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VOORWOORD
Beste Arendonkenaar
Beste bezoeker van onze gemeente
Graag wil ik jou deze vernieuwde infogids van Arendonk aanbieden. Om de twee jaar maakt het lokaal bestuur een update en kan je kennismaken met onze organisatie. Je zal merken dat die continu verandert met het oog op een excellente dienstverlening.
Enerzijds stellen we het college van burgemeester en schepen aan je voor. Ook de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn en
het bijzonder comité voor de sociale dienst komen aan bod. Vervolgens vind je alle gemeentelijke diensten, het lokaal dienstencentrum Durgebont, de scholen en verschillende initiatieven van kinderopvang in deze gids terug.
Kortom, de infogids is een handig en niet te missen naslagwerk waarin de belangrijkste informatie is opgenomen over onze gemeentelijke
dienstverlening en de dienstverlening binnen onze gemeente. Het bevat alle adressen, telefoonnummers en e-mailadressen die je nodig
hebt.
Via deze weg wil ik iedereen bedanken die heeft meegewerkt bij de totstandkoming van deze infogids. Bijzondere dank gaat uit naar de adverteerders, zonder wie deze uitgave niet mogelijk zou zijn.
Met vriendelijke groeten
Kristof Hendrickx
Burgemeester

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
Lokaal bestuur Arendonk
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv,
Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo
Tel. 016 25 50 43
website: www.inforegio.be
In opdracht van het lokaal bestuur Arendonk
Lokaal bestuur Arendonk is enkel verantwoordelijk voor het informatiegedeelte in deze gemeentegids (afgesloten op 31 maart 2021).
Het is mogelijk dat intussen bepaalde gegevens gewijzigd zijn. Op www.arendonk.be vind je steeds de meest actuele info terug.
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NOOD- EN INFONUMMERS
Brandweer en ambulance ....................................................................................................................................................................112
Politie......................................................................................................................................................................................................101
Europees noodnummer .......................................................................................................................................................................112

Rode Kruis..............................................................................................................................................................................................105
Afdeling Arendonk .......................................................................................................................................................................014 67 10 00
Huisartsenwachtpost regio Turnhout ................................................................................................................................................014 410 410
Wachtdienst apotheek .........................................................................................................................................................................0903 99 000
Wachtdienst tandarts ...........................................................................................................................................................................0903 39 969

Vlaamse infolijn .....................................................................................................................................................................................1700
Child Focus ............................................................................................................................................................................................116 000
Awel ........................................................................................................................................................................................................102
Meldpunt mishandeling/geweld .........................................................................................................................................................1712
Tele-Onthaal..........................................................................................................................................................................................106
Zelfmoordlijn .........................................................................................................................................................................................1813
Antigifcentrum......................................................................................................................................................................................070 245 245
Kankerfoon ............................................................................................................................................................................................0800 15 802
Anonieme Alcoholisten........................................................................................................................................................................03 239 14 15
De Druglijn ............................................................................................................................................................................................078 15 10 20
Sensoa ....................................................................................................................................................................................................03 238 68 68
Holebifoon.............................................................................................................................................................................................0800 99 533
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BESTUUR
Gemeenteraad
De gemeenteraad is het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente. De raad regelt alles wat van gemeentelijk belang is, tenzij de bevoegdheid is toegewezen aan een ander orgaan van de gemeente.
De gemeenteraad stelt het algemene beleid vast voor de gemeente Arendonk en bestuurt de gemeente op hoofdlijnen. Hij houdt zich dus
niet bezig met de dagelijkse gang van zaken, dat is de taak van het college van burgemeester en schepenen. De gemeenteraad kan het
college wel controleren bij het uitvoeren van het beleid.
De gemeenteraad bestaat uit 23 raadsleden die rechtstreeks worden verkozen voor een periode van zes jaar. De raad vergadert minstens
tien keer per jaar, in principe elk tweede maandag van de maand. In juli en augustus is er geen gemeenteraad.
Vergaderingen van de gemeenteraad zijn in principe openbaar, behalve als het gaat over de persoonlijke levenssfeer.
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RAADSLEDEN
Alek Dom (CD&V)
voorzitter gemeenteraad
Vrijheid 79 bus 4
0476 36 98 17
alek.dom@arendonk.be

Jef Van Steenbergen (N-VA)
Voorhoofd 4
0471 57 61 01
jef.van.steenbergen@arendonk.be

Gunther Hendrickx (Vooruit-Groen)
Asselbergen 21
0474 99 83 14
gunther.hendrickx@arendonk.be

Kristof Hendrickx (N-VA)
burgemeester
Meulegoor 41
0486 64 09 11
kristof.hendrickx@arendonk.be

Boudewijn Westhof (N-VA)
De Daries 58
0477 32 10 26
boudewijn.westhof@arendonk.be

Tom Claessen (Vooruit-Groen)
Neerstraat 36 A
0477 40 22 73
tom.claessen@arendonk.be

Luc Bouwen (CD&V)
1ste schepen
Wampenberg 71
014 67 25 72
luc.bouwen@arendonk.be

Leny Noboa (N-VA)
Hokken 102
0479 02 52 33
leny.noboa@arendonk.be

Karolien Verbeek (Vooruit-Groen)
Wippelberg 31
0468 30 93 89
karolien.verbeek@arendonk.be

An Hermans (N-VA)
2de schepen
De Plaetse 322
0494 48 66 41
an.hermans@arendonk.be

Rudy Panis (N-VA)
Leeuwerfstraat 29
0475 80 42 30
rudy.panis@arendonk.be

Benny Maes (Arendonk Positief)
Bergen 11
0498 75 69 47
benny.maes@arendonk.be

Kenny Viskens (N-VA)
3de schepen
Wolvenstraat 33
0473 99 51 72
kenny.viskens@arendonk.be

Mariska Vogels (N-VA)
Horststraat 49
0472 76 36 37
mariska.vogels@arendonk.be

Davy Cools (Arendonk Positief)
Het Hof 24
0496 68 23 85
davy.cools@arendonk.be

Rob Blockx (CD&V)
4de schepen
Wampenberg 15
0474 29 13 87
rob.blockx@arendonk.be

Joke Segers (CD&V)
Heilaar 48
0498 63 93 40
joke.segers@arendonk.be

Joannes Wijnen (Vlaams Belang)
De Brulen 38
014 67 70 96
joannes.wijnen@arendonk.be

Marina Gys (N-VA)
5de schepen
Aartrijtstraat 6 A
0497 76 60 45
marina.gys@arendonk.be

Rik Nys (CD&V)
De Maaskens 28
0475 42 68 34
rik.nys@arendonk.be

Bianca Verachtert (Vlaams Belang)
De Brulen 32
0479 13 07 33
bianca.verachtert@arendonk.be

Gunter Spapen (N-VA)
Vrijheid 63 bus 5
0479 82 89 30
gunter.spapen@arendonk.be

Michiel Wils (CD&V)
Hazegewoud 16
0477 28 46 41
michiel.wils@arendonk.be
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College van burgemeester en schepenen
De uitvoering van het beleid en het dagelijks bestuur van de gemeente wordt toevertrouwd aan het college van burgemeester en schepenen.
Dat bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen, waaronder de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst.
Het college is een collegiaal orgaan: de leden hebben geen individuele beslissingsbevoegdheid. Om praktische redenen is er in het college
wel een taakverdeling en heeft elke schepen specifieke bevoegdheden.
Het college vergadert wekelijks onder voorzitterschap van de burgemeester. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
Burgemeester
Kristof Hendrickx (N-VA)
Meulegoor 41
0486 64 09 11
kristof.hendrickx@arendonk.be

3de schepen
Kenny Viskens (N-VA)
Wolvenstraat 33
0473 99 51 72
kenny.viskens@arendonk.be

Bevoegdheden:
algemeen beleid (interne organisatie, inspraak &
participatie, SLIM Arendonk (IT), kerkbesturen,
begraafplaatsen), veiligheid (politie, brandweer,
DGH, noodplanning), burgerlijke stand, vergunningen & handhaving

Bevoegdheden:
financiën, omgeving, duurzaamheid

1ste schepen
Luc Bouwen (CD&V)
Wampenberg 71
014 67 25 72
luc.bouwen@arendonk.be
Bevoegdheden:
openbare werken, lokale economie, mobiliteit

2de schepen
An Hermans (N-VA)
De Plaetse 322
0494 48 66 41
an.hermans@arendonk.be
Bevoegdheden:
sport, cultuur, erfgoed, toerisme, dierenwelzijn

4de schepen
Rob Blockx (CD&V)
Wampenberg 15
0474 29 13 87
rob.blockx@arendonk.be
Bevoegdheden:
jeugd, gezin, kinderopvang & onderwijs, communicatie & PR

5de schepen en voorzitter bijzonder comité
voor de sociale dienst
Marina Gys (N-VA)
Aartrijtstraat 6 A
0497 76 60 45
marina.gys@arendonk.be
Bevoegdheden:
voorzitter van bijzonder comité voor sociale
dienst, Lokaal Sociaal Beleid: ouderenbeleid,
volksgezondheid, andersvaliden, buurtwerking,
ontwikkelingssamenwerking, wonen, sociale
economie
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Raad voor maatschappelijk welzijn

Vast bureau

Het OCMW wordt bestuurd door de raad voor maatschappelijk welzijn. De leden zijn dezelfde als die van de gemeenteraad. De raad vergadert één keer per maand op dezelfde dag als de gemeenteraad en
regelt alles wat tot de bevoegdheden van het OCMW behoort.

Het vast bureau behandelt zaken van dagelijks bestuur van het
OCMW. De leden zijn dezelfde als die van het college van burgemeester en schepenen.

Vergaderingen van de raad voor maatschappelijk welzijn zijn in principe openbaar, behalve als het gaat over de persoonlijke levenssfeer.

Het vast bureau vergadert wekelijks onder voorzitterschap van de
burgemeester. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

Bijzonder comité voor de sociale dienst
Het bijzonder comité voor de sociale dienst bestaat uit zes leden en een voorzitter en wordt gekozen door de raad voor maatschappelijk
welzijn. Zij vergaderen tweewekelijks en nemen beslissingen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele
steun op het vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie.
Marina Gys (N-VA)
voorzitter
Aartrijtstraat 6 A
0497 76 60 45
marina.gys@arendonk.be

Johan Vosters (N-VA)
De Plaetse 202
0490 64 64 69
johan.vosters@n-va.be

Hilde Van der Vloedt (N-VA)
Bosvelden 45
0497 89 37 30
hilde.vandervloedt@n-va.be

Ann Hermans (CD&V)
Heirbaan 54
0478 28 63 30
ann.herm@telenet.be

Christel Claessen (N-VA)
Schutterstraat 18
0497 51 92 47
christel.claessen@n-va.be

Wendy Van Deuren (Vooruit-Groen)
Torenstraat 21 A
0474 29 11 44
wendyvdeuren@gmail.com

Kristin Maes (Arendonk Positief)
Heikant 46
014 67 02 51
kristin.maes@hotmail.be
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GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Gemeentehuis
Vrijheid 29
014 40 90 60
info@arendonk.be
Openingsuren:
Maandag - vrijdag
Donderdag

Onthaal

09.00 uur - 12.00 uur
18.00 uur - 20.00 uur

Algemeen directeur
Kris Wouters
014 40 90 62
kris.wouters@arendonk.be
De algemeen directeur is de hoogste ambtenaar
bij de gemeente en het OCMW. Hij staat aan het
hoofd van het personeel en staat in voor de leiding, organisatie en coördinatie van de administratie.
De algemeen directeur is verantwoordelijk voor de voorbereiding
van de dossiers die aan de gemeenteraad, de raad voor maatschappelijk welzijn, het college van burgemeester en schepenen en het
vast bureau worden voorgelegd. Hij woont de vergaderingen van de
beleidsorganen bij, is verantwoordelijk voor de opmaak van de notulen en voor de verdere afhandeling van de dossiers.
Daarnaast ondertekent hij mee alle stukken die uitgaan van de gemeente en het OCMW zoals briefwisseling en besluiten van de beleidsorganen.
De algemeen directeur adviseert de beleidsorganen op beleidsmatig,
bestuurskundig en juridisch vlak. Hij is voorzitter van het managementteam. Hij is ook secretaris van de raad van bestuur en het directiecomité van het autonoom gemeentebedrijf Arendonk.
Als schakel tussen politiek en administratie zorgt hij voor de continuïteit van het lokaal beleid.

Ann Maes
014 40 90 60
ann.maes@arendonk.be
Bevoegdheden
• Allerlei inlichtingen:
- stratenplan
- brochures
- afvalkalender
• Diftarcontainers
• Aankoop van:
- fluohesjes
- pmd-zakken
- stickers grof huisvuil
- strippenkaarten voor afval op het recyclagepark
- compostbakken
- biobags voor gft-containers (120 l)
- papieren zak voor gft (10 l)
• Stickers ‘geen reclame’ / ‘geen gratis pers’
• Afleveren en betalen voor het aanplakken van affiches op plakpalen
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Burgerzaken

Ine Vervecken
diensthoofd burgerzaken
014 40 90 73
ine.vervecken@arendonk.be
Ann Borgmans
deskundige burgerzaken
014 40 90 77
ann.borgmans@arendonk.be
Carlijn Haagen
administratief medewerker
014 40 90 76
carlijn.haagen@arendonk.be
Jessica Van Iseghem
administratief medewerker
014 40 90 74
jessica.van.iseghem@arendonk.be
Lieve Luyten
administratief medewerker
014 40 90 71
lieve.luyten@arendonk.be
Tine Meeus
administratief medewerker
014 40 90 72
tine.meeus@arendonk.be
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Bevoegdheden
• Bevolkingsboekhouding - rijksregister - vreemdelingenadministratie
• Afgifte identiteitskaarten - afgifte identificatieattesten en attesten
uit bevolkingsboekhouding
• Identiteitskaarten
• Internationale paspoorten
• Wettiging handtekeningen
• Geboorten
• Overlijdens
• Huwelijken
• Echtscheidingen
• Randmeldingen en vonnissen burgerlijke stand
• Voornaamswijziging
• Transgenders
• Nationaliteitswetgeving
• Rijbewijzen
• Uittreksels uit het strafregister
• Eretekens
• Aanvragen digitale sleutels
• Verkiezingen - gezworenen
• Aanvragen visvergunning
• Beheer verloren en gevonden voorwerpen

VAN THUIS UIT ATTESTEN PRINTEN? DAT KAN!
Via de webtoepassing ‘Mijn Dossier’ van de overheid kan je gratis en
snel een aantal attesten printen (bv. attest gezinssamenstelling, getuigschrift van woonst ...). De attesten hebben dezelfde juridische
waarde als een attest dat wordt afgeleverd door de dienst burgerzaken.
Je vindt ‘Mijn Dossier’ via de website https://mijndossier.rrn.fgov.be
of via het e-loket op de gemeentelijke website.

www.arendonk.be

Grondgebiedszaken

Bevoegdheden
Omgevingsvergunningen
De omgevingsvergunning verenigt
en vervangt de vroegere stedenbouwkundige vergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning. Zowel voor zuiver stedenbouwkundige, zuiver milieutechnische
als gemengde projecten moet je nu een omgevingsvergunning aanvragen. Ook een vegetatiewijziging (vroegere natuurvergunning) of kleinhandelsactiviteiten (socio-economische vergunning) vallen nu onder
de procedure van de omgevingsvergunning.
Het voordeel van de omgevingsvergunning is dat er maar één openbaar
onderzoek en één adviesronde wordt georganiseerd waarna de overheid een beslissing neemt.

Tom Vermeiren
diensthoofd - stedenbouwkundig ambtenaar
tom.vermeiren@arendonk.be
Caroline Govaerts
omgevingsambtenaar ruimtelijke ordening
caroline.govaerts@arendonk.be
Charlott Dierckx
deskundige ruimtelijke ordening en wonen
014 40 90 70
charlott.dierckx@arendonk.be
Jasper Foets
omgevingsambtenaar milieu
014 40 90 82
jasper.foets@arendonk.be
Francine Huijbregts
administratief medewerker
014 40 90 81
francine.huijbregts@arendonk.be
Michiel Paeshuyse
administratief medewerker
014 40 90 79
michiel.paeshuyse@arendonk.be

Je dient de aanvraag voor een omgevingsvergunning digitaal in via
www.omgevingsloket.be. Voor aanvragen zonder architect kan dit ook
nog analoog bij de dienst grondgebiedszaken. De dienst digitaliseert in
dat geval de analoge aanvraag.
Maak een afspraak
De stedenbouwkundige en milieuwetgeving en bouwvoorschriften
wijzigen regelmatig. Het is daarom van belang om, voordat je start
met het bouwen van een constructie of het aanleggen van een verharding, je goed te informeren of je daarvoor wel of geen voorafgaande vergunning of melding nodig hebt. De dienst
grondgebiedszaken kan je daarbij helpen. Een gouden regel: kom
zeker vooraf even langs bij de dienst grondgebiedszaken om je correct te informeren vóór je begint te bouwen of verbouwen.
Je kan bij de dienst grondgebiedszaken ook terecht voor:
• kadastrale gegevens: deze gegevens kunnen gratis geraadpleegd
worden bij de dienst grondgebiedszaken (juiste ligging perceel, oppervlakte; eigenaarsgegevens mogen niet meegedeeld worden);
• stedenbouwkundig attest: vraag voordat je overgaat tot de aankoop van een (bouw)grond een stedenbouwkundig attest van de
verkoper, dat geeft de zekerheid dat op een perceel wel degelijk
kan/mag gebouwd worden en op welke wijze;
• activeringsheffing (= heffing onbebouwde percelen);
• leegstand van woningen en gebouwen;
• wonen en sociale huisvesting;
• woningkwaliteit;
• exploitatie- en tapvergunning horeca.
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Premies
Er bestaan verschillende premies en toelagen zowel vanuit de gemeente, Fluvius als de Vlaamse overheid. De premievoorwaarden
wijzigen regelmatig. De dienst grondgebiedszaken kan nagaan of je
in aanmerking komt voor deze premies en helpt je op weg om de
premie aan te vragen.
Kom voor gemeentelijke premies gerust langs op het woonloket van
de dienst grondgebiedszaken of surf naar www.premiezoeker.be.
Geïnteresseerd in een aanpassings- of renovatiepremie van het
Vlaams Gewest? Om deze premies aan te vragen of voor bijkomende
inlichtingen kan je contact opnemen met Wonen Vlaanderen, Wonen
Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 54, 2018 Antwerpen:
032 24 61 16.
Hinder en overtredingen
Klachten in verband met milieuhinder (illegale lozingen, sluikstorten
…) of stedenbouwkundige overtredingen kan je melden bij de dienst
grondgebiedszaken of bij de lokale politie.
Afvalbeheer
De dienst grondgebiedszaken doet de administratieve afhandeling
van het recyclagepark en de gemeentelijke ophaalrondes. Voor de
ophaalrondes die verzorgd worden door IOK wend je je tot de IOK
afval-infolijn (014 56 27 75).
• Ophaalrondes georganiseerd door gemeente: oude metalen en
grof vuil.
• Ophaalrondes georganiseerd door IOK: restafval, pmd, gft, papier
en karton

Ruiming waterlopen
Alle werken die te maken hebben met de ruiming van de onbevaarbare waterlopen van categorie 2 en 3 worden uitgevoerd door de
provincie. Vragen of klachten kan je rechtstreeks melden via
www.meldpuntwaterlopen.be of bij de dienst grondgebiedszaken.
Overwelvingen
Grachten zorgen voor de buffering en de afvoer van hemelwater.
Het inbuizen van deze grachten moet met de nodige omzichtigheid
gebeuren. Voor het overwelven van een baangracht of waterloop
heb je steeds een vergunning nodig. Je neemt best vooraf contact
op met de dienst grondgebiedszaken. Zij zullen je informeren over
de te volgen procedure en de praktische uitvoering.
Natuurontwikkeling en biodiversiteit
De dienst grondgebiedszaken staat ook in voor het opstarten en ondersteunen van initiatieven rond natuurontwikkeling en het bevorderen van biodiversiteit in de gemeente. Daarvoor bestaan ook
verschillende gemeentelijke premies.

GEMEENTELIJK RECYCLAGEPARK
Hoge Mauw 980
014 67 17 26

Wie afval vermijdt, hoeft het niet kwijt. Daarnaast moet iedereen
proberen afval zo goed mogelijk te sorteren, zodat het gerecycleerd
kan worden. Meer praktische informatie vind je op de jaarlijkse afvalkalender.
Kapmachtigingen
De wetgeving rond het verwijderen van bos, bomen en struiken is
complex. Het is onder andere afhankelijk van de boomsoort, de ouderdom van de begroeiing en de situering op het gewestplan. Voordat je overgaat tot het verwijderen van bos, bomen of struiken neem
je best contact op met de dienst grondgebiedszaken.
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Openingsuren
Maandag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag

09.00 uur - 11.50 uur
12.30 uur - 15.50 uur
13.00 uur - 19.50 uur
15.00 uur - 19.50 uur
07.00 uur - 12.50 uur

De parkwachters houden toezicht in het recyclagepark. Iedereen is
verplicht hun richtlijnen strikt te volgen. De afvalstoffen moeten zo
veel mogelijk vooraf gesorteerd worden en mogen slechts na goedkeuring van de parkwachter gedeponeerd worden in een speciaal
daartoe voorziene container of stapelplaats. Alleen afvalstoffen afkomstig uit Arendonk mogen aangebracht worden.
Betaling gebeurt door middel van strippenkaarten ter waarde van 10
euro. Die kaarten kan je aankopen aan het onthaal van het gemeentehuis (cash betalen of met bancontact) of in het recyclagepark zelf
(enkel bancontact mogelijk).

DIFTAR
De ophaling van restafval en gft gebeurt volgens het Diftarsysteem.
Diftar is de afkorting van gedifferentieerd tarief en past het eerlijke
principe ‘de vervuiler betaalt, de voorkomer bespaart’ toe. Daarom
wordt het afval gewogen.

van dat saldo afgetrokken: 0,24 euro per kg restafval en 0,10 euro
per kg gft. Er wordt maandelijks ook een vast bedrag afgehouden:
2,50 euro voor een restafvalcontainer en 1,50 euro voor een gftcontainer als je die hebt. Zodra het saldo onder het drempelbedrag
van 10 euro komt, wordt een nieuwe betalingsuitnodiging verstuurd.
Dat bedrag wordt berekend op basis van jouw gemiddeld verbruik
de laatste drie maanden, zodat je ongeveer één jaar toekomt. Op
elke betalingsuitnodiging staat een gedetailleerd overzicht van alle
ledigingen.
De gemeente voorziet een toelage van 24 euro per jaar voor elk kind
dat op 1 januari jonger is dan 3 jaar. Deze toelage wordt automatisch
toegekend. De gemeente voorziet ook een toelage van 36 euro per
jaar voor personen die om medische redenen een grotere afvalproductie hebben. Deze toelage moet aangevraagd worden (met een
doktersattest) aan het onthaal van het gemeentehuis.
Met al je vragen over Diftar kan je terecht bij de gratis Diftar informatielijn 0800 97 687, elke werkdag van 8.30 uur tot 17.00 uur.
Vanuit het buitenland bel je +32 14 56 24 06.
Per mail is de Diftar informatielijn te bereiken via diftar@iok.be. Je
kan je ook registreren op www.mijndiftar.be.

BOSWACHTER
Elk gezin heeft een grijze container voor restafval. Je hebt de keuze
tussen een gewone container van 120 liter of een grote container
van 240 liter (via de gratis Diftar informatielijn op 0800 97 687).
Een kleine container van 40 liter kan enkel aangevraagd worden (via
het onthaal van het gemeentehuis) voor appartementen, studio’s,
aaneensluitende bebouwing, serviceflats, bejaardenwoningen en huizen die verder dan 150 m van de reguliere ophaalronde liggen.
Indien gewenst kan je ook een groene Diftarcontainer voor gft
nemen. Het standaardformaat is 120 liter. Een kleine container van
40 liter kan enkel aangevraagd worden (via het onthaal van het gemeentehuis) voor appartementen, studio’s, aaneensluitende bebouwing, serviceflats, bejaardenwoningen en huizen die verder dan 150
m van de reguliere ophaalronde liggen. Een gft-container via Diftar
is niet verplicht. Als je zelf composteert, kan je de groene Diftarcontainer opzeggen via de gratis Diftar informatielijn op 0800 97 687.
Elk gezin moet vooraf een voorschot storten op de Diftarrekening
van de gemeente. De eerste betalingsuitnodiging bedraagt 70 euro
per aansluitpunt. Bij elke lediging van de container wordt een bedrag
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Ludo Lauwen
0476 38 30 37
ludo.lauwen@vlaanderen.be
Bevoegdheden
Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) werkt elke dag aan het
behoud, de bescherming en de ontwikkeling van natuurgebieden,
bossen en parken.
De boswachters geven belangrijke en nuttige informatie door aan
medewerkers op beleidsniveau en dragen zo bij aan de planning van
het domeinbeheer. De boswachters zorgen ook voor de uitvoering
van de beheerwerken in hun gebieden en volgen de resultaten daarvan op. Ze ondernemen bovendien preventief actie en zorgen ervoor
dat reglementen worden nageleefd (bv. wandelaars moeten honden
aan de leiband houden).
Meer info over het Agentschap voor Natuur en Bos vind je op
www.natuurenbos.be.

www.arendonk.be

Vrije tijd
De dienst vrije tijd ondersteunt en stimuleert zo veel mogelijk vrijetijdsactiviteiten en -initiatieven in onze gemeente. Het beleven van
sport, cultuur, jeugdwerk en toerisme staat centraal, voor en door
talrijke en uiteenlopende vrijetijdsbelevers en -aanbieders.
Vrijetijdsdienst Arendonk
vrijetijdsdienstarendonk

Pascal Thijs
jeugdconsulent en toerismebeleid
014 40 90 69 of 0474 16 31 24
pascal.thijs@arendonk.be
Bij Pascal kan je terecht voor informatie over het
jeugdbeleid, ondersteuning en vragen van en
over jeugdhuis en jeugdbewegingen, de jeugdraad, het fuifbeleid, speelpleinwerking Speelvogels, het toerismebeleid …

Tom Severijns
diensthoofd vrije tijd en sportfunctionaris
014 40 90 91
tom.severijns@arendonk.be

Kim Rossie
administratief medewerker
014 40 90 68 of 0474 16 28 83
kim.rossie@arendonk.be

Bij Tom kan je terecht voor informatie over
sportverenigingen, sportinfrastructuur (Sportpark Heikant, turnzalen, mountainbikeroute, natuurloop …), de sportraad, subsidies voor
sportverenigingen …

Bij Kim kan je terecht voor informatie over seniorenraad, vakantiekampen Lentefun, Zomerfun en Herfstfun, toerisme, Buitenspeeldag,
kermissen, herdenkingsplechtigheden …

Eva Verbeek
deskundige cultuur
014 40 90 99 of 0474 16 27 62
eva.verbeek@arendonk.be
Bij Eva kan je terecht voor informatie over cultuurverenigingen, culturele activiteiten (Week
van de Amateurkunsten, Teljoorlekkersdag,
Open Monumentendag …), de cultuurraad, zalen
gemeenschapscentrum …
Tinne Roes
deskundige vrije tijd
014 40 90 78 of 0474 16 27 75
tinne.roes@arendonk.be
Bij Tinne kan je terecht voor informatie over
Grabbelpas, Funky Fridays, het omnisportkamp,
sportpromotie en gemeentelijk sportaanbod,
evenementen, vrijetijdspas (werking vrijetijdspas, terugbetaling voor verenigingen), vrijwilligerswerking binnen het lokaal bestuur …

VRIJETIJDSINFRASTRUCTUUR
Zalen gemeenschapscentrum
Inlichtingen
Kristof Mertens en Eva Verbeek
gemeenschapscentrum@arendonk.be
• Zaal De Garve
Deroissart 9
• Zaal De Wamp
Bibliotheek - Deroissart 5
• Zaal De Vloed
Bibliotheek - Deroissart 5
• Zaal De Arend
Wampenberg 117
• Zaal De Ontmoeting
Deroissart 3
• Ontmoetingsruimte heemhuis
Molenwiel 37
• Jeugdhuis ’t Onkrooid
Koeistraat 8
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Sportinfrastructuur
Inlichtingen
Kristof Mertens
sportdienst@arendonk.be
Sportpark Heikant
Heikant zn
Turnzaal GBS Sint-Jan Kerkstraat
Kerkstraat 9
Turnzaal GBS Sint-Jan Schoolstraat
Schoolstraat 2
Turnzaal Voorheide
De Brulen 2

MARKTEN EN KERMISSEN
Marktdag

tweede maandag van de maand, behalve in maart
8.00 uur - 12.30 uur

Jaarmarkt

tweede maandag van maart
8.00 uur - 12.30 uur

Jaarmarktkermis tweede maandag van maart
zaterdag - maandag
Voorheidekermis eerste zondag van augustus
zaterdag - dinsdag
Septemberkermis eerste zondag van september
zaterdag - woensdag

Meer info over de voorwaarden en tarieven vind je op de gemeentelijke website of bij de dienst vrije tijd. Reservaties gebeuren online
via https://reservaties.arendonk.be.

ARENDONK VERENIGT!
Wil je meer te weten komen over de sport-, jeugd- en cultuurverenigingen in Arendonk? Surf dan zeker naar www.arendonk.be. Daar
vind je per categorie een volledig overzicht van alle verenigingen en
hun contactgegevens.
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Technische dienst

Aanvragen die schriftelijk moeten gebeuren
• Verharden openbaar domein
Meldingen die telefonisch of via de meldingskaart op de website
kunnen gebeuren
• Defecte lichtpunten openbare verlichting (of via www.straatlampen.be)
• Verstoppingen in gemeentegrachten of rioleringen
• Dode of omgewaaide bomen die het verkeer hinderen
• Beschadigingen van het wegdek of voetpad

Paul Van der Veken
coördinator technische dienst
014 40 90 85
paul.van.der.veken@arendonk.be
An Lavrysen
deskundige infrastructuur
014 40 90 89
an.lavrysen@arendonk.be
Bert Van Loon
administratief medewerker
014 40 90 84
bert.van.loon@arendonk.be
Hild Gys
administratief medewerker
014 40 90 83
hild.gys@arendonk.be
Bevoegdheden
• Algemene coördinatie openbare werken
• Aanleg en onderhoud van gemeentelijke wegen en rioleringen
• Bouw, onderhoud en beheer van alle gemeentelijke gebouwen
• Onderhoud van wegbermen, grachten en waterlopen
• Opvolging bosbeheersplan (gemeentelijke bossen)
• Aanleg en onderhoud van openbaar groen en begraafplaatsen
• Aanleg en onderhoud van speelpleinen
• Nutsvoorzieningen: elektriciteit, openbare verlichting, gas, kabeltv en waterleiding
• Rooi- en onteigeningsplannen
• Administratie Preventie en Bescherming op het Werk

MOBILITEIT
Dirk Sterckx
ambtenaar noodplanning en mobiliteit
014 40 90 86
dirk.sterckx@arendonk.be

Bevoegdheden
Verkeer en vervoer is een belangrijk, maar ook complex beleidsterrein
dat een doorgedreven én doordachte aanpak vereist. Zo moet het mobiliteitsplan worden geactualiseerd en moet de verkeerssituatie voortdurend worden geëvalueerd.
Bij de mobiliteitsambtenaar kan je ook terecht voor:
• algemene info over verkeer en mobiliteit in Arendonk;
• signalisatievergunningen;
• verkeersproblemen;
• verkeersregelingen;
• wegomleggingen;
• behandeling van klachten over mobiliteit;
• contacten met De Lijn.
De naleving van de verkeersregels op het gemeentelijke grondgebied
is een zaak van ordehandhaving, daarvoor staat de lokale politie in.
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Belangrijke links
• Overzicht wegenwerken en evenementen
www.geopunt.be/hinder-in-kaart
• Meldpunt gevaarlijke situaties wegen, slechte staat fietspaden …
www.meldpuntwegen.be
• Melden van defecte straatlampen
www.straatlampen.be

Belangrijke links
• Meteen verwittigd worden bij een noodsituatie
www.be-alert.be
• Informatie over risico's waarmee de bevolking kan worden geconfronteerd
www.risico-info.be
• Crisiscommunicatie natuurdomeinen
www.natuurenbos.be/crisiscommunicatie

NOODPLANNING
POETSDIENST
Yolanda Verberk
poetscoördinator
poetscoordinator@arendonk.be
0474 84 34 73

Dirk Sterckx
ambtenaar noodplanning en mobiliteit
014 40 90 86
dirk.sterckx@arendonk.be
Tim Martens
intergemeentelijk coördinator noodplanning
tim.martens@noodplanningnoorderkempen.be
Bevoegdheden
Hevige wateroverlast, een ontploffing, een gifwolk die vrijgekomen is,
een grootschalige evacuatie of een grote natuurbrand. Het kan ook in
onze gemeente gebeuren. Het zijn in elk geval zaken waar we rekening
mee moeten houden en waar we op voorbereid moeten zijn. De wetgeving in verband met de nood- en interventieplanning verplicht
daarom de gemeenten om een ambtenaar noodplanning te hebben.
Maar ook voor een aantal andere zaken naast rampenplanning wordt
beroep gedaan op de noodplanningsambtenaar. Zo wordt hij ingezet
voor het samenstellen van stormschade- en wateroverlastdossiers
en de uitvoering van de communicatie van maatregelen die voortvloeien uit ernstige bedreigingen van de volksgezondheid zoals epidemieën en pandemieën (corona/COVID-19, Mexicaanse griep, dolle
koeienziekte, blauwtong, vogelgriep, Q-koorts …).
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Bevoegdheden
De poetscoördinator heeft de dagelijkse leiding over het poetspersoneel dat de gemeentelijke gebouwen onderhoudt. Zij verzorgt de
administratieve taken die betrekking hebben met deze dienst. Ze
staat ook in voor de opleiding van de nieuwe werkkrachten.

www.arendonk.be

WERKLIEDENDIENST
Gemeentelijke werkplaats
Brandstraat 2
014 67 98 86

Interne organisatie
SECRETARIAAT
Mies Boermans
administratief medewerker
014 40 90 63
secretariaat@arendonk.be

Nick Erpels
werkleider
nick.erpels@arendonk.be
Bevoegdheden
• Onderhoud van wegen, waterlopen, gemeentelijke gebouwen,
speelterreinen en plantsoenen
• Onderhoud voertuigenpark
• Recyclagepark
• Begraafplaatsen
• Feestmateriaal
• Vervoer kampmateriaal
• Sneeuw- en ijzelbestrijding
• Inbuizingen, rioleringen
Elke laatste woensdag van de maand kan je je fiets laten merken in
de gemeentelijke werkplaats van 13.30 uur tot 15.30 uur. Op die manier kan een verloren of gestolen fiets steeds worden geïdentificeerd en teruggegeven aan de eigenaar.

Bevoegdheden
• Postverwerking
• Voorbereiding en verslagen gemeenteraad, raad voor maatschappelijk welzijn, college van burgemeester en schepenen en vast bureau
• Aanvragen hulp en materiaal verenigingen
• Ondersteuning algemeen directeur

STAFDIENST
Kristine Nijs
stafmedewerker
014 40 90 67
kristine.nijs@arendonk.be

Kristine Nijs ondersteunt de algemeen directeur in de uitoefening
van zijn taken inzake:
• juridische kwesties;
• kwaliteitszorg en organisatieontwikkeling;
• beleidsmatige aspecten;
• klachtenbehandeling.
Ze is ook het aanspreekpunt lokale economie en coördineert de belasting op bedrijven.
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Koen Geerts
stafmedewerker
014 40 90 88
koen.geerts@arendonk.be

Cindy De Lafaille
stafmedewerker personeel
014 40 90 87
cindy.de.lafaille@arendonk.be

Koen Geerts legt zich binnen de stafdienst in het
bijzonder toe op:
• procesmanagement;
• informatieveiligheid;
• informatiebeheer.

Mieke Iemants staat in voor het personeelsbeheer van alle gemeentelijke diensten. Haar taak bestaat vooral uit het beheer van de personeelsdossiers en de wedden van alle personeelsleden. Zij verzorgt
ook de administratie in verband met de aanwervingen, vorming, evaluatie ... Verder verstrekt zij informatie over vacante betrekkingen
binnen het bestuur.

Gemeente Arendonk vindt de bescherming van jouw privacy belangrijk.
Daarom voert onze organisatie een privacybeleid dat beoogt vertrouwelijk om te gaan met de gegevens van haar burgers. Je kan ons steeds
contacteren als je vragen hebt rond dit privacybeleid: Gemeente Arendonk, Vrijheid 29, 2370 Arendonk, privacy@arendonk.be.

Cindy De Lafaille neemt dezelfde taken op zich voor de diensten van
OCMW en AGB Arendonk. Zij is ook verantwoordelijk voor het verzekeringspakket binnen het lokaal bestuur.

COMMUNICATIE
Koen Lefelon
deskundige IT/GIS
014 40 90 75
koen.lefelon@arendonk.be
Koen Lefelon beheert en optimaliseert de ICTinfrastructuur van gemeente, OCMW en AGB.
Hij is ook verantwoordelijk voor de verdere implementatie en uitbouw van het geografisch informatiesysteem (GIS) binnen de organisatie.

Robyn Matthys
communicatieverantwoordelijke
014 40 90 66
communicatie@arendonk.be

Bevoegdheden
De dienst communicatie zorgt voor de berichtgeving over de gemeentelijke dienstverlening naar de bevolking toe.

PERSONEELSDIENST
Deze dienst brengt vier keer per jaar het infomagazine ‘2370’ uit,
verzorgt de papieren nieuwsbrief '2370 in 't kort' en de digitale
nieuwsbrief, en is verantwoordelijk voor het beheer van de gemeentelijke website en de sociale mediakanalen. De dienst communicatie
verstuurt ook op regelmatige tijdstippen persberichten over gemeentelijk nieuws of gemeentelijke activiteiten.

Mieke Iemants
personeelscoördinator
014 40 90 64
mieke.iemants@arendonk.be
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Financiële dienst
Hilde Van Nuffel
financieel directeur
014 40 90 92
hilde.van.nuffel@arendonk.be
Het beheer van de gemeentefinanciën is toevertrouwd aan de financieel directeur.
De financieel directeur staat in voor:
• het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de beleidsrapporten en de opvolgingsrapportering;
• het voeren en het afsluiten van de boekhouding;
• het verzorgen van financiële analyse en financiële beleidsadvisering;
• het thesauriebeheer, met behoud van de toepassing van de bepalingen daarover in het organisatiebeheersingssysteem;
• de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de gemeente en van het OCMW met budgettaire
en financiële impact;
• het debiteurenbeheer, in het bijzonder de invordering van de fiscale en niet-fiscale ontvangsten en het verlenen van kwijting.
De financieel directeur staat in voor de werking van de financiële
dienst.
Diane De Proost (nog tot 31 juli 2021)
financieel adviseur
014 40 10 13
diane.de.proost@arendonk.be

De financieel adviseur staat in voor:
• het tot stand brengen van de financiële integratie van het OCMW
binnen de gemeente;
• het opvolgen van het financiële aspect van de verzelfstandiging
van Woonzorgcentrum Sint-Isabella en de toeleiding van vzw
Woonzorggroep Arendonk;
• het opvolgen van de financiële gevolgen van de participatie van
het lokaal bestuur Arendonk in vzw Woonzorggroep Arendonk en
vzw Cirkant en het advies hierover aan het lokaal bestuur;
• het budget, het meerjarenplan en de jaarrekening van het OCMW.

Ellen Mermans
boekhouder
014 40 90 95
ellen.mermans@arendonk.be
Maarten Bastijns
deskundige financiën
014 40 90 93
maarten.bastijns@arendonk.be
Lies Dingenen (nog tot 31 augustus 2021)
administratief medewerker
014 40 90 97
lies.dingenen@arendonk.be
Sylvie Legrand
administratief medewerker
014 40 90 94
sylvie.legrand@arendonk.be
Bevoegdheden
• Opmaken budget en meerjarenplan
• Opstellen jaarrekening
• Innen van belasting en vorderingen
• Beheren van lening portefeuille
• Nazicht budget en rekeningen ondergeschikte besturen (OCMW,
kerkfabrieken en Autonoom Gemeentebedrijf Arendonk)
• Beheren van de boekhouding
• Opstellen van de uitgaande facturatie
• Debiteurenbeheer
• Patrimoniumbeheer

De financieel adviseur vervangt de financieel directeur bij afwezigheid.
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Welzijn

Permanentie-uren
Maandag - vrijdag
Donderdag
of na afspraak

09.00 uur - 11.30 uur
18.00 uur - 19.30 uur

Maatschappelijk assistenten

Jo Van Gulck
diensthoofd leren en welzijn
014 40 10 11 of 0473 23 02 21
jo.van.gulck@arendonk.be
Kris Dirkx

Liesbeth Borghs Tinne Moonen

Rienel van Beurden
administratief medewerker
014 40 10 41
rienel.van.beurden@arendonk.be

SOCIAAL HUIS

Leen Broeckx

(trajectbegeleiding) (woonbegeleiding)

Diane De Proost (nog tot 31 juli 2021)
financieel adviseur
014 40 10 13
diane.de.proost@arendonk.be

Liesbeth
Meeus

Hannelore
Zanders

Els
Boonen

Jasmina
Van Ostaede

Medewerkster balie
Sarah Embrechts

Onthaal en administratie

Vrijheid 100
014 40 10 50
ocmw@arendonk.be

Wendy Tops

Roos
Van der Himst

Ilse Van Gelder
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Je kan in het Sociaal Huis terecht voor:
• het leefloon, een gewaarborgd wettelijk recht als je geen of beperkte inkomsten hebt;
• tewerkstellingen voor personen die niet in regel zijn met de sociale zekerheid en gerechtigd zijn op het leefloon;
• voorschotten op achterstallige uitkeringen uit de sociale zekerheid (ziekte-uitkering, werkloosheid, kinderbijslag, tegemoetkoming voor mindervalide ...) waarop je recht hebt maar waarvan de
uitbetaling uitblijft;
• integratie vreemdelingen;
• aanvragen van voorschotten op achterstallige onderhoudsgelden
waarop je recht hebt door je kinderen bij de dienst DAVO;
• financiële hulp bij specifieke problemen;
• begeleiding bij budgettaire problemen, eventueel schuldbemiddeling of budgetbeheer;
• administratieve hulp: de sociale dienst zal je bijstaan bij de aanvraag van voorzieningen uit de sociale zekerheid en de afhandeling
verder opvolgen;
• informatie en advies rond rechten, verplichtingen, wettelijke
voordelen, sociale uitkeringen, tewerkstelling, huisvesting ...;
• psychosociale hulp bij persoonlijke, familiale en psychische problemen;
• huisvesting in crisissituaties;
• aanvragen sociale woningen;
• integratietegemoetkoming voor personen met een handicap;
• inkomensvervangende tegemoetkoming voor personen met een
handicap.
• zorgbudgetten voor ouderen;
• gemeentelijke sociaal-pedagogische toelage: 40 euro per maand
aan personen die thuis de verzorging en de opvoeding van een
kind (tot 21 jaar) met een zware handicap op zich nemen;
• gemeentelijke vakantietoelage langdurig zieken en mindervaliden:
max. 37,50 euro per jaar aan langdurig zieken en mindervaliden
die hebben deelgenomen aan een vakantieverblijf met een minimumduur van vijf dagen;
• gemeentelijke sociaal-medische toelage: 40 euro per maand aan
personen die vrijwillig en onbezoldigd volwassenen met een handicap of bejaarde personen thuis verzorgen;
• sociale en fiscale maatregelen voor personen met een handicap;
• parkeerkaart voor personen met een handicap;
• sociaal tarief voor telefoon, gas, elektriciteit, tv …;
• rustpensioen en overlevingspensioen;
• inkomensgarantie voor ouderen;
• onderwijscheques;
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• vrijetijdspas.
De dienstverlening van het Sociaal Huis is gratis. De verleende financiële steunverlening zal afhankelijk van de specifieke situatie al
dan niet teruggevorderd worden van de betrokkene of onderhoudsplichtige familieleden.

HUIS VAN HET KIND
Vrijheid 100
014 40 10 50
welzijn@arendonk.be
Opgroeien in Arendonk ǀ Huis van het Kind
Coördinator
Jo Van Gulck
Projectmedewerker
Rienel van Beurden

Je kan hier terecht voor:
• geboortepremie;
• babyzorgproject;
• Lokaal Loket Kinderopvang;
• projecten rond onderwijs, zoals ‘schulden op school’, ‘sociaal werker op school’ en ‘Trampoline’;
• laptopbib;
• zomerschool ‘De Vliegende Start’;
• contactmomenten borstvoeding (in samenwerking met Gezondheid);
• pamperbank;
• allerlei vormingen rond opvoeding en andere gezinsgerelateerde
materies;
• ondersteunen van samenwerkingen rond opvoedingsondersteuning.
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LOKAAL DIENSTENCENTRUM (LDC) DURGEBONT

GEZONDHEID

Vrijheid 100
014 40 10 50
durgebont@arendonk.be
Lokaal dienstencentrum Durgebont

Vrijheid 100
014 40 10 50
welzijn@arendonk.be
Arendonk Gezonde Gemeente

Lokaal dienstencentrum Durgebont is een open toegankelijke plek
waar elke inwoner van Arendonk terechtkan.

Projectmedewerker
Rienel van Beurden

Maatschappelijk assistenten

Karine Soenen

Ezra Gooskens

Els Vangool

Administratief medewerker
Ilse Van Gelder

Je kan hier terecht voor:
• acties en vormingen rond gezondheid;
• psychisch welbevinden, mindfulness;
• contactmomenten borstvoeding (in samenwerking met Huis van
het Kind);
• de Kempen beweegt;
• 10 000 stappen;
• Arendonk stopt met roken;
• drugspreventie.

Je kan hier terecht voor:
• aanvraag serviceflats De Peulder;
• ouderenbeleid en senioren;
• aanvraag van warme maaltijden die aan huis worden geleverd;
• (H)Echt Arendonk;
• Den Instap;
• Minder Mobielen Centrale;
• uitbating cafetaria;
• vrijwilligerswerking;
• maandelijks verschillende activiteiten (terug te vinden in de activiteitenkalender).
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INTERGEMEENTELIJKE DIENST VOOR JURIDISCHE
INFORMATIE EN ADVIES
Vrijheid 100
014 40 10 50
Juriste
Veerle Vanaeken
Permanentie-uren
Woensdag
09.00 uur - 11.30 uur
Donderdag (even weken) 18.00 uur - 19.00 uur

In samenwerking met de gemeente Oud-Turnhout werd een dienst
voor juridische informatie en advies ontwikkeld. De juriste geeft advies over alle mogelijke juridische problemen en stelt eventueel verzoekschriften, brieven en contracten op. Zij kan je zaak niet bepleiten
bij de rechtbank.
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PSYCHOLOGISCHE EERSTELIJNSHULP
Vrijheid 100
014 40 10 50
Psychologe
Vanessa Bastiaens
Aanwezigheid
Tweewekelijks op woensdag, eerst intake of begeleiding bij sociale dienst.

Na doorverwijzing door de sociale dienst kan je bij de psychologe terecht voor:
• depressieve stemmingsstoornissen;
• middel-gerelateerde en verslavingsstoornissen;
• interactieproblemen;
• verwerkingsproblemen;
• alle andere situaties met een psychische zorg.

www.arendonk.be

ZWEMBAD
Van Eycklaan 7
014 67 89 34
zwembad@arendonk.be
Zwembad Arendonk
Beheerder
Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Arendonk
Contactpersoon
Linda Swennen

OPENINGSUREN PUBLIEK
Maandag

12.00 uur - 12.50 uur (enkel met abonnement)
16.30 uur - 17.30 uur
17.30 uur - 19.00 uur (enkel instructie- en peuterbad)
19.00 uur - 21.00 uur
Dinsdag
07.00 uur - 08.30 uur (enkel met abonnement)
12.00 uur - 12.50 uur (enkel met abonnement)
16.30 uur - 17.30 uur
17.30 uur - 19.00 uur (enkel instructie- en peuterbad)
19.00 uur - 20.00 uur
Woensdag 07.00 uur - 08.30 uur (enkel met abonnement)
13.00 uur - 15.30 uur
17.30 uur - 19.00 uur (enkel instructie- en peuterbad)
19.00 uur - 21.00 uur
Donderdag 18.30 uur - 19.10 uur (enkel half 25 meterbad,
instructie- en peuterbad)
19.10 uur - 21.00 uur
Vrijdag
07.00 uur - 08.30 uur (enkel met abonnement)
12.00 uur - 12.50 uur (enkel met abonnement)
16.30 uur - 17.30 uur (enkel voor senioren)
17.30 uur - 19.00 uur (enkel instructie- en peuterbad)
19.00 uur - 21.00 uur
Zaterdag
13.00 uur - 18.00 uur

OPENINGSUREN SCHOOLVAKANTIES
Maandag t.e.m. donderdag 13.00 uur - 21.00 uur
Vrijdag
13.00 uur - 16.30 uur
16.30 uur - 17.30 uur (enkel voor senioren)
17.30 uur - 21.00 uur
Zaterdag
13.00 uur - 18.00 uur
Elke dag pretbad tussen 14.00 uur en 15.00 uur in instructie- en peuterbad.
Woensdag en zaterdag pretbad tussen 14.00 uur en 15.00 uur in 25
meterbad.
Eén baan voor baantjeszwemmen tussen 16.30 uur en 21.00 uur (uitgezonderd vrijdag: 16.30 uur tot 17.30 uur).
Gesloten op zon- en feestdagen.

Gesloten op zon- en feestdagen.
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ZWEMLESSEN GEZINSBONDEN

Extra zwemactiviteiten

Gezinsbond Arendonk
Maandag

PUBLIEK OCHTENDZWEMMEN
Dinsdag, woensdag en vrijdag 7.00 uur - 8.30 uur
enkel met abonnement, telkens 4 banen (niet tijdens de vakantieperiode)

PUBLIEK MIDDAGZWEMMEN
Maandag, dinsdag en vrijdag12.00 uur - 12.50 uur
enkel met abonnement, telkens 2 banen (niet tijdens de vakantieperiode)

SENIORENZWEMMEN
Vrijdag

BAANTJESZWEMMEN
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Zaterdag

16.30 uur - 17.30 uur
19.00 uur - 21.00 uur
16.30 uur - 17.30 uur
19.00 uur - 20.00 uur
19.00 uur - 21.00 uur
19.10 uur - 21.00 uur
16.00 uur - 17.00 uur
17.00 uur - 18.00 uur

14.00 uur - 15.00 uur
19.00 uur - 21.00 uur
14.00 uur - 15.00 uur

DISCOZWEMMEN
Elke laatste vrijdag voor een schoolvakantie
19.00 uur - 21.00 uur

(2 banen)
(1 baan)
(2 banen)
(1 baan)
(1 baan)
(1 baan)
(2 banen)
(4 banen)

INKOMTICKET
Kinderen t.e.m. 2 jaar
gratis
Volwassenen (+ 15 jaar)
inwoners van Arendonk
2,50 euro
mensen buiten Arendonk
3 euro
Kinderen - senioren (+ 55 jaar) - mindervaliden
inwoners van Arendonk
2 euro
mensen buiten Arendonk
2,50 euro

Volwassenen (+ 15 jaar)
Kinderen - senioren (+ 55 jaar) mindervaliden

50 euro voor 25 beurten
20 euro voor 10 beurten
40 euro voor 25 beurten
16 euro voor 10 beurten

GROEPSTARIEF
Minimum 15 personen

1,50 euro per persoon

ZWEMBREVET

AQUAFITNESS
Dinsdag
Donderdag
Meer info: www.sportfocus.be

Zwemclub en G-zwemmen
Meer info: www.azv-arendonk.be

ABONNEMENTEN

PRETBAD
Woensdag
Vrijdag
Zaterdag

18.00 uur - 19.00 uur

Tarieven publiek

16.30 uur - 17.30 uur

Maandag

Gezinsbond Retie
Woensdag
Meer info: www.gezinsbond.be

18.00 uur - 19.00 uur

20.00 uur - 21.00 uur
12.00 uur - 13.00 uur

Zwembrevet
Zwembrevet + label

1 euro
2 euro
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Zwemlessen
De zwemlessen worden georganiseerd door SportFocus.
Voor meer informatie kan je terecht op www.sportfocus.be.

KINDEREN
Woensdag
Donderdag

15.30 uur - 17.30 uur
16.20 uur - 18.20 uur

RECREA
Donderdag

17.40 uur - 18.20 uur

VOLWASSENEN
Maandag
Donderdag
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BIBLIOTHEEK
Deroissart 5
014 67 16 14
bibliotheek@arendonk.be
arendonk.bibliotheek.be
Bibliotheek Arendonk

Daarnaast zijn er nog een heleboel andere dingen te beleven in de
bib: lezingen, workshops en vormingen over actuele onderwerpen,
het jaarlijkse matineeconcert, voorleeshalfuurtjes, conversatiegroepen, leeskring ... Je blijft op de hoogte van de activiteiten via de
nieuwsbrief, de Facebookpagina of arendonk.bibliotheek.be. Daar
kan je ook de catalogus online raadplegen.
Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

15.30 uur - 19.00 uur
10.00 uur - 12.00 uur
17.00 uur - 20.00 uur
14.00 uur - 17.00 uur
10.00 uur - 12.00 uur
17.00 uur - 20.00 uur
15.30 uur - 19.00 uur
10.00 uur - 12.00 uur

V.l.n.r.: An Reynders, Lies Spoormans, Lieve Van Herck, Aline Hens

De bibliotheek van Arendonk beschikt over een ruime collectie romans en informatieve boeken voor jong en oud. Er is een aparte
jeugdafdeling met boeken voor baby's, peuters en kleuters tot tieners.
Behalve boeken kan je ook dvd's, strips en een vijftigtal tijdschriften
ontlenen. Van maandag tot zaterdag, telkens van 10.00 uur tot 12.00
uur, kan je de tijdschriften en een tiental kranten lezen onder het
genot van een kop koffie in het leescafé.
Iedereen kan in de bibliotheek printen, kopiëren, scannen en gratis
internet en Office-toepassingen gebruiken.
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TOERISME ARENDONK
BESTUUR VZW TOERISME ARENDONK
Voorzitter
Ad van de Ven
014 67 34 77
toerisme@arendonk.be

EENVOUDIG VERRASSEND
Dat is de slogan van Toerisme Arendonk en voor de dagrecreant is het verrassend eenvoudig bekoord te worden door de charmes van onze
gemeente.

TROEVEN
Wandelaars en fietsers zullen onmiddellijk bekoord worden door de natuurpracht, zowel in het centrum als in het buitengebied van onze gemeente. Gedetailleerde informatie over fietsen en wandelen vind je in specifieke folders, verkrijgbaar bij de dienst vrije tijd in het gemeentehuis en in diverse horecazaken, de zgn. infopartners van Toerisme Arendonk. Ook op de gemeentelijke website vind je heel wat info.
Na het behalen van de eerste plaats in de wedstrijd Wandeling van het Jaar in 2014 (Talanderwandeling) en de tweede plaats in 2016 (Natuurwandelpad) kan Arendonk meer dan ooit uitpakken als wandelgemeente bij uitstek. In 2020 werd ook het Vlegelpad ingewandeld, een
natuurbelevingspad voor kinderen pal in het centrum.
Na je wandeling of fietstocht is het aangenaam vertoeven op de terrassen van de cafés, tavernes en restaurants rond de dorpskern. De
Arendonkse horeca en middenstand garanderen je een warm onthaal en een correcte dienstverlening in een ongedwongen sfeer.
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HEEMMUSEUM ARENDONK
Molenwiel 37
info@heemkringarendonk.be
museum@heemkringarendonk.be (voor museumbezoeken)
genealogie@heemkringarendonk.be (voor stamboomonderzoek)
www.heemkringarendonk.be
Voorzitter
Jef Van Steenbergen
Het museum bevindt zich in het heemhuis achter parking De Wissel
op Wampenberg. Het is een realisatie van de Arendonkse Heemkring
‘Als Ice Can’ vzw.
Het museum is opgebouwd rond drie centrale thema’s:
• Arendonkse geschiedenis en gebruiken: valkerij, Sinte-Katharina
…
• Bekende Arendonkenaars: Louis Van Gorp, Rik Van Steenbergen,
Remi Lens …
• Sigarennijverheid: kennismaking met meer dan twaalf fabrikanten

Behalve vele voorwerpen en foto’s, wordt ook gebruikgemaakt van
moderne technologie. Met behulp van de Erfgoed App kunnen bezoekers zelf video’s en audiofragmenten raadplegen met een smartphone of tablet.
Naast het museum beschikt het heemhuis ook over een ontmoetingsruimte, waar regelmatig thematentoonstellingen worden georganiseerd. De ontmoetingsruimte kan ook door andere verenigingen
gebruikt worden voor allerlei activiteiten.
Openingsuren
Elke laatste zondag van de maand

14.00 uur - 17.00 uur

Groepen, bedrijven en scholen kunnen het museum bezoeken op afspraak.
Tarieven
Leden van de heemkring
Niet-leden

gratis
3 euro
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JEUGDHUIS ‘T ONKROOID
Koeistraat 8
0473 34 36 95
www.onkrooid.be
Openingsuren
Vrijdag en zaterdag

20.00 uur - 03.00 uur

Het jeugdhuis van Arendonk is al sinds 1974 een vaste waarde in het dorp. Door de jaren heen maakte ’t Onkrooid dan ook al veel mee. Ze
zaten in zelf gefabriceerde koten, schuurtjes, huizen en zelfs in zeecontainers die ze hadden omgebouwd tot mobiel café.
Sinds de jaren ‘90 heeft het jeugdhuis z’n stek in de voormalige cinema Rex in Koeistraat. Sinds 2006 werd er in fases gewerkt aan de geluidisolatie en modernisatie van het gebouw. In 2012 kon ’t Onkrooid het nieuwe eigentijdse jeugdhuis officieel openen.
Een prachtig jongerencafé, een polyvalente podiumzaal met balkon, een vergaderzaal en zelfs nog steeds een cinemazaal. Jeugdverenigingen
hebben er met de zaal van het jeugdhuis een ideale fuifplaats bij. Zo mogen ze elk per jaar een fuif of optreden organiseren in ’t Onkrooid.
Daarnaast is het jeugdhuis natuurlijk nog steeds een plaats voor ontmoeting, ontdekking, plezier en ontspanning en dat elke week opnieuw.
Iedereen van (bijna) 16 tot 96 jaar is welkom op vrijdag- en zaterdagavond. Er valt altijd wel iets nieuws te ontdekken. Als het niet de decoratie
is, dan is het wel die ene vriend achter de discobar of met z’n band op het podium.
Tot in het jeugdhuis!
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DRINGENDE GENEESKUNDIGE HULPVERLENING
(DGH)
Tim Willekens
eerste ambulancier
Hovestraat 46
014 81 76 15 (administratie)
0476 98 18 48
tim.willekens@arendonk.be
Noodnummer ziekenwagendienst: 112
Sinds 2012 beschikt gemeente Arendonk over de dienst Dringende Geneeskundige Hulpverlening (DGH). De mensen van deze dienst staan
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24 uur op 24 en 7 dagen op 7 klaar om bijstand te verlenen. Het team
bestaat uit vijf beroepskrachten en een veertigtal vrijwilligers. Deze
mensen hebben de nodige opleidingen gekregen en scholen hun kennis
jaarlijks bij om jullie op een professionele wijze bij te staan in nood. De
dienst DGH beschikt over twee ziekenwagens die volledig volgens de
normen van FOD Volksgezondheid zijn uitgerust.
Heb je dringend medische hulp nodig? Bel dan naar het noodnummer 112. Zij zullen de nodige vragen stellen om zo de juiste diensten
naar jou te kunnen sturen.

www.arendonk.be

HULPVERLENINGSZONE TAXANDRIA
Post Arendonk

Zonaal secretariaat

Kerkstraat 38
014 67 81 74
www.hvztaxandria.be
Alarmnummer: 112
HVZ Taxandria
HVZTaxandria

014 47 09 20
info@hvztaxandria.be

Postoverste
Adj. Marc Van Mechelen
0478 88 29 86
marc.vanmechelen@hvztaxandria.be

De alarmering van de brandweer kan uitsluitend gebeuren via het
nummer 112. Dit nummer mag alleen gebruikt worden voor dringende oproepen (brand, ongeval).
Niet-dringende oproepen (wespennest, wateroverlast, stormschade
...) meld je via het e-loket op de website van Hulpverleningszone
Taxandria.
De tussenkomsten zijn gratis, met uitzondering van de gevallen waarvoor het gemeentebestuur een retributiereglement heeft gestemd
(bv. de vervuiler van de openbare weg betaalt de kosten).
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LOKALE POLITIE
Hoofdpost Arendonk
Wippelberg 1a
014 40 40 60
www.politiekempennoordoost.be
Politiezone Kempen N-O

KORPSCHEF
HCP Katrien Goffings
katrien.goffings@police.belgium.eu
Openingsuren
Maandag - vrijdag
Zaterdag

08.00 uur - 20.00 uur
08.00 uur - 13.00 uur

Wijkpost Arendonk
Wippelberg 1a
pz.keno.wijk.arendonk@police.belgium.eu
Samenstelling wijkpost Arendonk

Chris van de Kerkhof
Eric Pelckmans
Filip Stouten
Marc Vueghs
Debby Campers

014 40 40 84
014 40 40 83
014 40 40 82
014 40 40 83 (nog tot 31 juli 2021)
014 40 40 87

Op www.politie.be/5367/contact/je-wijk kan je opzoeken welke wijkagent verantwoordelijk is voor jouw straat.
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SANCTIONEREND AMBTENAAR - BIJZONDER
REKENPLICHTIGE
Philip Van Hove
Vrijheid 29
014 40 90 65
philip.van.hove@arendonk.be

Bevoegdheden
Sanctionerend ambtenaar
Ambtenaar belast met het opleggen van administratieve geldboetes
in het kader van de gemeentelijke administratieve sancties.
Bijzonder rekenplichtige
Het financieel beheer van de politiezone (o.a. innen van de ontvangsten, uitvoeren betalingen, belast met de boekhoudkundige verwerking van alle financiële verrichtingen).
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VREDEGERECHT VAN HET KANTON TURNHOUT
Kasteelplein 11 - Turnhout
014 44 71 20
vred.turnhout@just.fgov.be

Elke dinsdag (uitgezonderd feestdagen)

GEBIEDSOMSCHRIJVING

• Behandeling van rechtszaken
• Alle zaken worden opgeroepen om 9.00 uur en in de loop van de
voormiddag behandeld.

Arendonk, Baarle-Hertog, Oud-Turnhout, Ravels, Hoogstraten,
Beerse, Lille en Rijkevorsel

OPENBARE ZITTING
09.00 uur - 12.00 uur

ZITTING RAADKAMER
VREDERECHTER

Woensdag- en/of donderdagvoormiddag, op vastgestelde uren

Mevr. M. Aertsen
Bevoegdheden
De vrederechter heeft drie kerntaken:
• Vonnissen in o.a. alle huurzaken, erfdienstbaarheden, burengeschillen, appartementsrecht en mede-eigendom, consumentenkredieten, nutsvoorzieningen … en in (bijna) alle geschillen met
een vordering lager dan 5 000 euro (geen handels- of arbeidszaken of onderhoudsgelden).
• Minnelijke schikkingen betrachten in geschillen die tot de bevoegdheid van de vrederechter behoren.
• Bescherming van onbekwame en geestesgestoorde, aanstelling
van een bewindvoerder, instelling van voogdij.

• Minnelijke schikkingen, verhoren en persoonlijke verschijningen
van partijen

BEZOEKEN TER PLAATSE EN VERKOPEN
Op vastgestelde uren
• Plaatsbezoek in het kader van een gerechtelijke procedure
• Bezoeken n.a.v. bewindvoeringen

Het is aan rechters en griffiepersoneel verboden om advies te verlenen, omdat zij onafhankelijk en onpartijdig moeten zijn. Voor juridische bijstand wend je je tot een advocaat of een notaris, of
eventueel tot een gerechtsdeurwaarder of de juridische dienst van
het OCMW.

OPENINGSUREN GRIFFIE
Maandag - vrijdag

08.30 uur - 12.30 uur
13.30 uur - 16.00 uur
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COMMISSIE VOOR JURIDISCHE BIJSTAND ARRONDISSEMENT TURNHOUT
Justitiehuis
Merodecenter 1 - Turnhout
014 47 13 40
De Commissie voor Juridische Bijstand in samenwerking met de Orde van Advocaten van het arrondissement Turnhout zorgt ervoor dat je
er terechtkan voor een eerste juridisch advies.
Het advies is in principe gratis en wordt gegeven door advocaten.
Zitdagen
Maandag
Woensdag
Donderdag

14.00 uur - 16.00 uur
14.00 uur - 16.00 uur
14.00 uur - 16.00 uur
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GEMEENTELIJK JEUGDWERK
Speelpleinwerking Speelvogels
Arendonk

gezinssamenstelling.
Arendonkse vrijetijdspashouders krijgen 50% korting.

Vooral tijdens de zomervakantie kan je niet
naast onze speelpleinwerking Speelvogels kijken. Op en rond onze hoofdlocatie, Academie Arendonk, komen dan dagelijks een
honderdtal kinderen van 2,5 tot 15 jaar ravotten, knutselen, spelen, koken … onder de vakkundige en toegewijde leiding van een team
enthousiaste animatoren. Bij mooi weer maken we gebruik van de
speeltuin en de vele grasveldjes in de directe omgeving en we trekken al eens naar de speeltuin aan het zwembad, naar de bib … De drie
oudste groepen gaan op woensdagnamiddag zwemmen.

07.30 uur - 08.30 uur
08.30 uur - 12.00 uur
12.00 uur - 13.00 uur

Tijdens de paasvakantie wordt de speelpleinwerking verdeeld over
twee locaties. Kinderen van de lagere school kunnen ook dan terecht
in de Academie, terwijl de kleuters onder de noemer Speelvogels
Miniclub worden ondergebracht in de lokalen van het deeltijds onderwijs DONA naast het heemhuis, achter de molen.

VOORWAARDEN
De registratie van de kinderen moet een week vóór het eerste bezoek
aan het speelplein gebeuren via https://reservaties.arendonk.be. Na
het eenmalig aanmaken van een gezinsprofiel en het koppelen van
gezinsleden aan dat profiel, moet er per kind een medische fiche
worden toegevoegd. De medische fiche moet elk jaar door de gebruiker worden nagekeken en bevestigd op correctheid.

TARIEVEN

DAGINDELING

13.00 uur - 16.30 uur
16.30 uur - 17.30 uur

onthaal van de kinderen
activiteiten
lunch en halen/brengen van kinderen
die een halve dag komen
activiteiten
naopvang

De kinderen worden verwacht vóór het starten van de activiteiten
aanwezig te zijn.

GROEPSINDELING
•
•
•
•
•
•

zomerklasje en eerste kleuterklas - Dabberkes - groen sjaaltje
tweede kleuterklas - Bengels - geel sjaaltje
derde kleuterklas - Kleppers - oranje sjaaltje
eerste leerjaar - Juniors - paars sjaatje
tweede en derde leerjaar - Ravotters - turkoois sjaaltje
vanaf vierde leerjaar - Flappers - marine sjaaltje

De kinderen dragen een sjaaltje in de kleur van de groep. De groepssjaaltjes worden bij voorkeur vooraf aangekocht bij de jeugddienst,
maar kunnen indien nodig ook worden aangekocht op het speelplein
zelf.
Meer info
Dienst vrije tijd
014 40 90 69
pascal.thijs@arendonk.be

Het basistarief bedraagt 6 euro per halve dag. Arendonkse gezinnen
kunnen aanspraak maken op een gezinskorting op basis van hun gezinssamenstelling.
• 5 euro per halve dag bij één kind ten laste (t.e.m. 15 jaar)
• 4 euro per halve dag bij twee kinderen ten laste (t.e.m. 15 jaar)
• 3 euro per halve dag bij drie of meer kinderen ten laste (t.e.m. 15
jaar)
Buitendorpse kinderen betalen steeds het basistarief, ongeacht de
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Grabbelpas

Funky Fridays

Grabbelpas is een tof vakantieprogramma voor
kinderen van 6 tot 15 jaar. Onze gemeente haalt
het onderste uit de kan om de kinderen een plezante paas- en zomervakantie te bieden. In beide
vakanties organiseren wij, voor elke leeftijd, tal
van uiteenlopende activiteiten gaande van knutselen, sporten, koken en spelletjes tot zelfs uitstapjes. De Grabbelpassers bepalen zelf wat ze mee willen doen en
schrijven enkel voor die activiteiten in.

Exclusief voor jongeren van 12 tot 15 jaar organiseert de dienst vrije
tijd in de zomervakantie supercoole activiteiten onder de noemer
Funky Fridays. Vooraf inschrijven voor de activiteiten die je leuk
vindt, is wel noodzakelijk. De inschrijvingen verlopen online via
https://reservaties.arendonk.be. Zoals de naam al aangeeft worden
de activiteiten georganiseerd op de vrijdagen in de zomervakantie.

Inschrijven voor de activiteiten kan via https://reservaties.arendonk.be.
Meer info
Dienst vrije tijd
014 40 90 78
tinne.roes@arendonk.be

Vakantiekampen Lentefun, Zomerfun
en Herfstfun
Vanaf 2021 organiseert het gemeentebestuur in de krokus- en
herfstvakantie en tijdens de laatste week van de zomervakantie vakantiekampen onder de namen Lentefun, Herfstfun en Zomerfun.
Zowel kleuters vanaf 2,5 jaar als kinderen van het eerste tot en met
het zesde leerjaar zijn welkom. De activiteiten lopen van 8.30 uur
tot 16.30 uur. Er is mogelijkheid om gebruik te maken van vooropvang vanaf 7.30 uur en naopvang tot 17.30 uur. De kinderen brengen
een eigen lunchpakket, voldoende drinken en gezonde tussendoortjes mee en trekken kleren aan die geschikt zijn om in te ravotten en
te knutselen.
Meer info
Dienst vrije tijd
014 40 90 68
kim.rossie@arendonk.be
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Meer info
Dienst vrije tijd
014 40 90 78
tinne.roes@arendonk.be
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ONDERWIJS
Basisonderwijs
GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL SINT-JAN

VRIJE BASISSCHOOL SINT-CLARA

Kerkstraat 11 - Schoolstraat 2
014 67 76 31
GBS Sint-Jan
gbssintjanarendonk

Kloosterbaan 1
014 67 85 75
secretariaat@basca.be
www.basca.be
Basisschool Sint-Clara
basca_arendonk

Directeur
Jan Van Gorp
Directie, administratie en zorgteam
Kerkstraat 11
014 67 76 31
info@basisschoolstjan.be
www.basisschoolstjan.be
Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 7.00 uur en tot 18.00 uur

GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL VOORHEIDE
De Brulen 2
014 67 77 54
secretariaat@basisschoolvoorheide.be
www.basisschoolvoorheide.be
GBS Voorheide
gbsvoorheide
Directeur
Erik De Vocht
Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 7.00 uur en tot 18.00 uur

Directeur
Gert Damen
Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 6.30 uur en tot 18.00 uur

TALENTENSCHOOL ATLANTIS
De Maaskens 10 - Pelgrimsplein 35 (Talentenschool Dol-Fijn)
014 65 47 65
secretariaat@bsatlantis.be
www.bsatlantis.be
Talentenschool Atlantis
talentenschoolatlantis
Directeur
Stef Van Gorp
Voor- en naschoolse opvang
Vanaf 7.00 uur en tot 18.00 uur
De opvang van Talentenschool Dol-Fijn wordt voorzien in het de
hoofdschool: Talentenschool Atlantis (De Maaskens 10).

NASCHOOLSE OPVANG OP WOENSDAG
Woensdagnamiddag is er centrale kinderopvang op de eigen school
tot 13.30 uur. Van 13.30 uur tot 18.00 uur is er centrale kinderopvang
voorzien op één van de vier basisscholen in een wisselsysteem.
Meer info
lieve.luyten@arendonk.be
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Directeur
Stijn Schauwers
014 44 20 61

Secundair onderwijs
SINT-CLARACOLLEGE
Kloosterbaan 5
014 67 85 72
info@sintclara.eu
www.sintclara.be
Sint-Claracollege
sintclaracollege

Secretariaat
014 44 20 61

BEELDENDE EN AUDIOVISUELE KUNSTEN
Eerste en tweede graad
voor kinderen van 6 t.e.m. 11 jaar
2 lesuren per week
• Beeldatelier

Algemeen directeur
Griet Wens

Derde graad voor jongeren
voor leerlingen van 12 t.e.m. 17 jaar
4 lesuren per week
• Beeldatelier

Pedagogisch directeur
Carine Verheyen
Afstudeerrichtingen
Algemeen secundair onderwijs
• economie - moderne talen
• Latijn - moderne talen
• Latijn - wiskunde
• wetenschappen - wiskunde
• moderne talen - wetenschappen

Derde graad voor volwassenen = NIEUW!
voor leerlingen vanaf 18 jaar
4 lesuren per week
• Initiatieatelier
Vierde graad (en specialisatie, na selectie)
voor volwassenen vanaf 18 jaar
8 lesuren per week (5 leerjaren)
of 4 lesuren per week (10 leerjaren) = NIEUW!
• Tekenkunst
• Keramiek
• Grafiekkunst

Technisch secundair onderwijs
• elektrische installatietechnieken
• handel
• sociale en technische wetenschappen
Beroeps secundair onderwijs
• verzorging - voeding
• lassen - constructie
• office & customer assistent

Deeltijds kunstonderwijs (DKO)
ACADEMIE ARENDONK
Wampenberg 26
secretariaat@academiearendonk.be
www.academiearendonk.be
Academie Arendonk
academiearendonk

ACADEMIE ARENDONK

8 lesuren per week (5 leerjaren)
• Architecturaal Ontwerp
• Beeldhouwkunst en Ruimtelijke kunst
• Grafiekkunst
• Keramiek
• Projectatelier mixed-media
• Schilderkunst
• Tekenkunst
Kortlopende opleidingen
voor volwassenen vanaf 18 jaar
2 lesuren per week (3 leerjaren)
• Beeldende en Audiovisuele Cultuur - kunstgeschiedenis = NIEUW!
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Muziek- en dansonderwijs

Vanaf 8 jaar
Klassiek ballet, aangevuld met jazzdans

ACADEMIE VOOR MUZIEK EN DANS IN ARENDONK

LATER INSTAPPEN
Voor leerlingen die ouder zijn dan de startleeftijd (9 jaar of ouder)
wordt een apart, individueel programma samengesteld.

Vestiging van de Stedelijke Academie voor Muziek, Woord en Dans
van Turnhout

Vanaf 15 jaar
Optie tot hedendaagse dans

Directeur
Greet De Clerck
Muzieklessen
Gemeentelijke basisschool Sint-Jan - Schoolstraat 2
Eerste graad - vanaf 6 jaar
Muziekinitiatie voor 6- en 7-jarigen
Ze leren spelenderwijs de mogelijkheden via de eigen stem ontdekken, ritmiek ontwikkelen, samen zingen en bewegen.
Tweede graad - vanaf 8 jaar
Muziekatelier, aangevuld met een instrument
De opleiding muziekatelier is voor kinderen vanaf 8 jaar. Muziekatelier (tweede graad) duurt vier schooljaren. De kinderen volgen 2,5
uur les per week. Vanaf het prille begin wordt er ook gestart met een
instrument.
Derde graad - vanaf 12 jaar
Muzieklab, het basisvak van de derde graad, kan ook gevolgd worden
in Arendonk.
Danslessen
Balletzaal - Molenwiel
Kleuters van 4 en 5 jaar
Gevarieerde lessen begeleiden de kinderen in het ontdekken van hun
danstalent.
Vanaf 6 jaar
Dansinitiatie voor 6- en 7-jarigen
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Docenten
Ana Claudia Camerato Garcia en Vera Nijboer
Secretariaat
Academieplein 17 - Turnhout
014 41 36 38
samwd@turnhout.be
www.muziekacademieturnhout.be
SAMWD Turnhout
samwd_turnhout
Het tarief wordt per schooljaar vastgelegd vanuit het ministerie van
Brussel.

Deeltijds onderwijs
CDO NOORDERKEMPEN VESTIGING ARENDONK
Molenwiel 39
014 43 16 52
linda.maes@cdonoorderkempen.be
www.cdonoorderkempen.be
CDO Noorderkempen
Voor wie?
Voor jongeren
• vanaf 16 jaar
• vanaf 15 jaar als de twee eerste jaren van het secundair onderwijs
beëindigd zijn
Werking
CDO doet een boeiend aanbod van deeltijds leren en werken
• 2 dagen leren, vakopleiding en projectwerking
• 3 dagen begeleid werken of traject op weg naar werk

www.arendonk.be

Opleidingen
Horeca-voeding
Keukenmedewerker
Hulpkok

Vreemde talen
• Engels
• Italiaans
• Spaans
• Frans
• Duits

Metaal
Lasser
Lassen-constructie (duaal)

Koken
Verschillende kookcursussen onder leiding van chef-koks
• Italiaanse keuken
• groenten in de hoofdrol
• snijtechnieken
• …

Kapper
Haarverzorging (duaal)
Inlichtingen en inschrijvingen
014 43 16 52
0496 64 42 59

Praktische vakken
• Lassen
• Fietshersteller
• Kleding

Volwassen onderwijs
SINT-CLARACOLLEGE I.S.M. CVO HIK GEEL
Kloosterbaan 5
0460 96 54 66
arendonk@hik.be
www.hik.be

Cursussen en korte opleidingen worden ook op maat van bedrijven
of organisaties ingericht. Met officieel erkende diploma’s, Vlaams
opleidingsverlof en terugbetaling van opleidingscheques.

Vestigingsverantwoordelijke
Luc Van den Borne
Openingsuren secretariaat
Maandag - donderdag

18.00 uur - 21.00 uur

Opleidingsaanbod
Informatica en fotografie
• Office, Word, Excel, PowerPoint
• iPad en iPhone
• Android tablets en smartphones
• Educatief gebruik van ICT
• Aan de slag met Windows 10
• Digitale fotografie, basis
• Digitale fotografie, vervolmaking
• Lightroom
• …
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KINDEROPVANGINITIATIEVEN
KIND EN GEZIN
www.kindengezin.be > kinderopvang > opvangadressen > opvang zoeken

Gezinsopvang
ONTHAALOUDERS FERM KINDEROPVANG
014 43 99 27
dvo.turnhout@samenferm.be
www.samenferm.be

Groepsopvang
CLARA’S HOFKE
Kloosterbaan 3
014 67 85 80
info@clarashofke.be
www.clarashofke.be
Maandag - vrijdag

7.00 uur - 18.30 uur

Voor wie?
Kinderen van 0 tot 12 jaar.

Voor wie?
Baby's en peuters tot 3 jaar.

Extra info
• Prijs afhankelijk van het inkomen. Je kan je tarief berekenen via
de website van Kind & Gezin.
• Vier adressen in Arendonk.
• Huiselijke sfeer, op maat van de kinderen, kleinschalig, warmte en
geborgenheid.

Extra info
• Grote aandacht voor kleine mensjes, wat telt is jouw kind.
• Kleinschalige aanpak binnen een professionele werking.

Voor een nieuwe opvangvraag contacteer je de infolijn op het nummer 070 24 60 41 of online. Telefonisch zijn zij elke werkdag bereikbaar van 9.00 uur tot 14.00 uur. Zij noteren alle nodige gegevens en
geven die vervolgens door aan de verantwoordelijke van Arendonk.

ONTHAALOUDERS I-MENS
015 85 83 07
www.i-mens.be
Voor wie?
Kinderen van 0 tot 3,5 jaar.

DOL-FIJN
Pelgrimsplein 35 (ingang via Hazegewoud 12)
014 67 16 23
arendonk@dolfijnvzw.be
www.dolfijnvzw.be
Maandag - vrijdag
Voor wie?
Baby’s en peuters tot 3 jaar.
Extra info
• Kinderopvang met oog voor jouw individuele kind en geboeid door
zijn talenten.

Extra info
• Prijs afhankelijk van het inkomen. Je kan je tarief berekenen via
de website van Kind & Gezin.
• 2 adressen in Arendonk
• Huiselijke sfeer, op maat van de kinderen, kleinschalig, warmte en
geborgenheid.

0470 54 63 93
info@hetkroontje.be
www.hetkroontje.be

Voor een nieuwe opvangvraag contacteer je de infolijn op het nummer 015 85 83 07 of online. Zij noteren alle nodige gegevens en
geven die vervolgens door aan de verantwoordelijke van Arendonk.

Maandag - vrijdag
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7.00 uur - 18.00 uur

KINDERDAGVERBLIJF ’T KROONTJE

Vestiging Schutterstraat
Schutterstraat 29a
7.00 uur - 18.00 uur

www.arendonk.be

Voor wie?
Kinderen van 0 tot 6 jaar.
Extra info
• Flexibele opvang mogelijk.
• Prijs afhankelijk van het inkomen.
• Kleinschalig, van baby tot peuter dezelfde verzorgsters, dagverslag met foto’s, versbereide warme maaltijden.
Vestiging Grens
Grens 92
Maandag - vrijdag

7.00 uur - 18.30 uur

Extra info
• Flexibel uurrooster.
• Vaste dagprijs.
• Huiselijke sfeer in een landelijke omgeving met kinderboerderij.

HET TOVERBOS
Heikant 39
014 72 88 16
info@hettoverbos.be
www.hettoverbos.be
Maandag - vrijdag

Coördinator
Riet Vangronsveld
Bergen 97
0494 71 30 73
kinderoppasdienstarendonk@gmail.com
Tarieven
Uurtarief
Overnachting (22.00 uur tot 8.00 uur + ontbijt)
Minimumvergoeding (minder dan 2 uren)

5 euro
25 euro
8 euro

Via de webtoepassing koop je digitale credits (2 euro/oppasbeurt),
die dekken de kosten voor de verzekering en de werking van de
plaatselijke dienst. Niet-leden kunnen een beroep doen op de kinderoppasdienst, mits betaling van het lidgeld.

Vakantieopvang voor kinderen en
jongeren met een mentale beperking
VAKANTIEOPVANG ‘DE HEI’ (MEKANDERS)
lieselotte.vanlaarhoven@mekanders.be
www.mekanders.be

7.00 uur - 19.00 uur

Voor wie?
Kinderen van 0 tot 12 jaar.

Locatie vakantieopvang
Gemeentelijke basisschool Retie, afdeling Schoonbroek, Schoolstraat 4, Retie

Extra info
• Crèche, 0 - 2,5 jaar
• Voor- en naschoolse opvang, 2,5 - 12 jaar
• Vakantieopvang, 2,5 - 12 jaar
• Prijs afhankelijk van het inkomen.
• Flexibele opvang, het hele jaar door open.

Kinderoppasdienst
GEZINSBOND
De kinderoppasdienst van de Gezinsbond in Arendonk wordt verzorgd door een dertigtal studenten. Zij kunnen worden ingeschakeld
voor occasionele opvang. Een oppas aanvragen kan via www.kinderoppasdienst.be of bij de plaatselijke coördinator.
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PAROCHIES
Parochie O.L. Vrouw ten
Hemelopgenomen en St. Job

KERKELIJKE VIERINGEN
Zaterdag
Zondag

Maandag en vrijdag
Dinsdag - donderdag

16.00 uur
19.00 uur
08.00 uur
10.30 uur
10.30 uur in kapel Lusthoven met
Mr. Maerien
08.00 uur
19.00 uur

PASTORIE
Pater Luc Vienne O.Praem
pastoor

PERMANENTIE
Maandag - vrijdag

9.00 uur - 11.30 uur

SPREEKUUR PASTOOR
Maandag - vrijdag
Of op afspraak

17.00 uur - 18.00 uur

SPECIALE AFSPRAKEN
• Laatste zondag van januari: Lichtmisviering voor de dopelingen
• Zaterdag voor Hemelvaart: Vormselviering
• Pinksterzondag: Eerste Communie

E.H. Luc Vienne
pastoor
Vrijheid 20
014 67 72 60
lucvienne63@gmail.com
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Parochie Sint-Jozef (Voorheide)

PASTORIJ
Voor alle informatie over het doopsel, huwen, uitvaart … kan
je steeds terecht tijdens de permanentie op woensdag en zaterdag
tussen 9.00 uur en 10.00 uur op de pastorij (Voorheide 48 of
014 67 87 68).
Voor de vieringen kan je ook contact opnemen met E.H. Leon
Marien: leon.marien@gmail.com.

PAROCHIECENTRUM
De Brulen 8
014 67 00 75

De parochie strekt zich uit vanaf de kapel in de Wampenberg tot aan
de grens met Nederland en telt ongeveer 2 400 inwoners.

KERKELIJKE VIERINGEN
Zaterdag
18.00 uur (eucharistieviering)
- elke laatste zaterdag van de maand is er een gezinsviering
Zondag
9.30 uur (gebedsdienst)
Doopselviering

op aanvraag (tijdens de permanentie)

Op bepaalde feestdagen worden de uren gewijzigd, raadpleeg daarvoor het parochieblad.
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ALGEMENE DIENSTEN
ABVV - KANTOOR TURNHOUT

ZIEKENFONDS

Grote Markt 48 - Turnhout
014 40 03 11

CM
Koeistraat 12
014 40 31 11

ACV-DIENSTENCENTRUM TURNHOUT
Korte Begijnenstraat 20 - Turnhout
02 244 30 00

De Voorzorg
De Maaskens 9
014 67 75 54

VDAB TURNHOUT
Spoorwegstraat 7 - Turnhout
014 68 94 30

Gezondheidsdiensten
KIND EN PREVENTIE
Consultatiebureau Retie
Nederstraat 1 - Retie
078 150 100
Consultatiebureau Turnhout
Rubensstraat 170 - Turnhout
078 150 100

DAGCENTRUM DE RUSTHUIF
(MEKANDERS)
Reenstraat 14
014 44 83 79

SOCIAAL RESTAURANT ACTIVITEITENCENTRUM
(MEKANDERS)
Deroissart 3
014 67 04 04

TALANDER
De Lusthoven 88
014 67 00 69
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WOONZORGGROEP ARENDONK (WZGA)
Campus De Vrijheid
Vrijheid 100
014 63 97 30
Campus De Lusthoven
De Lusthoven 55
014 63 97 30

ZIEKENHUIS
AZ Turnhout
Campus Sint-Elisabeth - Rubensstraat 166 - Turnhout
Campus Sint-Jozef - Steenweg op Merksplas 44 - Turnhout
014 40 60 11
H. Hartziekenhuis Mol
Gasthuisstraat 1 - Mol
014 71 20 00
Ziekenhuis Geel
J.B. Stessensstraat 2 - Geel
014 57 77 77
AZ Herentals
Nederrij 133 - Herentals
014 24 61 11

