitiatieve 
voor baby's en peuters in onze gemeente. Een kindje 
inschrijven doe je via het loket kinderopvang van Op-
vang Vlaanderen.  
: huisvanhetkind.skw.be/kinderopvang-voor-babys-

en-peuters 
: opvang.vlaanderen 
 

Huis van het Kind
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Huis van het Kind

Buitenschoolse  
kinderopvang 
 
De buitenschoolse kinderopvang staat open voor alle 
kinderen tussen 2,5 en 12 jaar, die in de gemeente 
naar school gaan of waarvan ten minste één ouder is 
ingeschreven in de gemeente. 
 
Locaties 
De Kikiwikies Gen. Deschachtstraat 32 

015 32 03 51 
Robbedoes Berlaarbaan 235  

015 55 92 65 
Het Boshuis Bosstraat 7 

015 76 05 99 
De Dijkstappers Maanhoeveweg 36 

015 55 69 04 
Het Speelhuis Clemenceaustraat 109 

015 21 78 77 
 
Opvang voor en na schooltijd 
De opvang opent 's morgens om 7 uur en eindigt een 
half uur voor het starten van de lessen. ’s Avonds be-
gint de opvang een half uur na het einde van de les-
sen en ze duurt tot 18 uur. Je moet vooraf inschrijven 
via hvhk.skw.be/inschrijven-bko. 
 
Kinderen uit de lagere school worden na school tot 
18 uur opgevangen in de school zelf (uitzondering: 
Hagelstein). Hiervoor is vooraf inschrijven niet nodig. 
 
De kleuters in de Wavoschool die opvang nodig heb-
ben tot 17 uur, worden in de kleuterschool opgevan-
gen. De kleuters die langer blijven, worden in het 
Boshuis opgevangen. Voor de naschoolse opvang in 
de school hoef je niet vooraf te reserveren. 
Vrije basisschool Hagelstein heeft geen naschoolse 
opvang op school. De kinderen gaan na schooltijd 
naar de opvanglocatie Robbedoes 

Opvang tijdens kleine schoolvakanties en 
schoolvrije dagen 
Voor vakanties en schoolvrije dagen moet je op voor-
hand inschrijven.  
Dat kan via hvhk.skw.be/inschrijven-bko. 
 
Opvang tijdens zomervakantie 
Tijdens de vakantie heeft de gemeente een aanbod 
voor kinderen: 
 
•     buitenschoolse kinderopvang: 
      -     kleine vakanties: kleuters (die al naar school  

      gaan) + eerste leerjaar. 
      -     zomervakantie: kleuters (die reeds naar school  

      gaan) + eerste t.e.m. zesde leerjaar. 
•     speelpleinwerking 'De Speelbal': 
      -     eerste leerjaar t.e.m. tweede middelbaar 
 
Meer informatie over de vakantiewerking, het aan -
bod, de kostprijs, … vind je via hvhk.skw.be of in de 
folder die we uitgeven naar aanleiding van de zomer -
vakantie. De folder is verkrijgbaar in het gemeente-
huis, de bibliotheek en de verschillende 
BKO-vestigingen.  
 

Vakantiewerking 
 
Tijdens de vakanties zijn alle kinderen heel welkom 
om mee te spelen in SKW! Kampen bouwen, met goc-
arts racen, op berentocht, putten graven, een roze 
wafel bakken, schommel sjorren, een reuze knikker-
baan bouwen, zich verkleden als blik sardientjes, ... 
Hou je van gekke ideeën? Beleef dan met ervaren ani-
matoren de vakantie van je dromen! 
 
BKO    
•     kleine schoolvakanties: 2,5 - 12 jaar 
•     zomervakantie = 2,5 - 7 jaar (kleuters en eerste 

leerjaar) 
 
Speelpleinwerking 'De Speelbal' 
•     paasvakantie en zomervakantie: lagere school en 

eerste en tweede middelbaar  
 
Speelmeedagen                                                        
•     tijdens korte vakanties: lagere school en eerste en 

tweede middelbaar 
 
Uitstappen      
•     tijdens vakantie: kleuters - 14 jaar 
 
Voor tieners van 10 t.e.m. 14 jaar organiseren we een 
specifiek aanbod aan tieneractiviteiten.  
 
Inclusiewerking  
Ook kinderen met een beperking voelen zich thuis in 
onze vakantiewerking. Neem hiervoor contact op met 
de dienst huis van het kind.

Vertelplezier in BKO Dijkstappers
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Animatorenwerking  
Om een spetterend speelaanbod waar te maken wer-
ken werken we samen met een uitgebreid team van 
animatoren. Jaarlijks zoekt het Huis van het Kind 
nieuwe animatoren. Kriebelt het om het beste van 
uzelf te geven op de Speelbal, in de buitenschoolse 
kinderopvang, de Speelmeedagen of als begeleider 
mee te gaan op uitstappen? Meld je dan aan via 
kind@skw.be. 
 
Speel mee in SKW-brochure  
Naast de eigen vakantiewerking zijn er heel wat ex-
terne kamporganisaties actief in onze gemeente. 
Twee keer per jaar (krokus-Pasen en zomervakantie) 
brengt het Huis van het Kind een vakantiebrochure 
uit. We geven je zo een overzicht van alle vakantie ac-
tiviteiten in de gemeente.   
 

Jeugd 
 
Buitenspeeldag  
De buitenspeeldag is een groots evenement. Op dit 
moment gaan alle schermen uit en trekt iedereen 
naar buiten om gezellig samen en vooral buiten te ra-
votten! In Sint-Katelijne-Waver toveren we het binnen-
plein van het gemeentehuis die namiddag om tot één 
groot speelparadijs. Springkastelen, gocarts, circus-
stand, knutselen, eendjes vissen, bouwen, kleuter-
stad, ... Er valt van alles te beleven! 
 
Speelstraat organiseren 
Een speelstraat is volledig voorbehouden voor spe-
lende kinderen. Tijdens de speelstraat wordt de straat 
volledig of gedeeltelijk afgesloten. Spelende kinderen 
en voetgangers hebben in de speelstraat voorrang op 
alle weggebruikers. Doorgaand gemotoriseerd ver-
keer is verboden. 
 
Een straat komt in aanmerking als speelstraat als: 
•     de straat in een woonzone ligt 
•     de snelheid in de straat beperkt is tot 50 km/uur 
•     er geen openbaar vervoer door de straat rijdt 
•     er geen belangrijk doorgaand verkeer door de 

straat rijdt 
•     de omliggende straten na de invoering van de 

speelstraat bereikbaar blijven 
•     voldoende bewoners van de straat akkoord gaan 

om een speelstraat in te richten 
 
De speelstraatverantwoordelijken sluiten de speel-
straat met de hekken af bij de start van de speeldag 
en halen die terug weg op het einde van de speeldag. 
 

Wil je een speelstraat organiseren? Doe dan je aan-
vraag bij het huis van het kind of via onze website. 
 
: www.skw.be/speelstraat 
 
Kindvriendelijke gemeente 
Sint-Katelijne-Waver is een kindvriendelijke ge-
meente! Dit betekent dat wij de mening van kinderen 
en jongeren even belangrijk vinden als die van vol-
wassenen. We willen er samen met kinderen en jon-
geren voor zorgen dat dit een gemeente is waar zij 
zich goed voelen en graag opgroeien. Heb je een 
vraag of een idee voor een kindvriendelijk SKW? Dan 
kun je terecht bij Huis van het Kind. Post je idee op 
hvhk.skw.be/kindvriendelijke-gemeente of steek het 
in de Skwibus-brievenbus op het gemeentehuis. 
 
Skwebbelaars  
In het najaar van 2021 gingen we van start met onze 
kinderraad, de leden van de kinderraad noemen we 
Skwebbelaars. Onze kinderraad is geen klassieke kin-
dergemeenteraad. Onze Skwebbelaars gaan écht aan 
de slag. De Skwebbelaars krijgen de taak om als on-
derzoeksjournalisten ruimte te geven aan de stem 
van kinderen. Ze onderzoeken een thema, bevragen 
experten en inwoners (waaronder uiteraard ook an-
dere kinderen) en komen zo tot een onderbouwde 
mening. De kinderen krijgen workshops rond  kinder-
participatieprocessen en redactionele vaardigheden.   
 
De kinderraad zal elk werkjaar, tussen oktober en mei, 
vijf keer samenkomen en minimaal twee thema’s be-
handelen.  Zit je in het vijfde of zesde leerjaar? Dan kan 
je je kandidaat stellen om skwebbelaar te worden. 
 
: huisvanhetkind.skw.be/skwebbelaars 
 

Jeugdverenigingen 
 
Overzicht jeugdverenigingen 
•     Chiro jongens Elzestraat 
      Clemenceaustraat 109c 
      www.chiroelzestraat.be 
•     Chiro meisjes Elzestraat 
      Clemenceaustraat 109a 
      www.chiroelzestraat.be 
•     Gidsen Sint Katrien  
      Vossevelden  
      www.gidsensintkatrien.be 
•     Scouts Jan Breydel  
      Vossevelden  
      www.scoutsjanbreydel.be 
•     Gidsen Sint Lucia 
      Wavervelden 46a 
      www.scoutingwaver.be 
•     Scouts Roeland  
      Wavervelden 46a 
      www.scoutingwaver.be 

Huis van het Kind
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•     Scouts en gidsen Parsival  
      Valkstraat 64  
      www.parsival.be 
•     KLJ Hagelstein jongens  
      Patersweg 1z  
      www.kljhagelstein.be 
•     KLJ Hagelstein meisjes  
      Patersweg 1z  
      www.kljhagelstein.be 
•     Tijl Uylenspiegel jongeren volksdansgroep 
      www.tijl-uylenspiegel.net 
•     Wapaje en co 
      www.parochiesintkatelijnewaver.be/onze-lieve-

vrouw-waver/wapaje 
 
Ondersteuning jeugdverenigingen 
•     Kadervorming: Ben je van plan om een cursus te 

volgen in verband met animatie en begeleiding 
van kinderen en jongeren? Deze subsidie is er 
voor alle jongeren die in de gemeente wonen en 
leden van erkende jeugdbewegingen. 

•     Kampsubsidie: Deze subsidie is toegankelijk voor 
alle erkende jeugdbewegingen in Sint-Katelijne-
Waver. Een kamp dient minimaal vijf overnachtin-
gen en vijf deelnemers te tellen en moet voorzien 
zijn van een pedagogische invulling die de vereni-
ging zelf uitwerkt. 

•     Lokalensubsidie: Elke erkende jeugdvereniging 
waarvan het lokaal op grondgebied van Sint-Kate-
lijne-Waver staat, kan een toelage aanvragen. Het 
betreft het bouwen, verbouwen, verbeteren of 
herstellen van jeugdlokalen. 

•     Werkingssubsidie: Deze subsidie is bedoeld om 
de erkende jeugdverenigingen van de gemeente 
te ondersteunen. Om als vereniging erkend te 
worden, moet je een aanvraag indienen bij de 
jeugdraad 

 
: hvhk.skw.be/subsidies 

Kinderarmoede  
 
Het Huis van het Kind zet acties en projecten op voor 
kinderen in maatschappelijke kwetsbare gezinnen. 
Vrijwilligers gaan als voorleesvrijwilligers in gezinnen 
aan de slag en motiveren en ondersteunen kinderen 
en hun ouders om samen te lezen en te leren. Een 
sinterklaasfeest geeft gezinnen de mogelijkheid om 
ten volle van de Sint gezelligheid en zoetigheid te ge-
nieten. We werken via vormingen en infosessies aan 
toegankelijkere vrije tijd en proberen via projecten de 
brug te bouwen tussen de school en de gezinnen. 
 
Samen lezen - samen leren 
Met het project 'Samen lezen - samen leren' willen we 
kinderen uit maatschappelijk kwetsbare gezinnen hel-
pen om met dezelfde kansen als andere leerlingen 
aan de start te staan van de lagere school. Vrijwilligers 
kunnen zich steeds aanmelden. Als vrijwilliger ga je 
één keer per week gedurende een uurtje op bezoek 
bij het gezin om voor te lezen en/of samen te lezen. 
 
Zomerschool 
Tijdens de zomervakantie organiseren we een zo-
merschool voor kinderen uit het eerste, tweede en 
derde leerjaar die een duidelijke behoefte hebben 
aan extra leerstimulering om samen te leren, experi-
menteren en ravotten. Tijdens de voormiddag ligt de 
focus op taalstimulering in brede zin: leesvaardigheid, 
letterbegrip, spreekdurf, begrijpend lezen, wiskundig 
begrip, ... 
Kinderen voor de zomerschool melden zich aan via 
hun gewone school. Kandidaat-lesgevers mogen zich 
melden bij het Huis van het Kind.

Buurtpark achter gemeentehuis 
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Wonen en milieu

Stekr 
 
Stekr is jouw aanspreekpunt voor gratis advies op 
maat van je woning. 
 
Iedereen heeft recht op een duurzame en kwalita-
tieve stek. Voor alle informatie, inspiratie, advies en 
begeleiding rond wonen en energie, hoef je maar bij 
één adres aan te kloppen. 
 
Contact 
015 28 60 28 (dinsdag t.e.m. vrijdag van 9 tot 12 uur 
en woensdag van 13.30 tot 16.30 uur 
info@stekr.be 
www.stekr.be 
 
Loket 
•     gemeentehuis, Lemanstraat 63 in Sint-Katelijne-

Waver 
•     elke woensdag van 13.30 tot 16.30 uur (enkel op 

afspraak) 
•     elke tweede dinsdag van de maand van 18 tot 20 

uur (enkel op afspraak) 
 
Waarvoor kan je bij Stekr terecht? 
•     alle vragen rond huren en verhuren; 
•     ondersteuning van a tot z bij je duurzame renova-

tie; 
•     een gids in het financiële landschap van premies 

en leningen; 
•     het beperken van het energieverbruik in je wo-

ning. 
 

Afval 
 
Wij hebben in onze gemeente een aparte inzameling 
van: 
•     huisvuil (HV); 
•     plastieken verpakkingen, metalen verpakkingen 

en drankkartons (PMD); 
•     papier en karton (PK); 
•     grof huisvuil (GH). 
 
Tussen haakjes de afkortingen zoals gebruikt op de 
ophaalkalender. Je vindt de ophaaldata in je ophaal-
kalender, deze kalender ontvang je jaarlijks in decem-
ber in je brievenbus. Je kan de kalender aanvragen in 
het gemeentehuis (015 30 50 00, onthaal@skw.be) en 
online raadplegen via www.ivarem.be. 
 
Bij problemen met de afvalophaling neem je contact 
op met Ivarem (www.ivarem.be, 0800 90 441). 
 
Afvalzakken 
Huisvuil- en pmd-zakken kan je kopen op de volgende 
plaatsen: 
•     onthaalbalie gemeentehuis; 
•     bibliotheek Leyland; 

•     supermarkt Spar Verhavert, Liersesteenweg 193; 
•     krantenwinkel 'Onder de Linde', Dorp 52; 
•     krantenwinkel 'Over de veiling', Mechelsesteen-

weg 115; 
•     supermarkt Spar, Mechelsesteenweg 324; 
•     supermarkt Delhaize, Leliestraat 59; 
•     supermarkt Carrefour Express,  
      Generaal Deschachtstraat 37; 
•     supermarkt Spar Express De Wissel, Dijk 4; 
•     Colruyt Sint-Katelijne-Waver, Putsesteenweg 87; 
•     Colruyt Mechelen, Liersesteenweg 351. 
 
Recyclagepark 
Dreefvelden 48 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
0800 90 441 (gratis infolijn) 
 
Openingsuren: 
Maandag 12.30 tot 18 uur 
Dinsdag 9 tot 18 uur 
Woensdag 9 tot 18 uur 
Donderdag gesloten 
Vrijdag 9 tot 18 uur 
Zaterdag 9 tot 15 uur 
 
Informatie over de sluitingsdagen vind je op  
www.ivarem.be. 
 
Glasbollen 
Je vindt de glasbollen op de volgende plaatsen: 
 
Centrum: 
•     Voorland (aan gemeentehuis); 
•     parking Duffelsesteenweg; 
•     Gen. Deschachtstraat (aan parking supermarkt); 
•     Leyland (parking bibliotheek); 
•     Station - Spoorweglei (hoek); 
•     Leliestraat - Berlaarbaan (parking supermarkt); 
 
Elzestraat: 
•     Clemenceaustraat (parking aan Sint-Michielsdo-

mein); 
•     Hoge Velden - Nachtegaalstraat; 
•     Groenstraat (Sint-Michielsdomein). 
 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver: 
•     Berlaarbaan - Patersweg (parking Hagelstein); 
•     Dijk (parking wissel); 
•     Wavervelden - Wandelstraat; 
•     Vinkenhofstraat - Wavervelden (parking); 
•     Schrans (parking voetbalveld). 
 
Pasbrug-Nieuwendijk: 
•     Borgersteinlei; 
•     IJzerenveld - Berlaarbaan (wissel). 
 
Is de glasbol vol? Bel dan naar het gratis nummer 
0800 90 441. 
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Kledingcontainers 
Nog draagbare kinder-, heren- en dameskledij, huis-
houdlinnen, beddengoed, nog draagbare schoenen 
(altijd per paar), handtassen en lederwaren kan je 
kwijt in kledingcontainers die je vindt op volgende 
plaatsen in onze gemeente. 
 
Centrum: 
•     Leyland; 
•     Lemanstraat - Voorland; 
•     Markt; 
•     Leliestraat. 
 
Elzestraat: 
•     Hoek Hogevelden - Nachtegaalstraat; 
•     hoek Clemenceaustraat - Ekelenhoek; 
•     Groenstraat 7; 
•     hoek Lange Zandstraat - Liersesteenweg; 
•     Stationsplein. 
 
Onze-Lieve-Vrouw-Waver: 
•     Schrans 15; 
•     Hoek Vinkenhofstraat - Wavervelden. 
 
Pasbrug-Nieuwendijk: 
•     hoek Borgersteinlei - Berkelei; 
•     Goede Herderlaan. 
 
Papier en karton 
De ophaling gebeurt huis-aan-huis. Voor de exacte 
data raadpleeg je de ophaalkalender. 
 
Grof huisvuil 
Dit huishoudelijk afval kan niet selectief ingezameld 
worden en is te groot voor de huisvuilzak. Grof vuil 
(maximum 75 kg/voorwerp) wordt enkel op aanvraag 
opgehaald. Aanvragen moeten ten laatste gebeuren 
op vrijdag voorafgaand aan de ophaling. Maak een af-
spraak via het gratis nummer 0800 90 411 (raadpleeg 
de ophaalkalender). 
 
Kringwinkel Cirkels 
In september 2022 opende de kringwinkel Cirkels zijn 
deuren in onze gemeente. Je vindt er tweedehands 
kledij, huisraad en speelgoed aan erg lage prijzen. Je 
kan in de kringwinkel ook terecht om zelf spullen te 
doneren en ze zo een tweede leven te geven. 
Leliestraat 78 in Sint-Katelijne-Waver 
03 866 17 07 - hallo@wijzijncirkels.be 
: www.wijzijncirkels.be 
 

Omgeving 
 
Composteren 
Je kan tegen een voordelige prijs een compostvat of -
bak aankopen. Compostbakken zijn handig voor gro-
tere tuinen. In de gemeente zijn compostmeesters 
actief. Zij kunnen je met raad en daad bijstaan.  
: www.skw.be/compostvat-bak 
: www.skw.be/compostmeesters 
 
Milieuhinder 
Dit kan een probleem van geluids-, geur-, stof- rook- 
of lichthinder zijn of een vermoeden dat de mense-
lijke gezondheid kan worden aangetast. In al deze ge-
vallen kan je een meldingingeven via www.skw.be of 
via de dienst omgeving. 
 
Algemeen meldpunt 's nachts of tijdens het weekend: 
015 30 73 53 (interventiedienst politie) 
Bij zeer ernstige, dringende feiten: 112 
Bij lozingen of brand: 100 
 
Subsidie regenwaterput en infiltratie- of 
buffervoorziening 
De Vlaamse overheid wil stimuleren dat hemelwater 
(regenwater) gebruikt wordt om toiletten door te 
spoelen, te poetsen, de wasmachine te laten draaien, 
… Daarom geeft onze gemeente een subsidie als je 
een regenwaterput installeert. Ook voor een infiltra-
tie- of buffervoorziening heb je recht op een subsidie. 
Zowel nieuwbouw als renovatie komen in aanmerking 
voor deze subsidie. 
De subsidie bedraagt 50 procent van de kostprijs van 
de installatie, met een maximum van 375 euro. De 
subsidie wordt slecht éénmaal per gebouw toege-
kend: ofwel voor een hemelwaterinstallatie ofwel 
voor een infiltratie- of buffervoorziening. 
: www.skw.be/subsidie-regenopslag 
 
Subsidie voor aanleg en beheer kleine 
landschapselementen 
Kleine landschapselementen zijn erg belangrijk voor 
het behoud van de natuur- en landschapswaarde in 
de gemeente. Wie kleine landschapselementen aan-
legt of beheert, kan hiervoor een subsidie aanvragen. 
Je kunt de subsie aanvragen als je hagen, heggen, 
houtkanten, houtwallen, hakhoutstoven in rijverband, 
bomenrijen, knotbomen aanlegt of beheert. Op  
voorwaarde dat deze gelegen zijn in groengebieden, 
bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkge-
bieden of agrarische gebieden. Ook voor natuurtech-
nische graafwerkzaamheden (o.a. het aanleggen en 
onderhouden van poelen en veedrinkputten) kun je 
een subsidie aanvragen. 
: www.skw.be/subsidie-kle 
 
Niet-gemeentelijke premies 
Ook heel wat andere instanties geven premies om 
energiezuinig (ver)bouwen aan te moedigen. Neem 
hiervoor een kijkje op www.vlaanderen.be/veka. 

Wonen en milieu
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Bouwen en verbouwen 
Wil je bouwen of verbouwen? Ben je van plan om be-
paalde werken uit te voeren, dan neem je best con-
tact op met de dienst omgeving. Zij zullen je graag 
verder helpen. 
 
Je kan bij de dienst terecht voor: 
•     algemene informatie; 
•     attesten en uittreksels (planologisch attest, ste-

denbouwkundig attest of uittreksel); 
•     informatie over ruimtelijke uitvoeringsplannen 

(RUP’s); 
•     (omgevings)vergunningen. 
 
Omgevingsvergunning 
De omgevingsvergunning vervangt en verenigt sinds 
2018 de stedenbouwkundige vergunning, de verka-
velingsvergunning en de milieuvergunning, de ver-
gunning voor vegetatiewijzigingen en de vergunning 
voor kleinhandelsvestigingen. De aanvragen worden 
ingediend bij één loket, het Omgevingsloket. Dat is ef-
ficiënter, bespaart tijd en leidt tot betere resultaten.  
 
Vooraleer je een aanvraag indient, kun je best eerst 
nagaan of je een vergunning nodig hebt. Voor  
sommige werken kan een melding of geldt mogelijk 
een vrijstelling. Meer info hierover vind je op 
www.omgevingsloketvlaanderen.be. Om zeker te zijn, 
neem je best altijd vooraf contact op met je ge-
meente. 

Kadaster 
Bij de dienst ruimtelijke ordening kan je terecht voor 
het vernemen van het kadastraal inkomen van je ei-
gendom of van een eigendom die je wenst te verwer-
ven. Ook gegevens over de oppervlakte en het 
kadasternummer, kan je hier verkrijgen. Gegevens 
over eigenaars van kadastrale percelen zijn tegen be-
taling op te vragen bij: 
 
AKRED 
Gewestelijke directie kadaster mutaties en schattin-
gen 
Italiëlei 4 bus 10 
2000 Antwerpen 
02 575 52 80 
dir.kad.antwerpen@minfin.fed.be 
financien.belgium.be/nl/particulieren/woning/kadaster 
 
Gemeentelijke Commissie voor  
Ruimtelijke Ordening (GECORO) 
De GECORO geeft advies aan het gemeentebestuur 
in verband met ruimtelijke planning. Dit houdt in dat 
adviezen gegeven worden over structuurplannen, 
ruimtelijke uitvoeringsplannen en mogelijk ook grote 
verkavelingsdossiers. 
 

Jonge ouders planten een geboorteboom in het geboortebos.
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Openbare werken 
 
Informatie wegenwerken 
Wil je op de hoogte blijven van de actuele wegenwer-
ken en evenementen die verkeershinder veroorza-
ken? Dat kan op verschillende manieren: 
•     schrijf je in voor de sms-dienst (zie pagina 20) 
•     schrijf je in voor de nieuwsbrief (zie pagina 20) 
•     surf naar www.skw.be/wegenwerken 
 
Meldingen 
Staat een straatnaambordje scheef, is er een put in 
het wegdek of zie je een sluikstort langs de kant van 
de weg? Doe dan een melding via het meldingenloket. 
Of kom langs in het gemeentehuis. 
: www.skw.be/melding 
 
Riolering 
Het rioleringsstelsel in onze gemeente wordt beheerd 
door Hidrorio. Voor alle vragen hierover neem je  
contact op met Hidrorio (riolering@pidpa.be of  
0800 90 300). 
 
Straatlampen 
Het gemeentebestuur staat niet in voor het onder-
houd van de openbare verlichting. Een defecte straat-
lamp kan je melden via: 
•     www.straatlampen.be  
•     078 35 35 00 
 

Inname openbare weg 
Voor alle innames van het openbaar domein, met of 
zonder parkeerverbod, moet je een vergunning aan-
vragen bij het gemeentebestuur.  
Bij een verhuis of het leveren/afhalen van goederen 
volstaat het aanvragen van een parkeerverbod. Dat is 
gratis. 
Als je bouwt of verbouwt, kan het nodig zijn om een 
deel van het openbaar domein te gebruiken. Bijvoor-
beeld om een container, kraan, stelling, machines, 
bouwmaterialen, werfwagen, werktuigen te plaatsen. 
De kostprijs is afhankelijk van de ingenomen opper-
vlakte en de voorziene duur van de inname. Het mi-
nimumbedrag voor elke inname van het openbaar 
domein bedraagt 20 euro. 
Doe jouw aanvraag minstens vijf dagen vooraf via de 
gemeentelijke website of in het gemeentehuis (op af-
spraak). Bij een aanvraag van minder dan vijf werkda-
gen vooraf geldt de spoedprocedure en wordt een 
bijkomende kost van 20 euro aangerekend. 
 
: www.skw.be/parkeerverbod-inname 
 
Aanpassingen aan inrichting van  
openbaar domein 
Wens je een aanpassing te laten doorvoeren aan het 
openbaar domein, bijvoorbeeld het verlagen van de 
boordsteen voor je eigendom, dan doe je eerst een aan-
vraag bij de dienst openbare werken. Een medewerker 
komt ter plaatse en maakt een kostenraming op en gaat 
na of een omgevingsvergunning nodig is. In een aantal 
gevallen dien je als aanvrager de kosten te dragen. In 
andere gevallen neemt de gemeente ze op zich. 
: www.skw.be/aanpassing-openbaar-domein 

Hondenlosloopzone Sint-Michielspark
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Dierenwelzijn 
 
Hondenlosloopzones 
In een hondenlosloopzone moeten honden vrij rond-
lopen en ravotten. In onze gemeente zijn er honden-
losloopzones op volgende plaatsen: 
•     in het park achter woonzorgcentrum Bosbeekhof 

(Wilsonstraat) 
•     langs Kruisweglei (naast de fietsverbinding rich-

ting Mechelbaan) 
•     aan Pasbrugbos (toegang via Hoeveweg) 
•     achter begraafplaats Elzestraat (toegang via Hoge 

Velden) 
•     in Sint-Michielspark (Groenstraat, rechts van het 

kasteel) 
: www.skw.be/hondenlosloopzones 
 
Hondenwandelroutes 
Sint-Katelijne-Waver telt een tiental hondenwandel-
routes, in elke kern minstens één. Met een grote lus 
door onze gemeente zijn ze met elkaar verbonden. 
Langs deze wandelroutes hebben we op regelmatige 
basis een hondenpoepbuis neergepoot. Je kan een 
kaart met de hondenwandelroutes ophalen in het ge-
meentehuis of downloaden op onze website. 
: www.skw.be/hondenwandelroutes 
 
Hondenpoepbuizen 
Hondenpoep op de stoep, op een grasveld, aan uw 
schoen, … niemand vindt dat leuk. Daarom voorziet 
het gemeentebestuur op tal van plaatsen in onze ge-
meente hondenpoepbuizen. In totaal staan er 32. Een 
overzicht van de locaties vind je op onze website. 
: www.skw.be/hondenpoep 
 
Honden aan de leiband 
Wanneer je met de hond gaat wandelen, moet je deze 
verplicht aan de leiband houden (artikel 7.2.2 van het 

politiereglement). Dit voor de veiligheid en het veilig-
heidsgevoel van wandelaars, fietsers en andere die-
ren. Deze regel geldt op het hele grondgebied, dus 
ook in bossen en natuurgebieden. Wil je je hond vrij 
laten lopen? Ga dan naar één van de hondenlosloop-
zones in onze gemeente. Dat zijn de enige plekken 
waar honden vrij mogen lopen. 
 
Subsidie voor bewoonde zwaluwnesten 
Broedt er een boerenzwaluw in je stal? Hangt er een 
bewoond huiszwaluwnest onder je dakgoot? Dan 
word je gastvrijheid beloond met een subsidie. Zowel 
de landbouwers als de eigenaars of huurders van hui-
zen in woonwijken komen in aanmerking voor deze 
subsidie. Je moet je aanvraag jaarlijks indienen voor 
30 juni.  
: www.skw.be/subsidie-zwaluwnesten 
 
Bij-zondere gemeente 
Alle bijen- en hommelsoorten hebben het moeilijk. Zij 
spelen nochtans een cruciale rol in het ecosysteem. 
Het gemeentebestuur ondersteunt deze onmisbare 
dieren zo veel als mogelijk: 
•     plaatsen bijenhotels; 
•     aanleg bijenvriendelijke planten- en bloemenwei-

des. 
 
Eikenprocessierupsen 
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlin-
der. De brandharen kunnen irritaties en allergische 
reacties veroorzaken. Als je eikenprocessierupsen op-
merkt op het openbaar domein, verwittig dan meteen 
de dienst dierenwelzijn. Bevinden de rupsen zich op 
privé-domein, neem dan contact op met een bestrij-
dingsfirma (niet met de brandweer). Bestrijd de rup-
sen niet zelf! Dit kan gevaarlijk zijn, zowel voor jou als 
voor je omgeving. 
: www.skw.be/eikenprocessierupsen

Hondenlosloopzone
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Ratten op openbaar domein 
Het gemeentebestuur bestrijdt ratten op openbaar 
domein. Denk je dat de ratten afkomstig zijn van een 
waterloop in de buurt? Neem dan contact op met de 
Vlaamse Milieumaatschappij  
•     www.vmm.be/contact 
•     bel gratis 1700 
 
Wespen 
De wesp is een natuurlijke insectenbestrijder en en-
kele van deze beestjes kunnen in slechts enkele uren 
tijd maar liefst duizenden muggen doen verdwijnen. 
Wij vragen je daarom om enkel actie te ondernemen 
indien je echt hinder ondervindt. Voor het verdelgen 
van wespennesten contacteer je de brandweer  
•     015 280 280  
•     www.brandweerzonerivierenland.be 
 
Sinds 2017 duikt in Vlaanderen de Aziatische hoor-
naar op. Deze invasieve exoot vormt een bedreiging 
voor honingbijen, wilde bijen en andere bestuivers. 
Wanneer je een Aziatische hoornaar opmerkt, meld 
je dat onmiddellijk via www.waarnemingen.be. Euro-
pese lidstaten zijn verplicht om de soort te vernieti-
gen. De Aziatische hoornaar is groter dan de gewone 
wesp, heeft een eerder zwart lichaam en gele poten.

Zwerfkatten 
Heb je een zwerfkat gezien? Meldt dit aan de dienst 
dierenwelzijn en Dierenbescherming Mechelen vzw 
(015 20 52 87). Zij steriliseren/castreren de katten en 
controleren ze op ziektes. Hierna worden ze weer uit-
gezet op dezelfde plaats waar ze werden gevangen.  
: www.skw.be/zwerfkatten 
 
Vuurwerk 
Om dieren niet aan het schrikken te brengen, is het 
in onze gemeente niet toegestaan om vuurwerk af te 
steken. Enkel in uitzonderlijke gevallen kan de burge-
meester toestemming voor vuurwerk verlenen. 
 

Ruiters langs het ruiterpad
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Dienst lokale economie 
 
Zowel nieuwe als bestaande ondernemingen kunnen 
bij de dienst lokale economie terecht met vragen. De 
coördinator lokale economie helpt zelfstandigen en 
bedrijfsleiders graag door hun dossier binnen ver-
schillende gemeentelijke diensten te coördineren of 
bij het zoeken naar een geschikte locatie, verschaft in-
formatie over bovengemeentelijke diensten en vakor-
ganisaties en volgt de actualiteit in verband met de 
wetgeving. 
 
De dienst lokale economie is het aanspreekpunt voor 
handelaars, horeca-uitbaters en dienstverleners, be-
drijfsleiders en land- en tuinbouwers. 
 
Je kan er onder andere terecht voor inlichtingen over: 
•     aanvraag standplaats ambulante handel (leurkaart); 
•     drankvergunning (tapvergunning); 
•     een eigen zaak opstarten; 
•     kansspelinrichting klasse III – vergunning C; 
•     locaties om te ondernemen; 
•     nachtwinkels; 
•     ondernemersloketten; 
•     openingsuren en wekelijkse rustdag; 
•     profielschets gemeente Sint-Katelijne-Waver; 
•     steunmaatregelen bij hinder openbare werken; 
•     vergunningen voor individueel bezoldigd perso-

nenvervoer (IBPV); 
•     verplichte verzekering burgerlijke aansprakelijk-

heid brand- en ontploffingsgevaar. 
 
Raadpleeg voor meer informatie www.skw.be of 
abonneer je op de nieuwsbrief van lokale economie 
via onze website. 
 

Vzw skwinkel 
 
Via de vzw skwinkel slaan het gemeentebestuur en de 
handelaars de handen in elkaar om van de gemeente 
een aangename winkelgemeente te maken. Ze orga-
niseren geregeld acties die het lokaal winkelen aan-
moedigen. 
 
Voorzitter: Liesbet Vleugels 
p.a. Lemanstraat 63 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
Centrummanager: Joeri Schepens 
 
p.a. Lemanstraat 63 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
0475 47 59 76 
centrummanager@skwinkel.be 
www.skwinkel.be 
 
 

Handelaarslijst 
 
Een overzicht van de handelaars in onze gemeente 
vind je op www.skwinkel.be. 
 

Skwinkelbon 
 
De skwinkelbon is een geschenkbon die je kan gebrui-
ken bij meer dan zestig handelaars in onze gemeente. 
Hij is het ideale geschenk bij tal van gelegenheden. Je 
kan de skwinkelbon aankopen in het gemeentehuis 
in de in de SkwinkelbonApp en www.skwinkel.be. Op 
deze website vind je ook een overzicht van de han-
delszaken waar je hem kan gebruiken. De skwinkel-
bon blijft geldig tot één jaar na aankoop. 
 
Bedrijventerreinen 
Antwerpsesteenweg 5,4 ha 
Berkenhoek 15,7 ha 
Dreefvelden 17 ha 
Veilingzone 114,7 ha 
Veiling-Zuid 55 ha agro-industrie 
 
 

Vlaams Agentschap  
Innoveren en Ondernemen 
 
Parkhuis 
Koningin Elisabethlei 18 
2018 Antwerpen 
0800 20 555 (ook WhatsApp) 
info@vlaio.be 
www.vlaio.be 
 

Unizo Antwerpen - Kempen 
 
03 213 92 50 
provincie.antwerpen@unizo.be 
www.unizo.be 
 

VOKA Mechelen - Kempen 
 
Onze-Lieve-Vrouwstraat 85 
2800 Mechelen 
015 45 10 20 
www.voka.be/mechelen-kempen 
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Zelfstandigen en onder- 
nemers in moeilijkheden 
 
Om zelfstandigen en ondernemers in moeilijkheden 
beter te kunnen helpen, werkt het gemeentebestuur 
samen met Dyzo. Deze adviesverlening en begelei-
ding aan ondernemers in moeilijkheden wordt ge-
steund door het Agentschap Ondernemen.  
 
Kun je hulp gebruiken? Neem dan contact met  
•     sociale dienst (015 30 69 40,  
      sociale.dienst@skw.be); 
•     Dyzo (0800 111 06, info@dyzo.be); 
•     Agentschap Innoveren en Ondernemen  
      (0800 20 555).

Land- en tuinbouw 
 
Meer dan veertig soorten groenten worden in Sint-
Katelijne-Waver in commerciële hoeveelheden ge-
kweekt. De talrijke serres vallen onmiddellijk op. 
BelOrta, voorheen de Mechelse Veilingen, is de groot-
ste coöperatieve groenteveiling van Europa. In Sint-
Katelijne-Waver bevinden zich bovendien: 
•     het Proefstation voor de Groenteteelt met weer-

station; 
•     de Frugro (een centrum voor distributie, export en 

import voor groenten en fruit); 
•     talrijke nevenbedrijven uit de tuinbouwsector. 
 

Sint-Michielsdomein
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Mobiliteit 
 
Parkings 
Onze gemeente beschikt over gratis parkeerterreinen 
op de volgende plaatsen: 
•     Centrum: Duffelsesteenweg, Markt, Vossevelden, 

Muislhoek, Leyland, Wilsonstraat, Stationsplein, 
Begoniastraat en Gelaagputten. 

•     Onze-Lieve-Vrouw-Waver: Vinkenhofstraat, Bruul-
tjeshoek, Schrans, Dijk ('de Wissel'), Bosstraat en 
Berlaarbaan. 

•     Pasbrug-Nieuwendijk: Borgersteinlei, kerk Goede 
Herder en Maanhoeveweg. 

•     Elzestraat: Nachtegaalstraat, Hoge Velden, Albert-
straat, Groenstraat, Bloemenveldweg, Hertstraat 
en Clemenceaustraat. 

 
Blauwe zone 
In de blauwe zones ben je verplicht om je parkeer-
schijf te gebruiken van maandag tot en met zaterdag 
van 8 tot 18 uur. De firma Apcoa parking nv voert van 
maandag tot en met zaterdag controles uit op het ge-
bruik van de parkeerschijf. De blauwe zones bevinden 
zich op volgende locaties: 
•     Zone Centrum 
•     Duffelsesteenweg vanaf Markt tot huisnummer 37 

en vanaf Markt tot huisnummer 34; 
•     Generaal Deschachtstraat: vanaf Markt tot huis-

nummer 15A en vanaf Markt tot huisnummer 32; 
•     Lemanstraat: helemaal; 
•     Markt op het plein; 
•     Stationsstraat: vanaf Markt tot huisnummer 34 en 

vanaf Markt tot huisnummer 45; 
•     Voorland met parkeerplaatsen aan het gemeente-

huis; 
•     parking Gloc ter hoogte van kleuterschool (maxi-

mum 30 minuten). 
•     Zone Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
      -     Bosstraat: vanaf Dorp tot Erfstraat; 
      -     parking WAVO (maximum 30 minuten); 
      -     Dorp: helemaal; 
      -     Molenstraat: vanaf Dorp tot woning met huis- 

      nummer 9 en vanaf Dorp tot huisnummer 16. 
•     Zone station 
      -     Stationsstraat vanaf huisnummer 295 tot 309  

      en aan huisnummer 330. 
•     Zone Pasbrug 
      -     Putsesteenweg: vanaf huisnummer 49 tot  

      huisnummer 79; 
      -     IJzerenveld ter hoogte van woning met huis- 

      nummer 110  met één parkeerplaats maxi- 
      mum 30 minuten. 

•     Zone Mechelsesteenweg 
      -     Mechelsesteenweg: vanaf huisnummer 113 tot  

      119. 
•     Zone Elzestraat 
      -     Clemenceaustraat: vanaf huisnummer 96 tot  

      160 en vanaf huisnummer 69 tot 137.  
: www.skw.be/blauwezone. 

Bewonerskaart 
Woon je in een zone van kort parkeren of een blauwe 
zone? Dan kun je een bewonerskaart aanvragen. 
Daarmee kun je altijd gratis parkeren op vrije parkeer-
plaatsen dichtbij je huis. Per woning kan je één bewo-
nerskaart aanvragen. Heb je meerdere wagens, dan 
kan je een tweede nummerplaat op de kaart laten re-
gistreren. De kostprijs bedraagt 25 euro per jaar en 
de bewonerskaart is geldig van 1 januari tot en met 
31 december. 
: www.skw.be/bewonerskaart 
 
Snelheidszones 
Onze gemeente is verdeeld in drie snelheidszones: 30 
- 50 - 70. Op een stuk van de R6 mag je 90 km/u. Hoe 
snel je waar mag rijden, vind je op onderstaande 
kaart. 
 

ANPR-camera’s 
ANPR is de afkorting van de Engelstalige term voor 
automatische nummerplaatherkenning. De camera's 
scannen de nummerplaten van alle voertuigen die 
passeren. ANPR-camera's bieden heel wat mogelijk-
heden: 
•     geseinde wagens eruit pikken in de strijd tegen 

rondtrekkende bendes; 
•     onverzekerde voertuigen of bestuurders met 

openstaande verkeersboetes opsporen; 
•     verkeersveiligheid verhogen door snelheid te 

meten tussen twee meetpunten; 
•     zwaar verkeer uit de dorpskernen houden. 
 
Locaties ANPR-camera’s met trajectcontrole: 
•     Berlaarbaan  
•     Lombaardstraat  
•     Walemstraat  
 
Locaties ANPR-camera’s met vrachtwagensluis: 
•     Borgersteinlei - IJzerenveld 
•     Bosstraat - Mechelbaan 
•     Stationstraat- Wilsonstraat - Lemanstraat - Duffel-

sesteenweg 
•     Walemstraat 
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Locaties ANPR-camera’s met toegangscontrole  
(+3,5 ton): 
•     Hertstraat 
 
Vrachtroutenetwerk 
Zwaar verkeer hoort niet thuis in dorpskernen en 
woonwijken. Daarom werkte de mobiliteitsraad een 
plan uit met vrachtroutes naar de drie bedrijventer-
reinen in onze gemeente en met gebieden waar een 
tonnagebeperking geldt. Voor landbouwvoertuigen, 
die niet op de R6 mogen, zijn alternatieve wegen 
voorzien. Je kan de kaart met het vrachtroutenetwerk 
en de bijhorende brochure (zowel in het Nederlands 
als in het Engels) downloaden op onze website.  
: www.skw.be/vrachtroutenetwerk 
 
Elektrische wagens 
In onze gemeente kan je je elektrische wagen opladen 
op volgende locaties: 
•     Voorland (parking aan gemeentehuis) 
•     Wilsonstraat (parking Huis van de Verenigingen) 
•     Dijk (parking Wissel) 
•     Bosstraat (parking Instituut van de Ursulinen) 
•     Borgersteinlei (parking kerkhof) 
•     IJzerenveld (parkeerstrook voor Borgerstein) 
•     Groenstraat (parking Sint-Michielspark) 
•     Hoge Velden (parking achter kerkhof) 
 
Er staan ook publiek toegankelijke laadpalen aan: 
•     Colruyt (Putsesteenweg 87) 
•     Delhaize (Leliestraat 59) 
•     BelOrta (Mechelsesteenweg, kruispunt met Kem-

penarenstraat) 
•     Architecten Gofflo (Stationstraat 20) 

•     Wynants en zonen (Dreefvelden 60) 
•     De Buurtkapper  (Bergstraat 34a) 
•     Greenyard (Drevendaal 1) 
•     Bejo Zaden (Berkenhoekstraat 6) 
 
Zelf een laadpaal aanvragen? 
Een elektrische wagen aangekocht, maar geen op-
laadmogelijkheid nabij? Je kan (onder bepaalde voor-
waarden) een laadpaal aanvragen via 
www.vlaanderen.be/laadpaal. 
 
Fietsbieb 
Bij de fietsbieb kunnen kinderen tot 12 jaar een fiets 
ontlenen. Het lidmaatschap bedraagt 20 euro per 
jaar. Je kunt zo vaak als je wilt wisselen van fiets. Wie 
een fiets schenkt, krijgt één jaar gratis lidmaatschap. 
De fietsbieb bevindt zich in twee containers op de 
parking aan residentie Offendonk (Den Haes 8A). 
: www.skw.be/fietsbieb 
 
Fiets graveren 
Wat als je fiets gestolen wordt? De meest efficiënte 
manier om een gevonden fiets terug bij zijn eigenaar 
te brengen, is wanneer deze gegraveerd is. De cijfer-
code zorgt ervoor dat de politie de fiets kan terugbe-
zorgen aan de rechtmatige eigenaar. Je kan je fiets 
gratis laten graveren in de gemeentelijke werkplaats. 
Dit is mogelijk tijdens de openingsuren van de werk-
plaats en nadat je een afspraak gemaakt hebt via 015 
21 56 10. Kom langs op het afgesproken tijdstip 
samen met je fiets, je rijksregisternummer en een 
(aankoop)bewijs dat het wel degelijk om jouw fiets 
gaat. 
 

Mobiliteit en veiligheid

Sla kweken langs de Pompeloerestraat
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Politie 
 
Hoofdkantoor politiezone Bodukap 
Berlaarbaan 227 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 56 51 00 
Noodnummer: 101 
Noodnummer gsm: 112 
zonaal.onthaal@politie-bodukap.be 
www.lokalepolitie.be/bodukap 
www.facebook.com/pzbodukap 
www.twitter.com/PZ_Bodukap 
 
Onze gemeente maakt deel uit van de politiezone Bo-
DuKaP, dit is de verzamelnaam voor de gemeenten: 
Bonheiden, Duffel, Sint-Katelijne-Waver en Putte. 
 
Je kan bij hen terecht met klachten, het aanvragen 
van attesten van verlies, en het verkrijgen van aller-
hande informatie. Ook buiten de openingsuren van 
het wijkbureel. Zij staan tevens in voor de doorverwij-
zing naar gespecialiseerde diensten. 
 
Wijkteam 
Lemanstraat 63 
2860 Sint-Katelijne-Waver 
015 30 55 80 
wijkwerking.sintkatelijnewaver@politie-bodukap.be 
www.lokalepolitie.be/bodukap 
 
Openingsuren (enkel na afspraak via bovenstaande 
contactgegevens): 
Maandag 9 tot 12 uur 
Dinsdag 9 tot 12 uur 18 tot 20 uur 
Woensdag 9 tot 12 uur 13.30 tot 16.30 uur 
Donderdag 9 tot 12 uur 
Vrijdag 9 tot 12 uur  
 
Coördinator van het wijkteam 
Steve Van der Veken  
0476 86 23 40 

Wijkagent Elzestraat (roze) 
Inspecteur Veerle Michiels 
0476 86 23 66 
Aardvelden, Abdijstraat, Agnes Haegenshof, Albert-
straat, Antwerpsesteenweg, Beukendreef, Bloemen-
veldweg, Bollekensstraat, Clemenceaustraat, 
Ekelenhoek, Esdoornstraat, Fermerijstraat, Fruiten-
borglei, Groenstraat, Heidestraat, Heisbroek, Heistuk-
ken, Hertstraat, Hogevelden, Irisstraat, Kalkoenstraat, 
Kanadastraat, Keizerstraat, Kievitstraat, Kuikenstraat, 
Lange Zandstraat, Liersesteenweg, Lindestraat, Lijs-
terstraat, Merelstraat, Midzelen, Molenvelden, Mus-
sepi, Nachtegaalstraat, Netestraat, Populierstraat, 
Rozendaalweg, Rozendael, Rozenhoutlei, Schouwvel-
den, Schriekhoeveweg, Sint-Michielsstraat, Spoorweg-
lei, Stadeyken, Van Reynegomstraat, Vermeulenstraat, 
Vlierstraat, Walemstraat, Zorgvliet, Zwaluwstraat 
 
Wijkagent Pasbrug-Nieuwendijk (oranje) 
Inspecteur Geert De Borgher 
0476 86 23 99 
Akelei, Aspergevelden, Berkelei, Berlaanbaan (1-155), 
Borgersteinlei, Dennestraat, Deudondreef, Donk, 
Drieraderstraat, Dijksteinlaan, Dijkstraat, Frans Ver-
schorenlaan, Goede Herderlaan, Hazelaarstraat, Hoe-
veweg, Hogerheide, Hoogland, IJzerenveld, Jozef Van 
Esschestraat, Kapelweg, Kasteellaan, Korte Mussepi, 
Kretenborg, Kriekenveld, Lagerheide, Lozenhoek, 
Maanhoeveweg, Mechelsesteenweg (vanaf 198-201), 
Meidoornstraat, Moermansstraat, Olmstraat, Oude-
straat, Putsesteenweg, Schorsemolenstraat, Sint-Li-
bertusstraat, Smalleweg, Stenemolenstraat, 
Tuinstraat, Valkstraat, Vijverstraat, Wilgestraat, Zand-
straat 
 
Wijkagent Centrum (geel) 
Inspecteur Stevie Van Ursel 
0476 86 24 40 
Auwelanden, Beatrijsstraat, Beekvelden, Begonia-
straat, Bredeheide, Binnenweg, Daliastraat, De Bille-
monstraat, Deegmortels, Den Rooi, De Raedtstraat, 
Drevendaal, Duffelstraat, Ernest Claesstraat, Fort, 
Fortsesteenweg, Generaal Deschachtstraat, Goorbos-
lei, Heidijk, Heisbroekweg, Hooghuisweg, Hoveniers-
straat, JP De Nayerlaan, Kardinaal Cardijstraat, 
Kastanjelei, Kempenarestraat, Kleistraat, Lambertus-
dreef, Leeuwerik-straat, Leyland, Otterbeekweg, Par-
sivalstraat, Peutersweg, Pleinstraat, 
Pompeloerestraat, Potputlei, Rozenstraat, Slekhoeve-
velden, Stationsplein, Stationsstraat, Strijbroek, Tul-
pestraat, Varestraat, Vestinglaan, Vlasputten, 
Vossevelden, Zonstraat 
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Wijkagent Centrum - Onze-Lieve-Vrouw-
Waver (groen) 
Inspecteur Lindsey Joiret 
0476 86 23 63 
Abeel, Baanvelden, Bemortel, Berlaarbaan (171-333), 
Borchtgrachtlei, Bosveld, Bosbeekweg, Brouwerijs-
traat, Cammaertsdreef, Den Haes, Dreefvelden, Dr. 
Laenenstraat, Donderheide, Duffelsesteenweg, Gast-
huisvelden, Gelaagputten, Hagelsteinweg, Hageweg, 
Halewijnstraat, Hondsbossen, Katelijnestraat, Kleuter-
straat, Kouter, Krekelenbergweg, Leliestraat, Lemans-
traat, Lintseheide, Lombaardstraat, Markt, 
Mechelsesteenweg (tot Putputlei), Muilshoek, Offen-
donkstraat, Patersweg, Reinaertstraat, Schuurvelden, 
Strikmolenweg, Voorland, Waterstraat, Waverstraat, 
Wilsonstraat 
Berlaarbaan (316-414a), Boshuislei, Felix Brouwerslei, 
Geleeg, Grensstraat, Houweikelei, Kerkhoflei, Kloos-
terlei, Kruisweglei, Schrans, Schranslei, Vinkenhof-
straat, Vossenberglei, Wandelstraat, Wavervelden, 
Waverlaan, Welvaartstraat 
 

Wijkagent Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
(blauw) 
Inspecteur Steven Denies 
0476 86 23 82 
Baronsdreef, Bergstraat, Berkenhoekstraat, Berlaar-
baan (132-314 + 414 tot einde + 335 tot einde), Boe-
kweitlaan, Bosstraat, Boterhoek, Dijk, Dorp, 
Duivelshoek, Erfstraat, Gerststraat, Haverstraat, Hei-
ken, Heivelden, Hoogstraat, Hulzen, IJzersteinlei, Ke-
gelshoeklaan, Kegelslei, Klavervelden, Klemlei, 
Koelarenvelden, Korenstraat, Kruisstraat, Leemstraat, 
Lemenhoekstraat, Mechelbaan, Molenlei, Molen-
straat, Nieuwstraat, Oude Bergstraat, Perelei, Prinsen-
straat, Rozenlaan, Scheerslei, Slameuterstraat, Spie, 
Steenputten, Torekensvelden, ’t Pleintje, Uilelei, Vlas-
straat, Wolvenstraat, Zoetewei 
 
De wijkinspecteurs staan in voor het oplossen van al-
lerlei samenlevingsproblemen in de wijken, zij geven 
informatie over onder andere inbraakpreventie, … 
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Buurtinformatienetwerk (BIN) 
In onze gemeente zijn momenteel negen BIN's en één 
BIN-Z actief. Een BIN is een samenwerkingsverband 
tussen de inwoners van een bepaalde wijk of buurt, 
de lokale politie en de lokale overheid. Het doel van 
een BIN is om het veiligheidsgevoel te verhogen en 
de criminaliteit in de buurt te verminderen. Dat door 
de samenhang te bevorderen, gepaste preventie-
maatregelen te promoten en een goede en tijdige 
communicatie tussen politie en de bewoners van de 
buurt mogelijk te maken.  
 
Hoe werkt een BIN? 
Zie je een verdachte situatie in je buurt? Dan bel je de 
politie en meld je wat je ziet. De politie gaat na wat er 
aan de hand is en verwittigt indien nodig de leden van 
de BIN met een telefonische bericht met eventueel 
een preventieve tip. De hele buurt voert de preven-
tieve tip uit (bijvoorbeeld lichten aansteken) en de po-
litie spoort de dader op. De politie geeft nadien 
informatie aan de BIN-leden. Ook zonder specifieke 
aanleiding stuurt de politie regelmatig concrete tips 
rond inbraakpreventie naar de leden. 
 
Overzicht BIN’s en contactpersonen 
•     Bermoorter: Veerle Schietecatte (veerleschiete-

catte@proximus.be) 
•     De Brug: Gudrun Van Hoof (gudje58@yahoo.com) 
•     Den Daak: Ivan Deleus (bin.dendaak@gmail.com) 
•     Dorpveld: Ward Liekens (ward.liekens@telenet.be) 
•     Elze: Patrick Daels (binelze@gmail.com) 

•     BIN-Z Elzestraat: Patrick Daels  
      (binelze@gmail.com) 
•     Fruytenborg: Dirk Goor  
      (bin.fruytenborgh@gmail.com) 
•     Hagelstein: Ben Boudewijns  
      (binhagelstein@gmail.com) 
•     Rozendaal: Patrick Luytens  
      (bin.rozendaal@gmail.com) 
•     Slameuter: Geert Vertommen  
      (geert.vertommen@telenet.be) 
•     Torekens: Jan de Kunst (jandekunst@gmail.com) 
•     Zuurbossen: Gerrit Vertommen en Luc Torfs 

(bin.zuurbossen@gmail.com) 
 
Een BIN-Z richt zich specifiek tot handelaars en on-
dernemers. BIN-Z Elzestraat omvat de handelaars van 
de hele kern Elzestraat. 
 
Werkingsgebieden 
De werkingsgebieden van de verschillende BIN’s vind 
je op onderstaande kaart. 
 
Lid worden 
Het lidmaatschap van een BIN is gratis. Je kunt je in-
schrijven via de gemeentelijke website. 
: www.skw.be/buurtinformatienetwerk 
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Verloren en gevonden voorwerpen 
Voorwerpen die je vindt (sleutels, portefeuille, …), kan 
je afgeven bij de politie of het gemeentehuis. Beide 
zullen onderzoeken of het materiaal geen deel uit-
maakt van een misdrijf. Zodra we dit kunnen uitslui-
ten, houdt de gemeente de voorwerpen gedurende 
zes maanden in bewaring.  
 

Brandweer 
 
Onze gemeente is lid van de brandweerzone Rivieren-
land. Bij een noodoproep rukt een ploeg uit vanuit de 
kazerne Mechelen. 
 
Plattebeekstraat 11 
2800 Mechelen 
015 28 02 80 
Noodnummer: 112 
info@bwzr.be 
www.brandweerzonerivierenland.be

Wachtdiensten 
 
De wachtdiensten zijn er voor dringende oproepen 
die niet kunnen wachten tot de normale dienstverle-
ning weer opent. 
 
Huisartsen 
Kernen Centrum, Elzestraat en Pasbrug-Nieuwendijk 
Huisartsenwachtpost regio Mechelen 
Liersesteenweg 435 (ingang naast spoed) 
2800 Mechelen 
1733 
www.wachtpostmechelen.be 
 
Kern Onze-Lieve-Vrouw-Waver 
Huisartsenwachtpost Regio Heist 
Mechelsesteenweg 70 
2220 Heist-op-den-Berg 
1733 
www.wachtpostheist.be 
 
De weekendwacht wordt verzekerd van vrijdagavond 
vanaf 19 uur tot maandagochtend 8 uur. De week-
wacht van 's avonds 19 uur tot 's morgens 8 uur. Op 
feestdagen is er een wachtdienst voorzien van 19 uur 
voor de feestdag tot 8 uur 's morgens na de feestdag. 
 

Vossenberglei
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Apothekers 
Apotheek van wacht 
0903 99 000 
www.apotheek.be 
 
Tandartsen 
De VVT-wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt in 
heel Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is 
enkel toegankelijk voor dringende gevallen en kan je 
dus enkel inroepen voor een noodbehandeling. 
Weekends en feestdagen tussen 9 en 18 uur 
0903 39 969 (1,50 euro per minuut) 
www.tandarts.be 
 

Openbaar vervoer 
 
De Lijn 
Lijnwinkel 
Stationsstraat (voor NMBS-station) 
2800 Mechelen 
De Lijn-info: 070 220 200 (0,30 euro per minuut) 
Openingstijden van de Lijnwinkel: 
Weekdagen 8 tot 18 uur 
zaterdag 8.10 tot 12 uur 13 tot 16 uur 
www.delijn.be 
Informatie over abonnementen:  
abonnementen@delijn.be 
 
Buzzy Pazz 
De gemeente Sint-Katelijne-Waver heeft met De Lijn 
een overeenkomst gesloten voor een tussenkomst in 
het abonnementsgeld voor inwoners tot en met 24 

jaar. Zij krijgen 50 procent korting op de Buzzy Pazz. 
De korting wordt automatisch afgetrokken van de 
kostprijs. Als je binnen hetzelfde gezin meerdere 
Buzzy Pazzen koopt met eenzelfde begindatum en 
geldigheidsperiode, krijg je van De Lijn gezinskorting. 
Op de tweede Buzzy Pazz krijg je dus een gezinskor-
ting van 20 procent en op het saldo daarvan de der-
debetalerkorting van 50 procent. Een derde en alle 
volgende Buzzy Pazzen met eenzelfde begindatum en 
geldigheidsperiode binnen hetzelfde gezin zijn gratis. 
Je moet hiervoor aan De Lijn een attest gezinssamen-
stelling bezorgen. Dit attest kan je aanvragen via het 
digitaal loket (www.skw.be). 
 
NMBS 
Het station van Sint-Katelijne-Waver ligt langs één van 
de belangrijkste treinverbindingen van ons land 
(Brussel-Antwerpen). De loketten in het station zijn 
gesloten. Je kan een treinticket kopen via een auto-
maat of op www.nmbs.be. 
 
Voor meer informatie over tarieven, dienstregeling en 
andere zaken kan je terecht bij het infokantoor, Stati-
onsstraat, 
2800 Mechelen, 015 40 20 40. 
Openingstijden: 
weekdagen 7 tot 18.15 uur 
weekend 8 tot 12 uur 12.30 tot 16 uur 
 
Parkeren aan station van Sint-Katelijne-Waver 
•     176 gratis parkeerplaatsen; 
•     vier plaatsen voor personen met een handicap; 
•     gratis fietsenstalling. 

Hooghuis


