Beste Puttenaars
Als gemeentebestuur trachten we je op een efficiënte manier op de hoogte houden van de meest
relevante informatie over de gemeentelijke werking.
Deze infogids bundelt beknopt alle nuttige informatie over onze gemeente. Welke diensten zijn er?
Hoe en wanneer kan je ze bereiken? Voor wat kan je terecht bij deze diensten? Je vind het hier terug.
Wens je meer uitgebreide info, raadpleeg dan zeker de gemeentelijke website www.putte.be.
Wil je ook op de hoogte blijven van de actuele gebeurtenissen in onze gemeente? Lees dan zeker ook
het tweemaandelijks infomagazine of volg één van de vele andere communicatiekanalen.
Mocht je toch nog met vragen blijven zitten, kan je contact opnemen met de medewerkers van het
onthaal die je kunnen verder helpen.
Deze editie is samengesteld met de info van het moment. Tussen het tijdstip van druk en verspreiding
kunnen zich echter wijzigingen voordoen. Eventuele wijzigingen of aanvullingen kan je terugvinden
op de gemeentelijke website www.putte.be.
Tot slot wens ik nog iedereen te bedanken die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van deze
brochure.

Peter Gysbrechts
Burgemeester

COLOFON
Eindredactie
Ann Olbrechts, communicatieverantwoordelijke, tel. 015 76 78 83
Verantwoordelijke uitgever redactionele teksten
Peter Gysbrechts, Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Uitgeverij
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bvba, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo, tel. 016 25 50 43
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WELKOM IN PUTTE
De gemeente is gelegen in het overgangsgebied van
de Mechelse groentestreek en de Kempen ten
zuiden van de provincie Antwerpen en telt ongeveer 18.000 inwoners. Putte is onderverdeeld in
4 parochies, namelijk Putte-centrum, Beerzel,
Grasheide en Peulis. Putte is een landelijke
gemeente waar er nog ruimte is om te wandelen of
te fietsen in de vrije natuur maar waar ook een
ruim aanbod is aan diverse handelszaken.

Parochies
• Parochie Sint-Niklaas (Putte)
A. Nahonstraat 2 - 2580 Putte
Tel. 0472 65 30 80
Contactpersoon Greta Portael
• Parochie Sint-Remigius (Beerzel)
Beerzelplein 10 - 2580 Putte
Tel. 015 76 10 91
• Parochie Sint-Gerardus-Majella (Grasheide)
Mr. van der Borghtstraat 134a - 2580 Putte
Tel. 015 23 36 33
• Parochie Sint-Jozef (Peulis)
Peulisstraat 18 - 2580 Putte
Tel. 015 23 36 33

Bezienswaardigheden
• Jachtslot van de ridders van Pitsemburg (voormalig gemeentehuis - Alice Nahonstraat 4)
• Heemmuseum “Het Molenijzer”
(Heuvelstraat 41 b)
• Lingerie- en ondergoedmuseum
` (Heuvelstraat 41b)
• Boerenkathedraal (Schrieksesteenweg 64)
• Van der Borght
(Meester van der Borghtstraat 150)
• Sint-Niklaaskerk te Putte
• Sint-Remigiuskerk te Beerzel
(geklasseerde kerktoren)
• Sint-Gerardus-Majellakerk te Grasheide
• Sint-Jozefkerk te Peulis
• Grot van Peulis
(Hoek Groenstraat - Slameuterstraat)
• Paardenmelkerij (Molenstraat 17)
• Het Hoefijzer (Schrieksesteenweg 68)
• Pastorij van Beerzel (Beerzelplein 10)
• Putse hoeves
- Heerkenshoeve
- Latoenehoeve
- Klein Pitsemburg
- Pitsemburghoeve
- Augustijnenhoeve
- Sikkelhoeve
- Klein Schranshoeve
- Krankhoeve
- Ter Speelbergen
www.putte.be

Natuurgebieden
• Grote vijver van Klein Boom (gemeente en
Natuurpunt)
• Recreatie- en parkgebied Heerkenshoeve
(gemeente)
• Beerzelberg - hoogste punt van de provincie
Antwerpen (15ha bos en heide - gemeente)
• De Hoge Beemortel
(gemeente en Natuurpunt)
• De Peulten (Natuurpunt)
• Peulisbossen (Gewest)

Speelterreinen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Heksenheuvel - Putte
Villa Kakelbont - Putte*
Astridlaan - Putte
Beerzelberg - Beerzel
Olmenstraat - Beerzel
Kerkhoflei - Grasheide
Bolle Boom - Grasheide*
Kamiel - Grasheide
De Peulder - Peulis*

*

Tijdens de openingsuren van de kinderopvang
die aan dit speelterrein gevestigd is, is het
speelterrein niet vrij toegankelijk

Streekgebak
Heel wat steden en gemeenten hebben hun
eigen gebakje, zo ook Putte. De Putse Ridder, zo
wordt het gebakje genoemd, is een rond koekje
met een lekkere vulling en bovenop een laag
chocolade. In de chocolade is een beeltenis van
een ridder (cfr. Ridders van Pitsemburg) aangebracht en in de rand de benaming Putse Ridder
en drie molenijzers (cfr. wapenschild Putte).
Naast het streekgebak worden er door verschillende handelaars diverse streekproducten aangeboden.

PutteBon
Geen inspiratie voor het ideale cadeau? Probeer
dan de Putse cadeaubon. De bons zijn te verkrijgen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis
of in de bibliotheek en hebben een waarde
van 5, 10 of 20 euro waardoor ze gemakkelijk
combineerbaar zijn.
De bons zijn om te ruilen bij de deelnemende
handelaars in Putte. Je herkent deze winkels of
eetgelegenheden aan de raamsticker, bovendien
zijn ze ook terug te vinden op de gemeentelijke
website.
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GEMEENTE PUTTE

ALGEMENE CONTACTGEGEVENS
Gemeente Putte

Gemeentehuis Putte
Gemeente Putte
Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Tel: 015 76 78 80
e-mail: info@putte.be
website: www.putte.be

OPENINGSUREN ONTHAAL
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

09u00 – 12u00 / 13u30 – 15u30
09u00 – 12u00 / 13u30 – 15u30 / 17u30 – 19u30
09u00 – 12u00 / 13u30 – 16u00
09u00 – 12u00 / 13u30 – 15u30
09u00 – 12u00

OPENINGSUREN DIENSTEN
Maandag
09u00 – 12u00
Dinsdag
09u00 – 12u00 / 17u30 – 19u30
Woensdag
09u00 – 12u00 / 13u30 – 16u00
Donderdag
09u00 – 12u00
Vrijdag
09u00 – 12u00
Tijdens deze momenten kan je met de diensten een afspraak inboeken.
(De dienst bevolking vanaf 1 januari 2020).

Bibliotheek Putte
Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Tel: 015 76 78 81
e-mail: bibliotheek@putte.be
website: https://putte.bibliotheek.be/

OPENINGSUREN BIBLIOTHEEK
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09u00 – 12u00/ 14u00 – 17u00
17u30 – 20u00
14u00 – 20u00
09u00 – 12u00
17u00 – 20u00
10u00 – 13u00

OPENINGSUREN LEESCAFÉ
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

09u00 – 12u00/ 14u00 – 17u00
09u00 – 12u00/ 17u30 – 20u00
09u00 – 12u00/ 14u00 – 20u00
09u00 – 12u00
09u00 – 12u00/ 17u00 – 20u00
10u00 – 13u00

ZOMERUURREGELING
Tijdens de maanden juli en augustus is de bibliotheek gesloten op zaterdag en op woensdag om 18u
i.p.v. 20u.

www.putte.be
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Dienstencentrum
Het Lijsternest 26, 2580 Putte
Tel: 015 23 09 95
E-mail: dienstencentrum@putte.be
Website: www.putte.be

Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

9u30 - 17u
9u30 - 17u
9u30 - 13u30
9u30 - 17u
9u30 - 17u

Sporthal
Mechelbaan 604, 2580Putte
Tel: 015 22 95 08
E-mail: sportdienst@putte.be
Website: www.putte.be

Openingsuren
Contacteer vooraf de dienst

AGB
Mechelbaan 604, 2580 Putte
Tel: 015 22 95 01
E-mail: agb@putte.be
Website: www.putte.be

Openingsuren
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

8u - 16u30
8u - 16u30
8u - 16u30
8u - 16u30
8u - 14u

Sluitingsdagen (feestdagen)
1 januari
Nieuwjaar
2 januari
Bijkomende feestdag
variabel
Paasmaandag
1 mei
Feest van de Arbeid
variabel
O.H.-Hemelvaart
variabel
Pinkstermaandag
11 juli
Feest Vlaamse Gemeenschap
21 juli
Nationale Feestdag
15 augustus
O.L.V. Hemelvaart
1 november
Allerheiligen
2 november
Allerzielen
11 november Wapenstilstand
25 december Kerstmis
26 december 2de Kerstdag
Eventuele bijkomende sluitingsmomenten (per dienst) zijn terug te vinden op de site.
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PLAN MET POI’S

9
12
4
1 7
23

86

11

5
10

1. Gemeentehuis - Gemeenteplein 1
bibliotheek
Wijkbureel politie
2. GC Klein Boom – Mechelbaan 604
3. Sporthal – Mechelbaan 604
4. ACE Beerzel – Hoogstraat 54
5. GG Grasheide – Pastorijstraat 1A
6. Academie – Leuvensebaan 34
7. Kinderopvang Villa Kakelbont (oud gemeentehuis) – A. Nahonstraat 4
8. Kinderopvang de Wizebel – Mechelbaan 561
9. Kinderopvang Cacetoe – Borgstraat 52
10.Kinderopvang De Bolle Boom – Meester van der Borghtstraat 152
11.Kinderopvang De Peulder – Teintstraat 3
12. Oud gemeentehuis Beerzel

www.putte.be
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Onthaal

015 76 78 80

onthaal@putte.be

Administratieve diensten
Communicatie
Secretariaat
Personeel
ICT
Financiën

015 76 78 83
015 76 78 85
015 76 78 84
015 76 78 86
015 76 78 94

communicatiedienst@putte.be
secretariaat@putte.be
personeelsdienst@putte.be
ict@putte.be
financiele.dienst@putte.be

Wonen en Leefomgeving
Ruimtelijke ordening
Openbare werken
Milieu
Mobiliteit
GIS
AGB

015 76 78 90
015 76 78 92
015 76 78 95
015 76 78 91
015 76 78 93
015 22 95 01

ruimtelijke.ordening@putte.be
openbare.werken@putte.be
milieudienst@putte.be
mobiliteit@putte.be
gis@putte.be
agb@putte.be

015 76 78 82
015 76 78 96
015 76 78 98
0496 14 69 48
0499 43 46 73
015 22 19 93
0495 45 40 49
015 33 64 08
0497 34 24 40
0496 90 39 79
015 76 78 97
015 76 78 88
015 76 78 87
015 22 95 08

burgerzaken@putte.be
kinderdienst@putte.be
kinderdienst@putte.be
kakelbont@putte.be
wizebel@putte.be
cacetoe@putte.be

Samenleving, Vrije Tijd en Welzijn
Burgerzaken
Opvanggezinnen
Buitenschoolse kinderopvang
Villa Kakelbont
De Wizebel
De Cacetoe
Bolle Boom
De Peulder
Jeugd
Cultuur
Toerisme
Sport
Uitleendienst
Bibliotheek
Archief
Sociale dienst – Algemeen
Budgetbeheer en –begeleiding
Vreemdelingen
Senioren, zorg en gezondheid
Leefloon en arbeidstrajectbegeleiding
Sociale huisvesting
Dienstencentrum

www.putte.be

015 76 78 81
015 76 78 81
015 25 83 64
015 25 83 64
015 25 83 67
015 25 83 65
015 25 83 61
015 25 83 62
015 23 09 95

Gemeente Putte

DIENSTEN

bolleboom@putte.be
peulder@putte.be
jeugddienst@putte.be
cultuurdienst@putte.be
toerisme@putte.be
sportdienst@putte.be
uitleendienst@putte.be
bibliotheek@putte.be
archief@putte.be
socialedienst@putte.be
schuldbemiddeling@putte.be
vluchtelingen@putte.be
senioren@putte.be
tewerkstelling@putte.be
socialedienst@putte.be
dienstencentrum@putte.be
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OP AFSPRAAK EN E-LOKET

Alle gemeentelijk diensten werken tijdens de
openingsuren op afspraak (Dienst burgerzaken
vanaf 1 januari 2020).
Bedoeling is om de dienstverlening efficiënter te
maken zodat je als burger nog beter en sneller
wordt geholpen.
Waarvoor moet ik een afspraak maken?
Alle diensten uitgezonderd de producten die je
bij het onthaal kan opvragen.
Hoe maak ik een afspraak?
Je kan een afspraak boeken via:
• https://afspraak.putte.be/
Je ontvangt onmiddellijk een bevestigingsmail met een QR-code en een overzicht van
wat je moet meebrengen.
• Indien het product niet in de lijst staat vermeld, kan je via 015 76 78 80 telefonisch een
afspraak boeken.
Wanneer kan ik een afspraak maken?
Je kan op afspraak langskomen tijdens de
openingsuren
Maandag
9u tot 12u
dinsdag
9u tot 12u en 17u30 tot 19u30
woensdag
9u tot 12u en 13u30 tot 16u
donderdag
9u tot 12u
vrijdag
9u tot 12u

Wat kan onmiddellijk aan het onthaal?
Een aantal producten kunnen onmiddellijk bekomen worden bij het onthaal. Hiervoor is geen
afspraak noodzakelijk en bovendien zijn deze
loketten extra open.
Voor volgende producten kan je hier terecht:
• afhalen stickers ‘geen reclame’,
• afhalen infobrochures gemeente,
• afhalen documenten, attesten en uittreksels
die vooraf werden aangevraagd,
• afhalen rijbewijzen,
• afhalen reispas,
• afhalen en indienen allerlei aanvraagformulieren,
• indienen offertes, meldingen en andere,
• aankopen vuilniszakken,
• aankopen van fietskaarten,
• aankopen van Puttebons,
• aanvragen en afhalen bewonerskaarten,
• valideren papieren deeltijdse tewerkstelling,
Moet ik nog wel naar het gemeentehuis?
Heel veel dienstverlening wordt intussen ook online aangeboden en kan je perfect van thuis uit
regelen via https://www.putte.be/eloket. Het
is dus niet altijd nodig om langs te komen of om
een afspraak te maken.
De producten die je online kan aanvragen, hebben in de lijst het icoontje
gekregen.

Waar moet ik mij aanmelden?
Bij aankomst in het gemeentehuis ga je naar de
ticketzuil en druk op ‘Afspraak’.
Nadien:
• scan je je QR-code in OF
• geef je je geboortedatum in
Vervolgens krijg je een ticket en kan je je begeven naar de opgegeven wachtruimte.
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Een verzakking in de straat, een omgevallen verkeersbord, zwerfvuil, overlast, ... kan je melden via
https://www.putte.be/eloket/meldingen of de gemeentelijke App. De meldingen worden zo snel
mogelijk behandeld. Indien het probleem, omwille van omstandigheden, later in de planning wordt
opgenomen, krijg je hiervan een bericht. De behandelingstermijn hangt uiteraard ook af van het soort
melding.

Niet alle meldingen op Puts grondgebied worden behandeld door de gemeentelijke diensten maar door
andere instanties. Hieronder vind je hun meldingskanalen.
• Huisvuilophaling: Ivarem (0800 90 441)
• Onderhoud van straatlampen: Fluvius (0800 6 35 35 of
https://lokaal-bestuur.fluvius.be/nl/thema/openbare-verlichting)
• Gas en elektriciteit: Fluvius (https://www.fluvius.be/nl)
- Dringende oproepen:
• Gasgeur of gaslek: 0800 65 0 65
• Storingen en defecten: 078 35 35 00
• Waterleiding en drinkwatervoorziening: Pidpa (https://www.pidpa.be/meldingen-en-klachten)
• Afvalwater en riolering: Pidpa (https://www.pidpa.be/meldingen-en-klachten)
• Onderhoud waterlopen van de provincie Antwerpen (www.meldpuntwaterlopen.be)
• Meldpunt gewest (N15-N10): wegen en verkeer (http://www.meldpuntwegen.be)
• Wespennesten: brandweerzone Rivierenland (https://rivierenland.hulpverleningszone.be/)

www.putte.be
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IETS MELDEN

Gemeente Putte

DE GEMEENTE COMMUNICEERT
De gemeente is continu op zoek naar de ideale mix van communicatiekanalen om informatie te communiceren aan de burger. Hieronder vind je alvast de meest gebruikte kanalen.

Website
De website www.putte.be probeert een uitgebreide wegwijzer te zijn voor al je administratieve vragen, maar bevat eveneens tal van actuele informatie.
Bovendien kan je via de site een afspraak boeken, een melding plaatsen of een aantal diensten rechtstreeks digitaal afhandelen.

Digitale nieuwsbrief
Maandelijks stuurt de communicatiedienst een digitale nieuwsbrief uit. Je kan een abonnement nemen
via www.putte.be

Facebook
Gemeente Putte

Twitter
@GemPutte

Gemeentelijke App
Via de App ontvang je de nieuwsberichten die ook via de andere kanalen verzonden worden, kan je
afspraken boeken, documenten opvragen en meldingen van defecten aan de weg of vuile plaatsjes
melden. Ook bij crisissituaties kan de App ingeschakeld worden om pushberichten te versturen.
• Ga naar de App Store of Play Store en zoek op Putte.
• Download de app en vervolledig nog enkele basisgegevens.

Digitale schermen gebouwen
Via deze schermen worden korte boodschappen of evenementen kenbaar gemaakt aan de bezoekers.

Aankondigingsborden
Langs verschillende invalswegen staan aankondigingsborden geplaatst. Via deze borden brengt de
gemeente korte boodschappen onder de aandacht. Ook verenigingen kunnen gebruik maken van deze
borden.
Daarnaast staat in elke dorpskern een digitaal informatiebord. (enkel voorzien voor gemeentelijke
boodschappen)

Informatieblad
In deze 2-maandelijkse uitgave deelt het gemeentebestuur de laatste nieuwigheden mee aan de
bevolking.

Infogids
Deze gids wordt 2-jaarijks uitgegeven en bevat basis eerstelijnsinfo.

Infobrief/bewonersbrief
De infobrief wordt gebruikt voor het doorgeven van een concreet probleem, een wijziging, … voor een
bepaalde doelgroep.
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BESTUUR
GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD

Bestuur

De gemeenteraad is het "parlement" van de gemeente: het vervult de wetgevende taken van de
gemeente en is bevoegd voor taken van gemeentelijk belang, uitgezonderd de taken die bij wet zijn
toegewezen aan de burgemeester en schepenen. De OCMW-raad is o.a. bevoegd om de plaatsingsprocedure en de voorwaarden van de overheidsopdrachten vast te stellen.
De raadsleden worden om de zes jaar rechtstreeks gekozen door de gemeenteraadskiezers. De
gemeenteraad kiest zijn voorzitter onder de gemeenteraadsleden op basis van een akte van voordracht
van de kandidaat-voorzitter. De OCMW-raadseden zijn dezelfde personen als de gemeenteraadsleden.
De raad vergadert normaal gezien elke derde donderdag van de maand om 20u00. Deze raadszittingen
zijn openbaar, behalve voor persoonsgebonden agendapunten die op het einde behandeld worden.
Locatie: Raadzaal in het gemeentehuis, Gemeenteplein 1, 2580, Putte
Het aantal raadsleden in Putte bedraagt 25. In de Putse gemeenteraad zetelen 3 partijen namelijk
Lijst Burgemeester, N-VA, CD&V - Groen.

Burgemeester
• Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester)
Schepenen
• Jeroen De Cuyper (N-VA)
• Inge De Bie (Lijst Burgemeester)
• Nick Vercammen (Lijst Burgemeester)
• Peter De Vooght (N-VA)
• Bert Rousseau (N-VA)
Voorzitter gemeenteraad
• Werner Timmermans (Lijst Burgemeester)

www.putte.be

Raadsleden
• Ingrid Aerts (Lijst Burgemeester)
• Chris De Veuster (CD&V - Groen Putte)
• Inne De Wachter (CD&V - Groen Putte)
• Wendy Dyck (CD&V - Groen Putte)
• Mieke Fransen (CD&V - Groen Putte)
• Roger Janssens (CD&V - Groen Putte)
• Bart Lambrechts (CD&V - Groen Putte)
• Katia Lepee (CD&V - Groen Putte)
• Maarten Op de Beeck (CD&V - Groen Putte)
• Yannick Rombauts (CD&V - Groen Putte)
• Dirk Schoovaerts (Lijst Burgemeester)
• Glenn Smets (CD&V - Groen Putte)
• Greta Van Asbroeck (CD&V - Groen Putte)
• Suzanna Van Heughten (Lijst Burgemeester)
• Paul Van Hoof (Lijst Burgemeester)
• Rina Van Looy (Lijst Burgemeester)
• Christiaan Van Tongelen (Lijst Burgemeester)
• Alfons Vekemans (Lijst Burgemeester)
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN EN VAST
BUREAU
Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen (waaronder
de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst), bijgestaan door de algemeen directeur.
Het is het uitvoerend orgaan van de gemeenteraad en komt wekelijks bij elkaar. De vergaderingen
zijn niet openbaar.
De schepenen worden verkozen door en onder de gemeenteraadsleden op basis van een gezamenlijke
akte van voordracht van de kandidaat-schepenen. De leden van het college van burgemeester en
schepenen zijn van rechtswege ook de leden van het vast bureau.
Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De burgemeester is van rechtswege voorzitter van het schepencollege en van het vast bureau.
De voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is een volwaardig lid van zowel het
schepencollege als van het vast bureau.
Het college bestaat uit gemeenteraadsleden van de meerderheidspartijen met name Lijst Burgemeester
en N-VA.

Burgemeester
Peter Gysbrechts (Lijst Burgemeester Burgemeester)
Contact
Adres Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Tel
015 76 78 89
E-mail petergysbrechts@putte.be

Bestuur

Bevoegdheden
algemeen beleid, burgerlijke stand, politie, brandweer, communicatie, gelijke
kansen en personeel

Schepenen
Jeroen De Cuyper (N-VA - 1ste schepen)
Contact
Adres Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Tel
015 76 78 80
E-mail jeroendecuyper@putte.be
Bevoegdheden
leefmilieu, sport, jeugd en ICT

Inge De Bie (Lijst Burgemeester - 2de schepen)
Contact
Adres Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Tel
015 76 78 80
E-mail ingedebie@putte.be
Bevoegdheden
cultuur, kinderopvang, toerisme, onderwijs, uitleendienst en dierenwelzijn

Nick Vercammen (Lijst Burgemeester - 3de schepen)
Contact
Adres Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Tel
015 76 78 80
E-mail nickvercammen@putte.be
Bevoegdheden
mobiliteit, senioren, woonbeleid, patrimonium, landbouw, plattelandsbeleid,
evenementen en ontwikkelingssamenwerking
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Peter De Vooght (N-VA - 4de schepen)
Contact
Adres Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Tel
015 76 78 80
E-mail peterdevooght@putte.be
Bevoegdheden
openbare werken, stedenbouw, ruimtelijke ordening en lokale economie

Bert Rousseau (N-VA - Voorzitter bijzonder comité voor de sociale
dienst, toegevoegd schepen overeenkomstig artikel 42 lokaal bestuur)
Contact
Adres Gemeenteplein 1, 2580 Putte
Tel
015 76 78 80
E-mail bertrousseau@putte.be

ALGEMEEN DIRECTEUR

FINANCIEEL DIRECTEUR

Ernie Kasprzak

Peter Ledegen

Tel 015 76 78 80
e-mail: ernie.kasprzak@putte.be

Tel 015 25 83 72
e-mail: peter.ledegen@putte.be

De algemeen directeur van gemeente & OCMW
Putte staat in voor de algemene leiding van de
gemeentelijke diensten en het OCMW. Hij staat
aan het hoofd van het gemeente- en OCMWpersoneel en is bevoegd voor het dagelijks
personeelsbeheer.
De algemeen directeur bereidt de zaken voor die
aan de gemeente- en OCMW-raad en aan het
college van burgemeester en schepenen worden
voorgelegd. De algemeen directeur woont de
vergaderingen bij van de gemeente- en OCMWraad en van het college van burgemeester en
schepenen en maakt hiervan het verslag op. Hij
zorgt in overleg met het managementteam voor
het opstellen van het voorontwerp van:
• het organogram
• de personeelsformatie
• de rechtspositieregeling van het personeel
• de strategische nota van het meerjarenplan
• de beleidsnota van het budget
• de verklarende nota van een budgetwijziging

De financieel directeur staat in volle onafhankelijkheid in voor:
• de voorafgaande krediet- en wetmatigheidscontrole van de beslissingen van de
gemeente met budgettaire en financiële
impact;
• het debiteurenbeheer, inzonderheid de
invordering van de fiscale en niet-fiscale
ontvangsten.
Daarnaast is hij, in samenspraak met de algemeen directeur, verantwoordelijk voor:
• het opstellen, in overleg met het managementteam, van het voorontwerp van de
financiële nota van het meerjarenplan en van
de jaarlijkse herziening ervan, van het jaarlijkse budget en van de budgetwijzigingen
alsmede voor de interne kredietaanpassingen;
• het voeren van de boekhouding, het opmaken
van de inventaris en de jaarrekening;
• het verzorgen van financiële beleidsadvisering;
• het thesauriebeheer.
Hij staat in voor de uitvoering van de betalingen
van de uitgaven, na betalingsopdracht door de
algemeen directeur.

www.putte.be
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Bestuur

Bevoegdheden
financiën, sociale zaken en armoedebeleid

GEMEENTELIJKE ADVIESRADEN
Er ligt een belangrijk inspraakmoment bij de adviesraden van onze gemeente.

Milieuraad

Seniorenadviesraad

Reeds meerdere jaren is er binnen onze
gemeente een adviesraad actief die zich buigt
over vraagstukken en dossiers rond milieu,
namelijk de milieuraad. Zo is deze raad bijvoorbeeld de trekker van de haagplantactie waarbij
het streekeigen autochtoon plantgoed wordt
gepromoot.

Meer dan een kwart van de Putse bevolking is
ouder dan 60. Een dergelijke grote groep vraagt
een bijzondere aandacht. Het bestuur wil
rekening houden met de wensen en noden van
de senioren. Op de vergaderingen komen allerhande onderwerpen aan bod: o.m. wonen, thuiszorg, vervoer, cursussen, sport, ontspanning en
veiligheid. Zo nodig formuleert deze raad een
advies voor het lokaal bestuur.
De seniorenadviesraad probeert ook zoveel
mogelijk informatie door te geven aan de
senioren, via de leden.

Jeugdraad
De jeugdraad in de gemeente Putte bestaat uit
individuele jongeren, vertegenwoordigers van
jongerenverenigingen en jongerenorganisaties
en heeft als doel de organisatie van het overleg
en de inspraak in alle aangelegenheden betreffende het jeugdbeleid in de gemeente.
Adviezen kunnen op vraag van de gemeente of
op eigen initiatief uitgebracht worden en dit
zowel over jeugdwerkaangelegenheden als op
alle welzijnsaspecten van kinderen en jongeren
in de gemeente.

Mondiale raad
Onze gemeente kan al jaren rekenen op een
adviesraad rond ontwikkelingssamenwerking.
Deze voorheen zogeheten GROS bestaat uit een
groepje mensen die geëngageerd zijn op het vlak
van mondiale uitdagingen.

GECORO

Bestuur

Sportraad
De sportraad, heeft tot doel de sport, de lichamelijke opvoeding en de openluchtrecreatie te
bevorderen in het belang van het algemeen
welzijn en van de lichamelijke en geestelijke
ontwikkeling van alle inwoners van de gemeente.
De sportraad wil onder meer de gemeentelijke
overheid en particuliere instanties adviseren over
sport- en recreatie-aangelegenheden en over
planning en uitbouw van de sportinfrastructuur.

Adviesraad voor culturele
aangelegendheden
Op vraag van het gemeentebestuur of op eigen
initiatief brengt de raad advies uit over alle
aangelegenheden betreffende het cultuurbeleid
waarvoor zij bevoegd is. Daarnaast zorgt ze voor
overleg en brengt ze samenwerking tot stand
tussen verenigingen, diensten, instellingen en
andere organismen die actief zijn binnen deze
sector.

De GEmeentelijke COmmissie voor Ruimtelijke
Ordening (GECORO) is een lokale politiek neutrale adviesraad die een belangrijke rol heeft bij
de totstandkoming van het lokale ruimtelijke beleid.
Zo heeft de GECORO een in de Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening en haar Uitvoeringsbesluiten vastgelegde adviserende rol op verschillende
momenten bij de totstandkoming bij een beleidsplan Ruimte en bij een Ruimtelijk Uitvoeringsplan.
Verder heeft de GECORO ook een autonome adviserende rol en kan ze uit eigen beweging voorstellen doen aan het gemeentebestuur op het
gebied van ruimtelijk beleid.

Eveneens verricht deze raad onderzoek en
verzamelt ze documentatie en informatie over
het culturele leven, de bibliotheekwerking en de
culturele behoeften in het werkingsgebied.
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LEVEN EN WELZIJN
LEVENSLOOP

Identiteitskaart –12 jarigen of KIDS ID
(Burgerzaken)

Geboorteaangifte (Burgerzaken)

Indien je met je kinderen naar het buitenland
gaat (binnen de Europese Unie), moet je in het
bezit zijn van een identiteitskaart –12 jarigen.
De ouders (of iemand die het ouderlijk gezag
uitoefent) moeten deze identiteitskaart
persoonlijk in het bijzijn van het kind komen
aanvragen en een formulier van aanvraag invullen. Let wel op, de normale leveringstermijn
beloopt ongeveer 2 weken. Meer info vind je op
de site www.eid.belgium.be.

Erkenning (Burgerzaken)
De erkenning van een kind is een verklaring
waarbij je duidelijk maakt dat er een band van
vaderschap, moederschap of meemoederschap
bestaat tussen jezelf en een kind. Door een kind
te erkennen heb je dezelfde rechten en plichten
ten opzichte van je kind als je partner.
Een kind erkennen kan je doen:
• vóór de geboorte met een attest van de vermoedelijke bevallingsdatum. De gynaecoloog
kan dit attest afleveren.
• bij de geboorteaangifte zelf
• na de geboorte, zonder tijdslimiet.
Voor een erkenning moeten beide ouders samen
naar de ambtenaar van de burgerlijke stand gaan
om een aanvraag tot erkenning in te dienen. Dit
kan in het gemeentehuis van jouw woonplaats of
in de gemeente waar het kind geboren is.

Adoptie (Burgerzaken)
Er moet eerst een aanmelding gebeuren bij de
Vlaamse centrale autoriteit. Vervolgens moet
men deelnemen aan een voorbereidingscursus en
een verzoekschrift indienen bij de jeugdrechtbank. Tenslotte wordt de homologatieakte opgesteld door de rechtbank van eerste aanleg of bij
minderjarigen door de jeugdrechtbank. Deze
akte wordt overgeschreven in de registers van
de burgerlijke stand.

Nationaliteit (Burgerzaken)
•
•
•
•
•
•

Door toekenning
Door verkrijging - nationaliteitsverklaring
Door verkrijging - nationaliteitskeuze
Door naturalisatie
Herkrijgen van de Belgische nationaliteit
Verlies van de Belgische nationaliteit

www.putte.be

Identiteitskaart (Burgerzaken)
Enige tijd voor zijn/haar 12de verjaardag
ontvangt ieder kind een eerste uitnodiging voor
een EID. Nadien wordt er periodiek een uitnodiging voor vernieuwing doorgestuurd.
Vereiste documenten:
• Geldige pasfoto
• Oproepingsbrief
• Eventueel huidige EID of bewijs van
verlies/diefstal

Huwelijk (Burgerzaken)
Het huwelijk is een verbintenis tussen twee
mensen, voltrokken door een ambtenaar van de
burgerlijke stand. Het huwelijk vindt normaal
gezien plaats in het gemeentehuis. Het kan
eventueel op een andere openbare plaats met
neutraal karakter, als de gemeenteraad zo'n
plaats heeft aangewezen.
Het huwelijk kan plaatsvinden in de gemeente
waar één van de aanstaande echtgenoten is
ingeschreven in het bevolkings-, vreemdelingenof wachtregister.
De voorwaarden om te kunnen trouwen, worden
bepaald door de wet van het land waarvan men
de nationaliteit heeft. De belangrijkste
huwelijksvoorwaarden voor Belgen zijn:
• minimumleeftijd
• toestemming van de echtgenoten
• afwezigheid van een huwelijksbeletsel
• verbod op bigamie
• verbod op schijnhuwelijk
De voorwaarden voor vreemdelingen worden
bepaald door hun eigen nationale wet.

Wet op wettelijke samenleving
(Burgerzaken)
Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor
de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun
gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De
registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen,
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Een geboorteaangifte is de registratie van de
geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand van de geboorteplaats van je kind. Dit
moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste
15 dagen na de bevalling.
Voor de aangifte neem je volgende documenten
mee:
• je identiteitskaart
• het medisch geboorteattest
• je trouwboekje als je gehuwd bent met de
moeder of de akte van erkenning als je het
kind voor de geboorte erkend hebt

Echtscheiding (Burgerzaken)
Een huwelijk wordt ontbonden door een vonnis
van de rechtbank. De echtscheiding wordt vervolgens overgeschreven in het centraal register
van de burgerlijke stand. De akte van echtscheiding vermeldt:
• het aktenummer van de huwelijksakte
• de naam en voornamen van de personen die
uit de echt gescheiden zijn
• de gegevens van de (buitenlandse) beslissing
(zoals voorzien in artikel 41, §1 BW)

Pensioen (Burgerzaken)
Een rustpensioen is een uitkering die je ontvangt
als werknemer als je een bepaalde leeftijd hebt
bereikt, voor een eerdere werkperiode. Of je
werknemer, zelfstandige of ambtenaar was, bepaalt hoe jouw pensioen berekend wordt.
Je kan ten vroegste één jaar voor de ingangsdatum het pensioen aanvragen. Dit kan ofwel:
• via de website www.pensioenaanvraag.be
• via jouw gemeentebestuur.
Zie ook informatie en advies p. 23.

Laatste wilsbeschikking (Burgerzaken)
De wet op de begraafplaatsen en de lijkbezorging geeft je de mogelijkheid om onder bepaalde
voorwaarden zelf te kiezen hoe je begraven of
gecremeerd wilt worden. Verder kan je ook
bepalen volgens welk ritueel van de levensbeschouwing de uitvaartplechtigheid moet
verlopen.
Wil je van deze wet gebruik maken dan is het
volgende zeer belangrijk: de overledene zelf
moet dit vooraf schriftelijk aanvragen. Indien
het gaat om een minderjarig kind dient één van
de ouders of de voogd deze aanvraag in.

Euthanasie (Burgerzaken)
Met een wilsverklaring inzake euthanasie, kan je
vragen dat er euthanasie wordt toegepast als je
op onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest.
Buiten deze wilsverklaring om, is euthanasie
www.putte.be

alleen mogelijk op uitdrukkelijk verzoek van een
patiënt die nog in staat is om zijn wil om te
sterven uit te drukken.

Overlijden (Burgerzaken)
Een overlijden moet aangegeven worden in de
gemeente van overlijden. (Deze taak neemt de
begrafenisondernemer meestal op zich.)
Er kunnen verschillende concessies (vergunde of
niet-vergunde grond) gekozen worden. Er
kunnen echter geen concessies vooraf vastgelegd
worden.

Kerkhoven
Putte: Lierbaan - Clemmensstraat
Beerzel: Jan de Cordesstraat
Grasheide: Kerkhoflei
Peulis: Mechelbaan (achter de kerk)
Op de nieuw aangelegde gedeelten of herschikte
gedeelten van bestaande begraafplaatsen kan
enkel een rechtstaande gedenksteen, volgens de
in het reglement vastgelegde afmetingen, aangebracht worden. De ruimte tussen de gedenksteen en de weg wordt door het gemeentebestuur bezaaid en onderhouden. Op de andere
begraafplaatsen blijft het plaatsen van een
volledige grafzerk toegestaan.

Attest van erfopvolging (Burgerzaken)
Voor een attest van erfopvolging moet men
contact opnemen met het plaatselijk registratiekantoor van de FOD financiën.

Rijbewijs (Burgerzaken)
Afhankelijk van onderstaande opdeling dient
men andere vereiste bewijsstukken mee te
brengen bij de aanvraag van een rijbewijs. Hou
er ook rekening mee dat je het rijbewijs niet
onmiddellijk meekrijgt bij je aanvraag.
Maximum 5 werkdagen later kan je het rijbewijs
komen afhalen (bij het onthaal).
• Voorlopig rijbewijs model 36 maanden
categorie B (met begeleider)
• Voorlopig rijbewijs model 18 maanden
categorie B (zonder begeleider)
• Voorlopig rijbewijs model 3
• Aanvraag eerste rijbewijs
• Vernieuwing rijbewijs
• Internationaal rijbewijs
• Rijbewijs categorie G – landbouwvoertuigen

Attesten bevolking
o.a. getuigschrift nationaliteit, bewijs van leven,
gezinssamenstelling (Burgerzaken)

Uittreksel strafregister (Burgerzaken)
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de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.
Je kunt wettelijk samenwonen met iemand als
je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt
niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele
partners. Je kan ook wettelijk samenwonen met
familieleden zoals een broer of zus, een ouder
of een kind, of met iemand anders waarmee je
geen seksuele relatie hebt.
Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u:
• juridisch bekwaam bent om een contract te
sluiten
• niet gehuwd bent
• niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Eensluidend verklaren (Burgerzaken)
Voor het eensluidend laten verklaren van afschriften van diploma’s, attesten en dergelijke
meer, dien je steeds het origineel voor te leggen.

Legalisatie van handtekening
(Burgerzaken)
Legalisatie is maar mogelijk als betrokkene zich
persoonlijk aanbiedt of bij voorlegging van een
door de betrokkene ondertekend officieel document, bijv. identiteitskaart.

Kieszaken (Burgerzaken)

GEZONDHEID
Aangifte van inenting tegen polio (Burgerzaken)
Doktersattest binnenbrengen bij het onthaal

Orgaandonatie (Burgerzaken)
Voor veel patiënten met chronische, onomkeerbare aandoeningen, is orgaantransplantatie de
laatste mogelijke behandeling. Als je sterft door
hersen- of hartfalen, dan kunnen uw organen gebruikt worden om levens te redden. Het is belangrijk dat je daar nu al over nadenkt en je
registreert als donor.
Als je in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6 maanden in het vreemdelingenregister), dan ben je automatisch een
potentiële orgaandonor, tenzij
• je dit uitdrukkelijk hebt geweigerd tijdens
jouw leven
• of als jouw naaste familieleden (kinderen,
ouders of echtgenoot) zich tegen de orgaandonatie verzetten.
Om er zeker van te zijn dat jouw wil wordt
gerespecteerd, kan je je keuze laten registreren.

Leven en Welzijn

Witte stok voor blinden en
slechtzienden
Elke persoon die een visuele handicap van minstens 60% heeft of die in het bezit is van een
voorschrift van een oogarts gespecialiseerd in
revalidatie kan gratis een witte stok bekomen.
Meer info: de brailleliga (02 533 32 11 –
www.braille.be)
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Aanvraag kosteloze rechtspleging
(Burgerzaken)
Het attest ‘Samenstelling van het gezin’ gratis
af te halen bij deze dienst

Budgetbegeleiding – budgetbeheer
(Budgetbeheer en –begeleiding)
Als je moeilijkheden hebt met het beheren van
jouw budget kan je een beroep doen op het
budgetbeheer van het OCMW.
Budgetbeheer gaat een stap verder dan budgetbegeleiding. Bij budgetbegeleiding houd je
je budget zelf volledig in handen, bij budgetbeheer wordt je budget beheerd door jouw
maatschappelijk werk(st)er.
Tijdens een intakegesprek zal een maatschappelijk werk(st)er naar je verhaal luisteren en
nagaan of budgetbeheer of budgetbegeleiging
een oplossing kan zijn voor jou.

Financiële steun
(Budgetbeheer en –begeleiding)
Wanneer iemand door omstandigheden in een
financiële noodsituatie is verzeild, zodanig dat
een kortstondige financiële steun noodzakelijk
is, kan tot steunverlening overgegaan worden
(bijv. betaling van elektriciteitsfactuur,
medische kosten, huurwaarborg, e.a.).
Afhankelijk van de financiële draagkracht kan
beslist worden dat de verleende steun dient te
worden terugbetaald.
Het OCMW verleent ook maatschappelijke
dienstverlening aan asielaanvragers, in eerste
instantie onder de vorm van materiële opvang
binnen het lokaal opvanginitiatief.

Hulp aan gehandicapten
(Senioren, zorg en gezondheid)
Als persoon met een handicap is het mogelijk om
een aantal tegemoetkomingen aan te vragen.
• Inkomensvervangende tegemoetkomingen
• Integratietegemoetkomingen
• Zorgbudget voor ouderen met zorgnood
(minimum 65 jaar)
• Zorgbudget voor zwaar behoevenden
• Aanvraag om erkenning van de handicap
• Herziening van de tegemoetkoming
• Aanvraag parkeerkaart
Hulp nodig bij je aanvraag ... contacteer dan de
dienst

www.putte.be

Informatieverstrekking, advies en
bemiddeling (Sociale dienst)

Psychosociale begeleiding
(Sociale dienst)

Raad en inlichtingen in verband met de vereisten,
de verplichtingen en de voordelen door de wet
aangewezen.
Hulp bij het verkrijgen van uitkeringen van de
sociale zekerheid zoals bijvoorbeeld bij ziekte,
bij werkloosheid en bij pensionering.
Hulp bij het bekomen van vrijstellingen en
tegemoetkomingen (bijv. sociaal telefoontarief,
elektriciteit, provinciale toelagen e.a.)
Begeleiding in het wegwijs raken in de diverse
administraties en reglementeringen.

Begeleiding bij moeilijkheden van persoonlijke,
familiale of psychologische aard. Dit kan gaan
om relatieproblemen tussen partners, tussen
ouders en kinderen, om verslavingsproblemen,
het niet meer zien zitten. Soms is luisteren
echter niet voldoende en is een meer gespecialiseerde hulp aangewezen. Deze zal samen met
de hulpaanvrager gezocht worden.

In het kader van de wet ‘recht op maatschappelijke integratie’ kan het OCMW een leefloon
toekennen. Dit is een minimuminkomen voor
personen, wiens bestaansmiddelen lager liggen
dan het bedrag van het leefloon. Personen, die
geen recht hebben op het leefloon op basis van
hun nationaliteit, komen in aanmerking voor
financiële steun ter hoogte van het leefloon. De
toekenning is wel gebonden aan voorwaarden,
o.a. de werkbereidheid en het uitputten van de
rechten op de mogelijke inkomsten. Voor deze
steunverlening ontvangt het OCMW een tussenkomst vanwege de federale overheid.

Mantelzorgpremie
(Senioren, zorg en gezondheid)
Verleen je langdurig en onbetaald extra zorg aan
een zorgbehoevende persoon in je directe
omgeving, dan ben je een mantelzorger. Als
mantelzorger kan je onder bepaalde voorwaarden een financiële tegemoetkoming ontvangen.

Materiële hulp (Sociale dienst)
Het OCMW kan materiële hulp verlenen door
bijv. meubels ter beschikking te stellen. Hiertoe
is een samenwerkingsovereenkomst afgesloten
met de kringwinkel Zuiderkempen te Heist-opden-Berg. Hiervoor dien je contact op te nemen
met de sociale dienst.

Plaatsingskosten (Senioren)
Voor bejaarden die zich niet meer kunnen handhaven in hun thuissituatie kan een opname in
een aangepaste woonomgeving noodzakelijk
worden. Indien zij niet over de bestaansmiddelen beschikken om de verblijfskosten te
betalen, kunnen zij zich tot het OCMW wenden
voor een eventuele financiële tussenkomst.
Er wordt dan een financieel onderzoek ingesteld.
Indien het OCMW overgaat tot financiële steun,
wordt bij de kinderen een onderzoek naar de
onderhoudsplicht verricht.
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Gezinnen met beperkte inkomsten (grens =
verhoogde tegemoetkoming voor ziekteverzekering), in schuldbemiddeling of collectieve
schuldenregeling en hun woning verwarmen met
stookolie, petroleum of bulkpropaangas kunnen
mogelijk aanspraak maken op een verwarmingstoelage.
De aanvraag moet gebeuren bij het OCMW,
uiterlijk binnen de 60 dagen na de levering.

Voorschotten
(Budgetbeheer en –begeleiding)
Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten
wachten, kan het OCMW je een voorschot geven.
Deze voorschotten worden teruggevorderd op
het moment dat de achterstallige uitkering of
het achterstallige loon uitbetaald wordt.
Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

KINDEROPVANG
Opvanggezinnen (DOG)
De dienst opvanggezinnen van de gemeente
Putte is erkend en gesubsidieerd door Kind en
Gezin.
In Putte is er 1 locatie groepsopvang in Grasheide
en 19 locaties gezinsopvang, verspreid over de
verschillende deelgemeentes.
In de groepsopvang werken 3 onthaalouders
samen, in de gezinsopvang werkt de onthaalouder alleen.
De dienstverantwoordelijken coördineren de
opvang van baby’s en peuters over de verschillende locaties en begeleiden/coachen de
onthaalouders in hun job.
• De opvang die vanuit de dienst geboden wordt,
is kleinschalig, kwalitatief en betaalbaar.
• De opvang gebeurt in gezinsverband, in een
warme, huiselijke sfeer waarin het kind zich
veilig en geborgen voelt.
• De onthaalouders bieden dagopvang aan voor
kinderen van 0 tot 3 jaar.
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Leefloon (Leefloon en arbeidstrajectbegeleiding)

Verwarmingstoelage
(Sociale dienst – Algemeen)

Openingsuren
GRASHEIDE: Bolle Boom
MAANDAG
7:00 - 8:30
DINSDAG
7:00 – 8:30
WOENSDAG *
7:00 – 8:30
DONDERDAG
7:00 – 8:30
VRIJDAG
7:00 – 8:30

Buitenschoolse opvang (BKO)

PEULIS: De Peulder
MAANDAG
7:00
DINSDAG
7:00
WOENSDAG *
7:00
DONDERDAG
7:00
VRIJDAG
7:00

De buitenschoolse kinderopvangdienst Ollie is
opgericht door het gemeentebestuur van Putte
en is erkend en gesubsidieerd door Kind & Gezin.
De dienst richt zich naar ALLE kinderen tussen
de 2,5 en 12 jaar, die in Putte naar school gaan
of in Putte woonachtig zijn. Uitzonderingen
hierop worden toegestaan na bespreking.
Je kan uw schoolgaande kinderen laten opvangen
in de buitenschoolse kinderopvang. De buitenschoolse kinderopvang wordt georganiseerd op
schooldagen voor de schooluren en na de schooluren, op woensdagnamiddag en op schoolvrije
dagen en schoolvakantiedagen.
Plaatsen
• Putte
DE WIZEBEL
Mechelbaan 561 - 0499 43 46 73
• Putte
VILLA KAKELBONT
Alice Nahonstraat 4 - 0496 14 69 48
• Peulis
DE PEULDER
Teintstraat 3 - 0496 90 39 79
• Beerzel
DE CACETOE
Borgstraat 52 - 0495 45 40 49 - 015 22 19 93
• Grasheide
DE BOLLEBOOM
Meester Van der Borghtstraat 152
0497 34 24 40 - 015 33 64 08

en 16:00 -18:30
en 16:00 – 18:30
en 16:00 – 18:30
en 15:15 – 18:30

–
–
–
–
–

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

en 15:45 – 18:30
en 15:45 – 18:30

BEERZEL: De Cacetoe
MAANDAG
7:00 –
DINSDAG
7:00 –
WOENSDAG *
7:00 –
DONDERDAG
7:00 –
VRIJDAG
7:00 –

8:30
8:30
8:30
8:30
8:30

en 16:00 – 18:30
en 16:00 – 18:30

JOZEF WEYNS: De Cacetoe
MAANDAG
7:00 – 8:30
DINSDAG
7:00 – 8:30
WOENSDAG *
7:00 – 8:30
DONDERDAG
7:00 – 8:30
VRIJDAG
7:00 – 8:30
ALICE NAHON: De Wizebel
MAANDAG
7:00 – 8:30
DINSDAG
7:00 – 8:30
WOENSDAG *
7:00 – 8:30
DONDERDAG
7:00 – 8:30
VRIJDAG
7:00 – 8:30
PUTTE: Villa Kakelbont
MAANDAG
7:00 – 8:30
DINSDAG
7:00 – 8:30
WOENSDAG *
7:00 – 8:30
DONDERDAG
7:00 – 8:30
VRIJDAG
7:00 – 8:30

en 15:45 – 18:30
en 15:45 – 18:30

en 16:00 – 18:30
en 15:25 – 18:30

en 16:10 – 18:30
en 16:10 – 18:30
en 16:10 – 18:30
en 15:20 – 18:30

en 16:10 – 18:30
en 15:45 – 18:30
en 15:45 – 18:30
en 15:45 – 18:30

en 15:45 – 18:30
en 15:45 – 18:30
en 15:45 – 18:30
en 15:45 – 18:30

*De woensdagmiddagopvang wordt gecentraliseerd in De Cacetoe, dit telkens een kwartier na
einde schooltijd. Het gemeentebestuur staat in
voor het vervoer.
** Schoolvakanties: Elke dag van 7u tot 18u30;
de opvang wordt gecentraliseerd op 2 locaties.
Alle facultatieve verlofdagen en pedagogische
studiedagen van de scholen.
Inschrijvingen
Er dient vooraf één algemene inschrijving te
gebeuren, dit voor het opmaken van het dossier.
Je maakt hiervoor best een afspraak met de
coördinator. Nadien moet er voor elk opvangmoment afzonderlijk ingeschreven worden via
het digitaal systeem.

www.putte.be
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• De onthaalouders kunnen ook buitenschoolse
opvang aanbieden voor kinderen van 3 tot 12
jaar en opvang tijdens schoolvakanties,
aansluitend op de dagopvang.
Geïnteresseerde ouders zijn steeds welkom en
kunnen een afspraak maken met de dienstverantwoordelijken voor een persoonlijk gesprek.

DIENSTENCENTRUM
Een lokaal dienstencentrum is een ontmoetingsplaats, een plaats waar activiteiten, informatie,
vorming en dienstverlening aangeboden worden.
De deuren van een dienstencentrum staan open
voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond,
interesses, mogelijkheden en beperkingen.

Boodschappendienst
Ouderen, personen met een handicap en mensen
in een sociale noodsituatie kunnen een beroep
doen op de boodschappendienst.

Haarverzorging
Om iedereen de kans te geven met een verzorgd
kapsel voor de dag te komen, kunnen ouderen
en personen met een handicap gebruik maken
van haarverzorging.

Recreatieve activiteiten
Recreatieve activiteiten brengen mensen bij
elkaar. De ontspanning en beweging zijn bovendien goed voor de gezondheid. Er wordt zoveel
mogelijk samengewerkt met de vele verenigingen die Putte rijk is. Voorstellen tot nieuwe
activiteiten zijn altijd welkom.
De vele andere activiteiten zoals creatieve knutselactiviteiten, filmnamiddagen, wandelingen,
kaartspel, lotto, scrabbel, … vind je terug in het
maandprogramma.

Vorming
In het Dienstencentrum worden cursussen of
lessen georganiseerd zoals computerlessen,
Nederlands spreken tijdens babbelput om
bepaalde vaardigheden aan te leren of te
verbeteren. Er is geen voorkennis vereist,
iedereen kan steeds meedoen!

Voetverzorging
Bij het ouder worden zijn voeten kwetsbaarder en
vragen extra verzorging. Ouderen en personen
met een handicap kunnen daarom gebruik
maken van voetverzorging bij een pedicure.

Warme maaltijden
Je kan elke weekdag terecht voor een warme
maaltijd (soep, hoofdgerecht en dessert) in
gezelschap om 12u aan 7 euro (sociaal tarief
4,50 euro). Om praktische redenen is men wel
verplicht om op voorhand in te schrijven en
te betalen. Ook zal het maximum van 50
inschrijvingen per dag gehanteerd worden,
wegens het beperkt aantal plaatsen.
Ook in Peulis en Beerzel kan je één maal per
maand aanschuiven voor een warme maaltijd.

SENIOREN
Senioren vormen een grote groep binnen de
(Putse) bevolking met specifieke noden naar
dienstverlening toe. Je kan een antwoord, met
vermelding van de betrokken dienst, op vele
vragen terugvinden binnen de verschillende
thema’s zoals ‘dienstencentrum’. Daarnaast
organiseert de gemeente tal van activiteiten
voor deze doelgroep zoals seniorennamiddag,
seniorenreis, lottonamiddag.

Leven en Welzijn

Informatie en advies
Je kan bij het Dienstencentrum terecht met je
vragen. We proberen altijd een antwoord te
vinden of je door te verwijzen naar de persoon
die je het best kan helpen.
Er wordt bovendien informatie gegeven op
verschillende manieren informatienamiddagen,
brochures en folders, zitdag Rijksdienst voor
Pensioenen (alle éven maanden, 3de dinsdag 13 –
15u), zitdag lokale afdeling Diabetes Liga (elke
1ste donderdag van de maand: 15u tot 16u en van
19u tot 19u30).
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Reispas (Burgerzaken)
Een reispas of Belgisch paspoort is een document
om je identiteit te bewijzen in de landen waarvoor de Belgische identiteitskaart (eID) niet
volstaat. Ook kinderen jonger dan 12 jaar
hebben dan een paspoort nodig. Met een
paspoort kan je naar alle landen ter wereld
reizen, desnoods aangevuld met de vereiste visa.
Het Belgisch paspoort bevat ook biometrische
gegevens: naast de gegevens over je identiteit
en nationaliteit, je handtekening en je foto
bevat het ook jouw vingerafdrukken.
Vooraleer je vertrekt, ga je het best na welke
reisdocumenten je nodig hebt voor jouw
bestemming. Lees ook zeker eens de reisadviezen op de website van de FOD Buitenlandse
zaken (www.diplomatie.be). Je kan ook altijd
inlichtingen verkrijgen bij de ambassade of het
consulaat van het land van bestemming.
Zorg dat je tijdig jouw paspoort aanvraagt of
vernieuwt. Het paspoort is:
• 7 jaar geldig voor volwassenen
• 5 jaar voor minderjarigen.
Je doet er goed aan altijd in het bezit te zijn van
een paspoort dat nog minstens 6 maanden geldig
is. Dit is de minimale geldigheidsduur die
sommige landen opleggen.
De pasfoto die je meebrengt, mag maximaal
6 maanden oud zijn en moet voldoen aan de
opgelegde normen. Het is belangrijk dat je gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens
kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking
(mond gesloten, geen glimlach). Indien gewenst,
kan men gebruik maken van de fotocabine in het
gemeentehuis voor het nemen van een foto.
Houd er rekening mee dat het afleveren van een
reispas 10 dagen duurt in de normale procedure.
Het afhalen van de reispas kan aan het onthaal

Reistoelating minderjarigen
(Burgerzaken)
Een reistoelating voor minderjarigen of 'ouderlijke machtiging' is een document waarop je als
ouder toelating geeft aan uw minderjarig kind
om naar het buitenland te reizen. Deze schriftelijke toestemming is aan te raden wanneer het
minderjarig kind alleen reist, of reist in het
gezelschap van andere personen dan zijn
ouder(s). Wanneer het kind reist met één ouder,
staat het de ouders vrij om het akkoord van de
andere ouder op papier te zetten.
De reistoelating wordt aangevraagd door één van
de ouders of voogd. Hij/zij brengt de identiteitskaart mee van de persoon die de toelating geeft.

www.putte.be

Als voogd van de minderjarige breng je ook een
bewijs van ouderlijke macht mee.

Toeristische begeleiding (Toerisme)
Voor de uitwerking van een dagtrip in Putte voor
groepen en begeleiding hiervan kan men terecht
op de dienst toerisme.

Toeristische folders (Onthaal)
Gratis:
• Provinciebrochures en themabrochures
zoals hotels, kamperen, trekkershutten in
Vlaanderen
• Vlaanderen vakantieland
Te koop:
• Wandel-, fietsroutes van de provincie
Antwerpen
• Knooppunten provincie Antwerpen en Vlaams
Brabant

Gastenkamers in de regio (Toerisme)
In onze regio staan een aantal gastgezinnen
graag tot jouw dienst. Zij bieden je een gastvrij
onthaal, een bed en alle sanitair comfort.
Bovendien kan je er, indien je wenst, heerlijk
ontbijten.

JEUGD
Roefeldag (Jeugddienst)
Elke laatste zaterdag van juni voelen alle kinderen
(van 6 tot 13 jaar) zich een dag lang groot. Op
deze Roefeldag kunnen zij namelijk een kijkje
nemen in de wereld van de volwassenen.
Het roefelboekje met alle informatie omtrent
deze dag wordt aan de kinderen meegegeven via
de school (of te bevragen bij de jeugddienst).

Speelpleinwerking – Kamiel
(Jeugddienst)
Tijdens de paas- en de zomervakantie organiseert de Putse jeugddienst een speelpleinwerking in en aan het gemeenschapslokaal in de
Pastorijstraat 1 A te Grasheide
Uw kinderen (van 6 tot 12 jaar) worden er op
een creatieve wijze opgevangen door degelijk
opgeleide animatoren. De activiteiten lopen van
9u30 tot 16u. Er is echter ook gezorgd voor vooren naopvang, respectievelijk van 7u tot 9u, en
van 16u30 tot 18.30u.
Het programma voor de zomervakantie vind je
in de brochure 'Zomerkids' die wordt bedeeld via
de post.
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TOERISME

Tienerwerking – SWAP (Jeugddienst)
Tijdens de paasvakantie organiseert de jeugddienst van Putte i.s.m. de jeugddienst van
Bonheiden een tienerwerking.

Vrije tijd

Jeugdlokalen
Putte
• Chirojongens, Schaapstraat 2A
• Chiromeisjes, Waverlei 22 (achter school
Putte)
• KLJ, Waverlei (ter hoogte van parochiezaal)
• Jeugdhuis Kaktus vzw, Mechelbaan 464
Beerzel
• Chirojongens en –meisjes, Diepestraat 47
• KLJ, Jozef Weynsstraat (achterkant parochiezaal)
Grasheide
• Chirojongens en –meisjes, Kerkhoflei
Peulis
• KLJ, Teintstraat 5

CULTUUR
Culturele evenementen (Cultuur)
Volgende culturele evenementen organiseert de
cultuurdienst i.s.m. lokale cultuurpartners:
• Expo ACE
• Kunstroute
• Open Monumentendag
• 11-juli viering
• Poëzieweek
• Erfgoeddag
• Zomerterrassen
• Wintervertelling
Verder richt de cultuurdienst enkele kortlopende
cursussen in voor volwassenen en organiseert
men concerten en tentoonstellingen in samenwerking met o.a. de academie en bibliotheek.

Cultuurkampen (Cultuur)
Tijdens de zomervakantie worden er meerdere
cultuurkampen voor Putse kinderen georganiseerd.

Stoeten
Processie Sint-Remigius
Deze processie heeft plaats de 1ste zondag van
oktober en lokt talrijke deelnemers van verschillende verenigingen en instanties.

BIBLIOTHEEK
De Putse bibliotheek bezit ongeveer 67.000
boeken: 23.000 jeugdboeken, 23.000 romans,
17.000 informatieve boeken en 4.000 strips. Er
is een abonnement op 6 kranten en ruim 100
tijdschriften en een collectie van meer dan
4.000 dvd's. Jaarlijks worden er meer dan 3.000
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nieuwe boeken en dvd's aangekocht. De bib in
Putte bestaat uit het leescafé, een balie, twee
zelfscanbalies en een polyvalent zaaltje. Op de
eerste verdieping bevinden zich de dvd’s, de
romans voor volwassenen, en alle kinder- en
jeugdboeken; op de tweede verdieping de
non-fictie voor volwassenen, de groteletterboeken, volwassenenstrips, graphic novels,
poëzie, toneel en genealogische informatie.

Lid worden
Iedereen die wordt ingeschreven, ontvangt een
lidkaart. Inschrijven doe je ter plekke in de bib,
op vertoon van je identiteitskaart.

Uitlenen
Het uitlenen van boeken, dvd's en tijdschriften
is gratis gedurende de eerste drie weken. Indien
uitgeleend tussen 10 juni en 10 augustus,
bedraagt de gratis uitleentermijn vijf weken.
Een verlenging van de gratis uitleentermijn is
alleen mogelijk indien de materialen niet door
andere leners zijn gereserveerd, en indien de
totale uitleentermijn niet meer dan zeventig
dagen bedraagt. Het aantal boeken, tijdschriften en/of dvd's dat tegelijkertijd op een lenerskaart kan worden uitgeleend is beperkt tot tien.

Catalogus
De online catalogus omvat de volledige
collectie van de bibliotheek. Ga naar
https://putte.bibliotheek.be om hem te raadplegen, en tik in het daarvoor bestemde vak
eender welke zoekterm in. Indien gewenst kan
men de zoekresultaten filteren op materiaal,
onderwerp, taal, jaar, auteur, enz. De lijst met
gevonden titels kan gesorteerd worden op
relevantie, jaar, titel en auteur.
Als men op één van de gevonden titels klikt,
verschijnen er meer details op het scherm, evenals recensies, commentaren van gebruikers,
leestips en de Wikipedia-pagina van de auteur.
Door bovenaan rechts op de knop ‘Waar staat
het’ te klikken, krijgt men te zien waar het boek
of de dvd te vinden is, en of hij al dan niet is uitgeleend. Met de knoppen rechts kan men reserveren. Eventueel kan men nagaan welke andere
bibliotheken (in de buurt) het boek of de dvd ook
in de collectie hebben.

Mijn Bibliotheek
Via Mijn Bibliotheek kan men:
• nakijken welke bibliotheekmaterialen men
heeft uitgeleend, en wanneer ze weer
moeten binnengebracht worden
• de uitleentermijn van boeken, dvd's en tijdschriften verlengen
• reserveringen plaatsen
• een lijst opvragen van bibliotheekmaterialen
die men in het verleden heeft uitgeleend
www.putte.be

Reservaties
Boeken, tijdschriften of dvd’s die uitgeleend
werden door andere bibliotheekgebruikers,
kunnen (online) worden gereserveerd tegen
0,60 euro per stuk. Als het gereserveerde
materiaal beschikbaar is, wordt de aanvrager
hiervan op de hoogte gebracht. Het dient dan
binnen de tien kalenderdagen te worden
opgehaald.

• 12 tot 15 jaar; groen etiket
• 15 tot 18 jaar; geel etiket
Indien het AVI-niveau bekend is, wordt dat
aangeduid met een bijkomend etiket.

Prentenboeken en kartonboekjes
Voor de kleuters zijn er een groot aantal
prentenboeken. Ze bevatten veel illustraties en
weinig tekst.
Voor de peuters, die vaak nog niet zo bedreven
zijn in het omgaan met boeken, zijn er de
kartonboekjes. Dat zijn boeken met bladzijden
in stevig karton, meestal in klein formaat, en
met bijna uitsluitend illustraties. Zij hebben een
fopspeentje op het etiket.
Zowel de prentenboeken als de kartonboekjes
staan opgesteld in lage bakken, waarin de
kleuters en de peuters naar hartelust kunnen
grasduinen.

Aankoopsuggesties
De bibliotheek koopt het hele jaar door nieuwe
boeken en dvd’s aan. Wie een aankoopsuggestie
heeft, kan in de bibliotheek de nodige gegevens
invullen op een daarvoor bestemd kaartje,
of ze doorsturen via een invulformulier op
putte.bibliotheek.be.

Badboekjes en knisperboekjes

Interbibliothecair leenverkeer

Bolleboosboeken

Boeken of dvd’s die niet in de collectie van de
bibliotheek van Putte zitten, kunnen worden
aangevraagd bij een andere bibliotheek. De
kostprijs hiervoor bedraagt 2,50 euro per stuk.
Zodra het betreffende materiaal is toegekomen,
wordt men hiervan op de hoogte gebracht.
Van tijdschriftartikels kunnen fotokopieën
worden aangevraagd bij andere openbare
bibliotheken. De kostprijs hiervan is afhankelijk
van wat de leverende bibliotheek aanrekent.

Kinderen die hun leesvaardigheid heel snel
ontwikkelen, vinden de boeken die voor hun
leeftijd geschreven werden vaak te gemakkelijk.
Boeken lezen van een hogere leeftijdscategorie
biedt geen oplossing, omdat de inhoud van de
verhalen niet aansluit bij hun belevingswereld.
Voor hen zijn er de reeksen Bolleboos, Bolleboos
Start en Bolleboos Plus. Ze staan niet afzonderlijk opgesteld, maar zijn via de computer
gemakkelijk terug te vinden.

Leescafé

Makkelijk lezen

Welkom in het leescafé elke voormiddag van de
week van 9u00 tot 12u00, of tijdens de openingsuren van de bib. Kom er de krant lezen, in een
magazine bladeren, een kopje koffie drinken,
een babbeltje doen, op internet surfen, ...

Voor kinderen en volwassenen die minder vlot of
niet zo graag lezen of de Nederlandse taal leren,
zijn er de makkelijklezenboeken. Een aantrekkelijke kaft, bladspiegels met veel wit, talrijke
illustraties, korte zinnen, aansprekende onderwerpen, vlot lezende en niet te lange verhalen
zijn de belangrijkste kenmerken.

Inleverbox
De bibliotheek beschikt over een geautomatiseerde inleverbox, gelegen naast de hoofdingang. Buiten de openingsuren kan men er
uitgeleende materialen binnenbrengen door de
instructies op het scherm te volgen.

Jeugdverhalen
De verhalen voor de jeugd worden opgesplitst in
vier leeftijdscategorieën, die elk een eigen
herkenningskleur hebben:
• 6 tot 9 jaar; oranje etiket
• 9 tot 12 jaar; blauw etiket

www.putte.be

De meeste baby’s en peuters kunnen nog niet
lezen, maar toch is er ook voor hen een aanbod
in de bib. Die beschikt immers over een collectie
badboekjes en knisperboekjes, te vinden in de
jeugdafdeling op de eerste verdieping.

Boeken voor kinderen met dyslexie
Steeds meer kinderen blijken in mindere of
meerdere mate dyslectisch te zijn. Leren lezen
is voor hen vaak een lijdensweg, laat staan dat
ze plezier zouden beleven aan lezen. Speciaal
voor hen heeft uitgeverij Zwijsen de serie
‘Zoeklicht dyslexie’ op de markt gebracht.
Je vindt deze boeken in de jeugdafdeling. Ze
zijn herkenbaar aan het gele etiket, bovenaan
op de rug van het boek. Daarop staat het AVIniveau vermeld.
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• nakijken of er iets moet betaald worden in
de bib
• de krantenarchieven van GoPress en de Gazet
van Antwerpen raadplegen
Om hiervan gebruik te kunnen maken, moet men
eenmalig een account aanmaken. Men kan meerdere kaarten (bv. van partner en kinderen)
beheren met één account.

De informatieve kinder- en jeugdboeken staan
gerangschikt volgens het ZIZO-systeem. Boeken
over hetzelfde onderwerp zitten mooi bij elkaar.
Aan de kleur van het rugetiket kan men zien voor
welke leeftijd een boek bestemd is.

Strips voor jeugd en volwassenen
De strips staan opgesteld in speciaal daarvoor
bestemde bladerbakken en worden gegroepeerd
per reeks.
Bij de strips voor volwassenen moet er in de
eerste plaats gedacht worden aan strips met een
verhaallijn of humor die te moeilijk is voor
kinderen. Ook de zogenaamde ‘graphic novel’
(roman in stripvorm) en de manga zijn ruim
vertegenwoordigd, en worden alfabetisch
gerangschikt op de familienaam van de auteur.
Voor de liefhebbers zijn er Franstalige strips
(Kuifje, Suske & Wiske, Asterix, …) en zelfs strips
in het Latijn en het Oud-Grieks.

Romans en verhalen
In de volwassenenafdeling staan de romans en
de verhalen alfabetisch gerangschikt op de
familienaam van de auteur. Het genre waartoe
een boek behoort, wordt via een icoon aangeduid op de rug.

Groteletterboeken
Voor mensen wiens ogen de kleine lettertjes niet
of moeilijk kunnen lezen, zijn er groteletterboeken. Dat zijn bestaande romans of verhalen
die worden heruitgegeven in een extra groot
lettertype.

Informatieve boeken voor volwassenen
De informatieve werken, ook wel non-fictie
genoemd, beslaan alle domeinen van de menselijke kennis: kunst, geschiedenis, natuurwetenschappen, sociale wetenschappen, psychologie,
filosofie, aardrijkskunde, technologie, opvoedkunde en onderwijs, enz.
Deze boeken en dvd’s staan gerangschikt volgens
het ZIZO-systeem.

Anderstalige boeken
In de bibliotheek is er een basiscollectie Fransen Engelstalige romans aanwezig: klassiekers,
ontspanning en de boeken die op de lectuurlijstjes van scholieren en studenten staan.
Bovendien beschikt de bib over een kleine
collectie Duitse, Italiaanse en Spaanse boeken.

Dvd’s
De bibliotheek van Putte beschikt over meer dan
4.000 dvd’s, die gratis ontleenbaar zijn. Het gaat
hier over speelfilms, televieseries, muziek &
theater, kinder- & jeugdfilms en informatieve
dvd’s.
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De eerste vier categorieën staan in afzonderlijke
meubels opgesteld in de dvd-afdeling. De
informatieve dvd’s staan opgesteld tussen de
informatieve boeken in de volwassenafdeling.

Tijdschriften, dag- en weekbladen
De bibliotheek heeft een abonnement op zes
dagbladen, elf weekbladen en een honderdtal
tijdschriften allerhande. Uitgezonderd het laatst
verschenen nummer kan men de meeste weekbladen en tijdschriften uitlenen.
De dagbladen kunnen enkel ter plaatse gelezen
worden. Ze worden een tiental dagen bewaard.

Stamboomonderzoek
Op de tweede verdieping van de bibliotheek
bevindt er zich een grote hoeveelheid informatie
voor mensen die bezig zijn met het samenstellen
van hun stamboom.

Fotokopieën
Er kunnen kopies genomen worden tegen een
kostprijs van 0,10 euro per bladzijde (A4formaat, zwart-wit) of 1,00 euro per A4bladzijde in kleur.

Internet en wifi
Er staan vijf internetcomputers ter beschikking
en er is bovendien gratis wifi in het hele gebouw.
Nadat men zich heeft aangemeld aan de uitleenbalie, mag er dertig of zestig minuten gebruik
gemaakt worden van de computer. Deze tijdsduur kan verlengd worden als er zich geen
andere kandidaat-gebruikers hebben aangeboden. Het gebruik van de internet-pc’s is
gratis.
Gegevens van internet kunnen worden afgedrukt
in zwart/wit (0,10 euro per A4-bladzijde) of in
kleur (1,00 euro).
E-mailen kan niet, webmailen (Hotmail, GMail,
...) is wel mogelijk.

Digitale krantenarchieven
De bibliotheek van Putte heeft een abonnement
op de elektronische databank van Go-Press. In
dat bestand zitten alle artikels (uitgezonderd die
van de twee laatste dagen) die verschenen zijn
in de volgende dag- en weekbladen:
• Het Belang Van Limburg (vanaf januari 1993)
• Gazet Van Antwerpen (vanaf januari 1996)
• Het Laatste Nieuws (vanaf juli 1999)
• Metro (vanaf einde 2001)
• De Morgen (vanaf juli 1998)
• Het Nieuwsblad (vanaf juli 1998)
• Het Nieuwsblad op Zondag (vanaf 2003)
• De Standaard (vanaf juli 1998)
• De Tijd (vanaf januari 1988)
• Het Volk (2000-2008)
• Klasse (vanaf 1990)
• Knack + Weekend-Knack + Focus
(vanaf januari 1995)
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Informatieve boeken voor de jeugd
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• Tendance (vanaf januari 1995)
• Trends (vanaf januari 1995)
• Le Vif/L’Express (vanaf januari 1995)
• Wablieft (vanaf 1995)
Daarnaast kan ook het gedigitaliseerde historische
archief van de Gazet van Antwerpen/Gazet van
Mechelen (vanaf 1891) geraadpleegd worden.
Het gebruik van beide krantenarchieven is gratis
voor leden van de bibliotheek. Het enige
wat je daarvoor moet doen is inloggen op
mijn.bibliotheek.be, en daarna het gewenste
archief aanklikken.

Verkoop afgevoerde boeken
Afgevoerde boeken die nog in goede staat zijn,
worden verkocht aan 0,10 euro per stuk,
ongeacht hoeveel de oorspronkelijke aankoopprijs bedroeg.

Snelinfo
In de snelinfo-afdeling (2de verdieping van de
hoofdbibliotheek) vindt men per onderwerp
gerangschikte documentatie van overheidsdiensten, onderwijsinstellingen (met uitgebreide info
over opleidingen en studierichtingen), ngo’s, enz.
Het materiaal van de snelinfo-afdeling wordt
niet uitgeleend; het moet ter plaatse
geraadpleegd worden.

Voorleeshalfuurtje
Elke tweede zaterdag van de maand wordt er
tussen 10.30 u. en 11.30 u. voorgelezen in de
bib, behalve in juli en augustus. Het is gratis en
vooraf inschrijven hoeft niet. Alle kinderen zijn
welkom, zelfs als ze geen lidkaart van de bib
hebben.

Leeskring
Een leeskring bestaat uit mensen die hun
leeservaringen willen delen met andere lezers.
Regelmatig komen ze samen om een roman te
bespreken in een gezellige sfeer.
De Putse leeskring komt zes maal per jaar
samen, telkens op een dinsdagavond (20u-22u).
Het lidmaatschap is gratis; men moet enkel lid
zijn van de openbare bibliotheek van Putte. Het
bibliotheekpersoneel zorgt ruim op tijd voor
voldoende exemplaren van de te bespreken
boeken.

Aanbod voor scholen
Voor de zes in Putte gelegen basisscholen heeft
de bibliotheek een speciaal aanbod:
• Klassikale uitleningen buiten de openingsuren.
• Introductiebezoeken waarbij aan de kinderen
de algemene werking van de bibliotheek wordt
uitgelegd, hoe ze iets kunnen opzoeken met
de computer, enz.
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• Literaire lezingen van jeugdauteurs en
illustrators tijdens de Jeugdboekenweek.
• Een speciale activiteit voor de oudste
kleuters tijdens de Jeugdboekenweek.
• Door het bibliotheekpersoneel samengestelde boekenpakketten, al dan niet rond
een bepaald thema.
• Leesbevorderingspakketten van de Rode
Draad, die door de scholen gedurende één
trimester kunnen worden uitgeleend.
• Vertelplaten, bestemd om in een kamishibaitheatertje te gebruiken.
• Samenleesboeken, geschikt om aan tutorlezen
te doen.
• Een educatieve zoektocht in de bibliotheek.

Leesmunten
De leesmuntenactie loopt in samenwerking met
de zes basisscholen van Putte. Het doel ervan is
het bibliotheekgebruik te bevorderen.

Zadenbib
De zadenbib bevindt zich aan het einde van de
balie op de benedenverdieping. Iedereen kan er
gratis plantenzaden ‘lenen’. Oogst je zelf zaden
van groenten, kruiden of sierplanten? En heb je
er, zoals dat meestal gaat, te veel? Die
overschotten kan je binnenbrengen in de bib.
Uiteraard weten we graag over welke zaden het
gaat. De plantensoort is in ieder geval noodzakelijk. Het ras en het oogstjaar zijn ook nuttig
om weten.
De zadenbib is toegankelijk tijdens de openingsuren van de bibliotheek en het leescafé.

Polyvalente zaal Peultebossen
Naast het ontlenen van boeken en andere
materialen, organiseert de bibliotheek geregeld
activiteiten in de zaal Peultenbossen. Ook
tentoonstellingen van lokale kunstenaars vinden
er plaats. Wie zelf graag een tentoonstelling of
boekvoorstelling organiseert, kan contact
opnemen met de bibliothecaris.

KJV
Vanaf het schooljaar 2019-2020 neemt de Putse
bibliotheek deel aan KJV – Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen. De leerlingen van het 3de en 4de
leerjaar van de Putse scholen kunnen vrijwillig
deelnemen aan deze leesactiviteit en zo mee
jureren en punten geven aan enkele genomineerde Vlaamse auteurs. Bij het einde van het
KJV-traject is er voor alle deelnemende lezers
een regionaal slotfeest.

www.putte.be

SPORT
Gemeentelijke sporthal Klein Boom
(sport)

In
•
•
•
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Sporthal Klein Boom bevindt zich aan de Mechelbaan 604, vlak bij het centrum van Putte. Je kan
er balsporten en vele andere binnensporten
beoefenen.
De sporthal is alle dagen open vanaf 9.00u tot
23u. Dit kan wijzigen naargelang de bezetting.
Indeling
De sporthal bestaat uit de grote hal, hal 4 en nog
twee zaaltjes
In de sporthal zijn er (overlappend):
• drie volleybalvelden
• drie basketbalvelden
• negen badmintonvelden
• één zaalvoetbalveld
• één korfbalveld
• één handbalveld
De afmetingen van de zaal bedragen 45x28 meter.
hal 4 zijn er (overlappend):
vijf badmintonvelden
één basketbalveld
één mini-handbalterrein

Twee zaaltjes in de sporthal
• danszaal gelijkvloers (Blauwe zaal)
• gevechtsportzaal 1ste verdiep (Groene zaal)
Tarieven
In het kader van het gebruik van de gemeentelijke sporthal worden er 5 categorieën van gebruikers
onderscheiden:
Categorie 1: het gemeentebestuur van Putte en de Putse scholen die tijdens de schooluren en voor
schoolactiviteiten gebruik maken van de sporthal;
Categorie 2: alle Putse verenigingen aangesloten bij de gemeentelijke sportraad;
Categorie 3: alle Putse verenigingen niet aangesloten bij de gemeentelijke sportraad en
particulieren;
Categorie 4: niet Putse verenigingen en particulieren;
Categorie 5: scholen van buiten de gemeente Putte die gebruik maken van de sporthal tijdens de
schooluren voor schoolactiviteiten.
Categorie 1 - 2:
Lokaal
Categorie 1
Per uur
1/3 Sporthal
€3,30
2/3 Sporthal
€6,60
Sporthal
€8,49
Blauwe zaal
€3,77
Groene zaal
€3,77

Per dag
Niet mogelijk
Niet mogelijk
€51,87
€22,64
€45,28

Categorie 2
Per uur
€6,60
€13,21
€16,98
€7,55
€7,55

Per dag
Niet mogelijk
Niet mogelijk
€103,77
€45,28
€45,28

Categorie 3 - 4:
Lokaal
Categorie 3
Per uur
1/3 Sporthal
€8,49
2/3 Sporthal
€16,98
Sporthal
€20,75
Blauwe zaal
€9,43
Groene zaal
€9,43

Per dag
Niet mogelijk
Niet mogelijk
€126,42
€56,60
€56,60

Categorie 4
Per uur
€11,32
€22,64
€28,30
€12,26
€12,26

Per dag
Niet mogelijk
Niet mogelijk
€172,64
€73,58
€73,58

www.putte.be
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1/3 Sporthal
2/3 Sporthal
Sporthal
Blauwe zaal
Groene zaal

Categorie 5
Per uur
€7,55
€15,09
€16,98
€8,49
€8,49

Per dag
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk
Niet mogelijk

* De prijzen zijn exclusief BTW

Reserveren
Je kan via het e-loket een zaal en datum aanduiden waarna je een overzicht krijgt van de zaalbezetting.
De zaalbezetting van Hal4 kan je aantreffen
onder Gemeenschapscentrum Klein Boom.
Het is mogelijk om eenmalige activiteiten in
optie te reserveren waarna de dienst je zal
contacteren.
Voor dringende reserveringen en abonnementen
neem je contact op met de dienst.

Sportpleinen
Voetbalvelden
• Ixenheuvel (in concessie gegeven aan K.F.C.
Putte vzw)
• Tinstraat
• Kattestraat (B.O. Beerzel)
• Schrieksesteenweg – Galeistraat (in concessie
gegeven aan S.V. Grasheide)
• Voetbalstraat (voetbalclub Peulis)
• Zilverberkenlaan 6a (RS Corsica)
Tennisterreinen
• Ixenheuvel (Putse TC)
Wipstanden
• Tinstraat (in concessie gegeven aan De
Eendracht en De Vrije)
• Bredestraat (Robin Hood)
• Diepestraat (Beerzel dorp)
Korfbalterreinen
• Tinstraat (in concessie gegeven aan Putse
Korfbalclub vzw)
Hondendressuur
• Tinstraat (in concessie gegeven aan P.H.A.K.)
• Ter Dries, Sikkelstraat, Beerzel
• Hondenvereniging Grasheide, Pastorijstraat
Petanque
• Complex Klein Boom (Putse petanque club)
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Loopaden
• Grasheide: start Kerkhoflei Grasheide.
2 lussen van 2.7 km.
• Peulis: start kantine SK Peulis, voetbalstraat
Peulis. Lus van 3.6 km met aansluitend lussen
van 3.6 km en van 4.3 km.
• Herkenshoeve: Start parking Tinstraat
Heerkenshoeve 9B, aan lokaal natuurpunt
De Putter. Lus van 3.1 km met aansluitend lus
van 2.0 km
Beachvolley
• Naast de finse Piste in de kerkhoflei. Vrij
toegankelijk tijdens zomermaanden.

VERENIGINGEN
Besluit Burgemeester/ tijdelijk
verkeersreglement (Secretariaat)
Diverse activiteiten dienen aangevraagd te
worden zodat de burgemeester hiervoor zijn
toelating kan verlenen.
Deze activiteiten omvatten:
• Afsluiten openbare wegen
• Wielerwedstrijden
• Vuurwerk
• Barbecues
• Feestgeschut
• Helikopter
• Buurtfeesten
• Afschrikkanon
• Kermissen / braderijen
• Fouilleren / security
• Fuif in open lucht
• Loopkoersen
• Sportevenementen
De aanvraag hiervoor kan gebeuren door een
schriftelijke vraag te richten aan de burgemeester.
In dit schrijven zijn de contactgegevens van de
aanvrager, het soort activiteit, de datum van de
activiteit met vermelding van het begin- en
einduur noodzakelijk.
Naar aanleiding van activiteiten die georganiseerd worden door verenigingen, particulieren,
e.a. kunnen zich eventuele verkeersmaatregelen
opdringen. Deze maatregelen worden vastgelegd
in een tijdelijk verkeersreglement dat wordt
opgesteld door het college van burgemeester en
schepenen.

Fotokopieën (onthaal)
Indien je, als vereniging, fotokopieën wenst
te maken, kan je dit in het gemeentehuis aanvragen tegen de vooropgestelde kostprijs. Denk
er wel aan om grote hoeveelheden tijdig binnen
te brengen.
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Categorie 5:
Lokaal

Wanneer je een evenement wenst te organiseren
op Puts grondgebied dien je een aantal zaken
vooraf te melden aan het gemeentebestuur zoals:
• soort evenement
• locatie
• geschonken dranken
• geluidsnormen
• veiligheidsaspect
Een openbaar evenement dien je steeds aan te
vragen bij het gemeentebestuur Putte. Onder de
openbare evenementen worden begrepen: voor
het publiek toegankelijke fuiven, buurtfeesten,
stoeten, parades, concerten, kermissen,
rommelmarkten, sportevenementen, beurzen,
e.a.. Met het aanvraagformulier kan je, uiterlijk
3 maanden op voorhand, melding maken van je
evenement met het oog op het verkrijgen van
een toelating van het college van burgemeester
en schepenen. Dit formulier is niet bedoeld voor
het melden van wielerwedstrijden, wel voor de
randanimatie.
Formulier terug te vinden op www.putte.be/
Webloket/Vrije tijd

Sociaal-culturele verenigingsleven
(Cultuur)
Er is een ondersteuning en promotie van het
culturele verenigingswerk. Zij kunnen rekenen
op diverse subsidiemogelijkheden, zoals:
werkingssubsidies; subsidies voor de aankoop, de
bouw, verbouwing of sanering van lokalen;
subsidies voor medewerking aan gemeentelijke
activiteiten; …

Uitlenen materiaal (Uitleendienst)
Het gemeentebestuur van Putte stelt materiaal
ter beschikking aan het plaatselijk erkend
verenigingsleven, de gemeentelijke adviesraden,
OCMW, straat-, buurt- of wijkfeesten, losstaande
socio-culturele initiatieven( goedgekeurd door
CBS) en Putse inwoners ,scholen en haar eigen
gemeentelijke diensten en AGB.
De ontlening wordt beperkt tot maximaal
1 werkdag of weekend. Materiaal wordt enkel
uitgeleend op Puts grondgebied, uitgezonderd
materiaal bij uitstappen en kampen van Putse
verenigingen of de gemeentelijke diensten.
De aanvragen tot ontlening gebeuren
elektronisch via de website www.putte.be via de
webshop (tabblad verhuur).

Herbruikbare bekers (Uitleendienst)
Het gemeentebestuur van Putte heeft geïnvesteerd in diverse soorten herbruikbare bekers
zodat evenementen op een afvalarme manier
kunnen plaatsvinden. Je kan gratis frisdrank-,
bier-, wijn- en cavabekers uitlenen via de uitleendienst. De bekers zitten per soort gestockeerd in een handige opbergbak. Na je
www.putte.be

evenement breng je de bekers gereinigd en
gedroogd terug naar de uitleendienst. Daar tel
je, samen met de uitleendienst, de bekers na.
Per ontbrekende, onvoldoende gereinigde of
vernielde beker betaal je 1 euro. Op je evenement vraag je dus best 1 euro waarborg per
beker. Zo doe je zelf geen verlies.

GEMEENSCHAPSCENTRUM
KLEIN BOOM (AGB)

Eventzaal
Een polyvalente ruimte geschikt voor recepties,
banketten, feesten, fuiven, bedrijfsevenementen, beurzen, optredens... Volledig op maat
aanpasbaar en uitbreiding mogelijk met hal 4 op
aanvraag.
• locatie: 900m² (geluidsdicht volgens norm
Vlarem wetgeving)
• capaciteit: 2400 staan- / 500-800 zitplaatsen
(afhankelijk van ronde of lange tafels)
• voorzieningen:
modern
verluchting-/
afzuigsysteem,
uitgebreide
technische
mogelijkheden met video- en ﬁlmsysteem,
projectie op groot scherm, mobiel podium en
tribune voor 204 personen
• sanitair: toiletten, 4 togen met tapinstallatie

Hal 4
Een polyvalente ruimte voor feesten, recepties,
winterbarbecues,... Door de sportvloer met
belijning is deze ruimte ook bruikbaar voor
sport. Als uitbreiding mogelijk voor eventzaal
en/of sporthal door centrale ligging.
locatie: gelijkvloers 28X28m
capaciteit: +/- 500 personen
sportvelden: voetbal-handbal-basketbal (1x),
badminton (4x),
meubilair: tafels, stoelen en andere materialen
via uitleendienst
sanitair: toiletten, mobiele tapinstallatie of
gootsteen plaatsen mogelijk
Bij gebruik voor andere doeleinden dan sport
dient de sportvloer afgedekt te worden met
rubber, tapijt of ander beschermmateriaal
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Melding van een evenement
(Secretariaat)

Hangaar 604
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Een polyvalante ruimte geschikt voor recepties,
banketten, feesten, bedrijfsevenementen,
beurzen, ...
locatie: 3300 m2

GG - GEMEENSCHAPSLOKAAL GRASHEIDE
(AGB)

Vergaderzaal 2
Lokaal voor vergaderingen
capaciteit: 15-20 personen
materialen: tafels, stoelen, flip-over, scherm,
beamer op aanvraag via uitleendienst
sanitair: toiletten
extra: koelkast en voorzieningen voor warme
dranken beschikbaar

Vergaderzaal 3
Ruimte voor vergaderingen, familiefeestjes,
babyborrels, kleine bedrijfsbijeenkomsten
capaciteit: 60 personen
materialen: tafels, stoelen, beamer met
scherm, koﬃe- en theepercolator
sanitair: toiletten, kleine keuken (borden,
tassen, glaswerk en bestek inbegrepen)
Via de webshop kan je een zaal en datum
aanduiden om de zaalbezetting na te gaan. Voor
de verdere reservering neem je contact op met
de dienst.

ATELIER VOOR CREATIEVE
EXPRESIE (AGB)
Ruimte voor vergaderingen, babyborrels,
familiefeestjes, communies, tentoonstelling,...
locatie: gelijkvloers toegankelijk voor mindervaliden + 1ste verdieping
capaciteit: tafels & stoelen voor 50 personen
keuken: tassen, glazen, frigo’s, vaatwasbak
sanitair: 4 toiletten
Via de webshop kan je een zaal en datum
aanduiden om de zaalbezetting na te gaan. Voor
de verdere reservering neem je contact op met
de dienst.
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Het Gemeenschapslokaal Grasheide (GG)
gelegen aan de Pastorijstraat 1A omvat een
polyvalent lokaal inclusief keukenblok. Het
gebouw beschikt over voldoende sanitair, bergruimte, parking en een rustig gelegen terras
langs de achterzijde.
locatie: gelijkvloers toegankelijk voor mindervaliden
capaciteit: tafels & stoelen tot 50 personen
materiaal: projectiescherm, flip-over, beamer
via uitleendienst
keuken: percolator koﬃe/thee, tassen, koelkast
inbouw + los, glazen, vaatwasbak
sanitair: 4 toiletten
Via de webshop kan je een datum aanduiden om
de zaalbezetting na te gaan. Voor de verdere
reservering neem je contact op met de dienst.

Huur gemeentelijke lokalen (Cultuur)
De lokalen in de academie, de raadzaal van het
oude gemeentehuis en het amfitheater kunnen
gehuurd worden voor cultureel gebruik. De kostprijs en de plaats die ter beschikking is, hangt
mede af van de activiteit die men wenst te
organiseren.
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Onderwijs en Vorming
Basisschool

35

Academie
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ONDERWIJS EN VORMING
Vrije Basisschool Putte
Dhr. Dirk Peeters
Waverlei 22 – 2580 Putte
Tel. 015 75 71 33 - www.vrijebasisschoolputte.be

Basisschool Alice Nahon (Putte)
Mevr. Alena Akulava
Mechelbaan 559 – 2580 Putte
Tel. 015 76 75 22 - www.alicenahonschool.be

Vrije Basisschool Beerzel
Dhr. Nick Verbraeken
Bergstraatje 10 – 2580 Putte
Tel. 015 75 74 67 - www.basisschoolbeerzel.be

Basisschool Dr. Jozef Weyns (Beerzel)
Mevr. Cynthia Camps
Jan de Cordesstraat 58 – 2580 Putte
Tel. 015 76 71 21
http://www.bs-drjozefweyns.be/

Vrije Basisschool Grasheide
Mevr. Sofie Anthonis
Meester van der Borghtstraat 148 – 2580 Putte
Tel. 015 23 48 55 - www.vbsgrasheide.be

Parochieschool Peulis
Dhr. Geert Feyaerts
Peulisstraat 18 – 2580 Putte
Tel. 015 75 66 41 - www.parochieschoolpeulis.be

ACADEMIE
De Putse Academie is een filiaal van de academie
te Heist-op-den-Berg waar kinderen en jongeren
opleidingen kunnen volgen in muziek, woord,
dans en beeldende kunsten. Voor volwassenen
zijn er enkele kortlopende cursussen.
Campus gelegen langs de Leuvensebaan 34.
gemeentelijke coördinator:
Mevr. Lore Lambrechts (015 76 78 88)
Concierge: Mevr. Patricia Grieten (0494 86 08 45)

Afdeling muziek
1 graad: 6 en 7 jaar (1e en 2e leerjaar): in de
eerste graad kan je 1 uur per week muziekinitiatie of domeinoverschreidende initiatie muziek/
woord volgen
2de graad: 8 tot 12 jaar (vanaf 3e leerjaar): in de
tweede graad kan je kiezen voor een instrument
of zang. Ook volg je een uur muzikale vorming
en een uur groepsmusiceren.
ste
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3de graad: vanaf 12 jaar volg je een opleiding van
je instrument of zang evenals groepsmusiceren
op je eigen instrument. Daarnaast krijg je de
keuze tussen muzikale culturele vorming en arrangeren.

Afdeling woord/drama
1ste graad: 6 en 7 jaar (1e en 2e leerjaar): hier
kan je het vak domeinoverschreidende initiatie
volgen waar lessen aan bod komen binnen zowel
het domein woord al het domein muziek
2de graad: 8 tot 12 jaar (vanaf 3e leerjaar): hier
kan met starten met het woordatelier
3de graad: vanaf de leeftijd van 12 jaar kan je
kiezen voor de optie verteltheater waarin alle
aspecten van toneel, spreken en voordracht aan
bod komen (dramastudio en woordstudio)
Wat? Kinderen leren zich op een vlotte en correcte manier uiten. Via allerlei speelse opdrachten leren ze hun stemtechniek verbeteren en
leren ze voor een publiek spreken.

Afdeling beeldende en audiovisuele
kunsten
1ste graad: 6 en 7 jaar (1e en 2e leerjaar)
2de graad: 8 tot 12 jaar (vanaf 3e leerjaar)
3de graad: vanaf 12 jaar
Wat? De belangrijkste aandachtspunten binnen
deze opleiding zijn waarneming en verbeelding
in een rijke variatie van onderwerpen en uitvoeringen. Het spontaan, speels en actief bezig zijn
met allerlei materialen en technieken staat centraal. De kinderen ontdekken vormen, sierpatronen, licht-schaduw, schikking enzovoort en
maken kennis met kunst.

Afdeling dans
1ste graad: vanaf 6 jaar (1e leerjaar) kan je 1 uur
per week dansinitiatie volgen gedurende 2 jaar
2de graad: vanaf 8 jaar (3e leerjaar) krijg je twee
uur per week danslab gedurende 4 jaar
Wat? De kinderen leren allerlei bewegingstechnieken tijden de lessen ballet en dansinitiatie in
de balletzaal van de academie.

Afdeling volwassenen
De cultuurdienst organiseert een uitgebreid aanbod aan kortlopende cursussen voor volwassenen.
Een infobrochure met het volledige aanbod is te
bekomen bij de cultuurdienst en de bib of kan
via de website gedownload worden.

Voor- en naschoolse kinderopvang
Zie rubriek Leven en Welzijn
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WONEN

hiervoor ook voorbehouden.

Adreswijzigingen (Burgerzaken)

Doorgangswoning, transitwoning of
noodwoning (sociale zaken)

Aankomst in de gemeente en adreswijzigingen
binnen de gemeente
• Aanmelden bij de bevolkingsdienst
• Na politiecontrole terug aanmelden met
volgende documenten:
- Identiteitskaart (alle gezinsleden)
- Inschrijving van de wagen
Vertrek
Bij vertrek dien je je te gaan melden in de
nieuwe gemeente.

Inschrijven vreemdelingen
(Burgerzaken)
EU' ers en niet-EU'ers die op een particulier adres
verblijven, dienen zich bij de dienst aan te
melden.
Niet-EU'ers moeten in het bezit zijn van een
reispas en/of visum.

Huisnummers (Burgerzaken)
Elk gebouw moet voorzien zijn van een huisnummer, niet alleen gezinswoningen, maar ook
gebouwen voor administratief, commercieel of
industrieel gebruik. Het vaststellen en wijzigen
van de nummering van huizen en gebouwen is
een bevoegdheid van het gemeentebestuur
Een duidelijk huisnummer is belangrijk voor de
post en hulpdiensten. Iedereen is dan ook
verplicht om een huisnummer aan te brengen op
een zichtbare plaats.

Wonen en leefomgeving

Woonwinkel
Het loket van de Woonwinkel heeft wekelijkse
permanenties in Berlaar, Bonheiden, Duffel,
Putte en Sint-Katelijne-Waver. Het Team Wonen
van IGEMO zorgt tevens voor telefonische
permanentie en zijn ook via e-mail bereikbaar
(tel. 015 28 60 28 of woonwinkel@igemo.be).
Wekelijks: Elke woensdag van 9 – 12 u. (Op
afspraak, te boeken via woonwinkel)
Maandelijks: Elke 3e dinsdag van 17.30 – 19.30
u. (Op afspraak, te boeken via woonwinkel)

Bejaardenwoningen
(Senioren, zorgen en gezondheid)
Het OCMW van Putte verhuurt 40 bejaardenwoningen. Deze zijn verdeeld over 25 gelijkvloerse woningen in Het Lijsternest, 12 gelijkvloerse woningen in de Driesstraat en
3 appartementen aan de Mechelbaan. Van deze
3 appartementen is het gelijkvloerse speciaal
aangepast aan rolstoelgebruikers en wordt
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Bevind je je in een noodsituatie, dan kan je
bij het OCMW voor een korte periode een doorgangswoning huren. Het verblijf in de doorgangswoning is een tijdelijke oplossing, tijdens jouw
verblijf in een doorgangswoning wordt een
duurzame oplossing voor jou gezocht.

Een sociale woning huren bij een
sociaal verhuurkantoor (sociale zaken)
Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende
organisatie die kwaliteitsvolle woningen en
appartementen huurt op de private huurmarkt
en die vervolgens voor een redelijke huurprijs
verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest
kwetsbare gezinnen en personen.
Als je een woning huurt bij een SVK kun je ook
in aanmerking komen voor een huursubsidie of
voor een huurpremie.

Een sociale woning huren bij een
sociale huisvestingsmaatschappij
(sociale zaken)
Sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM's)
verhuren studio's, woningen en appartementen
in het Vlaamse Gewest, aan personen met een
bescheiden inkomen.
De keuzemogelijkheden zijn afhankelijk van uw
gezinssamenstelling en/of uw fysieke toestand.

Onbewoonbaar – ongeschiktverklaring
van woningen / Kwaliteitsbewaking
(Woonwinkel)
Alle woningen in Vlaanderen die niet aan de
minimale kwaliteitsnormen voor basiscomfort,
veiligheid en gezondheid voldoen, kunnen
ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden.
Als bewoner van een ongeschikte of onbewoonbare woning kun je bij de gemeente een onderzoek tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid
aanvragen. Wonen-Vlaanderen voert het
technische onderzoek van de woning uit. De
inspecteur adviseert de burgemeester over
ongeschiktheid of onbewoonbaarheid van de
woning.

www.putte.be

Gewestplan (ruimtelijke ordening)
Het gewestplan geeft door bestemmingszones
aan waar, welke functies thuishoren. Dit plan
wordt als toetskader voor het vergunningenbeleid gebruikt. Het gewestplan wordt vervangen
op die plaatsen waarvoor een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) werd opgemaakt.

Gemeentelijk ruimtelijk Structuurplan –
GRS (ruimtelijke ordening)

kapverordening. Het knotten van knotwilgen en
het snoeien van houtkanten (buiten bosverband)
is niet verguninngsplichtig vermits het een normaal onderhoud is.
Kappen van bomen in bossen
Het kappen van bomen in bosverband is onderhevig aan het Bosdecreet. Een kapmachtiging
kan je aanvragen bij Bosbeheer van het Agentschap Natuur en Bos (Vlaams Gewest). Na het
kappen moet het boskarakter behouden blijven
door aanplanting of spontane bebossing.

Een ruimtelijk structuurplan geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van
de gemeente. Het formuleert in grote lijnen een
visie op het gebruik van de ruimte voor maatschappelijke functies zoals wonen, werken,
recreatie, natuur, landbouw,…
Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan Putte
werd door de deputatie op 27 juli 2006 goedgekeurd. Het plan wordt uitgewerkt door de
opmaak van o.m. RUP’s

Ontbossen
Het principe is dat ontbossen verboden is, tenzij
het echt noodzakelijk is in het kader van de
uitvoering van werken van algemeen belang, of
voor de bouw van woningen of bedrijven.
De ontheffing van het verbod tot ontbossen kan
aangevraagd worden bij de dienst Bosbeheer van
het Agentschap voor Natuur en Bos. Deze
aanvraag dient een voorstel voor boscompensatie te bevatten.

Ruimtelijke uitvoeringsplannen - RUP’s
(ruimtelijke ordening)

Planten van bossen en bomen
(Ruimtelijke Ordening)

RUP’s worden opgemaakt als uitvoering van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en zijn als
het ware de opvolgers van de bijzondere plannen
van aanleg. RUP’s vervangen op die plaats het
gewestplan en het eventuele BPA.

Bossen
Voor het planten van bossen in landbouwgebied
is in navolging van het veldwetboek een
toelating van het college van burgemeester en
schepenen vereist.

Bijzonder Plan van Aanleg – BPA (ruimtelijke ordening)

Bomen
Planten van bomen kan zonder toelating, maar
je dient wel de afstandsregels van o.m. het
veldwetboek en het burgerlijk wetboek te
respecteren.

BPA’s worden na de goedkeuring van het
Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan niet
meer opgemaakt, maar vervangen door Ruimtelijk Uitvoeringsplannen (RUP). De bestaande
blijven van kracht zolang ze niet worden
vervangen.

Kadaster (Ruimtelijke Ordening)
Je kan op deze dienst terecht voor raadpleging
van kadastrale gegevens (kadastraal plan).
Aan derden mag het kadastraal inkomen nooit
meegegeven worden. Informatie over eigenaars
mag enkel bekendgemaakt worden als de eigendom te koop wordt aangeboden.
(een kopie kan niet meegegeven worden)

Kapvergunning (Ruimtelijke Ordening)
Kappen van alleenstaande bomen
Het kappen van alleenstaande bomen of van
bomen in rij is vergunningsplichtig als de omtrek
van de stam op 1 meter hoogte meer dan 100 cm
bedraagt. Er is een vrijstelling als de boom
korter dan 15 meter van een vergunde woning of
van een vergund bedrijfsgebouw staat, behalve
als de boom onderhevig is aan de gemeentelijke
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Vastgoedinformatie
(Ruimtelijke Ordening)
Bij verkoop van vastgoed vraagt de notaris of het
immobiliënkantoor bij de gemeente informatie
omtrent het onroerend goed op. Hierbij worden
onder meer inlichtingen verschaft omtrent
ruimtelijke ordening, milieu, huisvesting,
belastingen, ….

Stedenbouwkundige attesten
(Ruimtelijke Ordening)
Alvorens een eigendom (grond of gebouw) aan te
kopen wordt iedereen aangeraden bij het
gemeentebestuur inlichtingen in te winnen. Een
stedenbouwkundig attest geeft dan de mogelijkheden voor het bebouwen van een perceel weer
aan de hand van een concreet voorstel. Stedenbouwkundige attesten blijven twee jaar geldig.
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RUIMTELIJKE ORDENING

Stedenbouwkundige meldingen
(Ruimtelijke Ordening)

OPENBARE WERKEN

Bepaalde werken aan een bestaande woning
kunnen via een vereenvoudigde procedure
gemeld worden waardoor er geen vergunningsplicht meer van toepassing is.

Aansluiting op de openbare riolering
(Openbare Werken)

De omgevingsvergunning vervangt vanaf 1 juni
2017 de stedenbouwkundige vergunning en de
milieuvergunning.
De milieuvergunning van bepaalde duur zal een
omgevingsvergunning van onbepaalde duur
worden. Zo kan de vergunninghouder bedrijfsinvesteringen doen zonder rekening te moeten
houden met de vervaldatum van de vergunning.
Inspraak van de bevolking en bescherming van
mens en milieu blijft wel gewaarborgd.

Stedenbouwkundige verordeningen
(Ruimtelijke Ordening)
Stedenbouwkundige verordeningen leggen voor
het grondgebied een aantal stedenbouwkundige
regels vast. Deze regels kunnen heel divers zijn:
kwaliteit van gebouwen, vergunningsplichtig
stellen van bepaalde werken, lasten bij het
uitvoeren van vergunningen, enzovoort.

Verkavelingvergunningen
(Ruimtelijke Ordening)
Een verkavelingvergunning is vereist van zodra
de eigenaar wil overgaan tot de (her)verdeling
van een perceel gelegen in woongebied (in de
ruime zin) in kavels met het oog op woningbouw
met eventueel de aanleg van nieuwe wegen.

Bouwen en verbouwen
(Ruimtelijke Ordening)
Daarvoor heb je in de meeste gevallen een
vergunning nodig. Informeer voor je werken
uitvoert aan en rondom jouw woning steeds bij
de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening of
je een stedenbouwkundige vergunning of
melding nodig hebt.
Je stelt jouw vraag best aan de hand van een
concreet voorstel en plan, zo kan je het best
geholpen worden.
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Aanpassings- en aanlegwerken aan
het openbaar domein
(Openbare Werken)
Bij het bouwen of verbouwen van een woning, kan
het zijn dat er aanpassingen moeten gebeuren
aan het voetpad of het fietspad zodat je jouw
woning of garage vlot kan bereiken. Voorbeelden
van aanpassingen zijn: het verharden van een
oprit, het verlagen van een boordsteen aan het
voetpad, het verplaatsen van een verkeersbord
of verlichtingspaal, ... .
Deze aanpassingen aan het openbaar domein
mag je niet zelf uitvoeren, je vraagt deze aan
bij het gemeentebestuur; de kostprijs is
afhankelijk van de uitgevoerde werken.

Herbruikkassei (Openbare Werken)
Op het aanvraagformulier dat je kan terugvinden
op de gemeentelijke website of aanvragen bij de
dienst openbare werken vermeld je duidelijk je
naam, telefoonnummer, je adres, het leveringsadres (alleen op het grondgebied Putte) en het
aantal m² herbruikkassei dat je wenst. Na
betaling zullen deze op het opgegeven adres
geleverd worden (vanaf 3m³).

Overwelven, inbuizen van
baangrachten (Openbare Werken)
Bij je aanvraag voeg je een duidelijke situatieschets met aanduiding van de gewenste plaats
en lengte van de buizen. Er wordt eerst
nagegaan of je ingediende aanvraag conform de
bouwvergunning en het geldende reglement op
baangrachtoverwelvingen is. Indien de aanvraag
conform bevonden wordt, ontvang je het
verzoek tot betaling, samen met een kopie van
de collegebeslissing waarin jouw aanvraag werd
goedgekeurd. De werken worden ingepland na
betaling van het verschuldigde bedrag.

39

Wonen en leefomgeving

Omgevingsvergunning
(Ruimtelijke Ordening)

Een toezichter van Pidpa komt langs om de
toestand ter plaatse te bekijken. Wanneer de
toezichter van Pidpa oordeelt dat aan alle
technische voorwaarden op privéterrein is
voldaan en wanneer alle liggingsplans van de
andere nutsbedrijven werden ontvangen, kan
gestart worden met het aansluiten van de
woning op de openbare riolering. Deze werken
worden steeds uitgevoerd door arbeiders van
Pidpa of een door Pidpa aangestelde aannemer.
De aanvraag kan je doen via 0800 90 300. Je
ontvangt dan een aanvraagformulier. Dit
formulier stuur je ingevuld en ondertekend terug
naar Pidpa, Desguinlei 246 te 2018 Antwerpen

Afval
Restafval (Diftar) (milieu)
DIFTAR staat voor geDIFferentieerd TARief en is
een manier om het principe ‘de vervuiler
betaalt’ in de praktijk te brengen.
Het restafval kan aangeboden worden via een
container (die bij het adres hoort) of via het
collectief systeem. Voor meer info over Diftar
kan je bellen naar het gratis infonummer van
Ivarem: 0800 90 441. Dit nummer is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag tussen 8:00 uur
en 17:00 uur.
PMD (milieu)
PMD (Plastic flessen en flacons, Metalen
verpakkingen en Drankkartons) hoort thuis in de
blauwe zak. Deze kan je kopen bij de dienst onthaal en in een aantal winkels in Putte.
Plastic (milieu)
Plastic afval dient te worden verzameld in de
roze zak. De roze zak is bedoeld voor het
inzamelen van folies, verpakkingen van
voedingsmiddelen,
zakjes,
botervlootjes,
yoghurtpotjes en dergelijke. Deze kan je kopen
bij de dienst onthaal en in een aantal winkels in
Putte
Papier en karton (milieu)
Het papier en karton dient bijeengebonden te
zijn met natuurtouw of verzameld te worden in
een stevige kartonnen doos.
Pampers- en incontinentiemateriaal (milieu)
Ivarem biedt de mogelijkheid om luiers en
incontinentiemateriaal naar het recyclagepark
te brengen. Je koopt hiervoor speciale zakken
aan bij het recyclagepark of bij de dienst
onthaal.
De volle zakken breng je naar het recyclagepark
waar een speciale container staat voor deze
fractie. Indien je enkel luierzakken naar het
recyclagepark brengt, wordt er geen bezoek
aangerekend.
Glas (milieu)
Glazen flessen en bokalen, leeg en uitgespoeld,
zonder doppen of deksels, kan je deponeren in
een glascontainer of glasbol. je kan er wit of
gekleurd glas deponeren maar geen vlak glas,
lampen, hittebestendig glas of porselein.
Locaties glascontainers
• Parking gemeentehuis
• Hoek Mechelbaan/Reetlei
• Parking Clemensstraat / Lierbaan
• Parking GC Klein Boom
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•
•
•
•
•

Teintstraat nabij kinderopvang
Kerkhoflei
Hoek Haachtsebaan/Zandweg
Parking Bareelstraat
Hoek Driesstraat/Houwstraat

Groot huisvuil / Grof vuil – sloophout (milieu)
Afval afkomstig van het huishouden dat te groot
is om in de Diftar-container te stoppen en wat
niet behoort tot de selectief in te zamelen
afvalstoffen is grof vuil.
Grof vuil of sloophout kan je tegen betaling zelf
naar het recyclagepark brengen of aan 25 euro
per begonnen m³ laten ophalen.
Vooraf reserveren is noodzakelijk (grof vuil
2 dagen voor de ophaaldatum en sloophout drie
dagen voor de ophaaldatum) via de milieudienst
op het nummer 015 76 78 95)
Snoeihout (milieu)
Snoeihout kan na contact met de milieudienst
worden opgehaald aan 12 euro per begonnen m³
en 20 euro per begonnen m³ voor boomstronken.
Textiel (milieu)
Textiel wordt ingezameld via de textielcontainers of de Ik geef-doos van de Kringwinkel.

Ophaalkalender (Milieu)
De dagen waarop huisvuil aan huis wordt
opgehaald vind je in de ophaalkalender. De
ophaalkalender ontvang je elk jaar op het einde
van het jaar in je brievenbus. Een sorteerwijzer
vind je terug op de website van Ivarem:
https://www.ivarem.be/sorteren of abonneer je
op de gemeente App.

Composteren (Milieu)
Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval
zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kan je
zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot
compost verminder je het restafval en maak je
een bodemverbeteraar voor je eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren. Je
kan het afval composteren in een compostvat,
een compostbak, een wormenbak of op een
composthoop. Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat of een
compostbak aankopen via de gemeente.

Recyclagepark (Ivarem)
Het recyclagepark wordt uitgebaat door Ivarem
en is gelegen aan de industriezone Klein Boom.
In het recyclagepark worden tal van afvalstoffen
gescheiden ingezameld zodat een milieuverantwoorde verwerking verzekerd is. Voor
meer info kan je terecht op het gratis infonummer van Ivarem: 0800 90 441.
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MILIEU

Klachtenbehandeling m.b.t. milieu en
natuur (milieu)
Onder milieuklachten verstaan we alle klachten
met betrekking tot de verstoring van het leefmilieu. Of het nu een probleem van geluids-,
geur-, stof- rook- of lichthinder betreft dan wel
bij een vermoeden dat de menselijke gezondheid kan worden aangetast. In al deze gevallen
kan beroep worden gedaan op het meldpunt voor
milieuhinder (tijdens de kantooruren via
015 76 78 95, buiten de kantooruren via
015 25 83 78 of via het digitaal loket op de site).

Sluikstorten (Milieu)
Het achterlaten, opslaan of storten van afval op
een plaats (zelfs op privé-eigendom) of op een
manier die niet aan het politiereglement
voldoet, is sluikstorten en wordt beboet.
Enkele voorbeelden:
• Dumpen van huishoudelijk afval (bv. briefwisseling) in de openbare vuilnisbakjes op
openbare plaatsen.
• Rioolkolken zijn afvoerkanalen voor regenwater en dus niet voor veegvuil, vuil
(poets)water …
• Achterlaten van kartonnen dozen of ander
afval rond de glascontainers.
• Hondenpoep.

MOBILITEIT

bewonerskaart aangevraagd worden die geldig is
voor maximaal 2 nummerplaten. Deze kaart is
jaarlijks te hernieuwen tegen 30 euro en is
geldig van 1 januari t.e.m. 31 december.
Een bewonerskaart aanvragen kan aan het
onthaal of via de website.

Parkeerkaart voor personen met een
handicap
(Senioren, zorgen en gezondheid)
Personen bij wie een verminderde gezondheidstoestand aanleiding geeft tot beperkte of
verminderde verplaatsingsmogelijkheden kunnen
een parkeerkaart voor personen met een
handicap aanvragen. Deze parkeerkaart geeft je
het recht om te parkeren op voorbehouden
plaatsen en in de blauwe zone.
De aanvraag moet gebeuren via FOD sociale
zekerheid.

Wegwijzers instellingen en bedrijven
(Mobiliteit)
Permanente bewegwijzering onderneming
Ondernemingen kunnen, onder bepaalde
voorwaarden, een aanvraag indienen om langs
de openbare weg permanente wegwijzers te
plaatsen naar hun onderneming. De wegbeheerder beoordeelt de aanvraag. Voor gemeentewegen is de gemeente bevoegd, voor gewestwegen is het Agentschap Wegen en Verkeer
bevoegd.
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Inname openbaar domein (Mobiliteit)
Om openbare ruimte tijdelijk alleen voor jezelf
te gebruiken, heb je steeds een toelating nodig.
Als je bouwt of verbouwt neem je soms een deel
van de openbare weg in om een container,
een stelling, een bouwkraan, materiaal, ...
te plaatsen. Hiervoor moet je een toelating
aanvragen.
Als je verhuist, wil je misschien een verhuislift
plaatsen op de openbare ruimte of een voertuig
waar parkeren niet toegelaten is. Hiervoor moet
je een toelating aanvragen.
Voor een levering of een verhuizing kan een
tijdelijk parkeerverbod nodig zijn. Dit kan
op plaatsen waar parkeren normaal gezien
toegelaten is. Ook hiervoor moet je een
toelating aanvragen.

Vergunning tijdelijke bewegwijzering
Organiseer je een manifestatie van culturele,
godsdienstige, sportieve of recreatieve aard en
wens je wegwijzers te plaatsen, dan heb je een
vergunning voor tijdelijke bewegwijzering van
een manifestatie nodig.

Parkeerkaart voor bewoners /
bewonerskaart (Secretariaat)
In sommige straten is er een “blauwe zone” van
kracht: parkeren kan alleen met een parkeerschijf. Personen in het bezit van een bewonerskaart kunnen in sommige blauwe zones vrij
parkeren. Alleen wie in zo een blauwe zone
woont, kan een bewonerskaart aanvragen. Die
kaart is enkel geldig in de zone waar je woonachtig bent. Per woning kan er slechts één
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WERKEN EN ONDERNEMEN
Arbeidstrajectbegeleiding (Soc. Dienst leefloon en arbeidstrajectbegeleiding)
Arbeidstrajectbegeleiding is een methode om
een werkzoekende via een intensief, planmatig
en trapsgewijs traject naar werk te begeleiden.
De arbeidstrajectbegeleider houdt rekening met
de mogelijkheden en de beperkingen van de
werkzoekende.

Slachtbewijs (Burgerzaken)
Wil je als particulier een dier slachten, dan moet
je die slachting registreren.
• Grote dieren (paarden, runderen) moeten in
het slachthuis geslacht worden.
• Varkens, geiten en schapen mogen thuis
geslacht worden. Ook deze slachting moet je
registreren.
• Voor het slachten van kippen, konijnen en
klein wild is geen toelating nodig.

Omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten (Ruimtelijke Ordening)
Wens je een permanente handelszaak te openen
van meer dan 400m² netto handelsoppervlakte
in een bestaand gebouw of voorzie je handelsactiviteiten voor in totaal meer dan 400m² netto
handelsoppervlakte in jouw bouwproject dan
moet je vanaf 1 augustus 2018 in het bezit zijn
van een omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten.

Tapvergunning (Secretariaat)
Voor het bekomen van een permanente tapvergunning dient de horeca-uitbater een
schriftelijke aanvraag, samen met een uittreksel
uit het strafregister, te richten aan het college
van burgemeester en schepenen.
Voor een tijdelijk evenement waar sterke en
gegiste dranken geschonken worden, volstaat
het een schriftelijke melding aan het gemeentebestuur over te maken.

Wekelijkse rustdag (lokale economie)
De wekelijkse rustdag is in principe zondag. Elke
handelaar mag zelf een andere rustdag kiezen
maar moet minstens 6 maanden lang op dezelfde
dag genomen worden.
Het gemeentebestuur kan 15 maal per jaar een
afwijking van de wekelijkse rustdag toestaan
(bijv. voor een braderij)

Kermissen en markten
(Communicatiedienst)
Kermissen
Putte-Centrum
• Zomerkermis (laatste zondag van augustus)
Beerzel
• Winterkermis (zondag voor vastenavond)
• Zomerkermis (eerste zondag van juli)
• Herfstkermis (eerste zondag van oktober)
Grasheide
• Lentekermis (eerste zondag van mei)
• Zomerkermis (eerste zondag van september)
Peulis
• Winterkermis (laatste zaterdag van november)
Wijkkermissen:
• Jan Gasfeesten (eerste zondag van juli)
Jaarmarkten
• Putte-centrum (8 december of de zondag
ervoor)
• Beerzel (zondag voor vastenavond)
• Grasheide (zaterdag voor de lentekermis)
• Peulis (laatste zaterdag van november)
Wekelijkse markten
• Wekelijkse vrijdagmarkt
elke vrijdagnamiddag van 14.00 tot 18.00 uur
in de Alice Nahonstraat.

Taxidienst – Dienst verhuur voertuig
met bestuurder (Secretariaat)
Voor het verkrijgen van een vergunning voor het
exploiteren van een taxidienst of een dienst voor
het verhuren van voertuig(en) met bestuurder,
eventueel met reservevoertuigen, of om een
bestaande vergunning betreffende de exploitatie
te wijzigen, dient de exploitant een (aanvraag)
formulier in te vullen en samen met de
benodigde documenten over te maken aan het
college van burgemeester en schepenen.
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VEILIGHEID
BRANDWEER

De zone bestaat uit 18 gemeenten met brandweerposten te Berlaar, Boom, Bornem, Duffel,
Heist-op-den-Berg, Hemiksem, Lier, Mechelen,
Niel, Nijlen, Putte, Puurs, Rumst, Sint-Amands
én Willebroek. Onze hulpverleningszone is één
van de nieuwe 34 hulpverleningszones in België.

Noodoproep
Alarmnummer: 112
Vermeld steeds:
WIE je bent
WAT er gebeurd is
WAAR je bent
Hoeveel slachtoffers erbij betrokken zijn

Niet-dringende interventies en
algemene vragen
Plattebeekstraat 11
2800 Mechelen
015 28 02 80 of gebruik het e-loket op
(https://rivierenland.hulpverleningszone.be/)
Keuzemenu via dit nummer:
1. Wespen, wateroverlast en andere nietdringende interventies waar je de hulp van
de brandweer voor nodig hebt
2. Preventiedienst: voorbesprekingen, adviezen
of inspecties van bouwplannen, gebouwen,…
3. Boekhouding
4. Officier van wacht in brandweerpost Mechelen
info@bwzr.be

www.putte.be

Meldpunt wespennest
Je hebt een wespennest en je wilt deze laten
verdelgen door de brandweer. Wij staan klaar om
je te helpen. Maar we vragen tegelijk om alleen
hinderlijke of echt gevaarlijke wespennesten te
melden. Het verdelgen van wespen door de
brandweer is niet gratis. Voor deze interventie
wordt een bedrag van € 36,30 (inclusief BTW)
aangerekend.
Geef ons aub zo gedetailleerd mogelijk mee
waar de wespennest zich juist bevindt. Na het
verzenden van het aanvraagformulier krijg je
vrijwel onmiddellijk een e-mail op het door jou
opgegeven e-mailadres. In deze e-mail staat een
link om de aangifte te bevestigen.
Gelieve deze bevestiging uit te voeren, zo niet
wordt de aangifte niet zichtbaar in het systeem.

Stormschade
Via het e-loketformulier kan je online een
aanvraag voor interventie indienen voor hulp bij
stormschade.
Na het verzenden van dit formulier krijg je
vrijwel onmiddellijk een e-mail op het door jou
opgegeven e-mailadres. In deze e-mail staat een
link om de aangifte te bevestigen.
Gelieve deze bevestiging uit te voeren, zo niet
wordt de aangifte niet zichtbaar in ons systeem.
Er kan een retributie aangerekend worden,
tijdens code oranje (van het KMI) worden de
meeste interventies echter niet aangerekend.
Het volledige retributiereglement kan je raadplegen op de site van de brandweerzone.
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Veiligheid

De brandweerpost van Putte maakt sinds 2015
deel uit van hulpverleningszone Rivierenland. De
Putse brandweerpost wordt bemand door een
40-tal vrijwillige brandweermannen die dag en
nacht klaarstaan om te reageren op een noodoproep.

POLITIE

APP 112

Putte behoort tot de politiezone BODUKAP. In
onze gemeente bevindt zich nog een wijkbureel
waar je met al je vragen en problemen inzake
politionele bevoegdheid terecht kan (verlies
identiteitskaart, aangifte diefstal, vakantietoezicht, …)

Wat als je een zware val maakt met de
mountainbike in een afgelegen bos? Wat als je
een beroerte krijgt terwijl je in de wagen zit?
Wat als er thuis wordt ingebroken en je je schuil
houdt in de slaapkamer? Dan heb je nood aan de
app 112 BE, het digitale verlengstuk van het
noodnummer 112.
De applicatie stelt je onmiddellijk in contact
met de brandweer, politie of medische diensten.
Het grote voordeel is dat je de noodcentrale niet
moet uitleggen waar je je precies bevindt. De
app geeft immers een erg exacte bepaling door
van de locatie van de oproeper. Naast de
identiteit krijgt de hulpcentrale ook medische
gegevens zoals de bloedgroep en allergieën van
de oproeper op het scherm te zien.
Als dove of slechthorende persoon of wanneer je
een spraakstoornis hebt, kan je eenvoudig in de
app aangeven dat telefoneren voor jou niet zo
handig is. De dienst 112 zal dan via berichten
met jou communiceren.

Dringende oproep: 101
Hoofdcommissariaat
Berlaarbaan 227
2860 Sint-Katelijne-Waver
Telefoon 015 56 51 00
Fax
015 56 51 09
e-mail
info@politie-bodukap.be
Link
http://www.politie-bodukap.be
Het zonaal onthaal is iedere weekdag geopend
van 07:30u tot 19:30u.
Tijdens het weekend blijft het onthaal 24u op
24u open (dus van vrijdagochtend 07:30u tot
zondagavond 19:30u).

Veiligheid

Wijkwerking Putte
Gemeenteplein 1
2580 Putte
Telefoon 015 30 73 54
Fax
015 30 73 59
e-mail
wijkwerking.putte@politie-bodukap.be
Een klacht indienen of een aangifte doen aan het
loket van de wijkpolitie gebeurt sinds 1 juni 2019
altijd op afspraak.
Contactgegevens van je wijkagent kan je terugvinden door je adres in te geven op de site van
de politie (https://www.politie.be/5359/)

Graveren van fietsen (Openbare werken
– uitvoerende buitendienst)
Eén van de doeltreffendste methodes om
fietsdiefstallen te voorkomen is het graveren van
fietsen. Met een graveertoestel wordt in het
frame van de fiets een onuitwisbaar nummer
aangebracht. Aan de hand van dit nummer zal de
eigenaar van de fiets kunnen opgespoord
worden, wanneer het rijwiel na een diefstal
wordt teruggevonden. Om jouw fiets te laten
graveren, neem je contact op met het
gemeentelijk magazijn te Putte, Mechelbaan 604
(Tel 0498 39 34 88). Tijdens de geplande afspraak moet je je identiteitskaart meebrengen.
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BE-ALERT
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee we
jou kunnen verwittigen bij een noodsituatie.
Dankzij BE-Alert kan een burgemeester,
gouverneur of de Minister van Binnenlandse
Zaken een bericht uitsturen naar iedereen
waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen
inwoners op een snelle manier de nodige
aanbevelingen krijgen, bv. ramen en deuren te
sluiten bij een brand. Je kan een BE-Alertbericht
krijgen via sms, telefoon of e-mail.
Om een bericht te ontvangen moet je je
registreren. Dit kan heel gemakkelijk op
www.be-alert.be.

www.putte.be

Nuttige gegevens
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NUTTIGE GEGEVENS
GEMEENTEBESTUUR PUTTE
Gemeenteplein 1, 2580 Putte – Tel 015 76 78 80
www.putte.be – info@putte.be

ALGEMENE NOODNUMMERS
Brandweer ..................................................................112
Medische spoedgevallen ..................................................112
Politie .......................................................................101
Vanaf 11/2/2020 met keuzemenu
noodnummer.be

Hulp- en informatielijnen

www.putte.be

Nuttige gegevens

Algemene inlichtingen ....................................................1207
Anonieme alcoholisten....................................................03 239 14 15
Antigifcentrum .............................................................070 24 52 45
Brandwondencentrum ....................................................02 268 62 00
Card Stop ...................................................................070 34 43 44
Child Focus .................................................................116 000
De Lijn.......................................................................070 22 0 02 00
Docstop .....................................................................00800 2123 2123
Kinder- en jongerentelefoon ‘Awel’ ....................................102
Kindermishandeling .......................................................0800 97 079
Meldpunt ouderenmishandeling .........................................078 15 15 70
Meldpunt geweld ..........................................................1712
Natuurhulpcentrum .......................................................089 85 49 06
Opvoedingslijn .............................................................078 15 00 10
Slachtofferhulp – CAW ....................................................0800 13 500
Tabakstop ...................................................................0800 111 00
Teleblok .....................................................................0800 13 144
Tele-onthaal ................................................................106
Vlaamse informatielijn ...................................................1700
Wachtdienst apothekers ..................................................0903 92 248
Wachtdienst dierenarts ...................................................0904 69 005
Wachtdienst huisartsen ...................................................0900 20 002
huisartsenwachtpost
Mechelsesteenweg 70, 2220 Heist-op-den-Berg
Wachtdienst tandarts .....................................................0903 39 969
Zelfmoordpreventie .......................................................1813
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