Welkom in Aartselaar
Ben je nieuw in Aartselaar en je weg nog een beetje aan het zoeken?
Of woon je hier al lang maar heb je toch het gevoel dat de juiste diensten en adressen maar niet te vinden zijn wanneer je ze nodig hebt?
Dan biedt deze vierde editie van de infogids mogelijk een uitweg.
Als bestuur proberen we al zo veel mogelijk te informeren via de gemeentelijke website, sociale media en ons maandelijks informatieblad. Daarin
vind je heel wat informatie over de gemeentelijke dienstverlening, ons groot aanbod aan cultuur en sport(infrastructuur), het rijk Aartselaars ver
enigingsleven en hun activiteiten, beleidsbeslissingen, onze spraakmakende evenementen, het kwaliteitsvol scholenaanbod, onze wijken en wijkra
den, inspraakmogelijkheden, ….
Deze infogids vult het aanbod aan met relevante informatie zoals gegevens en adressen. Zo heb je die altijd bij de hand. Het geeft een mooi over
zicht van ons Aartselaars aanbod.
Je vindt hierin alle nodige contactgegevens van de mensen en diensten die jouw vragen kunnen beantwoorden en je kunnen helpen waar nodig.
Aarzel niet hen te contacteren. Ze zijn er voor jou.
Sophie De Wit
Burgemeester
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Aartselaar
in een notendop
•
•
•
•
•
•
•

Aantal inwoners: 14.454
Oppervlakte: 10,93 km² waarvan 1/3 wonen, 1/3 groen,
1/3 KMOzone en industrie
Nabijheid A12 en E19
9 bedrijventerreinen
Uitgebreid middenstandsaanbod en verenigingsleven
8 wijken
Zeer belastingvriendelijk

Colofon
Verantwoordelijke uitgever:
Sophie De Wit
p.a. Baron van Ertbornstraat 1 | 2630 Aartselaar
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:
Inforegio / Uitgeverij PUBLItouch bv
Stichelweg 11 | 3360 KorbeekLo
016 25 50 43 | www.inforegio.be
Foto’s:
Fotoclub Fodiac vzw, Mie De Backer, gemeente Aartselaar,
Nancy Verbeke
Voor de meest recente info kan je terecht op www.aartselaar.be
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Wie bestuurt je gemeente?
College van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen. De algemeen directeur van het lokaal be
stuur Aartselaar notuleert tijdens de zittingen.
Sophie De Wit, burgemeester (NVA)
Bevoegdheden:
Burgemeesterbevoegdheden, burgerlijke stand, ruim
telijke ordening, personeel
0477 35 33 15
sophie.dewit@aartselaar.be

Hilde Heyman, vijfde schepen (NVA)
Bevoegdheden:
Welzijn en sociaal beleid, gezinsbeleid, kinderopvang,
seniorenbeleid, woonbeleid + voorzitter van het Bij
zonder Comité voor de sociale dienst
0476 77 77 89
hilde.heyman@aartselaar.be

Mark Vanhecke, eerste schepen (NVA)
Bevoegdheden:
Onderwijs, Jeugd, Economie, Burgerparticipatie
0468 22 98 65
mark.vanhecke@aartselaar.be

Peter Van Mechelen, algemeen directeur
(nietstemgerechtigd lid)
03 870 16 04
peter.vanmechelen@aartselaar.be

Bart Lambrecht, tweede schepen (NVA)
Bevoegdheden:
mobiliteit, openbare werken, sport, communicatie en
dierenwelzijn
0474 30 11 86
bart.lambrecht@aartselaar.be
Eddy Vermoesen, derde schepen (NVA)
Bevoegdheden:
Cultuur en erfgoed, evenementen, financiën, patri
monium en wagenpark, ICT en digitalisering
0478 96 33 99
eddy.vermoesen@aartselaar.be
Hans Cops, vierde schepen (Groen)
Bevoegdheden:
Leefmilieu, energie, duurzaamheid, landbouw,
ontwikkelingssamenwerking, afvalbeleid, markten,
begraafplaats
0496 63 65 20
hans.cops@aartselaar.be
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Gemeente- en OCMW-raad
Er zijn zes politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad: NVA (13), Open VLD (3), NAP (3), Groen (2)
Vlaams Belang (1), Onafhankelijk (1).
De gemeente en OCWMraad bestaat naast de burgemeester en schepenen uit volgende raadsleden:
Anouk Beels (NVA)
Voorzitter
0477 28 11 22
anouk.beels@telenet.be

Yves Hullin (NVA)
0474 53 16 99
hulinvangeet@telenet.be

Paula De Leeuw (NVA)
0472 81 40 45
Pauladeleeuw@telenet.be

Joris De Bie (NVA)
0478 55 78 24
joris_debie@hotmail.com

Jan Van der Heyden (NVA)
0473 52 18 00
jan.van.der.heyden1@telenet.be

Guido D’Eer (NVA)
0486 06 37 07
guido.deer@gmail.com

Bart De Hertogh (NVA)
0485 69 48 21
nvabart@gmail.com

Kris Wils (NAP)
0473 97 00 99
kris.wils@hotmail.com

Rosanne De Gryse (NVA)
0479 67 22 99
rosannedg@hotmail.com

Rudy Siebens (NAP)
0474 37 74 90
rudy.siebens@telenet.be
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Lea Den Abt (NAP)
0476 24 48 08
Lea.den.abt@outlook.be

Nadine Francus (Open VLD)
0475 57 67 97
Nadine.Francus@easyfairs.com

Anse De Weerdt (Groen)
0471 82 06 91
anse.de.weerdt@gmail.com

Cristel Bal (Open VLD)
0485 92 41 99
cristel.bal@telenet.be

Mike Schuurmans (Vlaams Belang)
0485 71 72 94
mike.schuurmans@telenet.be

Marijke Vandebroeck (onafhankelijke)
0473 84 00 07
marijke.vandebroeck@origo.be

Glenn Anné (Open VLD)
0477 19 17 40
glenn.annewandelaer@telenet.be
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Bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD)
In dit Comité zetelen de voorzitter en 6 raadsleden. Zij nemen beslissingen rond steunaanvragen. Het Bijzonder Comité kent het recht van het be
staansminimum toe en zij spreken zich uit over alle individuele hulpaanvragen (financiële en sociale integratie).
Hilde Heyman (NVA)
Voorzitter
0476 77 77 89
hilde.heyman@aartselaar.be

Jos Schouteden (Groen)
josschouteden@skynet.be

Guido D’Eer (NVA)
0486 06 37 07
guido.deer@gmail.com

Rina Van De Weyer (NAP)
0479 69 40 26
rina.vandeweyer@ocmwaartselaar.be

Anouk Beels (NVA)
0477 28 11 22
anouk.beels@telenet.be

Caroline De Mesmaecker (Open VLD)
0474 38 01 42
caro8@skynet.be

Nicole Caremans (NVA)
0496 70 99 28
nicole.caremans@ocmwaartselaar.be
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Dienstverlening

8

Dienstverlening
Onthaal
Gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1
03 870 16 11 | onthaal@aartselaar.be
Openingsuren
elke werkdag van 9 tot 12 uur
maandagavond van 17.30 tot 20 uur
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
Het onthaal is je eerste aanspreekpunt in het gemeentehuis. Zit je met
een vraag die niet onder een specifieke bevoegdheid valt of weet je
niet bij wie je hiervoor terecht moet? Dan helpen de medewerkers van
het onthaal je graag verder.

Aan het onthaal van het gemeentehuis kan je terecht voor:
• afhalen van je reispas
• afhalen van je rijbewijs
• het maken van een afspraak met een van de diensten in het
gemeentehuis /sociaal huis
• het infoblad ‘Aartselaarinfo’
• de afvalkalender
• ‘Vergeet onze huisdieren nietsticker’ (info voor brandweer)
• allerhande aanvraagformulieren van de gemeentelijke diensten
• aanvraag ophalen van snoeisel
• aanvraag parkeerverbodsbordjes
• aanvraag ophalen grofvuil
• afspraak met de burgemeester
• kopen van rookmelders
Aanvraag parkeerverbod
Soms is het handig om een vrije brede doorgang in je straat te heb
ben: wanneer je gaat verhuizen, bij het plaatsen van een container…
Je kan dan een tijdelijk parkeerverbod aanvragen om er zeker van te
zijn dat niemand voor je deur parkeert. Je vraagt het verbod aan bij de
lokale politie. Zij maken een attest op. Hiermee ga je naar het onthaal
van het gemeentehuis. Je betaalt 25 euro voor de inname van het
openbaar domein. Dit is geen waarborg. Het onthaal geeft de gege
vens door aan de technische dienst, die de borden plaatst en terug op
haalt. Vanaf midden 2022 zal deze aanvraag digitaal kunnen verlopen
via de gemeentelijke website.
Aanvraag ophalen grofvuil
Grofvuil is restafval dat door zijn gewicht, aard of omvang niet in de
restafvalzak kan. Grofvuil wordt alleen op aanvraag en tegen betaling
(20 euro per inzamelbeurt) opgehaald. Je doet je aanvraag bij het ont
haal ten laatste om 12 uur op maandag voor de ophaaldag. Deze vind
je terug op je ophaalkalender. Ook afgedankte elektrische / elektroni
sche apparaten kan je laten ophalen.
Afspraak met de burgemeester
De burgemeester heeft geen vaste werkuren op het gemeentehuis.
Wil je burgemeester Sophie De Wit graag persoonlijk spreken? Dan
kan je je naam, telefoonnummer en waarover je het wil hebben door
geven aan de onthaalmedewerker in het gemeentehuis.
Deze zal jouw gegevens doorgeven aan de burgemeester, die jou dan
contacteert om een afspraak te maken.
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Burgerzaken
Gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1
03 870 16 11 | burgerzaken@aartselaar.be
De dienst burgerzaken werkt op afspraak.
Maak een afspraak via www.aartselaar.be/eenafspraakmaken of
03 870 16 11
elke werkdag van 9 tot 12 uur
maandagavond van 17.30 tot 20 uur
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur

KidsID
De kidsID is een identiteitsbewijs voor Belgische kinderen jonger dan
12 jaar. Alle gegevens van het kind staan op de kidsID. Ook de naam
van de ouders wordt vermeld. De gegevens zijn zichtbaar op de kaart
en staan opgeslagen op een elektronische chip.
Dit is geen verplichte kaart. Je krijgt niet automatisch een oproeping.
Toch is het aan te raden om een kidsID te hebben. Als je op vakantie
gaat is het een noodzakelijk reisdocument. Vraag tijdig je kidsID aan.
Zo vermijd je een dure spoedprocedure. Het duurt 2 à 3 weken alvo
rens de kidsID afgeleverd wordt. De KidsID is altijd drie jaar geldig.

De dienst burgerzaken bevindt zich op de benedenverdieping van het
gemeentehuis.

De ouder of persoon die het ouderlijk gezag uitoefent, doet samen
met het kind de aanvraag voor een kidsID. Het is noodzakelijk dat het
kind bij de aanvraag aanwezig is.

Met deze gemeentelijke dienst kom je het meest in contact. Dienst
burgerzaken houdt nauwkeurig alle gegevens bij van de inwoners van
Aartselaar. Vanaf je geboorte tot je oude dag, kan je er terecht. De drie
belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven worden hier geregi
streerd: geboorte, huwelijk en overlijden. Ook de voorbereiding,
organisatie en coördinatie van de verkiezingen gebeurt door deze
dienst.

Volgende documenten neem je mee:
• de elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de kidsID
aanvraagt
• eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder
of voogd is
• een recente, scherpe foto in kleur van het kind met witte
achtergrond

Bij dienst burgerzaken meld je je adreswijziging, haal je je identiteits
kaart af en vraag je een reispas aan. Verder kan je er terecht voor
attesten, uittreksels, verklaringen uit het bevolkingsregister en nog
een heleboel andere zaken.
De dienst burgerzaken heeft een zeer uitgebreid digitaal loket. Hier
door kan je heel wat van deze zaken van thuis uit regelen en hoef je
niet naar het gemeentehuis te komen.
Je vindt het digitaal loket op www.aartselaar.be/digitaalloket.

Na de aanvraag ontvang je via de post een PIN en PUK code.
Deze neem je mee als je de kidsID afhaalt.

Identiteitskaart (eID)
Vanaf 12 jaar krijg je een eID. Vanaf 15 jaar moet je je eID altijd op zak
hebben. Als je identiteitskaart vernieuwd moet worden, ontvang je
een oproepingskaart. Met deze kaart, de vermelde stukken en een
recente pasfoto kom je naar het loket. Twee tot drie weken na je
aanvraag, ontvang je thuis je PIN en PUK code. Dit betekent dat je
eID klaar ligt om af te halen op het gemeentehuis. Je haalt persoonlijk
je eID af en neemt je oude identiteitskaart mee, je PIN en PUK code
of een attest van verlies. Wie zelf niet kan komen, zorgt voor een
volmacht.

Reispas
Voor sommige reisbestemmingen volstaat een Belgische identiteits
kaart niet. Je hebt dan een reispas nodig. Met dit paspoort kan je naar
alle landen ter wereld reizen. Een reispas bevat naast de gegevens
over je identiteit en nationaliteit, je handtekening en je foto ook je
vingerafdrukken.
Het paspoort is:
• zeven jaar geldig voor volwassenen
• vijf jaar voor minderjarigen.
Tip: Vraag tijdig je reispas aan. Zo vermijd je de dure spoedprocedure.
Denk eraan, voor sommige landen heb je naast een paspoort ook een
visum nodig. Dit moet je aanvragen op de ambassade of het consulaat
van het land waar je heen gaat.
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Reistoestemming voor minderjarigen
(kan ook aangevraagd worden via www.aartselaar.be/digitaalloket)
Is je zoon of dochter geen 18 jaar, maar wil hij of zij graag op vakantie
naar het buitenland? Dan geef je als ouder hiervoor een reistoelating.
De ouder waar de minderjarige oﬃcieel bij woont, geeft hem of haar
de toestemming om alleen of in het gezelschap van iemand anders op
reis te gaan.

Uittreksel uit het bevolkingsregister
Bij de dienst burgerzaken kan je verschillende types van uittreksels uit
het bevolkingsregister gratis aanvragen:
• attest van gezinssamenstelling
• bewijs van woonst
• bewijs van leven
• bewijs van nationaliteit.

Rijbewijs
Het Europees rijbewijs is sinds 2013 in bankkaartmodel, zoals je eID.
Ben je geslaagd voor je praktisch rijexamen, neem dan volgende zaken
mee:
• je identiteitskaart
• je huidig of voorlopig rijbewijs
• het attest van slagen afgeleverd door het examencentrum

Het ziekenfonds, je verzekeringsinstelling, de rechtbank… kunnen je
vragen zo’n uittreksel te bezorgen. Je vraagt deze documenten recht
streeks aan via www.mijndossier.be of rechtstreeks aan het loket.

Opgelet: het rijbewijs heeft een geldigheidsduur van 10 jaar. Heb je
nog een papieren rijbewijs? Tot 2033 is dit nog geldig. Wil je al sneller
overschakelen? Meld je dan aan bij de dienst burgerzaken.
In alle EUlanden mag je de baan op met een gewoon Europees rijbe
wijs. In sommige landen buiten de EU heb je nood aan een internatio
naal rijbewijs. Om te weten welk rijbewijs je nodig hebt, raadpleeg je
de ambassade of het consulaat van het bestemmingsland.
Adreswijziging
Als je in Aartselaar komt wonen, geef je binnen de acht werkdagen je
adres aan bij de dienst burgerzaken. Verhuis je maar blijf je binnen de
gemeente, dan doe je dit ook. Een adreswijziging doorgeven is heel
simpel. Het kan via verschillende wegen:
• je komt langs bij de dienst burgerzaken
• Je geeft je adreswijziging schriftelijk door:
bevolking@aartselaar.be
• je gebruikt het formulier op www.aartselaar.be
Let op: pas als je definitief verhuisd bent, kan je een wijziging doen.
Verhuis je van Aartselaar naar een andere gemeente, dan doe je de
aangifte in het gemeentehuis van je nieuwe gemeente.
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Uittreksel uit het strafregister (bewijs van goed gedrag en zeden)
(Kan ook aangevraagd worden via www.aartselaar.be/digitaalloket)
Dit oﬃcieel document geeft een opsomming van eventuele gerechte
lijke veroordelingen uit je verleden. Er zijn drie soorten uittreksels.
Welk model heb je nodig?
• model 1: gewoon gebruik, standaarduittreksel
• model 2: wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit met min
derjarigen wenst uit te voeren. vb. opvoeding, psychomedische
sociale begeleiding kinderbescherming, animatie of begeleiding
van minderjarigen …
• model 3: wordt afgegeven aan iedereen die een activiteit wil uit
voeren waarvan de toegangs of uitoefeningsvoorwaarden wette
lijk vastgesteld zijn. vb. veiligheidsberoepen, vervoer van personen
of goederen, fiscale beroepen
Een uittreksel uit het strafregister vraag je persoonlijk aan via
www.aartselaar.be of aan het loket.

Dienst omgeving (milieu, ruimtelijke
ordening, lokale economie)
Gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1
03 870 16 11
milieu@aartselaar.be | ruimtelijkeordening@aartselaar.be
economie@aartselaar.be
De dienst omgeving werkt op afspraak.
Maak een afspraak via www.aartselaar.be/eenafspraakmaken of
03 870 16 11
elke werkdag van 9 tot 12 uur
maandagavond van 17.30 tot 20 uur
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
Ruimtelijke ordening
Ga je (ver)bouwen? Wil je plannen van een verkaveling inzien? Heb je
hulp nodig bij het indienen van een digitale omgevingsvergunning?
Met vragen over bouwen en vergunningen kan je bij de dienst omge
ving terecht.
Milieu
Binnen de dienst omgeving kan je terecht met milieu gerelateerde vra
gen over omgevingsvergunningen en meldingen. Ook voor aanvragen
van vellen van bomen kan je bij deze dienst terecht. Deze dienst infor
meert de inwoners over milieuthema’s, de vuilophaling, composteren
en milieusubsidies.
Lokale economie
De dienst lokale economie is het aanspreekpunt voor ondernemers in
Aartselaar. De dienst bouwt de samenwerking uit tussen KMO’s,
de middenstand en het gemeentebestuur. Wie een drankvergunning
nodig heeft of een plaats op de kermis wil, neemt contact op met deze
dienst.

Infopunt Toerisme
Onthaal gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1
03 870 16 11 | onthaal@aartselaar.be
www.toerismezuidrand.be
Openingsuren
elke werkdag van 9 tot 12 uur
maandagavond van 17.30 tot 20 uur
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
Aan het onthaal van het gemeentehuis kan je terecht voor verschil
lende (betalende en gratis) fiets en wandelfolders uit de Zuidrand.
De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen
zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint
en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze
werkt aan projecten op het snijvlak van natuur, landbouw en land
schapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbeleving.

Communicatiedienst
Gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1
03 870 16 11 | info@aartselaar.be
De communicatiedienst werkt op afspraak.
Maak een afspraak via www.aartselaar.be/eenafspraakmaken of 03
870 16 11
elke werkdag van 9 tot 12 uur
maandagavond van 17.30 tot 20 uur
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur
De communicatiedienst vind je op het gelijkvloers in het gemeente
huis. De dienst informeert over de besluiten van het gemeentebe
stuur, werkzaamheden, evenementen en:
• maakt het gemeentelijk infoblad ‘Aartselaarinfo’
• onderhoudt de gemeentelijke website en social media
• organiseert gemeentelijke evenementen
• update de elektronische infoborden
Wil jouw vereniging graag gebruik maken van de gemeentelijke
kanalen om info te verspreiden, stuur dan een mailtje naar
onthaal@aartselaar.be.
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Dienst Financiën

Secretariaat

Gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1
03 870 16 31 | facturatie@aartselaar.be

Gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1
03 870 16 11 | info@aartselaar.be

Openingsuren
Op afspraak (via het onthaal van het gemeentehuis of via 03 870 16 11).
Je kan ze wel steeds telefonisch bereiken tijdens de kantooruren.

Openingsuren
elke werkdag van 8.30 tot 12 uur
maandagavond van 17.30 tot 20 uur
woensdagnamiddag van 14 tot 16 uur

Financieel directeur: Robert Verstraeten
De financiële dienst zorgt voor het opstellen van de financiële meer
jarenplanning.
Alle in en uitgaande facturen worden behandeld door deze dienst,
alsook een aantal verzekeringen (brand, auto en hospitalisatieverze
kering personeel).
Inwoners met vragen over de lokale belastingen, kunnen zich wenden
tot de financiële dienst.

Algemeen directeur: Peter Van Mechelen
De algemeen directeur staat in voor de algemene leiding van de dien
sten van de gemeente en van de diensten van het openbaar centrum
voor maatschappelijk welzijn.
Hij staat aan het hoofd van het personeel van de gemeente en van het
openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en hij is bevoegd voor
het dagelijkse personeelsbeheer.
De belangrijkste opdracht van het secretariaat is het voorbereiden en
het verwerken van beslissingen van de gemeenteraad en het college
van burgemeester en schepenen. Verder coördineert het secretariaat
ook de briefwisseling van het gemeentehuis.
Ombudsdienst: klachtenbehandeling
De gemeente beschikt niet over een ombudsdienst. Er is wel een
klachtenmeldpunt i.v.m. de gemeentelijke dienstverlening bij de alge
meen directeur.

Personeelsdienst
Gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1
03 870 16 07 | personeel@aartselaar.be
De personeelsdienst staat in voor de uitbouw, coaching en opvolging
van een modern, samenhangend en geïntegreerd personeel en orga
nisatiebeleid. Verder staat de personeelsdienst ook in voor alle perso
neelsaangelegenheden van de verschillende gemeentelijke diensten
(aanwerving, vorming en opleiding, tijdsregistratie, invullen sociale
documenten tbv het personeel, pensioensaanvragen statutair personeel,
RSZaangiften).
Je kan er ook terecht voor alle info over openstaande vacatures bij de
gemeente.
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Technische dienst
Technisch Centrum
Oudestraat 8
03 887 84 76 | magazijn@aartselaar.be

Meldingen
Is het wegdek in je straat beschadigd? Staat er sluikstort in je wijk?
Meld het! Op www.aartselaar.be vind je de gele knop ‘Iets melden’.
Via deze weg geef je problemen makkelijk door aan de gemeente.
Defecte straatverlichting meld je via www.straatlampen.be

De dienst gebouwen onderhoudt de gebouwen die eigendom zijn van
de gemeente.

Feestje op komst? Maak gebruik van de uitleendienst
Het gemeentebestuur stelt gemeentelijk materiaal ter beschikking dat
kan ontleend worden aan Aartselaarse
• verenigingen
• organisatoren van straat en buurtfeesten
• wijkraden en adviesraden
• kunstenaars en artiesten opgenomen in de database Cultuurdienst
voor hun culturele activiteiten
• organisatoren die gemeentelijke projectsubsidies ontvangen voor
hun activiteit
• woonzorgcentra
• gemeentepersoneel
• scholen
• Sociaal Huis
• Kerkfabriek
• Ondernemers en handelsondernemingen
Tegen voordelige tarieven ontleen je onder meer tafels, stoelen, nadar
hekken, podium, vlaggenmasten en vlaggen, tentoonstellingspanelen…

De technische dienst staat ook in voor het wagenpark. Voor de aan
planting van de groene zones zorgt de groendienst.
Deze dienst onderhoudt het gemeentepark Solhof, het kerkhof, de
pleintjes... Bovendien veegt deze dienst goten en straten, reinigt ze de
rioolputjes en rukt ze uit voor de bestrijding van sneeuw en ijzel.

Het gemeentelijk feestmateriaal vraag je minstens 1 maand op voor
hand aan via www.aartselaar.be (gele knop ‘feestmateriaal ontlenen’).
Nadien ontvang je een mail waarin staat of het aangevraagde materi
aal al dan niet beschikbaar is. De technische dienst levert het materi
aal en komt het ook terug ophalen.

Openingsuren
Elke werkdag van 8.30 tot 12 uur en van 12.30 tot 15.30 uur
De technische dienst is een van de omvangrijkste diensten van het
gemeentebestuur.
De wegendienst staat in voor het onderhoud van de voetpaden en de
heraanleg van voetpaden in eigen beheer. Zij voeren ook kleine asfalt
en betonherstellingen uit aan de gemeentewegen. De A12 en N177
worden onderhouden door het Agentschap Wegen en Verkeer van de
Vlaamse overheid.
Wie informatie wenst over openbare werken, is hier ook aan het juiste
adres.

Labelen van fietsen
Je kan je fiets laten labelen met je rijksregisternummer. Dit biedt geen
garantie tegen diefstal, maar vergroot bij diefstal wel de kans dat de
politie je fiets kan opsporen en terugbezorgen.
Ben je je fiets kwijt en was hij nog niet gelabeld? Kijk dan eens op
www.gevondenfietsen.be.
Om een afspraak te maken om je fiets te laten labelen, bel je naar
03 887 84 76
Vermeld altijd je naam, adres, telefoonnummer en rijksregisternummer.
Je kan ook het online formulier invullen op www.aartselaar.be/labe
lenvanfietsen2
Is de fiets die je wilt laten labelen een tweedehandsfiets die al geregi
streerd is, dan breng je ook een aankoopbewijs of een bewijs van
overdracht mee.
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Cultuurdienst
CC ’t Aambeeld
della Faillelaan 34
03 877 28 75 | cultuur@aartselaar.be
www.cultureelcentrumaartselaar.be
Facebook: Cultureel Centrum Aartselaar
Openingsuren
maandag tot vrijdag van 8.30 tot 12.30 uur
De Cultuurdienst is verantwoordelijk voor de gemeentelijke culturele
activiteiten. Deze dienst ondersteunt en coördineert het culturele
leven in de gemeente in samenspraak met de verenigingen, de
culturele raad, de bibliotheek, de jeugddienst, het gemeentebestuur
en andere lokale cultuurpartners.
De Cultuurdienst staat ook in voor de exploitatie van CC 't Aambeeld
en neemt het secretariaat waar van de gemeentelijke cultuurraad, de
beheerraad van het cultureel centrum en van de Programmatie vzw
Cultureel Centrum Aartselaar (ProCC vzw  Aartselaar).
Elke dag iets op de cultuuragenda
Het Cultureel Centrum Aartselaar (ProCC vzw) en de Bib bieden elk
jaar een ruim eigen podiumaanbod aan. Theater, muziek en humor
zijn de rode draad doorheen de dag en avondprogrammatie. Elk sei
zoen staat er heel wat talent in CC ‘t Aambeeld. Ook voor de aller
kleinsten heeft het Cultureel Centrum Aartselaar heel wat in petto.
Kortom, voor ieder wat wils!
Voor wie zijn kennis wilt verruimen, ontwikkelen het Cultureel
Centrum en de bibliotheek ook een uitgebreid educatief aanbod van
cursussen en workshops voor jong en oud.

De agenda van het cultureel seizoen vind je terug in de seizoensbro
chure. Deze kan je ophalen in het gemeentehuis, Bib of CC ‘t Aam
beeld. Een volledig overzicht van alle activiteiten vind je ook op
www.cultureelcentrumaartselaar.be
Event organiseren in CC ’t Aambeeld / Chalet De Hamer /
Refter en Turnzaal Cade
CC ’t Aambeeld kan door iedereen gehuurd worden, ongeacht of de
huurder een vereniging, firma of privépersoon is.
Geïnteresseerd? Je vindt alle beschikbaarheden via
www.aartselaar.be/eenzaalreserven. Wie de foyer en polyvalente
zaal huurt, kan rekenen op ondersteuning van één technieker.
Organisatoren van activiteiten in CC ’t Aambeeld kunnen voor hun
ticketverkoop en online promotie ook beroep doen op de Cultuur
dienst en gebruik maken van de bestaande webshop. Hieraan is wel
een kleine kost verbonden. De medewerkers van de cultuurdienst
overlopen met jou graag de mogelijkheden.
Erkende verenigingen kunnen voor hun activiteiten, repetities & verga
deringen ook terecht in Chalet De Hamer en refter/turnzaal Cade
(della Faillelaan). Deze lokalen zijn ook te reserveren via de cultuur
dienst.
Een blik op het verleden
De cultuurdienst coördineert de lokale erfgoedwerking. Ze organiseert
o.a. lokale activiteiten op Erfgoed & Open Monumenten Dag en ont
wikkelt een lokale erfgoedhoek in de Bib. Voor alle erfgoedactiviteiten
werkt de cultuurdienst nauw samen met de Heemkundige Kring Aart
selaar en met de intergemeentelijk projectvereniging rond Erfgoed
dag.
Verder kun je op de cultuurdienst nog terecht voor:
• gemeentelijke ondersteuning voor culturele organisatoren
• culturele subsidies
• werkingssubsidies verenigingen
• culturele projectsubsidies voor verenigingen en individuele
inwoners
• logistieke ondersteuning voor verenigingen
• advies en begeleiding van culturele projecten
• reservaties groepsbezoeken 'Molen van 't Heiken'
• informatie over de gemeentelijke cultuurraad, de culturele vereni
gingen en diverse gemeentelijke activiteiten en feestelijkheden
• vrijwilligerswerking gemeenschapscentrum (vzw ProCC Aartselaar)
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Meer bib met je persoonlijk profiel
Heb je al een profiel aangemaakt via de bibliotheekwebsite?
Met deze registratie krijg je toegang tot een persoonlijk ‘Bibliotheek pro
fiel’. Je kan thuis online reserveren, verlengen of gewoonweg kijken wat
er op je kaart staat. Ben je soms het overzicht kwijt van de kinderkaarten
in je gezin? Geen probleem, je kan ze nu koppelen aan jouw lenerskaart.
Met een actief lidmaatschap in de bib kan je ebooks of fundels
downloaden.
Ontvang je graag leestips op maat dan activeer je dan de ‘leestipper’ app.
Volg je graag alle nieuws over je vereniging of je sportclub op, surf
dan naar www.aartselaar.bibliotheek.be en klik op het digitale kran
tenarchief. Via je bibliotheekprofiel kan je het volledige artikel lezen.
Nog meer weten? Een handige brochure van alle digitale tools gekop
peld aan je lidmaatschap kan je ophalen aan de balie in de Bib.

Bibliotheek
della Faillelaan 32
03 870 80 30 | bibliotheek@aartselaar.be
Website: aartselaar.bibliotheek.be
Facebook: Bibliotheek Aartselaar
Instagram: Bibliotheek Aartselaar
Openingsuren
maandag van 9.30 tot 12.30 uur en van 14 tot 20 uur
dinsdag, woensdag en donderdag van 9.30 tot 12.30 uur en van
14 tot 18 uur
vrijdag en zaterdag van 9.30 tot 12.30 uur
In de bibliotheek kan je terecht met vragen over kennis, cultuur, infor
matie en ontspanning. Voor het ontlenen van materialen betaal je
jaarlijks 5 euro.
De tijd dat je enkel boeken ontleende in de Bib, is al lang voorbij.
Naast romans en informatieve boeken kan je er ook tijdschriften,
strips, vertelplaten, luisterboeken, cd's, dvd’s en Taalpunt vinden.
Zowel voor jongeren als volwassenen is er voor elk wat te vinden tus
sen de rekken. Met een limiet van 20 stuks op je kaart moet je geen
moeilijke keuzes maken, je neemt mee wat je interesseert.
In de Bib kan je rustige plekjes vinden om een tijdschrift of de krant te
lezen, maar ook plekjes om gezellig te praten, zoals in het leescafé of
de leestuin. Het leescafé is de uitgelezen plek om een tentoonstelling
te organiseren.
Meer cultuur en workshops
Het ontspannende en educatieve aanbod kreeg een extra stimulans
door de samenwerking met de cultuurdienst. Van de cultuurprogram
matie kan je ook tickets verkrijgen aan de infobalie in de bibliotheek.
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Meer Bib meer Beleven
De bib van Aartselaar maakt sinds oktober 2021 deel uit van een inter
gemeentelijke samenwerking van bibliotheken.
Door lid te zijn in de bib van Aartselaar kan je ook materialen ontlenen in
de bibliotheek van Hove, Kontich, Lint, Edegem, Boechout en Mortsel.
Bibkwintet biedt een gezamenlijk lidmaatschap en gebruikersregle
ment aan. In de zeven bibliotheken gelden dezelfde spelregels.
Zo krijg je toegang tot een collectie van meer dan 275.000 materialen
en een bibliotheekwerking die 7 dagen op 7 open is.
Ontdek nog meer op bibkwintet.bibliotheek.be.
Van harte welkom als lener, als bezoeker van de tentoonstelling of als
deelnemer aan een activiteit of een evenement.

Sportdienst
Sportcentrum ‘De Ark’ | Kleistraat 204 (gelijkvloers van het zwembad)
03 870 50 30 | sport@aartselaar.be
Facebook: Sportdienst Aartselaar
Instagram: Sportdienst Aartselaar
Aartselaar is een sportieve gemeente. De sportdienst is het eerste
aanspreekpunt voor sportievelingen in Aartselaar. De sportdienst zet
het sportbeleid om in de praktijk en staat onder andere in voor sport
promotie en voor het beheer van de gemeentelijke sportinfrastruc
tuur, zowel binnen als buiten.
Met een ruim aanbod aan activiteiten en kwalitatieve sportinfrastruc
tuur wil de sportdienst zoveel mogelijk mensen laten sporten en aan
zetten tot sport.

Waarvoor kan je bij ons terecht?
• sportmogelijkheden in Aartselaar
• sportinfrastructuur
• zwembad (zie ook vrijetijd en recreatie)
• sportinitiatieven
• sportkampen
• lessenreeksen
• erkenning als sportvereniging
• subsidiëring van sportverenigingen
• Gsport

Sociale dienst

Jeugddienst

Je kan er met alle vragen over sociale dienstverlening terecht. Zij zul
len je ofwel zelf verder helpen of doorverwijzen naar gespecialiseerde
instanties.

Sportcentrum De Ark
Kleistraat 204 (‘t Sportzicht)
03 870 50 32 | jeugd@aartselaar.be
Facebook: Aartselaar Jeugddienst
De jeugddienst organiseert veel activiteiten, zit met jongeren rond de
tafel, … en is dan ook regelmatig buitenshuis. Wil je iets afgeven of
een medewerker spreken? Check dan vooraf of er iemand aanwezig is.
Ook afspreken buiten de openingsuren is mogelijk.
De jeugddienst houdt zich bezig met kinderen en jongeren en alles
wat hen interesseert of aanbelangt: speelruimte, fuiven, jeugdwerk,
inspraak, vrije tijd…
De jeugddienst is het aanspreekpunt voor jongeren in de gemeente,
ondersteunt de lokale jeugdverenigingen en zorgt dat de jeugd vol
doende inspraak heeft via de jeugdraad en kindergemeenteraad.
Daarnaast organiseert de jeugddienst de speelplein, grabbelpas en
tienerwerking tijdens de vakanties, de buitenspeeldag en vormings
projecten voor jongeren.

Sociaal Huis
Kapellestraat 136
03 870 58 70
Alle diensten werken op afspraak. Een afspraak maak je via www.aart
selaar.be/eenafspraakmaken of via 03 870 58 70
Maandag van 9 tot 11 uur en van 18 tot 19.30 uur
Woensdag van 14 tot 15.30 uur
Donderdag en vrijdag van 9 tot 11 uur

Psychosociale hulp
Op woensdagvoormiddag kan je in het Sociaal Huis ook terecht voor
psychosociale hulp als je bent doorverwezen door de sociale dienst.
Vervoer
Er wordt door het Sociaal Huis vervoer aangeboden voor mensen met
een beperkte mobiliteit en met een bescheiden inkomen. Deze dienst
verlening wordt in twee vormen aangeboden.
1. Minder mobiele centrale (MMC)
waar vrijwilligers mensen met een beperkte mobiliteit thuis
komen ophalen en naar de plaats van bestemming brengen.
De aanvragen gebeuren via het Sociaal Huis.
2. Zittend rolwagen vervoer, waar in samenwerking met Vlotter
mensen in een rolstoel in een aangepast voertuig naar de plaats
van bestemming gebracht worden.
Deze aanvragen gebeuren rechtstreeks bij Rolkar Rivierenland op
03 843 39 12 of via permanentie@vlotter.be
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Vlotter is een sociale onderneming met meer dan 400 medewerkers.
Het bestaat uit 5 onderdelen: maakbedrijf, facilities, welzijn, thuiszorg
en vervoer. Vlotter is ontstaan uit een samenwerking tussen de ge
meenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Rumst.
Info: www.vlotter.be
Leefloon
Mensen die een leefloon genieten en die in staat zijn om te werken,
krijgen ondersteuning van de sociale dienst om een tijdelijke werk
ervaring op te doen. Door de trajectbegeleiding van Vlotter worden ze
geactiveerd via tewerkstelling in het kader van eerste werkervaring.
De plaats van de tewerkstelling wordt via de trajectbegeleiding
bepaald in samenspraak met de betrokkenen.
Budgetmeter
Als je een budgetmeter gebruikt voor gas en/ of elektriciteit kan je in
het Sociaal Huis terecht voor het opladen van je kaart.

Dienst Personen met een handicap
Sociaal Huis
Kapellestraat 136
03 870 58 70
Openingsuren:
Maandag van 9 tot 11 uur en van 18 tot 19.30 uur
Vrijdag van 9 tot 11 uur
Dienst personen met een handicap helpt je verder met aanvragen bij
verschillende overheidsinstanties of ondersteuning.
Personen met een handicap die een beslissing van de FOD sociale ze
kerheid hebben ontvangen dat de handicap erkend is, kunnen deze
beslissing gebruiken om sociale en fiscale voordelen aan te vragen.
Het soort voordeel is afhankelijk van de puntenscore die men heeft,
en van het inkomen.
De FOD sociale zekerheid kent onder andere volgende tegemoet
komingen toe:
de inkomensvervangende tegemoetkoming
Je kan deze tegemoetkoming aanvragen als door de handicap de in
komsten nog maar 1/3 bedragen van wat een gezond persoon zou
verdienen op de algemene arbeidsmarkt. Op het ogenblik van de
aanvraag moet je tussen de 20 en 65 jaar oud zijn.

de integratietegemoetkoming
Je kan deze tegemoetkoming aanvragen als door de handicap de
zelfredzaamheid vermindert en je daarvoor bijkomende kosten moet
maken. Op het ogenblik van de aanvraag moet je tussen de 20 en
65 jaar oud zijn.
de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden
Je kan deze tegemoetkoming aanvragen als door de handicap de
zelfredzaamheid vermindert en je daarvoor bijkomende kosten moet
maken. Op het ogenblik van de aanvraag ben je ouder dan 65 jaar.

Juridische dienst
Sociaal Huis
Kapellestraat 136
03 870 58 70
Openingsuren:
Maandagvoormiddag en donderdagvoormiddag op afspraak
De juridische dienst geeft gratis en anoniem juridisch advies.
Dat kan gaan over
• Huurproblemen
• Vragen over een erfenis
• Ruzie over de echtscheiding

Proeftuinen
Gezinnen of personen die naar België migreren moeten een inburge
ringstraject volgen. Het doel daarvan is hen zelfredzaam te maken en
hen de kans te geven om volwaardig deel te nemen aan de samenle
ving. Het huidige inburgeringstraject bestaat uit drie pijlers:
1. lessen Nederlands;
2. maatschappelijke oriëntatie;
3. trajectbegeleiding (begeleiding naar werk, verdere studies...).
Daar komt nu een vierde pijler bij. De inburgeraar krijgt een bijkomend
traject op maat om zijn/haar sociaal netwerk en participatie te verster
ken. Er ontstaan ‘proeftuinen’ om deze vierde pijler uit te werken. In
een Proeftuin worden anderstalige nieuwkomers ‘warm onthaald’ en
hen wegwijs gemaakt in onze gemeente. Aartselaar werkt hiervoor
samen met de Rupelgemeenten. Concreet in onze gemeente proberen
we nieuwe inburgeraars te ondersteunen in twee projecten die nauw
met elkaar verbonden zijn: Babbelkousje en Babbelplus.
In Babbelkousje zijn kinderen uit anderstalige gezinnen op zaterdag
ochtend welkom om samen met hun ouders en een groep vrijwilligers
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te spelen, te knutselen, verhalen te lezen of een uitstap te maken. Kin
deren ontmoeten andere kinderen en krijgen nieuwe impulsen rond
spelaanbod. Er wordt op een spontane en speelse manier ingezet op
uitbreiding van hun woordenschat. Ook ouders worden betrokken bij
de activiteiten. Zo wordt ook hun taal uitgebreid en ontdekken ze spel
materiaal, activiteiten, mogelijkheden op vlak van vrije tijd voor hun
kinderen / hun gezin…..
Het aanbod is erg laagdrempelig. We zorgen ervoor dat ouders en kin
deren zich thuis voelen en op verhaal komen met de nodige onder
steuning. Ouders kunnen ook info vragen over thema’s die hen bezig
houden. Dit project startte in juni 2020. Elke eerste en derde zaterdag
van de maand wordt er een activiteit voorzien.
In Babbelplus ligt de focus op integratie in de eigen gemeente door
uitstappen naar plaatselijke diensten, organisaties, verenigingen,…
Anderstalige nieuwkomers krijgen zo de kans elkaar en de gemeente
te leren kennen. Door als groep naar verschillende organisaties, dien
sten en activiteiten te gaan, is er een groter vertrouwen en wordt de
drempel lager om nadien zelf als individu de stap te zetten naar die
zelfde diensten of om deel te nemen aan activiteiten.
Het project wordt ondersteund door een enthousiaste groep vrijwilli
gers. Zij luisteren naar de interessewereld van de deelnemers en hel
pen hen bij het opbouwen van een sociaal netwerk in de gemeente.
Dat zorgt ervoor dat anderstaligen zich meer welkom voelen in hun ge
meente en zich beter integreren. Door een evenwaardige relatie wor
den zij erkend als medeburger. Ze worden gestimuleerd om in te
stappen in een lokaal netwerk en zo mee te bouwen aan een inclu
sieve lokale gemeenschap. Ook bouwen ze een plaatselijk sociaal net
werk uit, waardoor ze makkelijker op elkaar kunnen terugvallen.
Het succes van dit project wordt aangetoond door de verduurzaming
ervan: Na vier jaar begeleiding door Vorming Plus is het project volle
dig verankerd in de bestaande structuur van de sociale dienst van het
lokaal bestuur, waarbij er ondersteuning is van de maatschappelijk
werker en de begeleiding ligt bij vrijwilligers.

Eerstelijnszone Rupelaar (ELZ Rupelaar)
Colonel Silverstopstraat 15, 2850 Boom
RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen
info@rupelaar.be | www.rupelaar.be
De gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Rumst, Niel en Schelle
vormen samen de Eerstelijnszone RupeLaar voor een gebied van onge
veer 64.000 inwoners. De ‘eerste lijn’ zijn de lokale zorg en hulpverle
ners die het dichtst bij de persoon met een zorg of
ondersteuningsnood staan zoals huisartsen, apothekers, kinesisten,
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thuisverpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, maatschappelijk
werkers, diëtisten, logopedisten.
Zij zijn het eerste aansprekingspunt voor wie zorg of hulp nodig heeft.
Een ‘eerstelijnszone’ wordt gevormd door alle partners uit het zorg en
welzijnslandschap.
Sinds 1 juli 2020 zijn er in Vlaanderen 60 eerstelijnszones actief. Het
zijn intergemeentelijke samenwerkingsverbanden tussen een aantal
lokale besturen, gezondheidswerkers en welzijnswerkers in de eerste
lijn, patiëntenvertegenwoordigers.
De bedoeling is dat de zorg voor mensen in de eerstelijnszones beter
op elkaar is afgestemd en waarbij de aandacht voor de patiënt cen
traal staat.
Hoewel het vooral de bedoeling is dat iedere eerstelijnszone een eigen
beleidsplan uitwerkt op basis van de specifieke noden in hun wer
kingsgebied, werden de eerstelijnszones in 2020 en 2021 in heel
Vlaanderen mee ingezet om de coronapandemie te bestrijden.
Zo werd Eerstelijnszone RupeLaar van bij de start betrokken bij de or
ganisatie van het triage en testcentrum aan het ziekenhuis Rivieren
land in Reet. Eerstelijnszone RupeLaar zorgde ervoor dat zorgverleners
zoals dokters, apothekers en verpleegkundigen persoonlijk bescher
mingsmateriaal van de Federale overheid (schorten, maskers en gels)
kregen.
Daarnaast startten ze het lokaal contactonderzoek op, aanvullend op
het bestaande initiatief van het Agentschap Zorg en Gezondheid met
bijzondere aandacht voor de kwetsbaren.
Dankzij een grote poule van gedreven vrijwilligers voorzien ze een
drempelbezoek via COVID coaches en/of een belletje om te vragen
hoe het gaat tijdens de quarantaine/isolatie.
Zij zetten ook mee hun schouders onder de organisatie van het Vaccci
natiecentrum Rupelaar.
Tenslotte is ook sensibilisering een belangrijk taak voor elke Eerste
lijnszone. Specifiek voor Eerstelijnszone RupeLaar gaat dit over het
mentaal welzijn van de jongeren (met behulp van het project Warme
William), uitleg geven over quarantaine en isolatie bij coronabesmet
ting en het mee behalen van de 70% vaccinatiegraad ter bestrijding
van corona in de Eerstelijnszone.

Huis van het kind & onderwijs
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Huis van het kind & onderwijs
Huis van het kind

•

IBO Robbedoes
Carillolei 3
03 887 31 00 | huisvanhetkind@aartselaar.be
www.aartselaar.be/huisvanhetkind

•

Veel organisaties, professionelen en vrijwilligers zetten zich dagelijks in
voor gezinnen, kinderen en jongeren. Elk gezin verdient een duwtje in
de rug. Daarom ontwikkelde de Vlaamse regering samen met Kind en
Gezin het ‘Huis van het Kind’.
Dit is geen gebouw maar een netwerk van personen en instanties die
mee bouwen aan opvoedingsondersteuning in je regio. Ook in Aartse
laar werken we aan een ‘Huis van het Kind’. Hierbij houden we reke
ning met de interesses en noden van Aartselaarse families.
Bij iedere dienst of instantie die deel uit maakt van het Huis van het
Kind, kan je terecht met je vragen. Ook bieden ze zelf infobrochures en
activiteiten aan.
Aartselaarse partners:
• IBO Robbedoes (zie p. 21)
• Jeugddienst (zie p. 17)
• Sportdienst (zie p. 16)
• Bibliotheek (zie p. 16)
• CC ’t Aambeeld (zie p. 15)
• Sociaal Huis (Palmboomstraat 136) (zie p. 18)
• Gezinsbond
• Scholen (zie p. 24)
• Kind en Gezin consultatiebureau Aartselaar (zie p. 22)
• KOBO (zie p. 22)
• Centrum Algemeen Welzijnswerk (CAW Boom  Mechelen  Lier,
015 69 56 95 of onthaal@cawboommechelenlier.be)
• Rechtstreeks Toegankelijke Hulp (RTH)
• CGG De Pont (preventieve en ambulante hulpverlening voor zowel
kinderen en jongeren als volwassenen en ouderen met ernstige
psychologische problemen en psychiatrische stoornissen. Col. Sil
vertopstraat 10, 2850 Boom, 03 844 05 43, boom@cggdepont.be)
• Kinderdagverblijf Gloria (Helststraat 35, 0491 59 19 37,
info@lauro.be)

•
•

Kinderdagverblijf Huisje Kakelbont (Hoevelei 129, 0476 32 44 65,
info@huisjekakelbont.be)
Kinderplaneet (praktijk voor kinderen met leerproblemen,
Leugstraat 47, 03 877 48 01, info@praktijkkinderplaneet.be)
Kinderopvang Speelgoed (Kapellestraat 105, 03 830 48 09)
Kinderdagverblijf Kwaak Kwaak (Leugstraat 84, 0495 74 98 01)

Gemeentelijke buitenschoolse
kinderopvang

IBO Robbedoes | Carillolei 3
03 887 31 00 | robbedoes@aartselaar.be
Facebook: IBO Robbedoes
Openingsuren
IBO Robbedoes: voor kleuters en kinderen van het eerste leerjaar
• Gewone schooldagen: van 7 uur tot aanvang school en van 15.30
tot 18.30 uur.
• Voor kleuters die nog nood hebben aan een middagdutje is er op
vang vanaf 12.15 uur
• Woensdag: van einde school tot 18.30 uur
• Schoolvrije dagen en vakantiedagen: van 7 tot 18.30 uur
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BKO Kwabbernoot: voor kinderen van de lagere school
• Gewone schooldagen van 7 uur tot aanvang school en van 16.30
en 17.50 uur
• Woensdag van einde school tot 17.50 uur
• Schoolvrije dagen: van 7 tot 18.30 uur
BKO SPIP: voor kleuters van wijkschool Cade Buerstede
• Gewone schooldagen van 15.30 tot 18 uur
• Woensdag van einde school tot 18 uur
• Schoolvrije dagen of tijdens vakanties: opvang in ROBBEDOES van
7 tot 18.30 uur
De gemeente Aartselaar organiseert opvang voor kleuters en kinderen
van de lagere school die in Aartselaar wonen of er naar school gaan.
Deze opvang wordt georganiseerd voor en na school, op woensdag
namiddag en tijdens de vakanties. Er zijn drie locaties: IBO Robbedoes,
BKO Kwabbernoot en BKO SPIP.
Elke locatie heeft een vast team. De mensen die in de opvang werken,
hebben hiervoor de nodige kwalificatie en volgen allemaal jaarlijks
een cursus levensreddend handelen bij kinderen. Ze zorgen ervoor
dat kinderen in de opvang een leuke tijd beleven. Spelen, knutselen,
zingen, vele vriendjes, lieve juﬀen, toﬀe meesters, expressie ... zijn en
kele sleutelwoorden. De kinderopvang vindt het belangrijk om een
goede band te hebben met de ouders. We zetten in op een positieve
en open communicatie in het belang van de kinderen.
Tijdens vakantieperiodes is er opvang voor 75 kinderen in Robbedoes.
Elke vakantieweek wordt er gewerkt rond een thema, aansluitend op
de leefwereld van het kind.
Ook op schoolvrije dagen kunnen kinderen in de opvang terecht.
Inschrijven
Elk kind dat in Robbedoes, Kwabbernoot of Spip wil komen spelen,
moet voor het eerste opvangmoment worden ingeschreven. Ouders
ontvangen vervolgens een login en kunnen opvang reserveren.
Neem hiervoor even contact op met IBO Robbedoes of kijk op
www.aartselaar.be.
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Kinderdagverblijven
Aartselaar telt een aantal kinderdagverblijven. Een overzicht hiervan
vind je op www.aartselaar.be.
(De gemeente is niet verantwoordelijk voor fouten of onvolledigheid,
de gegevens worden ingegeven door de kinderdagverblijven zelf).

Kind en Gezin
Consultatiebureau Aartselaar:
Baron van Ertbornstraat 5
078 150 100 | info@kindengezin.be
www.kindengezin.be
Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid.
Het heeft als opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge
kinderen en hun gezinnen door dienstverlening op de beleidsvelden
preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.
Je kan er terecht voor gratis preventief onderzoek en gratis vaccinaties
voor kinderen tot 3 jaar.

Gezinsopvang / KOBO
Kerkstraat 54 | 2850 Boom
03 880 50 91 | info@kinderopvangkobo.be
www.kinderopvangkobo.be
Sociaal Huis De Palmboom
Kapellestraat 136
03 877 86 84
Openingsuren
1e en 3e maandag van de maand van 18 tot 19 uur
Kobo biedt kinderopvang aan in een kleinschalige, kindvriendelijke en
huiselijke omgeving. Je kindje wordt opgevangen in een kleine groep
met veel aandacht voor persoonlijke ontwikkeling.
Kobo waarborgt de kwaliteit van de opvang inzake hygiëne, veiligheid
en pedagogische begeleiding. Al hun kinderbegeleiders zijn vergund
door Kind & Gezin. Kobo biedt dagopvang voor baby’s en peuters tot
schoolleeftijd. Ook opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoefte
en buitenschoolse opvang zijn mogelijk. Kobo werkt met een tarief
volgens uw inkomen en zorgt voor uw fiscaal attest.

Babytheek

Sociaal Huis
Kapellestraat 136
www.babytheek.be/babytheekAartselaar
De babytheek helpt je graag verder na afspraak. Een afspraak maak je
via mail naar lynn.verrept@aartselaar.be
De Babytheek is een bibliotheek voor babyspullen: een handig uitleen
systeem voor babyspullen die je slechts kort nodig hebt. Of je nu klein
woont, een beperkt budget hebt of radicaal wil kiezen voor minder
spullen… de Babytheek is het antwoord voor jonge gezinnen op zoek
naar duurzaam babymateriaal. Lenen is de ideale oplossing. Dit is
voordelig voor het klimaat en voor je portemonnee.
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Scholen
In Aartselaar is er een uitgebreid scholenaanbod.
Gemeentelijke Basisschool Cade
Kleuters: Buerstedelei 44
03 887 93 32
1e, 2e en 3e leerjaar: Carillolei 2
03 887 49 88
4e, 5e en 6e leerjaar: della Faillelaan 36
03 887 62 49
directie.cade@aartselaar.be
www.cade.be
Gesubsidieerde Vrije Kleuterschool
Carillolei 7
03 887 58 04 | kleuterschoolaartselaar@telenet.be
www.kleuterschoolaartselaar.be
Basisschool voor buitengewoon onderwijs Groenlaar 
Vestiging Koekoek
Cederlaan 1
03 888 24 67 | info@bsbo.groenlaar.be
www.groenlaar.be
GO! Basisschool De Blokkendoos
Leon Gilliotlaan 58
03 887 66 91 | info@bsdeblokkendoos.be
www.bsdeblokkendoos.be
GO! Middenschool Den Brandt  Campus Aartselaar
Leon Gilliotlaan 58 (enkel leerlingen 1e graad)
03 888 15 99 | info@msdenbrandt.be
www.msdenbrandt.be
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DYP International School
Kontichsesteenweg 40
03 271 09 43 | info@dypisbelgium.be
www.dypisbelgium.be
Academie Muziek & Woord
Dit is het filiaal in Aartselaar van de Academie van Hemiksem
Carillolei 3
03 887 93 31 | muziekacademie@aarstelaar.be
https://www.academiehsn.be/contact
Wijkschool Lindenbos
Kleuterschool SintJozef Reet
Lindenboslaan 1
03 888 35 56 | info@sjr.be

Afvalverwerking en recyclagepark
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Afvalverwerking en recyclagepark
Ophaling Restafval (huisvuil), PMD,
GFT+ en Papier & Karton
In Aartselaar wordt gewerkt met het diftarsysteem voor de ophaling
van restafval en GFT+.
Dit systeem werkt volgens het principe: de vervuiler betaalt. Je betaalt
dus voor het aangeboden gewicht aan afval. Restafval en GFT+ verza
mel je in de daarvoor voorziene container die bij je woning hoort. Die
container bied je aan voor lediging op de ophaaldag.
Alle info over diftar lees je op www.aartselaar.be/huisvuilophalen.
Heb je vragen over diftar? Bel naar de gratis infolijn 0800 1 46 46
Naast restafval en GFT+ worden ook PMD en Papier en Karton aan
huis opgehaald.
PMD bied je aan in zakken. Deze koop je in de supermarkt.
De ophaalmomenten voor alle fracties vind je op de ophaalkalender.
Deze valt op het einde van het jaar in je brievenbus. Geen exemplaar
ontvangen? Neem contact op met het onthaal van het gemeentehuis
via 03 870 16 11.
Je vindt de ophaalkalender bovendien op www.aartselaar.be of
download de Recycle app (te downloaden vanuit Apple App Store of
Google Play Store).
Om een goede kwalitatieve dienstverlening te verzekeren, is het
belangrijk dat je afval steeds duidelijk zichtbaar vanaf 18 uur de avond
vóór de inzameling buiten plaatst, of ten laatste vóór 7 uur op de ei
genlijke ophaaldag. Zo ben je zeker dat je afval steeds wordt meege
nomen!
Opgelet: bij heel warm weer starten de ophalers soms vóór 6 uur.
Was jouw afval juist gesorteerd, stond het tijdig buiten op de juiste op
haaldag en werd het niet meegenomen?
Neem contact op met de gratis infolijn 0800 1 46 46, meld het online
op www.igean.be/contactpaginaafvalvragen of geef een seintje aan
onze milieudienst op 03 870 16 22, zodat zij dit voor jou kunnen door
geven aan Igean.
De ophaler zal nagaan of een naophaling mogelijk is. Hierbij wordt re
kening gehouden met de dienstverlening, maar ook met de planning,
mobiliteit, ecologie en kosteneﬃciëntie. Wanneer je een melding doet
via de bovenvermelde kanalen, ontvang je van hen ook feedback.

Ophaling grofvuil en snoeiafval
Grofvuil: huisvuil dat door zijn gewicht of omvang niet in de restafval
zak past, alsook afgedankte elektrische en elektronische apparaten
(bv. oude matrassen, vloerbekleding, onbruikbare meubelen, …)
Je kan hiermee terecht op het recylcagepark. Je kan het ook bij je thuis
laten ophalen tegen betaling.
De ophaaldata staan op de afvalkalender. Vraag de ophaling uiterlijk
om 12 uur op de maandag voor de ophaaldag aan het onthaal van het
gemeentehuis aan. Je betaalt er onmiddellijk (contant of met bancon
tact). Dit is 20 euro per ophaalbeurt.
Op de ophaaldag bied je het grofvuil gebundeld en gesorteerd per
fractie aan. Je mag maximum 2 m³ per keer aanbieden.
Snoeiafval: mag maximum 1,5 m lang zijn en een max. diameter van
0,5 m hebben.
Vraag de ophaling uiterlijk om 16 uur op maandag voor de ophaaldag
aan
• online (www.aartselaar.be > typ in de zoekbalk ‘snoeiafval’)
• telefonisch op 03 870 16 11
Je biedt dit op de ophaaldag gebundeld aan. Per ophaalbeurt mag je
max 2 m³ aanbieden.

Intergemeentelijk recyclagepark
(IGEAN)
Dijkstraat 11
03 458 39 29
Openingsuren
• maandag van 13 tot 19 uur
• dinsdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
• woensdag gesloten
• donderdag van 9 tot 12 uur en van 13 tot 17 uur
• vrijdag van 13 tot 17 uur
• zaterdag van 9 tot 16 uur
• zondag gesloten
Je kan afval aanbieden tot 10 minuten voor sluitingstijd.
IGEAN milieu & veiligheid baat het recyclagepark in onze gemeente
uit. Als inwoner van Aartselaar kan je met je identiteitskaart terecht
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op alle recyclageparken van de regio Zuid (Aartselaar, Boom, Rumst,
Hove, Borsbeek, Wommelgem, Boechout, Lint en Kontich). Ook bedrij
ven kunnen hun afval kwijt.
In 2022 opent er een nieuw recyclagepark voor Aartselaar en Edegem
in de Doornstraat, op de grens met Wilrijk.
De openingsuren van alle IGEANrecyclageparken vind je op
https://igean.be/afval of bel 03 350 08 14.
Breng altijd je identiteitskaart mee. Zonder heb je geen toegang tot de
recyclageparken.
Met welke afvalstoﬀen kan je terecht op het recyclagepark?
Het recyclagepark is opgedeeld in een betalend en een nietbetalend
gedeelte.
Gratis: metalen, papier en karton, PMD in oﬃciële blauwe zak, glazen
flessen en bokalen, vlak glas (bv. vensterglas) groenafval, boomstron
ken, asbesthoudend afval (cementgebonden), afgedankte elektrische
en elektronische toestellen, herbruikbare goederen, klein gevaarlijk
afval (gebruik hiervoor je milieubox!), piepschuim, harde kunststoﬀen,
zuivere plastic folie, plastic bloempotjes en plantentrays, textiel, auto
banden, kaarsresten, kurken stoppen, matrassen.
Tegen betaling: grofvuil (geen huisvuil), gemengd bouw en sloopafval,
grond, kalkplaten en cellenbeton (bv. Ytong en Gyproc), zuiver steen
puin, (bv. bakstenen, metselwerk, dakpannen, betonpuin) en hout.
Betaling: met betaalkaart (Bancontact) of kredietkaart (Visa of Master
card)
Tarieven:
• Grofvuil, gemengd bouw en sloopafval: 0,25 euro / kg
• Zuiver steenpuin, kalkplaten, cellenbeton: 0,04 euro / kg
• Grond: 0,04 euro / kg
Elk gezin (tot 3 personen) krijgt een vrijstelling van 50 kg per jaar voor
de betalende fracties en 10 kg extra per bijkomend gezinslid per jaar.
De vrijstelling geldt niet voor grofvuil.
De vrijstellingen worden éénmaal per jaar, namelijk op 1 januari toe
gekend. Vrijstellingen kunnen niet worden opgebouwd. Dit betekent
dat de vrijstelling, die op het einde van het jaar niet is opgebruikt, ver
valt.
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Thuiscomposteren
Thuiscomposteren vraagt niet veel werk. Afhankelijk van je voorkeur,
je budget en grootte van je tuin, kies je voor een composthoop, com
postvat, of bak.
Een compostvat met beluchtingsstok kan je op het recyclagepark aan
kopen voor 35 euro.
Een compostbak kost 60 euro.
Een afzonderlijke beluchtingsstok kost 5 euro
Je betaalt ter plaatse via de betaalautomaat.
Na betaling kan je de materialen ter plaatse inladen en meenemen.
Aartselaar beschikt over 3 opgeleide kringloopkrachten en een aantal
vrijwilligers, die je kunnen helpen bij vragen en problemen rond thuis
composteren.
Zij zijn aanwezig in de demoplaats van het recyclagepark Dijkstraat van
maart tot oktober: elke 3e zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur.
Contactgegevens kringloopkrachten:
• Pierre Collaert, 03 887 21 27
• Nestor Janssens, 03 887 54 77
• Nina Van Wonterghem, 03 877 50 54 of 0474 24 76 47

Mobiel Recyclagepark
Wie moeilijk te been is of geen auto heeft, kan met kleine hoeveelhe
den (die je kan dragen) 4 keer per jaar terecht op de wekelijkse markt
bij het Mobiel Recyclagepark. Voor de data kijk je best op www.aartse
laar.be, Facebookpagina Gemeente Aartselaar of in het infoblad ‘aart
selaarinfo’ of op de ophaalkalender.

Repair Café
Enkele keren per jaar organiseert de gemeente een Repair Café in
CC ’t Aambeeld (della Faillelaan 34). Daar kan je terecht met elektri
sche toestellen, meubels, kledij, … die je graag (gratis) wil laten her
stellen. Voor de data en welke herstellers aanwezig zijn, kijk je best op
www.aartselaar.be, Facebookpagina Gemeente Aartselaar of in het
infoblad ‘aartselaarinfo’.

Veiligheid
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Veiligheid
Politiezone HEKLA

Wie is mijn wijkagent?

De politie van Aartselaar maakt deel
uit van de politiezone HEKLA. Een
samenwerking van de politie in de
gemeenten: Hove, Edegem, Kontich,
Lint en Aartselaar.
Wijkkantoor Aartselaar

Baron van Ertbornstraat 3
Voor niet dringende hulp: 03 444 00 10
Noodnummer: 101
PZ.HEKLA.Aartselaar@police.belgium.eu
Openingsuren (enkel op afspraak)
maandag van 9 tot 12 uur en van 17.30 tot 20 uur
dinsdag van 9 tot 12 uur
woensdag van 9 tot 12 uur en van 14 tot 16 uur
donderdag van 9 tot 12 uur
vrijdag van 9 tot 12 uur
Hoofdcommissariaat Edegem
Prins Boudewijnlaan 43a | 2650 Edegem
Voor nietdringende hulp: 03 444 00 00
Noodnummer: 101 of gebruik de app 112 BE
www.politiehekla.be
Openingsuren(enkel op afspraak)
maandag tot vrijdag: van 8 tot 20 uur
zaterdag van 10 tot 18u
zon en feestdagen: gesloten
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•
•
•
•
•
•
•

Hoofdinspecteur Johan Janssens: teamleider
Wijkteam Noord
wijken Ysselaer, Buerstede en noordelijk gedeelte A12:
inspecteur Esther Timmerman
Wijkteam Zuid
wijken De Leug, gedeelte van Ten Dorpe en Heiken:
inspecteur Erik Huyck en Cindy Suys
Wijkteam Centrum
wijken Bruynenbaert, gedeelte van Ten Dorpe:
inspecteur Bjorn Christophe
Wijkteam Industrie
wijken Koekoek en Lindenbos en zuidelijk gedeelte A12:
inspecteur Patrick Suys en Katrien Van den Abbeele
Ondersteuning: inspecteur David Dirkx
Medewerker onthaal: Cynthia Seﬀert

Gemeenschapswacht

Brandweer

Technisch Centrum
Oudestraat 8
03 887 84 76 | gemeenschapswacht@aartselaar.be
Voor alle nietpolitionele, publieke veiligheidsfuncties bestaat er één
overkoepelende naam: gemeenschapswacht. De gemeenschapswacht
is herkenbaar aan de paarse uniforme werkkledij.
De gemeenschapswacht verhoogt door zijn ontradende aanwezigheid
het veiligheidsgevoel van de burger. Hiervoor voert hij een groot aan
tal taken uit. Hij vormt de schakel tussen de gemeente en de bevolking
en signaleert problemen aan de bevoegde gemeentelijke diensten of
aan de politie.
Zo is de gemeenschapswacht aanwezig op de markt, helpt hij ’s mor
gens en ’s namiddags schoolgaande kinderen veilig oversteken, sensi
biliseert hij weggebruikers die de verkeerswet overtreden en kan hij
overtredingen op stilstaan en parkeren vaststellen, bemiddelt hij bij
kleinere burenconflicten en controleert de naleving van gemeentelijke
reglementeringen.
Zo controleert hij bv.
* het aanbrengen en tijdig weghalen van aﬃches
* de inname van de openbare weg (werken, parkeerverbod, contai
ners, …)
* het naleven van reglementering op gemeentelijk domein (loslo
pende honden, hondenpoep, …)
* de staat van de openbare weg (slechte straatinfrastructuur, de
fecte verlichting, …)
* de overlast door slecht onderhoud van aanplantingen, … (over
groeiende beplantingen, …)
* vaststellingen sluikstort
• foutief aanbieden afval
enz.
Daarnaast houdt hij zich ook bezig met afwezigheidstoezicht voor
mensen met vakantie, het opvolgen van achtergelaten fietsen
Sinds 2017 is hij gemeenschapswachtvaststeller waardoor hij de be
voegdheid heeft om vaststellingen te verrichten die aanleiding kunnen
geven tot gemeentelijke administratieve sancties (GAS), een belasting
of retributie. het achterlaten van hondenpoep, wildplassen, vanda
lisme, sluikstort, overwoekering openbaar domein.
Boetes die hieraan gekoppeld worden, kunnen oplopen tot 350 euro.

Aartselaar heeft geen eigen brandweerkorps. We doen een beroep op
de brandweer van Hulpverleningszone Rivierenland. De brandweer
wordt ingezet voor:
• brand (gebouw, auto, industrie, vaartuig, heide,...)
• gevaarlijke stoﬀen en milieu (ontsnapping gas, explosie,
COmeting,...)
• technische interventies (bevrijding geknelde personen, redding te
water,...)
• speciale interventies (luchtvaartongeval, breuk aan pijpleiding,...)
• logistiek (Versterking,..)
• preventie
Via de website http://rivierenland.hulpverleningszone.be kan je mak
kelijk online assistentie vragen voor niet levensbedreigende interven
ties zoals het verwijderen van een wespennest, wateroverlast of
stormschade…
Bij brand of een andere levensbedreigende situaties bel je het nood
nummer 112.
Hulpverleningszone Rivierenland
015 280 280 | noodnummer 112
http://rivierenland.hulpverleningszone.be
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BIN (BuurtInformatieNetwerk)

Blijf je graag op de hoogte? Word dan lid van het BIN van je wijk. Voor
meer informatie contacteer je de BINvoorzitter van je wijk of hoofdin
specteur Johan Janssens.
•
•
•
•
•
•
•

Veiligheid en zich veilig voelen is belangrijk. BIN staat voor Buurt
InformatieNetwerk en is een samenwerkingsverband tussen de
bewoners van een buurt en de lokale politie. Deze samenwerking
draagt bij aan een veiligere buurt.
Hoe werkt het BIN?
• Als er in je buurt een verdacht voertuig rondrijdt, als er vreemde
personen komen aanbellen zonder duidelijke reden… verwittig dan
de politie.
• De politie onderzoekt de ernst van de situatie en beslist om al
dan niet het BIN in te schakelen.
• Nuttige informatie voor de inwoners geeft de politie door aan de
BINcoördinator. Die verspreidt het bericht verder aan alle leden
van het BIN. Dit verhoogt de preventie en de waakzaamheid in je
buurt.
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BINKoekoek: ludo.verbeeck3@telenet.be
BINLindenbos: binlindenbos2630@gmail.com,
hulinvangeet@telenet.be
BINBuerstede: steven.nuyts110@telenet.be
BINDe Leug: bindeleug2630@gmail.com, lucdaems@gmail.com
BINBruynenbaert: guidovanderborgh@skynet.be
BINTen Dorpe: hildewe.heyman@gmail.com
Hoofdinspecteur Johan Janssens, 03 444 00 10 of
PZ.HEKLA.Aartselaar@police.belgium.eu

Winkel Informatie Netwerk (WIN)
Naast de zes eerder succesvol opgerichte Buurt Informatie Netwerken
(BIN’s) heeft Aartselaar nu ook een WIN, een Winkel Informatie Netwerk.
Het WIN is een samenwerkingsverband tussen politie, handelaars en het
gemeentebestuur. Het heeft als doel het algemeen veiligheidsgevoel te
verhogen, de sociale controle te bevorderen en preventieve tips te ver
spreiden. Momenteel zijn er al een 40tal winkeliers aangesloten bij het
WIN in Aartselaar. Wie wil aansluiten kan contact opnemen met Philip
Wellens via win.aartselaar@telenet.be.

Hartveilige gemeente
Aartselaar zet in op de gezondheid van haar inwoners. Zo lieten we
verspreid over het grondgebied 10 AEDtoestellen plaatsen.
Wat is een AED?
Een automatisch externe defibrillator of AED is een draagbaar toestel
dat een elektrische schok aan het hart toedient bij levensbedreigende
hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van het slacht
oﬀer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoﬀer kan
helpen.
Het AEDtoestel geeft gesproken instructies. Het toestel zorgt ervoor
dat vrijwel iedereen de reanimatie kan doen tot professionele hulpver
leners het overnemen.
Uit onderzoek is gebleken dat iemands overlevingskansen kunnen toe
nemen tot zelfs 70% als er onmiddellijk gestart wordt met basisreani
matie (hartmassage en mondopmondbeademing) en als binnen die
eerste cruciale zes minuten zo vroeg mogelijk gedefibrilleerd wordt.
Hoewel er risicofactoren bekend zijn, laat een hartstilstand zich daar
niet door voorspellen. De getrainde, sportieve nietroker kan er even

goed door getroﬀen worden als iemand met een jarenlange voorbe
lasting.
De bekendste risicofactoren zijn:
• mannen vanaf 40 jaar oud
• vrouwen na de menopauze
• hoge bloeddruk
• hoog cholesterolniveau
• ongezonde levensstijl
• diabetes
• bestaand hartlijden
• familiale belasting
Aartselaar heeft de ambitie om een hartveilige gemeente te zijn en wil
het project “hartveilig” verder vorm geven in samenwerking met een
“hartveilig team” en in nauw overleg met de bevolking via onze ge
meentelijke adviesraden.
De aangekochte AEDtoestellen hangen op strategische publieke
plaatsen in onze gemeente. Door de plaatsing van de toestellen buiten
de gebouwen kunnen zowel de gebruikers, als de lokale bevolking of de
erkende hulpdiensten gebruik maken van het toestel bij een noodgeval.
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Locaties van de AED toestellen
1) Gemeentehuis
Baron van Ertbornstraat 1

7) Parochiaal Centrum De Koekoek
(tegen gevel vroeger kerkje)
Lindenboslaan 2

2) Cultureel Centrum
della Faillelaan 34

8) Kerk Sint Jan (aan ingang St.Jan)
Koekoekstraat

3) Sportcentrum (ingang zwembad)
Kleistraat 204

9) Tuincentrum Van der Auwera
(onpare kant – aan loods over de
winkel)
Reetsesteenweg 107

4) Technisch Centrum
Oudestraat 8

10) Rode Kruis lokaal
Wolﬀaertshoflaan 26

5) OCMW/Sociaal Huis
(achteringang via parking in
Palmboomstraat)
Kapellestraat 136

6) Cade Buerstede (kleuterschool)
Buerstedelei 44
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11) Sportcentrum (’t Sportzicht, aan
EHBO lokaal)
Kleistraat 204

12) Antwerp Golfschool, Groenenhoek
10 (aan de inkomdeur)

Vrije tijd
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Vrije tijd
Zwembad
In februari 2022 opent het intergemeentelijk zwembad DOK~3 zijn
deuren op het Sportcentrum in de Kleistraat. Het zwembad richt zich
vooral op school en familiezwemmen.
Daarnaast hebben een aantal zwem en duikverenigingen er hun wer
king.
Er is een 25 meterbad, een instructiebad met beweegbare bodem en
een kleuterbad.
Na het zwemmen kan je voor een kleine snack en een drankje terecht
in de aangrenzende cafetaria ’t Dolfijntje.
Openingsuren en tarieven van het zwembad vind je op www.dok3.be
Facebook: Intergemeentelijk Zwembad Dok3

Verenigingen
Aartselaar beschikt over een bruisend verenigingsleven, zowel op vlak
van jeugd, socioculturele activiteiten en sport. Je vindt een overzicht
in de brochure ‘Proef van ons bruisend verenigingsleven’ of op
www.aartselaar.be/verenigingengids
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Vakantieactiviteiten
Vakantiewerking IBO Robbedoes
Tijdens vakantieperiodes kunnen 70 kinderen terecht in Robbedoes.
Elke vakantieweek wordt de werking georganiseerd vanuit een thema,
aansluitend op de leefwereld van het kind.
Vooraf inschrijven nodig.
Meer info: IBO Robbedoes (zie p. 21)
Speelpleinwerking
De jeugddienst organiseert speelpleinwerking in de krokus, zomer en
herfstvakantie.
Het speelplein is er voor kinderen van 4 jaar tot en met het 4e leerjaar.
Elke week doen we toﬀe activiteiten in een bepaald thema: samen ra
votten in het bos, springen, lachen, spelletjes spelen… dat kan alle
maal op ons speelplein.
Meer info: jeugddienst, 03 870 50 32 en www.aartselaar.be
Grabbelpasactiviteiten
De grabbelpas is voor kinderen van het 5e en 6e leerjaar. Een clip
maken, lasershooten, op bootcamp gaan, fietszoektocht, BBQ, vlotten
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tocht, bosspel, stadsspel staan o.a. op het programma.
Meer info: jeugddienst, 03 870 50 32 en www.aartselaar.be
Tieneractiviteiten
Ook de jongeren van het 1e3e middelbaar kunnen tijdens de vakan
ties toﬀe activiteiten zoals uitstappen naar Bobbejaanland, aquapark,
touwparcours, …. doen met hun leeftijdsgenoten. Check zeker het pro
gramma met het aanbod
Meer info: jeugddienst, 03 870 50 32 en www.aartselaar.be
Sportkampen
De sportdienst organiseert in de paasvakantie en zomervakantie sport
kampen voor kinderen en jongeren. Die gaan van omnisport over
skiën tot zwemkampen.
Meer info: sportdienst, 03 877 49 03 en www.aartselaar.be
Ook de cultuurdienst en de Bib organiseren in de krokus en de grote
vakantie een beperkt aantal creatieve vakantiekampen van musical tot
theater, dans en multimedia.
Meer info: cultuurdienst, 03 877 28 75,
www.cultureelcentrumaartselaar.be

Evenementen
Zowel in de zomer als in de winter, valt er heel wat te beleven.
Een greep uit het aanbod van activiteiten:
Kermis
In Aartselaar is het drie keer kermis: tijdens het carnavalsweekend,
eind juni (Kleine Kermis) en tijdens de jaarmarktweek (Grote Kermis).
Nieuwjaarsdrink
Het nieuwe jaar wordt in Aartselaar goed ingezet. Het gemeente
bestuur en de wijkraden nodigen je uit op het Laar om samen met
hen te klinken en goede voornemens uit te wisselen.
Aartselaar feest: Carnaval
Ook in februari verveel je je niet in Aartselaar. Carnaval leeft in
Aartselaar. Elk jaar laten verschillende carnavalsverenigingen zich
van hun allervrolijkste kant zien tijdens het carnavalsweekend. Zij
organiseren heel wat activiteiten: bals, kroegentochten, de oﬃciële
inhuldiging van de prins of prinses en natuurlijk de carnavalsstoet.

Aartselaar feest t.g.v. 11 juli: Openluchtbal
De grote vakantie wordt elk jaar ingezet met het openluchtbal. We
starten altijd met een gezellige BBQ waar we voor de kleinsten wat
animatie voorzien. Daarna toveren we het Laar om tot een muziek
tempel. Misschien zag je al Les Truttes de pannen van het dak spelen?
Of was je er bij toen Cleymans & Van Geel het Laar op stelten zetten?
Ook Laura Tesoro zakte al af naar Aartselaar. Altijd ambiance verzekerd!
Cultuur in de wijk / Cleydael Goes Classic
Elke zomer kan je genieten van een optreden onder de sterrenhemel.
De cultuurdienst laat je proeven van een verfrissende portie cultuur
op een bijzondere openluchtlocatie in onze gemeente.
Aartselaar feest: Jaarmarkt
Elke dinsdag na de 4e zondag van augustus is het jaarmarkt.
Van 9 uur ’s morgens tot 24 uur ’s nachts staat er heel wat te
gebeuren: veeprijskampen, kinderanimatie, stratenloop… Groot en
klein kan zijn hartje ophalen in het centrum van Aartselaar. Verschil
lende standhouders maken er mee een leuke dag van! In de namiddag
zijn er familievoorstellingen. ’s Avonds staat er een spetterend optre
den op de agenda. De zangavond, waarop iedereen de keel schor
zingt, sluit deze dag feestelijk af.
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Ter gelegenheid van de jaarmarkt feest Aartselaar een hele week. In het
eerste weekend is er een openluchtmis en openluchtfilm op het Laar.
Gedurende de hele week van de jaarmarkt is het kermis en we sluiten de
zomer af met een knal. Verzamel zaterdagavond na de jaarmarkt op het
Laar voor een betoverend klank en lichtspektakel!
Kerstmarkt
In de koude winterdagen is het steeds tijd voor de sfeervolle kerstmarkt.
Op het Laar en Klein Laar kan je je verwarmen met een heerlijke
glühwein of lekkere chocomelk. Verenigingen verkopen er breiwerkjes,
kerststukjes en heel wat lekkers. Ook de middenstand is aanwezig. Live
muziek zorgt voor extra sfeer. ’s Avonds verzamelen alle kinderen aan het
podium. Dan is het tijd voor de cadeauworp en proberen ze snoep of
leuke gadgets te bemachtigen. Ook de kerstman is van de partij.

Zelf een activiteit organiseren

Heb je plannen om iets te organiseren? Sinds 2021 werken we met een
gloednieuw evenementenloket. Als je in Aartselaar een evenement orga
niseert, als particulier of vanuit een bedrijf, organisatie of vereniging, heb
je in de meeste gevallen een oﬃciële toelating van de burgemeester
nodig. Deze vraag je aan via www.aartselaar.be/evenementenloket.
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Wanneer doe je een aanvraag of een melding via het evenementen
loket?
• Wanneer het volledige evenement of een gedeelte ervan plaats
vindt op het openbaar domein.
• Wanneer je muziek wil spelen, luider dan 85 decibel (tenzij de zaal
Vlarem vergund is).
• Wanneer je een straat, plein, parking tijdelijk wenst af te sluiten of
parkeervrij wil maken.
• Wanneer je vuur wil gebruiken.
• Wanneer het gaat om een buurt, straat of schoolfeest.
• Wanneer het gaat om een publieke fuif (zowel binnen als buiten).
• Wanneer het gaat om een evenement met een politieke of religi
euze insteek.
• Wanneer het gaat om (commerciële) promotie of verkoop op de
openbare weg.
• Wanneer je als vereniging je terreinen of lokalen verhuurt
Wees aandachtig: per type is een minimum aanvraagtermijn die je
moet respecteren.
Alleen zo heeft de gemeente tijd genoeg om van alle diensten de no
dige adviezen in te winnen die nodig zijn om te kunnen beslissen over
een toelating.

Bezienswaardigheden

Het Wolﬀaertshof

In Aartselaar vind je heel wat waardevol erfgoed. Wat is de moeite
waard om te bezichtigen?
De Molen van ’t Heiken
Reetsesteenweg 35

In het midden van de 15e eeuw werd het Wolﬀaertshof gebouwd.
Na tal van bestemmingen doet het nu dienst als gemeentehuis. In het
Wolﬀaertshof vind je een aantal pareltjes van schilderijen.
Kasteel Solhof met park
Baron van Ertbornstraat 120

De Molen van 't Heiken is de enige overblijvende molen in het
arrondissement ten zuiden van Antwerpen. De molen dateert uit
1801. De Heimolen is elke tweede en laatste zondag van de maand
open van 13 tot 17 uur.

Het kasteel en zijn domein veranderden dikwijls van eigenaar.
Het kasteel is momenteel privébezit en doet dienst als hotel. Het
mooie park (inclusief ijskelder) rond het kasteel is in gemeentelijk
bezit en wordt opengesteld voor het publiek.
39

Het Laar, zijn pomp en schandpaal

Kasteel Cleydael
Cleydaellaan 36

Kasteel Cleydael is een waterburcht uit de middeleeuwen. Het ligt
op een eiland dat gevormd wordt door twee takken van de rivier
Struisbeek. Het domeinbos Cleydael is vrij toegankelijk voor alle wan
delaars. Je wandelt er door brede dreven en tussen oude imposante
eiken. Cleydael is een paradijs voor dieren en planten.
SintLeonarduskerk Aartselaar
Klein Laar  Laar

Het Laar, het dorpsplein van Aartselaar, is eigendom van de
kerkfabriek. Het dorpsleven speelt zich voornamelijk af rond het Laar.
De vrijdagmarkt, kermissen, evenementen… Het Laar is hiervoor het
decor bij uitstek. Op een hoek van het Laar staat de oude pomp, met
bovenop de schandpaal of de ‘Kaecke’.

De SintLeonarduskerk is een neoklassiek gebouw met drie beuken,
een transept, koor en ingebouwde westentoren, opgetrokken in rode
baksteen. De oudste delen dateren uit 1496 en er kwam een grondige
restauratie in 1979. Binnenin vind je vele kunstschatten, waaronder
een preekstoel, een prachtige communiebank uit de 18e eeuw, een
Van Peteghemorgel uit 1779 en een aantal waardevolle schilderijen
en beeldhouwwerken.
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Toerisme: De Zuidrand
www.dezuidrand.be
Facebook: StreekverenigingZuidrand
Toeristisch Vlaanderen wordt opgesplitst in
drie grote delen of macroproducten: de kunst
steden, de kust en 15 groene regio’s. Deze
delen sluiten mooi op elkaar aan en omvatten min of meer het hele
Vlaamse grondgebied. Toch was er lange tijd een blinde vlek op de
kaart: de gemeenten Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hove,
Kontich , Lint, Mortsel, Wommelgem, Duﬀel en SintKatelijneWaver.
Een groot deel hiervan verenigde zich in de Zuidrand.
De eerste zeven van deze gemeenten startten samen met Horeca
Vlaanderen, Toerisme Provincie Antwerpen en Landschapspark Zuid
rand het project ‘De Zuidrand, dat smaakt!’ op om de streek toeris
tisch en recreatief te ontwikkelen. Het project is het resultaat van de
projectoproep 2013 ‘Ondernemingsvriendelijke gemeente  Toerisme,
horeca, citymarketing’ van het Agentschap Innoveren en Onderne
men. De gemeenten kregen dankzij deze oproep subsidies voor de pe
riode 2014 tot 2017 om toerisme en recreatie te gebruiken als
hefboom voor lokale economie. Voor de Zuidrand betekende het een
vliegende start voor de ontwikkeling van de streek.
Sinds 2017 maakt de toeristische werking deel uit van de Streekvereni
ging Zuidrand waar ook de stad Mortsel deel van uit maakt.
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De Streekvereniging Zuidrand is een samenwerkingsverband tussen
zeven gemeenten (Aartselaar, Borsbeek, Edegem, Hove, Kontich, Lint
en Mortsel), de provincie Antwerpen en de Vlaamse overheid. Ze
werkt aan projecten op het snijvlak van natuur, landbouw en land
schapszorg, open ruimte, erfgoedbeheer, toerisme en cultuurbele
ving. Door de unieke samenwerking tussen verenigingen en
vrijwilligers versterken we de streekidentiteit.
Erop uit
Wandelen in de Zuidrand betekent genieten van mooie groene plek
jes. Kasteeldomeinen en hoeves zijn in deze gemeenten stille getuigen
van een rijk verleden. Op een aantal plaatsen zijn ze toegankelijk. In
Aartselaar zijn het kasteel Solhof en wandelgebied De Reukens enkele
eyecatchers van de Zuidrand. In De Reukens vind je een gevarieerd
landschap met boomgaarden, bosgebied, een poel en een dreef om
door te wandelen.
Ga je graag op ontdekkingstocht in eigen regio?
Bekijk dan zeker eens de display met toeristische brochures in het ge
meentehuis. Hier vind je allerlei leuke ideeën voor wandelingen, uit
stappen en fietstochtjes in de buurt.
Met de kinderen kan je de mysteries van De Zuidrand ontdekken.
Download de Zuidrand Wandelapp en ontdek leuke wandelingen met
heel wat doeopdrachten voor de kinderen.

© Nancy Verbeke

Economie
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Economie
Wekelijkse markt

Winkelaanbod

Op vrijdag is er markt in de Kapellestraat en op het Laar van 8.30 tot
12.30 uur. De markt gaat ook door als vrijdag een feestdag is, met uit
zondering van Kerstmis en Nieuwjaar.

In het centrum van Aartselaar vind je heel wat handelaars. Mode,
hobby, voeding, restaurants, cafés,... wandel eens rond en je zal het
merken: je vindt het hier allemaal!
Langs de Boomsesteenweg zijn de filialen van grotere winkelketens
gevestigd.

Bedrijventerreinen
Aartselaar telt 7 grote bedrijventerreinen. Die zijn hoofdzakelijk geves
tigd langs de A12/N177, of net achter deze as AntwerpenBrussel.

Handelsverenigingen
Volgende handelsverenigingen zijn actief in Aartselaar:
• Handel en Industrie Wilrijk  Aartselaar (HIA)
HIA is een vereniging die de belangen van kleine en middelgrote
bedrijven uit Aartselaar behartigt.
info@hiw.be | www.hiw.be
•

ATA
ATA bestaat uit middenstanders gevestigd in Aartselaar.
ATA organiseert verschillende acties en evenementen die het
winkelen in Aartselaar aangenaam en voordelig maken.
bestuur@ataaartselaar.be | www.ataaartselaar.be

•

UNIZO Aartselaar
Deze Aartselaarse tak van UNIZO behartigt de belangen van
ondernemers in Aartselaar.
info@unizoaartselaar.be | www.unizo.be/aartselaar

•

A12 Business Club
Deze business club heeft als doel ondernemers die aan de A12
gelegen zijn dichter bij elkaar te brengen.
www.a12businessclub.be

•

VOKA
Deze vereniging komt op voor de belangen van de Vlaamse onder
nemers
eric@meyer.be  www.voka.be
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Parkings
Wie zonder zorgen een parkeerplaats wil vinden in het centrum van
Aartselaar, kan gebruik maken van voilgende parkings:
Gratis lang parkeren
• Parking CC ‚t Aambeeld (della Faillelaan)
• Parking muziekschool (Leon Gilliotlaan)
• Parking Stijn Streuvelslaan
• Parking Adriaan Sanderslei
• Parking Sportcentrum (Kleistraat)
Gratis kortstondig parkeren (max. 2 uur, met parkeerschijf)
Deze blauwe zone is geldig van maandag tot en met vrijdag tussen 9
en 18 uur (uitgezonderd wettelijke feestdagen)
De blauwe zone omvat
• het Laar
• Parking Kapellehof
• Kapellestraat
Bij het niet (correct) plaatsen van je parkeerschijf, riskeer je de retribu
tie voor een hele dag. Die bedraagt 25 euro.
Meer info:
www.aartselaar.be/parkeren
Alle parkings liggen in het centrum van Aartselaar en zijn goed bereik
baar.
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Inspraak
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Inspraak
Als inwoner van Aartselaar kan je op verschillende manieren je stem
laten horen.

De Gezellige Buertraad (Buerstede)
Voorzitter Maarten Van Dijck
buerstede@aartselaar.be

Tweerichtingsverkeer tussen burger
en gemeente

Lindenbos
Voorzitter: Mieke Caeyers
lindenbos@aartselaar.be
Facebook: Wijkraad Lindenbos

Is het wegdek in je straat beschadigd? Wordt jouw wijk geteisterd
door sluikstorten? Is de straatverlichting defect? Met de meldingskaart
kan je deze problemen makkelijk doorgeven aan de gemeente. Een
van onze medewerkers bezorgt jouw melding aan de betrokken dienst
om er zo snel mogelijk gevolg aan te geven. De meldingsfiche vind je
terug op www.aartselaar.be.
Een melding doorgeven kan ook in een privébericht op de facebook
pagina Gemeente Aartselaar. Vermeld er dan wel je tel. of email bij.
Voor aanvang van elke gemeenteraad neemt het bestuur de tijd om
vragen van inwoners te beantwoorden. Zit je met een vraag of is er
iets niet duidelijk? Richt je dan tot het secretariaat
(info@aartselaar.be). Zij zorgen ervoor dat je vraag op de agenda komt
en behandeld wordt tijdens het vragenhalfuurtje.

De wijkraad, een sterke schakel
De gemeente Aartselaar is onderverdeeld in acht wijken. Een aantal
wijken heeft een wijkraad. De wijkraden zijn een belangrijk
inspraakorgaan. Ze adviseren het bestuur om het leven in de wijken
aangenamer en veiliger te maken. Wijkraden zijn de ogen en oren van
de gemeente binnen een wijk. Het wijkbestuur vergadert minstens
een keer per trimester en organiseert een keer per jaar een algemene
vergadering. Alle inwoners zijn hier welkom.
Bovendien stimuleren de wijkraden het gemeenschapsgevoel.
Een kerstborrel, een wijkfeest of BBQ… ze zetten er hun schouders
onder. Voorlopig heeft 't Heiken geen wijkraad. Er worden wel
geregeld activiteiten georganiseerd door Heikens Kermiscomité,
waaronder Heikens Jaarmarkt eind oktober.
Contactgegevens wijkraden
Bruynenbaert
Voorzitter: Kris Leyssens
bruynenbaert@aartselaar.be
www.bruynenbaert.be
46

Koekoek
Voorzitter: John Ostermeyer
koekoek@aartselaar.be
Facebook Wijkraad De Koekoek
Ten Dorpe
Voorzitter: Robert Reynaert
tendorpe@aartselaar.be
www.aartselaar.be/wijkraadtendorpe

De Leug
momenteel niet actief
Ysselaar
momenteel niet actief
’t Heiken
momenteel niet actief
Er worden wel geregeld activiteiten georganiseerd door Heikens Ker
miscomité, waaronder Heikens Jaarmarkt eind oktober.
Wil je weten in welke wijk jouw straat ligt? Kijk op www.aartselaar.be

Adviesraden:
een schat aan informatie
Jeugdraad
De jeugdraad is een groep dynamische en creatieve
jongeren (+16). Ze geven onder andere advies over
allerhande zaken die de jeugd aanbelangen of wis
selen ideeën uit rond bepaalde jeugdgerelateerde
thema’s. de raad is samengesteld uit enerzijds ver
tegenwoordigers van de lokale jeugdverenigingen en anderzijds geïn
teresseerde jongeren die niet verbonden zijn aan een vereniging. De
jeugdraad organiseert vormingsmomenten voor jongeren (ehbo, ge
machtigd opzichter, … ) en allerlei activiteiten voor en door jongeren.
Meer info op de facebookpagina Aartselaar Jeugdraad
GECORO
De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) is
de gemeentelijke adviesraad voor ruimtelijke ordening. De GECORO
waakt over een goede ruimtelijke ordening binnen de gemeente en
een verdere uitwerking hiervan.
MINA (milieuraad)
Deze adviesraad voor milieu en natuur adviseert
over alles wat te maken heft met het leefmilieu in
en om Aartselaar. De raad adviseert de gemeente
over het gemeentelijk milieu en natuurbeleid en
dierenwelzijn. Dit kan op vraag van het gemeentebestuur en op eigen
initiatief. De MINAraad waakt zo over de hele milieu en natuur pro
blematiek. In de raad zetelen vertegenwoordigers van de verschillende
natuur en milieuverenigingen in de ruimste zin van het woord: verte
genwoordigers van de recyclagekrachten, natuurverenigingen… maar
ook inwoners met een brede interesse in leefmilieu.

Cultuurraad
Facebook: Cultuurraad Aartselaar
De Cultuurraad Aartselaar is het gemeentelijk
adviesorgaan voor alle cultuurgerelateerde
materies. De raad detecteert de culturele
behoeften in de gemeente. Bovendien ziet
de raad erop toe dat verschillende culturele
initiatieven genomen worden.
• Algemene vergadering cultuurraad: informatiemoment over het
gemeentelijk cultuur en erfgoedbeleid en de lokale sociocultu
rele evenementen. Ze bekrachtigt de adviezen van het Dagelijks
Bestuur. Elke algemene vergadering is gekoppeld aan een ‘Cultuur
café’, een netwerkmoment met optredens van lokale artiesten
• Dagelijks Bestuur Cultuurraad bespreekt de algemene werking van
het Cultureel Centrum en de Bib. Ze stuurt, evalueert en adviseert
het lokale cultuur en erfgoedbeleid en de ondersteuning van lo
kale verenigingen, kunstenaars en artiesten.
Welzijnsraad
De welzijnsraad is ontstaan vanuit de gezondheidsraad. De raad zet
zich samen met verschillende Aartselaarse verenigingen en instellin
gen in voor het welzijn en de gezondheid van de inwoners. Zowel fy
sisch, psychisch als op sociaal vlak. De welzijnsraad is samengesteld uit
vertegenwoordigers van de verschillende gemeentelijke adviesraden
en burgers die begaan zijn met gezondheid en algemeen welzijn. Ze
geeft op verzoek of op eigen initiatief advies aan het gemeentebestuur
rond welzijnsthema’s.
De Welzijnsraad werkt nauw samen met Eerstelijnszone (ELZ) Rupe
Laar, de regionale ELZ’s en LOkaal GezondheidsOverleg (LOGO) om be
paalde thema’s over lokale welzijns en gezondheidsmateries uit te
werken en te promoten.
Samen met de intergemeentelijke preventiemedewerker zorgen ze er
ook voor dat thema’s intergemeentelijk aangepakt worden zodat deze
een groter draagvlak krijgen.
De welzijnsraad vergadert minstens 4 keer per jaar.
Ondernemersraad Aartselaar (ORA)
De Ondernemers Raad Aartselaar is een constructief en participatief
samenwerkingsorgaan dat moet zorgen voor een vlotte communicatie
tussen het gemeentebestuur enerzijds en handelaars, bedrijfsleiders,
ondernemers en industriëlen anderzijds. Deze heeft een louter advise
rende rol. Ze vergadert op verzoek van het gemeentebestuur of van de
participanten telkens wanneer zich een dringend probleem voordoet
op vlak van lokale economie.
De ORA bestaat uit maximum 12 vertegenwoordigers van lokale on
dernemers. Per ondernemersorganisatie (UNIZO, ATA, VOKA, HIWA)
worden maximum 2 ondernemers afgevaardigd. Deze raad vergadert
minstens 2 keer per jaar.
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Sportraad
De sportraad vertegenwoordigt de Aartselaarse
sportverenigingen en sporters. Ben je een spor
tieve teamplayer, dan gaat de sportdienst graag
met je aan de slag als mondige sporter om een
actieve sportraad te vormen en sterke adviezen
te verlenen. De sportraad geeft o.a. advies over het beleidsplan, de
subsidiereglementen voor clubs … en werkt mee aan de sportsnoep
dag en andere sportiniatieven. Infosessies voor de lokale sportclubs,
bijvoorbeeld over Gsport of reanimatie, worden
geregeld door de sportraad georganiseerd. De
sportraad vergadert elke 2e donderdag van de
maand, behalve in juli, augustus en oktober. De
raad telt 8 leden.
Senioren en toegankelijkheidsraad
Eén van de belangrijkste taken van de senioren en toegankelijkheids
raad is het gemeentebestuur adviseren over thema’s die senioren aan
belangen. Mondige senioren en mensen met een beperking kunnen
lid worden van de senioren en toegankelijkheidsraad. Zij komen op
voor de noden van deze groep inwoners en zorgen dat senioren en ge
handicapten zich thuisvoelen in onze gemeente.
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ROSA (raad voor ontwikkelingssamenwerking)
Deze adviesraad adviseert het gemeentebestuur
over ontwikkelingsprojecten en fairtrade in het
zuiden. ROSA schenkt aandacht aan kleinere initiatieven waar inwo
ners van Aartselaar bij betrokken zijn. De raad volgt de projecten op
die een subsidie ontvangen en houdt de inwoners hiervan op de
hoogte via het infoblad
Kindergemeenteraad
www.aartselaar.be/kindergemeenteraad
In Aartselaar is er een kindergemeenteraad.
De kindergemeenteraad bestaat uit leerlingen
van Gemeentelijke Basisschool Cade, GO! Basis
school De Blokkendoos en GO! Middenschool
Den Brandt.
Eén op acht inwoners in Aartselaar is jonger dan
13 jaar. De raad geeft aan jongeren een stem en
informeert het bestuur over wat er leeft bij de
jongste inwoners.

Blijf op de hoogte
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Blijf op de hoogte
Aartselaarinfo:
Informatiemagazine van de gemeente.
Verschijnt 10 x jaar
Wordt huisaanhuis bedeeld.
Niet ontvangen? Vraag een exemplaar aan het onthaal in het
gemeentehuis of download het via www.aartselaar.be.

Gemeentelijke website:
www.aartselaar.be

Elektronische infoborden:
De gemeente beschikt over 6 elektronische infoborden voor het
meegeven van korte boodschappen.
Ze kunnen ook ingezet worden voor info over wegversperringen,
brand, ed.
Je vindt ze
• aan CC ’t Aambeeld in de della Faillelaan
• aan het sportcentrum in de Kleistraat
• aan het kruispunt van de Rozenlaan met Cleydaellaan
• in de Pierstraat
• in de Jan Blockxlaan
• aan de kerk op het Laar

Sociale Media:
•
•
•
•

Facebook: Gemeente Aartselaar
Twitter: @GemAartselaar
Instagram: aangenaamaartselaar
Youtube kanaal: Gemeente Aartselaar
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