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Voorwoord
Beste (nieuwe) inwoner
Met deze gloednieuwe editie van de gemeentegids bieden we u graag een wegwijzer doorheen de dienstverlening van onze landelijke gemeente. Alle informatie hebben we netjes ondergebracht in verschillende
thema’s zoals leven, leren, wonen, werken, beschermen, ontspannen en besturen.
Als u deze gids doorbladert, zal u merken dat u voor een heel brede waaier aan diensten bij de gemeente
Ravels terecht kan. We doen er alles aan om u zo klantvriendelijk en efficiënt mogelijk te helpen. Bovendien blijven we ook stevig investeren in een dienstverlening voor al onze burgers.
Een sterke dienstverlening die meegaat met de digitale trends is voor ons heel belangrijk. We hebben de
laatste jaren hard gewerkt aan het digitaliseren van onze diensten zodat mensen heel wat zaken online
kunnen regelen en niet voor alles naar het gemeentehuis of OCMW moeten komen. We willen onze diensten steeds beter afstemmen op de noden van vandaag en morgen. En die noden evolueren steeds sneller.
Daardoor is het perfect mogelijk dat de informatie die vandaag in deze gids wordt opgenomen, morgen
alweer een beetje achterhaald is.
Voor de laatste informatie verwijzen we u dan ook graag naar de website en onze sociale mediakanalen
Facebook en Instagram. Ontvangt u graag nieuws over Ravels in uw mailbox? Neem dan een abonnement
op onze digitale nieuwsbrief. De nieuwsbrief verschijnt wekelijks, telkens op vrijdag. U kan zelf aangeven
over welke onderwerpen u op de hoogte wenst te blijven. Vergeet u dus zeker niet te abonneren!
Uiteraard vergeten we de mensen die niet online zijn niet. Zij kunnen ons altijd telefonisch contacteren
of langskomen aan de onthaalbalie. Wij helpen hen graag verder.
Zo maken we werk van een bloeiende en gastvrije gemeente waar iedereen zich thuis voelt.
Wij wensen je veel leesplezier.
Walter Luyten,
Uw burgemeester
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Nuttige telefoonnummers

Nuttige telefoonnummers
Gemeente:
Gemeentehuis (algemeen): ...............................................................014 65 67 04
Gemeentelijke technische diensten: .................................................014 40 19 46
Sociaal Huis/OCMW (algemeen): ......................................................014 46 24 00
Bibliotheek: ........................................................................................014 65 21 56
Recyclagepark: ...................................................................................014 65 00 42
VVV: ....................................................................................................014 65 21 55
Zwembad Weelde: .............................................................................014 42 08 03

Hulpdiensten:
Europees noodnummer: ....................................................................112
Ambulance: ........................................................................................100 - 112
Brandweer:
• noodoproep: tel. 112 (dringende interventies)
• melden niet dringende interventie (stormschade, wespennest, waterschade, ...):
via www.hvztaxandria.be
Politie:
• noodoproep: ................................................................................tel. 101 - 112
• Lokale Politie Zone Kempen N-O wijkpost Ravels: ....................tel. 014 40 40 50
• Lokale Politie Zone Kempen N-O Arendonk: .............................tel. 014 40 40 60
Algemeen contact
Gemeentebestuur Ravels, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 67 04
info@ravels.be
www.ravels.be
GemeenteRavels
Postcodes: Ravels (2380), Weelde (2381), Poppel (2382)
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Over Ravels…

Over Ravels…
Ravels is een landelijke gemeente die gesitueerd is in de Noorderkempen. Het behoort tot het kanton
Arendonk, het arrondissement Turnhout en de provincie Antwerpen.
Met een oppervlakte van 9 499 ha is Ravels de vijfde grootste gemeente van de provincie Antwerpen. Op
31 december 2020 telde onze gemeente 15.062 inwoners.
Opgravingen, waarbij urnen, geslepen vuurstenen en bijlen werden ontdekt, hebben het bewijs geleverd
dat het gebied Ravels reeds in de pre-romeinse periode bewoond was. In 1165 kwam "Ravenslo" - vroegst
bekende benaming voor het huidige Ravels - in het bezit van de abdij van Tongerlo door een schenking
van het kapittel van Sint-Servaas (Maastricht).
Op 1 januari 1977 werden de gemeenten Ravels, Weelde en Poppel, alsook het gehucht Kijkverdriet van
de gemeente Oud-Turnhout, samengevoegd tot de nieuwe fusiegemeente Ravels. Op de vooravond van
voornoemde fusie telde Ravels 4068 inwoners. Voor Weelde was dat 3377, voor Poppel 2438 en voor Kijkverdriet 44.
De inwoners van Ravels, de Ravelsenaars of Ravelaars, dragen de bijnaam Ravelse Pieren. Deze leven sinds
de fusie samen met de Weldse Bokken en de Poppelse Krombenders.
In het wapenschild van de Ravelse fusiegemeente staan de drie oorspronkelijke patroonheiligen zij aan
zij afgebeeld: Sint-Servatius (Ravels), Sint-Michiel (Weelde) en Sint-Valentinus (Poppel).
Na de uitbreiding van het gemeentehuis in 2000, plaatste het gemeentebestuur een kunstwerk van May
Claerhout aan de ingang dat de drie-eenheid tussen de drie deelgemeenten onderstreept.
Ravels mag trots zijn op een bruisend verenigingsleven voor jong en oud, met heel wat culturele en sportieve activiteiten. Op de website www.uitinravels.be vind je een overzicht van al deze activiteiten. Je zal
merken dat er heel wat leeft in Ravels!

Logo
Sinds 2010 communiceert de gemeente Ravels met een eigentijds logo.
De inspiratie van het ontwerp vond men in de geschiedenis van Ravels.
Het logo is geïnspireerd op de grafheuvels in Weelde en Klein Ravels. Volgens historici bewijzen de heuvels
dat er in de omgeving van Ravels al mensen leefden vóór het begin van onze jaartelling. De toenmalige
bewoners bedekten de urnen van hun
overledenen met een heuveltje en omringden de graven met een palenkrans.
De palenkrans staat symbool voor de verbondenheid van de deelgemeenten Ravels,
Weelde en Poppel. De palen vertegenwoordigen meer dan 15.000 inwoners die
samen een hechte gemeenschap vormen en
die van Ravels een plek maken waar mensen zich thuis voelen.
Ook de groene kleur van het logo heeft
een betekenis. Ravels is er trots op dat het
een landelijke en groene gemeente is die
verder wil inzetten op duurzaamheid.
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Contact en openingstijden
www.ravels.be

Gemeentehuis
Sociaal Huis
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Contact en openingstijden

Contact en openingstijden

Contact gemeentehuis Ravels
•

•
•

Maak gebruik van het Digitaal loket
Via het digitaal loket op www.ravels.be kan je
een aantal aanvragen volledig elektronisch afhandelen. Je kan er terecht 7 dagen op 7 en 24
op 24 uur.
www.ravels.be/eloket
Stel je vragen via de onthaalbalie
014 65 67 04 of info@ravels.be
Kom op afspraak langs in het gemeentehuis
Gemeentehuis Ravels, Gemeentelaan 60,
2381 Ravels
Openingsuren onthaalbalie:
Maandag:
8.30 uur tot 12.30 uur
Dinsdag:
8.30 uur tot 12.30 uur en van
14.00 uur tot 20.00 uur
Woensdag: 8.30 uur tot 12.30 uur
Donderdag: 8.30 uur tot 12.30 uur
Vrijdag:
8.30 uur tot 12.30 uur
In de namiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur, uitgezonderd vrijdagnamiddag en in juli en augustus.

Op afspraak
Voor sommige zaken kan
je enkel op afspraak terecht
bij onze gemeentelijke
diensten. Een afspraak maak
je online, telefonisch via
014 65 67 04 of via e-mail
info@ravels.be.
Zo maak je online een afspraak
• Surf naar www.ravels.be
en klik op de knop ‘afspraak maken’.
• Duid aan waarvoor je
een afspraak wil.

•

•
•
•

Let wel, heb je meerdere producten nodig? Vergeet dan niet om elk product aan te duiden bij
je afspraak. Wanneer je producten nodig hebt
van verschillende diensten (bv. identiteitskaart
en info over je bouwvergunning), dan maak je
2 aparte afspraken.
Kies datum en tijdstip die jou passen.
Vul je contactgegevens in.
Bevestig je afspraak.

Als je een afspraak hebt gemaakt (online, telefonisch of via mail):
• Kom langs op het afgesproken tijdstip.
• Meld je aan via de ticketzuil in de inkomhal.
• Druk op de knop ‘Ik heb een afspraak’ of scan je
QR-code.
• Je wordt snel geholpen door de juiste deskundige!
Kan je door omstandigheden de afspraak niet nakomen? Geen nood. Je kan online annuleren of verplaatsen. Je kan dat ook telefonisch doen.

Iets melden of een klacht?
Wil je iets melden of heb je een klacht? Dan kan je
dat digitaal of aan de onthaalbalie doen. Surf naar
www.ravels.be en klik op de ‘iets melden’-knop.
Heb je geen internettoegang? Dan kan je hiervoor
ook altijd de meldingskaart gebruiken die je vindt
achteraan in deze infogids.

Onthaalbalie gemeentehuis
Weet je niet precies bij welke dienst je moet zijn?
Neem dan contact op met de onthaalmedewerkers
in het gemeentehuis. Zij staan in voor de goede ontvangst van de burger in het gemeentehuis. De onthaalmedewerkers zorgen ervoor dat inwoners en
bezoekers op een klantvriendelijke wijze ingelicht
of doorverwezen worden en beantwoorden de inkomende telefonische oproepen.
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Contact en openingstijden

Je kan aan de onthaalbalie terecht voor:
• Ophalen van rijbewijs, reispas, identiteitskaart
en andere attesten
• Uittreksels burgerlijke stand, bevolkingsregister
en strafregister
• Wijzigen of aanvragen van de pincode van je
identiteitskaart
• Adreswijziging
• Reistoestemming minderjarigen
• PMD-zakken/Biobags/glasbak/Diftarinformatie
• Gratis hondenpoepzakjes
• Rattenvergif

Contact Sociaal Huis
•

•

Stel je vragen via de onthaalbalie
014 46 24 00
sociaal.huis@ravels.be
Kom langs in het Sociaal Huis
Sociaal Huis, Dreef 19, 2381 Ravels
Openingsuren onthaalbalie:
Maandag:
9.00 uur tot 12.00 uur
Dinsdag:
9.00 uur tot 12.00 uur en van
17.00 uur tot 20.00 uur
Woensdag: 9.00 uur tot 12.00 uur
Donderdag: 9.00 uur tot 12.00 uur
Vrijdag:
9.00 uur tot 12.00 uur

In de namiddag zijn de diensten telefonisch bereikbaar tot 16.00 uur, uitgezonderd vrijdagnamiddag
en in juli en augustus. Weet je niet precies bij welke
dienst je moet zijn? Neem dan contact op met de
onthaalbalie van het Sociaal Huis via 014 46 24 00.
Bij het Sociaal Huis kan je terecht voor al je welzijnsvragen. De sociale dienst van het Sociaal Huis bestaat uit een team van maatschappelijk assistenten.
Samen vormen zij het kloppende hart van het Sociaal Huis. Je kan bij hen langskomen voor vragen
over financiële, sociale en juridische hulpverlening,
tewerkstelling en huisvesting. Ook de pensioendienst, de thuiszorgdienst en de dienst kinder-
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aanmaak en opladen van recyclageparkkaarten
Technische meldingen (sluikstorten, parkeerverbod, defect openbare verlichting…)
Aankoop Ravelse cadeaucheques
Reservatie van gemeentezalen en gemeentelijke
materialen
Uitpas
Ticketverkoop De Wouwer
Deelnamebonnetjes speelpleinwerking Wirrel
Warrel
Toeristische fiets- en wandelkaarten
Visvergunning Speeksel en de Burcht

opvang bevinden zich in het Sociaal Huis. De dienst
kinderopvang biedt kwaliteitsvolle en betaalbare
voorschoolse kinderopvang aan. Het Sociaal Huis
biedt daarnaast ook onderdak aan een dienst voor
gezinszorg en een organisator wijk-werken.
Het Sociaal Huis beschikt daarnaast over verschillende bejaardenwoningen en serviceflats nabij het
centrum van Poppel. In het ontmoetingscentrum De
Wilders kunnen senioren tijdens de weekdagen terecht voor een babbel, een kop koffie, een kaartspelletje of een aantal georganiseerde activiteiten.
Het ontmoetingscentrum wordt ook verhuurd aan
verenigingen en particulieren. Het Sociaal Huis is
steeds op zoek naar kinderbegeleiders voor de
dienst kinderopvang, vrijwillige chauffeurs voor de
MMC en lesgevers voor Digidak.

Onthaalbalie Sociaal Huis
Aan de onthaalbalie in het Sociaal Huis kan je terecht voor inlichtingen en word je doorverwezen
naar de juiste dienst. Verder kan je er terecht voor:
• het opladen van je kaart voor de budgetmeter
• het aanvragen van een rit bij de Minder Mobielen Centrale
• het aanvragen van warme maaltijden
• het reserveren van de zaal van het ontmoetingscentrum De Wilders

Leven
www.ravels.be

Dienst Burgerzaken
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Leven

Leven
Dienst Burgerzaken
De dienst Burgerzaken legt zich toe op de administratie rond leven, wonen, werken en behandelt
aanvragen van identiteitsdocumenten voor de inwoners. De dienst zorgt voor de registratie van alle
personen die in onze gemeente verblijven via het
bevolkings- en vreemdelingenregister. Voor vragen
in verband met je rijbewijs, paspoort en andere documenten die je identiteit kunnen bewijzen, kan je
hier terecht. Ook voor de aktes die worden opgemaakt bij de belangrijkste gebeurtenissen van je
leven zoals geboorte, huwelijk en overlijden, voor
adoptie, erkenning, wettelijke samenwoonst is de
dienst burgerzaken bevoegd.

Waarvoor kan je terecht?
Geboorte:
• Kind erkennen
• Geboorte aangeven
• Adoptie
Huwelijk en samenwonen:
• Huwelijk aangeven
• Huwelijksakte
• Wettelijk samenwonen
• Akte van echtscheiding
Identiteit:
• EID (elektronische identiteitskaart)
• Kids-Id
• Rijksregisternummer
• Naamswijziging
Overlijden:
• Overlijden aangeven
• Registratie wilsverklaring/euthanasie/orgaandonor
Verhuizen:
• Adreswijziging (binnen- of buitenland)
• Ambtshalve schrapping
Niet-Belgen:
• Elektronische Vreemdelingenkaart
• Inschrijving vreemdelingen
• Belg worden
Reizen
• Reispas
• Visum
• Reistoelating voor minderjarigen
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Digitaal loket!
Via het digitaal loket op www.ravels.be is het mogelijk om online aanvragen te doen of attesten op
te vragen. Zo kan je van achter je computer een
adreswijziging doorgeven, een bewijs van woonst
of een uittreksel uit het strafregister (voorheen bewijs goed gedrag en zeden) aanvragen.
Dienst Burgerzaken
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 67 04
bevolking@ravels.be

Leren
www.ravels.be

Onderwijs
Vorming
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Leren
Scholen
1. Gemeentelijke basisschool
de kleine wereld
Kerkstraat 24 - Kloosterstraat 18
2380 Ravels
tel. 014 65 63 86
e-mail: info@gbsravels.be
website: www.gbsravels.be
Directeur: Jan Hofkens
•
•

•

•

gesubsidieerd officieel onderwijs - zowel kleuter- als lager onderwijs
inschrijven tijdens de schooluren of na afspraak.
In de zomervakantie: de eerste week van juli en
de laatste week van augustus, telkens van 10.00
tot 12.00 uur
voor- en naschoolse opvang tijdens de schooldagen van 7.00 tot 8.30 uur en van 15.35 tot
17.30 uur
voor opvang op woensdagnamiddag en tijdens
de vakantie kan je terecht bij de buitenschoolse
kinderopvang Stekelbees-'t Warreltje, tel.
014 65 53 96

2. Gemeentelijke basisschool
De Verrekijker
Koning Albertstraat 59
2381 Ravels
tel. 014 40 91 70
e-mail: info@de-verrekijker.be
website: www.de-verrekijker.be
Directeur: Miek Van Eyndhoven
•
•

•

•

•

gesubsidieerd officieel onderwijs - zowel kleuter- als lager onderwijs
inschrijven tijdens de schooluren of na afspraak.
In de zomervakantie: de eerste week van juli en
de laatste week van augustus, telkens van 10.00
tot 12.00 uur
voor- en naschoolse opvang tijdens de schooldagen van 7.00 tot 8.30 uur en van 15.35 tot
17.30 uur, op woensdagmiddag tot 13.00 uur
voor opvang op woensdagnamiddag en tijdens
de vakantie kan je terecht bij de buitenschoolse
kinderopvang Stekelbees - 't Warreltje,
tel. 014 65 53 96.
Er is busvervoer voorzien op woensdagmiddag
van De Verrekijker naar ’t Warreltje voor de buitenschoolse kinderopvang

3. Gemeentelijke basisschool
Klimop
Vooreel 32, 2380 Ravels,
tel. 014 65 55 25
e-mail: info@gbsklimop.be
website: www.gbsklimop.be
Directeur: Miek Van Eyndhoven
•
•

•
•

•

gesubsidieerd officieel onderwijs - zowel kleuter- als lager onderwijs
inschrijven tijdens de schooluren of na afspraak.
In de zomervakantie: de eerste week van juli en
de laatste week van augustus, telkens van 10.00
tot 12.00 uur
voor- en naschoolse opvang van 7.00 tot 8.30
uur en van 15.45 tot 17.30 uur.
voor opvang op woensdagnamiddag en tijdens
de vakantie kan je terecht bij de buitenschoolse
kinderopvang Stekelbees - 't Warreltje,
tel. 014 65 53 96
Er is busvervoer voorzien op woensdagmiddag
van Klimop naar ’t Warreltje voor de buitenschoolse kinderopvang

4. Gemeenschapsonderwijs GO!
Talentenschool Blink
Bovenheide 27
2380 Ravels
tel. 014 65 59 44
www.talentenschoolblink.be
Directeur: Sarah Schroyens
•
•
•

•

•

Talentenschool Blink maakt deel uit van GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap
zowel kleuter- als lager onderwijs
Inschrijven tijdens de schooluren of na afspraak.
In de zomervakantie: de eerste week van juli en
vanaf 16 augustus, telkens van 10.00 uur tot
15.00 uur
voor- en naschoolse opvang tijdens de schooldagen van 7.00 uur tot 17.30 uur, op woensdag
van 11.45 uur tot 12.30 uur.
busvervoer van en naar school is voorzien.
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5. VBS De Negensprong
KOBArT vzw
Dorp 2 - Dorp 60
2382 Ravels
tel. 014 65 56 57
fax 014 65 08 71
Info@denegensprong.be
www.denegensprong.be
Directeur: Guy Meulemans
•

•

•

•

vzw Katholiek Onderwijs Bisdom Antwerpen
regio Turnhout – zowel kleuter- als lager onderwijs
inschrijven tijdens het schooljaar na telefonische
afspraak. In de zomervakantie: de eerste 5 werkdagen van juli en vanaf de eerste werkdag na 15
augustus, graag na telefonische afspraak.
voor- en naschoolse opvang tijdens de schooldagen van 7.30 tot 17.30 uur, niet op woensdagnamiddag
busvervoer van en naar school is voorzien.

6. Vrije basisschool
‘t Spoor
Bredaseweg 52, 2381 Ravels
tel. 014 63 37 10 (directie)
info@dehorizon-tspoor.kobart.be
www.dehorizon-tspoor.be
Directeur: Peter Degrève, Carine Vervoort
•
•
•

•

vrij gesubsidieerd onderwijs
zowel kleuter- als lager onderwijs
inschrijven tijdens het schooljaar na telefonische
afspraak. In de zomervakantie: de eerste week
van juli en de laatste week van augustus, na telefonische afspraak
voor- en naschoolse opvang van 7.00 tot 8.30
uur en van 15.35 tot 18.00 uur, op woensdag van
12.00 tot 13.00 uur.

Vorming
Academie voor Muziek en Woord
De Noorderkempen
De Academie geeft je de mogelijkheid een volledige opleiding te volgen in het
Deeltijds Kunstonderwijs (DKO), zowel Muziek als
Woord.
Cursussen MUZIEK en WOORD
• Kinderacademie (kinderen 6-7 jaar maken kennis met Muziek en Woord)
• Kinderen vanaf 8 jaar
• Jongeren
• Volwassenen
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Aanbod Muziek:
• Kinderacademie (kinderen 6-7 jaar)
• Muziekatelier (2de graad)
• MuziekLAB (3de graad)
• Samenspel
• Begeleidingspraktijk
• Koor
• Combo Jazz-Pop-Rock (JPR)
• Muziekgeschiedenis
• Instrumenten: accordeon, althoorn, bugel, cello,
cornet, dwarsfluit, eofonium, gitaar, harp,
hoorn, klarinet, klavecimbel, orgel, piano, saxofoon, slagwerk, trombone, trompet, tuba, viool,
zang/stemvorming
• Instrumenten afdeling Jazz-Pop-Rock (JPR): basgitaar, contrabas, elektrische gitaar, piano/keyboard, slagwerk, zang/stemvorming
Aanbod Woord:
• Kinderacademie (kinderen 6-7 jaar)
• WoordATELIER
• WoordLAB
• Toneel
• Verteltheater
• Kunst- en CultuurLAB
• Spreken voor Publiek
Secretariaat:
Pastoor de Katerstraat 5, 2387 Baarle-Hertog
Tel. 014 69 95 39 - info@amwn.be
www.amwn.be
Directeur: Jef Lysens
Lesplaats Ravels/Weelde
Gemeentelijke Basisschool De Verrekijker, Koning
Albertstraat 57, 2381 Ravels
VANAF 2020:
Kinderacademie Beeld (in Ravels/Weelde)
NIEUW vanaf september 2021
Kinderacademie Dans

Digidak
Digidak is een computerleeromgeving waar iedereen gratis en op eigen
tempo kan leren omgaan
met de computer. Digidak
laat toe om zonder enige
voorkennis, ervaring op
te doen met de computer.
Tijdens de openingsuren
van digidak is er steeds een begeleider aanwezig
die je kan helpen en wegwijs kan maken. Op regelmatige tijdstippen worden er initiaties gegeven.
Voor de lessen is het noodzakelijk om in te schrijven. Voor meer informatie kan je terecht bij
Stephanie Van Loon, tel. 014 46 24 09,
stephanie.van.loon@ravels.be.

Wonen
www.ravels.be

Ruimte en omgeving
Afval
Recyclagepark
Openbare ruimte
Mobiliteit
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Ruimte en omgeving
Vergunningen
Wil je bouwen of verbouwen? Heb je vragen over
de vergunningstoestand van een onroerend goed?
Wil je een openbaar onderzoek raadplegen? Dan
kan je informatie inwinnen bij de dienst omgeving.
Deze dienst informeert je over de werken waarvoor
je een vergunning moet aanvragen, hoe dat moet
gebeuren en welke mogelijkheden er zijn.

Wonen
Heb je een vraag over subsidies en premies voor
energiebesparende maatregelen, over woningkwaliteit, woonnormen… dan helpen onze medewerkers je graag verder.

Milieu
Wil je een ingedeelde inrichting of activiteit exploiteren? Wil je een openbaar onderzoek raadplegen?
Heb je algemene vragen over het leefmilieu in je
omgeving? Dan kan je informatie inwinnen bij de
dienst Omgeving.
Ook diverse aan afval gerelateerde aangelegenheden worden behandeld op de dienst omgeving.
Denk daarbij aan compostering, afvalcontainers
voor evenementen …
Waarvoor kan je op de dienst Omgeving terecht?
• Afval (incl. vrijwillig opruimen van zwerfvuil via
Mooimakers)
• Recyclagepark
• Thuiscomposteren
• Omgevingsvergunningen
• Planologische en stedenbouwkundige attesten
• Bodemverontreiniging
• Woningkwaliteit
• Melding bouwmisdrijf
• Notariële inlichtingen
• Leegstand en verkrotting
• Afleveren van vergunningen voor het uitvoeren
van werken op openbaar domein
Dienst Omgeving
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 67 04
omgeving@ravels.be

Premies
Er zijn heel wat financiële premies waarop je beroep kan doen als je (ver)bouwplannen hebt of als
je je woning wil aanpassen aan de modernste eisen
betreffende leefkwaliteit.
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De website www.premiezoeker.be biedt je een
overzicht van alle premies die de gemeente, de provincie, Vlaanderen en België uitschrijven én hoe je
deze kan aanvragen. Een andere aanrader is de
website www.energiesparen.be.
Houd er rekening mee dat de voorwaarden voor
premies regelmatig wijzigen! Mocht je hierover vragen hebben, kan je ook steeds bij de dienst Omgeving terecht. Zij helpen je graag persoonlijk verder!

Afval
Afvalkalender
Jaarlijks steekt de postbode een afvalkalender in je
brievenbus. Hierop vind je een overzicht van de ophaaldata en de verschillende soorten afval die opgehaald worden. Ben je een nieuwe inwoner in
onze gemeente? Dan kan je een afvalkalender aan
de onthaalbalie in het gemeentehuis verkrijgen.

Vergeet ook zeker niet de gratis app ‘Recycle’ te
downloaden. De gratis app 'Recycle!', ontwikkeld
door Fost Plus, Bebat en Recupel geeft je alle info
over de afvalinzamelingen aan de hand van een
handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in je
buurt, inclusief de openingsuren van het recyclagepark. Zo mis je geen enkele huisvuilinzameling meer
en weet je perfect wat te doen met een afgedankte
broodrooster, een botervlootje of een stel lege batterijen.

Ophaling afvalstoffen
Grijze container: restafval
Groene container: GFT-afval
Gele container: papier
Blauwe zakken: PMD
Blauwe bak: glas
De ophalingen van de afvalstoffen starten ’s morgens om 7.00 uur. In de zomermaanden kan dit al
opgehaald worden vanaf 6.30 uur. Hiervan word je
via het Berichtenblad en onze website op de hoogte
gebracht! De afvalstoffen mogen ten vroegste de
avond voordien aan de straatkant worden geplaatst. Afvalstoffen die om één of andere reden
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niet werden opgehaald door de ophaaldienst dienen terug binnen genomen te worden. Met al je
vragen over afval kan je terecht bij de afvalinfolijn
van IOK Afvalbeheer op het nummer 014 56 27 75.
Je kan ook contact opnemen met de ophaaldienst
via www.iok.be.
Kom je wonen in onze gemeente of verhuis je binnen onze gemeente? Neem dan contact op met de
onthaalbalie in het gemeentehuis via 014 65 67 04.
Zij zorgen ervoor dat je gft- en restafvalcontainer
geactiveerd worden zodat je afval wordt opgehaald. Ook kan je een glasbak aanvragen. Als je verhuist, dien je dit te melden aan de onthaalbalie
zodat je containers kunnen geblokkeerd worden.
De containers horen bij de woning te blijven voor
de nieuwe bewoners.

DIFTAR
DIFTAR is de afkorting van geDIFferentieerd TARief.
DIFTAR maakt het mogelijk om de kosten voor de
afvalverwerking rechtvaardig te verdelen. Naarmate je minder afval meegeeft, zal je minder betalen. Dit vormt een goede prikkel om de hoeveelheid
afval daadwerkelijk te beperken. Het doel van DIFTAR is immers de hoeveelheid afval verminderen.
Volgens het DIFTAR-principe worden de kosten voor
de verwerking doorgerekend door het wegen van
het restafval en GFT. Een gezin dat afval voorkomt
en goed sorteert, zal een lage afvalfactuur ontvangen. Met DIFTAR wordt iedereen nog meer verantwoordelijk voor zijn afval en kan iedereen zijn
eigen afvalfactuur in de hand houden. Voor meer
informatie omtrent de werking van DIFTAR kan je
contact opnemen met de gratis DIFTAR-informatielijn op het nummer 0800 97 687. Meer info vind je
eveneens op www.iok.be. Ga vervolgens naar IOK
Afvalbeheer en klik door naar DIFTAR, of via
diftar@iok.be.

Evenementencontainers
Verenigingen en organisaties kunnen voor het organiseren van evenementen DIFTAR-containers aanvragen bij de dienst omgeving. Deze containers
worden dan tijdelijk op een afgesproken locatie geplaatst. Voor meer informatie neem je contact op
met de dienst omgeving via 014 65 41 75 of neem
een kijkje in het digitaal loket.

Kringloopcentrum
De inwoners van de gemeente Ravels kunnen voor
het ophalen van herbruikbare goederen contact opnemen met het kringloopcentrum WEB. De goederen
worden gratis bij jou aan huis opgehaald. Herbruikbare goederen zijn o.a. boeken, bankstellen, computers, deuren, diepvriezers, fietsen, gasfornuizen,
glazen, kasten, kookpotten, schilderijen, sanitair, was-

machines, … Na een (eventuele) kleine herstelling
worden ze dan verkocht in de kringloopwinkel.
Kringloopcentrum WEB, Steenweg op Tielen 70,
2300 Turnhout, tel. 014 44 20 40,
kwc_secretariaat@webwerkt.be,
www.dekringwinkel.be

Verkoop van PMD-zakken en
verdeling van hondenpoepzakjes
Niet alleen aan de onthaalbalie kan je terecht voor
de aankoop van blauwe PMD-zakken, maar ook bij
de meeste supermarkten in Ravels. In deze zakken
kan je plastic flessen en flacons, alle huishoudelijke
plastic verpakkingen (denk maar aan yoghurtpotjes
of botervlootjes, maar ook plastic zakken en folies),
metalen verpakkingen en drankkartons verzamelen.
Kostprijs: 3,60 EUR per rol (1 rol = 24 zakken).
Aan de onthaalbalie kan je ook gratis hondenpoepzakjes verkrijgen.

Verkoop van Biobags
Aan de onthaalbalie worden Biobags voor gebruik
in de GFT-container ter beschikking gesteld. De Biobag wordt verkocht in twee formaten: zakken van
10 en 120 liter. Het gebruik van deze Biobags is niet
verplicht. Je kiest zelf of je ze gebruikt of niet.
Alleen zakken met het logo van IOK Afvalbeheer
zijn toegelaten. Andere composteerbare zakken,
materialen of verpakkingen zijn niet toegelaten.
Kostprijs: 10 liter: 6,00 EUR per rol (1 rol = 50 zakken)
120 liter: 6,00 EUR per rol (1 rol = 10 zakken)

Composteren
Composteren is het omvormen van snoeisel, bladeren en resten van groenten en fruit tot een stabiel
eindproduct. Doordat compost gemaakt is van zuiver plantenmateriaal, bevat compost dus ook voedingsstoffen die een plant van nature nodig heeft.
Tijdens het composteringsproces geschiedt hetzelfde natuurlijke proces als bij het verteren van
plantenmateriaal in of op de bodem. Micro-organismen en schimmels breken het plantenmateriaal
langzaam af en vormen hierbij stabiele humus.

Aankoop compostbak of -vat
Bij de dienst Omgeving in het gemeentehuis kan je
een compostbak of -vat kopen. Een bak (ca. 1 m³)
kost 45,00 EUR en een vat (ca. 290 l) 30,00 EUR. De
betaling gebeurt via een factuur. Na ontvangst van
de betaling wordt de compostbak of -vat bij je thuis
geleverd.
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Kringloopkrachten
De kringloopkrachten willen je met raad en daad
bijstaan bij het sluiten van de kringloop in je tuin.
Dus zijn ze vanaf april tot en met september elke
eerste en derde donderdag van de maand van 19.00
uur tot 20.30 uur aanwezig op de demoplaats bij
het Boshuis Ravels, Jachtweg 27, 2380 Ravels. Meer
info vind je ook op www.iok.be.

Recyclagepark
Het recyclagepark heeft tot doel de gescheiden inzameling van huishoudelijke afvalstoffen mogelijk
te maken met het oog op de maximale recyclage
van deze afvalstoffen. De afvalsoorten waarvoor je
moet betalen worden gewogen.
Alle inwoners van de gemeente Ravels, eigenaars
van een tweede verblijf, zij die over een eigendom
in de gemeente beschikken en alle bedrijven en
zelfstandigen die hun exploitatie hebben in de gemeente Ravels, kunnen terecht op het recyclagepark.

Toegang tot het recyclagepark en
betalingswijze
Voor de toegang tot het recyclagepark is een recyclageparkpasje nodig. Dit pasje kan worden verkregen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

zelf terecht of aan de onthaalbalie van het gemeentehuis. LET OP: op het recyclagepark is enkel betaling mogelijk met Belgische bankkaarten. Cash,
kredietkaarten of buitenlandse bankkaarten worden niet aanvaard. Het is wel mogelijk om met cash
of buitenlandse bankkaarten je recyclageparkpasje
op te laden aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.

IOK Afvalbeheer
De infrastructuur en het beheer van het gemeentelijk recyclagepark zijn in handen van IOK Afvalbeheer. Voor informatie kan je contact opnemen met
de afvalinfolijn via 014 56 27 75.
Recyclagepark
Moleneinde 26, 2381 Ravels,
014 65 00 42
Openingsuren recyclagepark:
• Maandag: 8.30 uur-12.00 uur en
13.00 uur-16.10 uur
• Dinsdag:
GESLOTEN
• Woensdag: 8.30 uur-12.00 uur en
13.00 uur-16.10 uur
• Donderdag: GESLOTEN
• Vrijdag:
8.30 - 12.00 uur en
13.00-16.10 uur
• Zaterdag:
9.00 uur-15.00 uur

Betaling is mogelijk door vooraf een bedrag op te
laden op je recyclageparkpasje (dit wordt dan automatisch verrekend op het recyclagepark) of door
betaling met bancontact op het recyclagepark zelf.
Om vooraf een bedrag op je recyclageparkpasje op
te laden, kan je bij voorkeur op het containerpark
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Openbare ruimte

Patrimoniumbeheer

Technische dienst

Het beheer van het gemeentelijk patrimonium
wordt administratief afgehandeld door de technische dienst. Dit omvat o.a. het beheer van de waterlopen en de buurtwegen, evenals de aan- en
verkoop van gronden en gebouwen, huur-, concessie- en erfpachtovereenkomsten, verpachting van
landbouwgronden, verpachting van het jachtrecht
op gemeentegronden,…

De technische dienst is onderverdeeld in een administratieve en een uitvoerende dienst.
• Administratieve dienst
Hun takenpakket bestaat o.a. uit de administratieve afhandeling van de dagelijkse briefwisseling, het behandelen van aankoopdossiers, de
opvolging van wegen- en bouwprojecten, het
beheer van het gemeentelijk patrimonium, het
verkeers- en mobiliteitsbeleid, … Deze dienst is
bereikbaar op het nummer 014 40 19 46.
• Uitvoerende dienst
Hun takenpakket bestaat o.a. uit het algemene
onderhoud en het herstellen van de gemeentelijke wegen, voet- en fietspaden, grachten, gebouwen, plantsoenen, speelpleinen, de levering
van gemeentelijke materialen aan verenigingen,
het busvervoer voor scholen ,… Deze dienst is
bereikbaar op het nummer 014 40 19 46.
Gemeentelijke technische dienst/
Gemeentelijke werkplaats,
Zuid-Heikant 3, 2381 Ravels,
014 40 19 46
technische.dienst@ravels.be

Gebruik openbaar domein
Voor de organisatie van activiteiten op openbaar
domein (bv. buurtfeesten, ...) dien je een schriftelijke toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381
Ravels.

Meldingen defecten/ sluikstortingen
openbaar domein
Defecten aan en sluikstortingen op het openbaar
domein kunnen gemeld worden bij de gemeentelijke technische dienst op het nummer 014 40 19 46,
via de meldingskaart (achteraan in deze gids
of via www.ravels.be)
Via www.meldpuntwegen.be kan je gebreken aan
de weginfrastructuur (zowel gemeente- als gewestwegen) melden. Via www.meldpuntfietspaden.be
kan je knelpunten voor fietsers melden.

Openbare verlichting
Defecte straatlamp gezien? Geef dit door via
www.straatlampen.be. Denk eraan dat je het paalnummer bij de hand hebt of het huisnummer waar
de verlichtingspaal zich bevindt. Indien je andere
vragen en/of opmerkingen hebt over de openbare
verlichting, dan kan je steeds contact opnemen met
de gemeentelijke technische dienst via 014 40 19 46
of technische.dienst@ravels.be.
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Vergunningen openbaar domein
Voor onderstaande werken op openbaar domein
dien je een afzonderlijke toelating te vragen aan
het college van burgemeester en schepenen,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, zelfs al worden de
werken reeds vermeld op het inplantingsplan van
je stedenbouwkundige aanvraag. Deze vergunningen worden afgeleverd door de dienst omgeving.
•
•
•
•
•

het aanbrengen van een grachtversteviging
het gedeeltelijk overwelven van een gracht voor
het aanleggen van een oprit
het verharden van een berm
het verharden van een oprit
het verplaatsen van nutsvoorzieningen (op
eigen kosten).

Vergunningsaanvragen langs gewestwegen die niet
onder de bevoegdheid van de gemeente vallen, zullen doorgestuurd worden naar de wegbeheerder,
het Agentschap Wegen en Verkeer.

Mobiliteit
Signalisatievergunning
Indien je werken gaat uitvoeren op of langs een
openbare weg die verkeershinder zullen veroorzaken, dan moet je een signalisatievergunning aanvragen. Je bezorgt een aanvraag met duidelijk
signalisatieplan aan de gemeentelijke technische
dienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.
Particulieren kunnenvia het e-loket een aanvraag
doen om verkeerssignalisatie te lenen bij de gemeentelijke technische dienst (bv. voor het plaatsen
van een tijdelijk parkeerverbod n.a.v. een verhuis).
Aan aannemers wordt geen verkeerssignalisatie uitgeleend.

Wegenwerken
Elk jaar tracht het gemeentebestuur over te gaan
tot de heraanleg of het onderhoud van verschillende gemeentewegen. In de mate van het mogelijke wordt het eigen personeel van de technische
dienst ingezet om herstellingen uit te voeren of om
kleinere wegen, voetpaden, fietspaden (her) aan te
leggen. Grote werken worden uitbesteed en uitgevoerd door een aannemer.

Wonen

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan een
goede communicatie met haar inwoners. Voor
grote en ingrijpende wegenwerken wordt een infovergadering georganiseerd voor de bewoners
langs het traject van de werken. Voor andere werken gebeurt de communicatie per bewonersbrief
of via de website en/of sociale mediakanalen.
Op https://www.ravels.be/werkenopdeweg vind je
steeds een actueel overzicht van alle werken in de
gemeente.

Nutsmaatschappijen

Merken van fietsen

Kabeldistributie

Elektriciteit en gas
Fluvius:
Het algemene nummer 078 35 35 34 is bereikbaar
op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 uur tot 13.00 uur.
Klantenkantoor: Koningin Elisabethlei 38,
2300 Turnhout
078 35 35 34 of www.fluvius.be

Een gemerkte fiets maakt minder kans om gestolen
te worden. Je fiets laten merken kan gratis in de gemeentelijke werkplaats. Hiervoor neem je best even
contact op met de werkplaats om een afspraak vast
te leggen. De werkplaats is bereikbaar op het nummer 014 40 19 40, van maandag tot donderdag van
7.30 tot 16.00 uur en op vrijdag van 7.30 tot 11.30
uur.

Telenet is de netbeheerder, verantwoordelijk voor
de aanleg en het beheer van het kabeldistributienetwerk in heel de gemeente. Op www.telenet.be
kan je terecht voor de melding van klachten en problemen.
Telenet, Liersesteenweg 4, 2800 Mechelen
015 66 66 66 of www.telenet.be

SAVE

De riolering in onze gemeente wordt beheerd door
de Provinciale en Intercommuncale Drinkwatermaatschappij van de provincie Antwerpen, kortweg
PIDPA (afdeling Hidrorio). Voor alle aansluitingen,
vragen en opmerkingen over de riolering kan je hen
contacteren via het gratis nummer 0800 90 300.
Pidpa-Hidrorio, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen
www.pipda.be

De vzw Ouders van Verongelukte Kinderen (OVK)
wenst de steden en gemeenten te betrekken bij
haar strijd voor meer verkeersveiligheid via een specifiek SAVE-charter Steden & Gemeenten. SAVE
staat voor: Samen Actief voor VEilig Verkeer. Aan
de hand van dit charter, bestaande uit zeven doelstellingen, wenst OVK lokale besturen blijvend aan
te sporen een beter en veiliger mobiliteitsbeleid te
voeren. De gemeente Ravels engageerde zich als
eerste in de provincie Antwerpen en ondertekende
het SAVE-charter. Meer info over het SAVE-charter
voor Steden & Gemeenten vind je via:
http://save.ovk.be/ Intussen is SAVE geëvolueerd
naar het traject “Verkeersveilige gemeente”.

Riolering

Telefonie
Proximus is de netbeheerder verantwoordelijk voor
de aanleg en het beheer van het telefonienetwerk
in heel de gemeente.
Proximus,
Koning Albert II-laan 27 b, 1030 Brussel
0800 22 800 of www.proximus.be
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Waterleiding

De Ark

Voor vragen met betrekking tot waterleidingen kan
je terecht bij PIDPA via het algemeen nummer 0800
90 300. Hier kan je terecht met vragen over je verhuis of waterfactuur, je watermeter of een keuring
van je water,… Op www.pidpa.be kan je problemen
of klachten doorgeven.
Pidpa, Desguinlei 246, 2018 Antwerpen
www.pidpa.be

Woonmaatschappij De Ark creëert kansen voor
kwaliteitsvol en betaalbaar wonen en leven. In onze
gevarieerde mix van nieuwe, gerenoveerde en goed
onderhouden woningen vinden onze huurders en
kopers een eigen thuis. Een aantrekkelijke woonen leefomgeving is ook belangrijk. Daarom zetten
wij ons actief in voor de leefbaarheid in onze buurten.

Betaalbaar wonen

De Ark,
Campus Blairon 599, 2300 Turnhout
tel. 014 40 11 00
info@arkwonen.be

Sociaal VerhuurKantoor
Noorderkempen vzw
Sociaal VerhuurKantoor Noorderkempen vzw, kortweg SVK Noorderkempen vzw, is net als vele andere
SVK’s in Vlaanderen opgericht vanuit de OCMW’s en
welzijnsactoren om een antwoord te bieden aan
woonbehoeftigen die op de private huurmarkt
moeilijk of niet aan bod komen. SVK Noorderkempen vzw werd opgericht in 1994 en fuseerde in 2003
met SVK Kempen vzw. Sinds 2011 gaat dit SVK verder onder de naam SVK Noorderkempen vzw.
Van een kleinschalige vzw groeide SVK Noorderkempen vzw uit tot een professionele huisvestingspartner met een multidisciplinair team. Zij wordt
voor haar werking gesubsidieerd door de Vlaamse
Overheid, de OCMW’s uit haar werkingsgebied en
Stedenfondsmiddelen van de Stad Turnhout.
SVK Noorderkempen vzw huurt woningen op de
private huurmarkt om deze onder te verhuren aan
kandidaat-huurders op haar wachtlijst. Toewijzen
doet het SVK op basis van een puntensysteem. Door
als organisatie zekerheden te garanderen aan eigenaars, kan het SVK woonzekerheid bieden aan
maatschappelijk kwetsbare groepen.
SVK Noorderkempen vzw werkt samen met partnerorganisaties als OCMW’s, CAW De Kempen vzw, de
Stadsregio Turnhout en gemeentebesturen.
SVK Noorderkempen vzw,
Campus Blairon 441, 2300 Turnhout
tel. 014 39 59 50
info@svknoorderkempen.be
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Bouwmaatschappij
De Noorderkempen cvba
Bouwmaatschappij De Noorderkempen wil duurzame, kwaliteitsvolle & betaalbare woningen in een
aangename leefomgeving ter beschikking stellen van
personen en gezinnen die het nodig hebben. Op die
manier willen ze hen de gelegenheid geven om een
comfortabele thuis te creëren. Ze doen dit door een
oplossingsgericht, persoonlijk & pragmatisch contact
op te zetten en te onderhouden met diverse betrokken partners en met de (kandidaat-)huurders. Op die
manier werken ze volgens de regelgeving van de sociale huisvesting Vlaanderen actief mee aan het oplossen van huisvestingsproblematieken binnen het
werkgebied (Arendonk | Beerse | Hoogstraten | Merksplas | Ravels | Rijkevorsel).
Bouwmaatschappij De Noorderkempen,
Kweekstraat 4b, 2330 Merksplas
tel. 014 63 95 95

Beschermen
www.ravels.be

Politie
Brandweer
Noodplanning
Be Alert
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Beschermen

Beschermen
Lokale politie Zone Kempen
Noord-Oost

•

De gemeente Ravels hoort, samen met de gemeente Arendonk en Retie tot de lokale politiezone
Kempen Noord-Oost. De hoofdpost bevindt zich in
Arendonk, de wijkpost in Ravels-Eel.
De Lokale Politie Zone Kempen Noord-Oost werkt
nauw samen met de omliggende gemeenten en steden rond veiligheids- en preventieprojecten.
De drie gemeenten van de politiezone Kempen
Noord-Oost hebben samen een uniform gemeentelijk politiereglement uitgewerkt. In dit reglement
zijn strafbepalingen m.b.t. gemeentelijke administratieve sancties opgenomen. De integrale tekst
van het uniform gemeentelijk politiereglement vind
je op www.ravels.be.
In de wijkpost kan je terecht voor aangiftes of
klachten. Na de openingsuren wordt het telefoonnummer doorgeschakeld naar de hoofdpost in
Arendonk.

Wijkpost Ravels
Vooreel 34, 2380 Ravels
Voor dringende hulp: tel. 101
tel. 014 40 40 50
fax 014 40 40 59
pz.keno.wijk.ravels@police.belgium.eu
www.politiekempennoordoost.eu
Openingsuren enkel op afspraak:
Maandag: 8.30 uur - 12.00 uur
Dinsdag: 13.00 uur - 20.00 uur
Woensdag: 13.00 uur - 17.00 uur
Donderdag: 8.30 uur - 12.00 uur
Vrijdag: 8.30 uur - 12.00 uur
Zaterdag, zondag en feestdagen gesloten

•

Hoofdpost Arendonk
Wippelberg 1A, 2370 Arendonk
pz.keno.wijk.ravels@police.belgium.eu
Voor dringende hulp: tel. 101
tel. 014 40 40 60, fax 014 40 40 99
Openingsuren
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.00 uur - 20.00 uur
Zaterdag: 8.00 uur - 13.00 uur
Zondag: gesloten

www.politiekempennoordoost.be
facebook.com/PZKempenNO
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Brandweer
Hulpverleningszone Taxandria
Post Ravels
Post Ravels
Melkerijstraat 1, 2381 Ravels, tel. 014 65 97 52,
ravels@hvztaxandria.be
Voor dringende hulp (brand, ongevallen, …) vorm
je het noodnummer 100 of 112. Geef kalm en duidelijk de plaats en de aard van de gevraagde tussenkomst aan.
Voor niet-dringende hulp (bv. wateroverlast, wespenverdelging…) kan je via de website van HVZ
Taxandria (www.hvztaxandria.be) online een formulier invullen.
Voor administratieve vragen neem je best contact
op met HVZ Taxandria op het nummer 014 47 09 20.
Waarvoor kan je op deze dienst terecht?
• Brandpreventie
• Nucleair risico
• Rookmelders
• Schoolbezoeken

meente een veiligheidscel opgericht. In Ravels is de
veiligheidscel als volgt samengesteld:
• de burgemeester;
• de coördinator noodplanning;
• discipline 1: een officier van de brandweer;
• discipline 2: de federale gezondheidsinspecteur
of een contractant nood- en interventieplanning
van de FOD Volksgezondheid;
• discipline 3: de officier bestuurlijke politie;
• discipline 4: een officier van de civiele bescherming of vertegenwoordiger van de technische
dienst;
• discipline 5: de communicatieverantwoordelijke
van de gemeente;
• andere deskundigen.
De veiligheidscel staat in voor:
• de opmaak en de actualisatie van de nood- en
interventieplannen;
• het organiseren van de oefeningen;
• het evalueren van noodsituaties en oefeningen;
• het opmaken van de risico-inventaris en -analyse;
• het organiseren van de voorafgaande informatie over de nood- en interventieplanning.
E-mail: tim.martens@noodplanningnoorderkempen.be

Noodplanning

Be-Alert

Het gemeentebestuur is belast met de opmaak en
uitvoering van de gemeentelijke noodplannen. Ze
moeten er ook op letten dat de hulpdiensten een
goede dienstverlening uitwerken en een goede
multidisciplinaire samenwerking hebben. Zo probeert het gemeentebestuur om de lokale bevolking
zo goed mogelijk te beschermen tegen een ernstige
noodsituatie. Het kan hierbij gaan om verschillende
rampen: wateroverlast, grote (industrie-)brand, een
grootschalige evacuatie, etc.

Bij een noodsituatie willen we je graag snel verwittigen. Registreer je daarom op Be-Alert! Dit is een
alarmeringssysteem dat je meteen op de hoogte
stelt van een noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Inschrijven is volledig gratis.

Deze organisatie van de noodplanning staat onder
leiding van de burgemeester en wordt uitgewerkt
door de coördinator noodplanning.
Nood- en interventieplanning vraagt om een multidisciplinaire aanpak. Daarom wordt er per ge-
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Kinderopvang
Het is voor werkende of alleenstaande ouders niet
altijd eenvoudig om gepaste opvang te vinden voor
hun kinderen. Om die reden organiseert en ondersteunt het gemeentebestuur verschillende opvanginitiatieven en worden ouders geïnformeerd over
de verschillende opvangmogelijkheden. Hierbij
wordt het bestuur geadviseerd door het Lokaal
Overleg Kinderopvang.

Dienst kinderopvang
De dienst kinderopvang, erkend en gesubsidieerd
door Kind en Gezin en verbonden aan OCMW Ravels, staat hoofdzakelijk in voor dagopvang van kinderen tot 2,5 jaar en dit zowel in gezins- als
groepsopvang. De dienst staat ook open voor kinderen met een bijzondere zorgbehoefte.
Aanvraag kinderopvang: je kan jouw opvangvraag
best zo vroeg mogelijk aan de dienst kinderopvang
stellen. Dit kan via het e-loket op www.ravels.be of
door telefonisch contact op te nemen met de
dienst. De dienst gaat op zoek naar een beschikbare
kinderopvanglocatie en houdt rekening met jouw
wensen.

opvanggids. Deze gids kan je downloaden via
www.ravels.be/kinderopvanggids.

Huis van het Kind
Het Huis van het Kind Ravels is een netwerk van verschillende organisaties die samen zorgen voor een
multidisciplinair, geïntegreerd en afgestemd aanbod ter ondersteuning van (aanstaande) gezinnen
met kinderen en jongeren. Bij alle partners van het
Huis van het Kind kan je terecht voor vragen over
de lokale dienstverlening naar kinderen en jongeren, preventieve gezondheidszorg en opvoedingsondersteuning. Daarnaast biedt het Huis van het
Kind ook gratis initiatieven aan zoals de Speelbabbel en infoavonden over pedagogische thema’s.
Meer info: dienst Kinderopvang, tel. 014 46 24 04,
kinderopvang@ravels.be.

De Speelbabbel

Kostprijs: de kostprijs van de kinderopvang is afhankelijk van het aantal opvangdagen en wordt berekend op basis van het gezinsinkomen. De
dienstverantwoordelijke kan je alle nodige informatie verstrekken over het berekeningssysteem en de
toegekende vermindering voor gezinnen met meerdere kinderen ten laste.
Kinderbegeleider worden: je hebt je hart verloren
aan kinderen en hebt zin in een nieuwe professionele uitdaging? Dan is er misschien wel een toekomst voor jou weggelegd als kinderbegeleider.
Voor meer informatie kan je surfen naar
www.ikwordonthaalouder.be.
Dienst kinderopvang,
Dreef 19, 2381 Ravels
014 46 24 04
kinderopvang@ravels.be
Zitdag:
elke laatste dinsdag van de maand: 17.00u-20.00u,
elke vrijdagvoormiddag: 09.00u-12.00u

Kinderopvanggids
Het gemeentebestuur heeft getracht om alle
opvanginitiatieven die in onze gemeente
worden georganiseerd te bundelen in een kinder-

Bij De Speelbabbel kunnen ouders, grootouders,
opvoeders, … elkaar ontmoeten en ervaringen uitwisselen bij een heerlijke tas koffie of thee. De kindjes kunnen spelen met andere kindjes in een
prikkelende speelruimte met uitdagend speelgoed
van buitenschoolse kinderopvang ’t Warreltje. De
Speelbabbel kan een leuk opstapje betekenen naar
de kleuterschool.
De Speelbabbel wordt begeleid door een kinderbegeleider van de buitenschoolse kinderopvang ’t
Warreltje en ook de coördinator van de kinder-
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opvang is regelmatig aanwezig. In de mate van het
mogelijke helpen ze je bij eventuele vragen over de
opvoeding van je kindje.

•

•
Tijdens De Speelbabbel is ook het consultatiebureau
van Kind & Gezin geopend. Je kan hier steeds terecht voor meer informatie over de groei en de ontwikkeling van je kindje.
Je bent elke 4de woensdag van de maand welkom
tussen 9.00 en 11.00 uur in de lokalen van ’t Warreltje, Eykantpad 4, 2381 Ravels. Het is niet nodig
om je vooraf in te schrijven. De Speelbabbel is gratis.

Buitenschoolse kinderopvang
’t Warreltje

In opdracht van het lokaal bestuur Ravels organiseert Ferm Kinderopvang kwaliteitsvolle, buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag en
tijdens de schoolvakanties voor kinderen van 2,5 tot
12 jaar die wonen of schoolgaan in de gemeente
Ravels. Bij 't Warreltje kunnen kinderen onder professionele begeleiding op een leuke, boeiende en
uitdagende manier hun vrije tijd doorbrengen.
• Op woensdagnamiddag is 't Warreltje open van
12.00 tot 18.00 uur voor alle kinderen van 2,5 tot
12 jaar. Vanuit alle Ravelse scholen is busvervoer
naar de lokalen van 't Warreltje voorzien.
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•

Tijdens de herfstvakantie en kroskusvakantie is
't Warreltje open van 7.00 tot 18.00 uur voor alle
kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Tijdens de paasvakantie en zomervakantie is 't
Warreltje open van 7.00 tot 18.00 uur voor alle
kinderen van 2,5 tot 6 jaar.
Tijdens de kerstvakantie is 't Warreltje gesloten.
BKO Ferm,
Eykantpad 4, 2381 Ravels
014 65 53 96
bko.ravels@samenferm.be

Speelpleinwerking Wirrel Warrel
Tijdens de paas- en zomervakantie organiseert het bestuur speelpleinwerking Wirrel Warrel voor
alle kinderen van 5 tot 16 jaar
oud.
Meer info vind je onder “Jeugd”.
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Sociale dienst
De sociale dienst van het Sociaal Huis bestaat uit
een team van maatschappelijk assistenten. Tijdens
de zitdagen van de sociale dienst kan je er terecht
met al je welzijnsvragen. Je kan onder meer langskomen voor:
• Administratieve begeleiding en ondersteuning
Het is vaak bijzonder moeilijk om je weg te vinden in de doolhof van diensten, premies en verschillende instanties. Het invullen en opvolgen
van documenten kan een grote klus worden. De
sociale dienst van het Sociaal Huis kan je helpen
bij het invullen van allerlei documenten en het
aanvragen van tegemoetkomingen of premies,
zoals de aanvraag van een parkeerkaart, een sociaal telefoontarief, kinderbijslag… Bovendien
geven we je advies en informatie over je rechten
en plichten en bemiddelen we met of verwijzen
we je door naar andere diensten en instanties.
•

Budgethulpverlening en schuldhulpverlening
Heb je moeite om rond te komen met je inkomen? Misschien heb je schulden en word je geconfronteerd met advocaten, gerechtsdeurwaarders, incassobureaus, het vredegerecht, de politierechtbank… ? Misschien heb je
geen schulden, maar ondervind je moeilijkheden om de vaste kosten te betalen en heb je
het lastig om telkens weer de eindjes aan elkaar
te knopen. De sociale dienst van het Sociaal Huis
kan jou bijstaan in het zoeken naar een oplossing voor jouw financiële problemen. Het Sociaal Huis is erkend als instelling voor
schuldbemiddeling door het Ministerie van de
Vlaamse Gemeenschap.

•

Financiële hulpverlening
Je hebt financiële problemen, je kan je rekeningen niet meer betalen, je hebt het moeilijk om
de eindjes aan elkaar te knopen. Het Sociaal
Huis zal samen met jou de situatie onderzoeken
om een passende oplossing te vinden. De sociale
dienst kan verschillende vormen van financiële
hulp bieden (leefloon, voorschotten op sociale
uitkeringen, financiële steun…).

•

CRC
Ben je dak- of thuisloos of dreig je je woning te
verliezen? Dan kan je terecht in het Sociaal Huis.
De maatschappelijk assistenten luisteren naar je
verhaal en zoeken samen met jou naar een gepaste oplossing.
In noodsituaties kan het Sociaal Huis je doorverwijzen naar het Residentieel Crisisopvang Centrum (CRC). Het CRC is gelegen aan De
Stationsstraat 80/3, 2300 te Turnhout en bereikbaar op het telefoonnummer 014 42 84 18
Het CRC biedt korte en lange noodopvang.

•

Samenwerkingsverband met KINA
Bij een psychosociale crisissituatie waar geen aan
de problematiek aangepaste oplossing kan geboden worden en geen opvang mogelijk is in een regulier crisisopvangcentrum, kan het Sociaal Huis
doorverwijzen naar de noodbedden bij KINA.

•

Noodopvang
Het Sociaal Huis beschikt over een beperkt aantal noodwoningen. Deze worden toegewezen
aan gezinnen in een acute noodsituatie, zonder
eigen huisvesting. Tijdens het verblijf van maximum 4 maanden wordt er gezocht naar een geschikte woongelegenheid.

•

Energie en water
Iedereen heeft recht op een minimale levering
van elektriciteit, gas en water. Deze energie
wordt echter niet gratis geleverd. Bij betalingsmoeilijkheden, vragen omtrent bemiddeling,
kortingen en toelagen, kan je terecht bij de sociale dienst van het Sociaal Huis.

•

Inschrijving sociale woningen
Een betaalbare, kwaliteitsvolle woning vinden is
niet gemakkelijk als je inkomen beperkt is. Het
huren van een sociale woning kan in dat geval
een optie zijn. Het Sociaal Huis verhuurt zelf geen
sociale woningen, maar de maatschappelijk assistenten van de sociale dienst kunnen je helpen met
de inschrijving bij sociale huisvestingsmaatschappijen en sociale verhuurkantoren.

•

Psychosociale hulpverlening
Wanneer je met vragen zit van psychosociale
aard, bv. over je gezin, het overlijden van een
naaste, je relatie, … kan de sociale dienst van
het Sociaal Huis een luisterend oor bieden.
Om de twee weken komt een psychologe van het
Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg naar
het Sociaal Huis waar cliënten, na doorverwijzing
door een maatschappelijk assistent, eveneens terecht kunnen voor laagdrempelige, professionele
psychosociale hulp. Wie onder meer vragen heeft
over relatieproblemen, opvoedingsproblemen, afhankelijkheidsproblemen, eenzaamheid en zingeving kan bij de psychologe terecht. Deze
hulpverlening is gratis.

•

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.
Het traject kan onder meer bestaan uit:
- ondersteuning in het opmaken van een CV,
het schrijven van motivatiebrieven en het
voorbereiden op een sollicitatiegesprek;
- opleiding of vorming;
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-

werkervaring (via wijk-werken, een artikel
60§7-tewerkstelling, …);
- hulp bij het vormen van een indiceringsaanvraag bij VDAB.
Vluchtelingen
Het OCMW van Ravels voorziet een lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers in overeenkomst
met Fedasil . Het zijn woningen met de nodige
voorzieningen waar de asielzoekers zelf instaan
voor hun dagelijkse basisbehoeften. Daarnaast
ontvangt men materiële en medische hulp en
wordt men begeleid door een maatschappelijk
assistent.

•

Tanya Van Gorp, tel. 0495 71 67 77
gezinszorg.ravels@iok.be
Openingsuren - Op afspraak
•

Sociale dienst,
Dreef 19, 2381 Ravels
014 46 24 00
Sociale.dienst@ravels.be
Zitdagen
• Maandag
9.00-12.00 uur
• Dinsdag
9.00-12.00 uur 17.00-20.00 uur
• Woensdag
9.00-12.00 uur *
• Donderdag 9.00-12.00 uur
• Vrijdag
9.00-12.00 uur
* In juli en augustus geen zitdag op woensdag

Assist Klusdienst, Parklaan 20, 2300 Turnhout,
014 46 27 15, assist@websweb.be
www.websweb.be
Voor aanvragen sociaal tarief:
Sociaal Huis Ravels
tel. 014 46 24 00
•

Minder Mobielen Centrale
De Minder Mobielen Centrale (MMC) heeft als
doel mensen te vervoeren die minder mobiel
zijn, een beperkt inkomen hebben en geen gebruik kunnen maken van het openbaar vervoer.
De MMC van het Sociaal Huis Ravels doet hiervoor beroep op vrijwillige chauffeurs, die met
hun eigen wagen het vervoer verzekeren. Het
reserveren van ritten kan telefonisch, en dient
minstens 2 dagen op voorhand te gebeuren.
Neem dan contact op met de onthaalbalie in het
Sociaal Huis via 014 46 24 00

•

Warme maaltijden
Iedereen kan beroep doen op de dienst warme
maaltijden van het Sociaal Huis Ravels. Het Sociaal Huis doet hiervoor beroep op leverancier
VERESTO - Groep Van Eyck uit Olen. De maaltijden worden door een bezorger bij je thuis geleverd in een geïsoleerde box die de warmte van
het voedsel moet waarborgen. Een maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een nagerecht. De maaltijden worden geleverd van
maandag tot en met zaterdag (zondag wordt
koud geleverd op zaterdag). Neem contact op
met de onthaalbalie in het Sociaal Huis via
014 46 24 00 voor meer informatie.

Kan je je niet verplaatsen naar de zitdag van de sociale dienst? Meld het ons en dan komen de maatschappelijk assistenten aan huis. Je kan hiervoor
telefonisch een afspraak maken via 014 46 24 00.

Juridische dienst
Wie juridische vragen heeft, kan terecht op de juridische dienst van het Sociaal Huis Ravels. Iedere inwoner van Ravels kan er langskomen voor
vrijblijvende informatie, een eerste advies, begeleiding of doorverwijzing. Elke consultatie is bovendien gratis.
Jurist: Mieke Moons
tel. 014 46 24 30
mieke.moons@ravels.be
Op afspraak
Dinsdag
9.00-11.30 uur
Elke 2de en 4de dinsdag van de maand
17.00-20.00 uur
•
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Gezinszorg
Het Sociaal Huis Ravels is aangesloten bij de Regionale Dienst voor Gezinszorg - Welzijnszorg
Kempen. Deze dienst verleent tijdelijk hulp aan
alleenstaanden en gezinnen die omwille van lichamelijke, psychische of sociale redenen niet
meer of onvoldoende zelf kunnen instaan voor
huishoudelijke, verzorgende en andere noodzakelijke taken in hun thuisomgeving.

Assist Klusdienst
Heb je ook klussen in huis en tuin die je zelf niet
meer kan of waar je simpelweg geen tijd voor
hebt? Dan biedt de Assist Klusdienst de oplossing! Assist Klusdienst is een onderdeel van vzw
WEB. In samenwerking met het Sociaal Huis wil
Assist Klusdienst een antwoord bieden op de
grote vraag naar hulp in en rond het huis door
senioren (55+).

Pensioendienst
Wanneer je geen of onvoldoende rechten kan laten
gelden op een pensioen, kan je een inkomensgarantie voor ouderen aanvragen. Ook voor het aanvragen van een overlevingspensioen en een
rustpensioen voor werknemers of zelfstandigen,
kan je op de pensioendienst terecht.

Zorgen

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?
• Inkomensgarantie voor ouderen (IGO)
• Overlevingspensioen
• Rustpensioen werknemers
• Rustpensioen zelfstandigen
Gitte Wuyts, gitte.wuyts@ravels.be
tel. 014 46 24 35
Zitdagen
Maandag
9.00-12.00 uur
Vrijdag
9.00-12.00 uur*
Of op afspraak.
*uitgezonderd juli en augustus

Serviceflats en
bejaardenwoningen
Serviceflats de Wilders
Je huidige woning is te groot, het onderhoud van
je woning of tuin is een te grote last, je voelt je eenzaam of onveilig, dan kan een serviceflat een oplossing bieden. Sociaal Huis Ravels beschikt over 25
serviceflats aan De Wilders en Mgr. Paapsstraat in
Poppel. De serviceflats zijn gelegen in een rustige
omgeving en in de nabijheid van het centrum. Het
gebouw beschikt over een parking, fietsenstalling
en bergplaats waar je gebruik van kan maken. Het
is ook voorzien van een lift, aangepast aan rolstoelgebruikers, een wasserette en een gemeenschappelijke ontmoetings- en ontspanningsruimte. Elke flat
heeft een badkamer, slaapkamer, terras, leefruimte,
keuken en berging, en is gemakkelijk in onderhoud.
Bewoners kunnen bovendien rekenen op een 24 op
24 uur welzijnsalarmering met een spreek- en luisterverbinding tussen de bewoner en de oproepcentrale van het Wit-Gele Kruis.
Adres: De Wilders 39, 2382 Poppel
Verantwoordelijke Serviceflats De Wilders:
Gitte Wuyts
tel. 014 46 24 35
gitte.wuyts@ravels.be
Rondleidingen zijn mogelijk op afspraak.

Bejaardenwoningen:
Het Sociaal Huis beschikt over 15 bejaardenwoningen in De Wilders (onpare nummers van 1 tot 29)
en 10 garages. In de Mgr. Paapsstraat (onpare nummers van 1 tot 9) zijn er 5 bejaardenwoningen,
waarvan 2 met carport. De toekenning van de bejaardenwoningen gebeurt volgens datum van inschrijving op de wachtlijst.

Ontmoetingscentrum De Wilders
Het ontmoetingscentrum De Wilders is een polyvalente zaal, die tijdens de weekdagen door de bejaardenvereniging Okra trefpunt Poppel, wordt
gebruikt voor allerlei activiteiten. Het ontmoetingscentrum wordt daarnaast ook verhuurd aan verenigingen voor vergaderingen, activiteiten en feesten
en aan particulieren voor feesten.
Adres: De Wilders 41, 2382 Ravels
Info en reservaties: Onthaal Sociaal Huis
Verantwoordelijke OC De Wilders: Sem Erkens
014 46 24 00
Sociaal.huis@ravels.be

CADO - dagopvang voor bejaarden
In de CADO, in het centrum van Weelde kan je
samen met anderen genieten van een gezellige dag
en van elkaars gezelschap. CADO staat voor Collectieve Autonome Dagopvang en is er voor hen die
zolang mogelijk thuis willen wonen, maar overdag
de nodige zorg en gezelschap zoeken. Bezoekers
zijn elke werkdag welkom tussen 9.00 uur en 16.30
uur. Je kan kiezen voor een paar uren, een halve of
hele dag. Meer informatie kan je bekomen bij Thuiszorg Kempen - CADO Ravels, Weeldestraat 5-7, 2381
Ravels, 0495 71 67 77 of via gezinszorg.ravels@iok.be
www.welzijnszorgkempen.be

WZC Home O.L.Vrouw van de
Kempen Ravels
Het woonzorgcentrum biedt 120 woonplaatsen
aan senioren vanaf 65 jaar, in verschillende zorgfaciliteiten:
• woonzorgcentrum: 88 woongelegenheden met
24/24 zorg in een kamer van het woonzorgcentrum, onderverdeeld in 5 leefgroepen. Vier leefgroepen zijn voorzien voor senioren met fysieke
en/of fysieke en/of psychische zorg. Eén leefgroep met maar 12 kamers, biedt aangepaste
opvang aan mobiele dementerende personen.
• Opnamemogelijkheden voor personen met een
hoge fysieke of mentale zorgbehoevendheid
(RVT gerechtigd) zijn een prioriteit
• assistentiewoningen: 29 één- of tweepersoonsflatjes met mogelijkheid van gebruik van warme
maaltijden, animatie, noodoproep 24/24
• kortverblijf: 3 kamers in een open leefgroep,
voor tijdelijke opname in functie voor revalidatie, vakantie of vakantie van de mantelzorger
WZC Home O;L.Vrouw van de Kempen
O.L.Vrouwstraat 3-5, 2380 Ravels
014 65 85 63
info@wzc-ravels.be
https://www.wzc-ravels.be/
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Gezonde Gemeente Ravels!

In navolging van het project 'Zot van Gezond' ondertekende het gemeentebestuur van Ravels begin
2014 het charter 'Gezonde Gemeente'. Met dit charter engageren we ons om de komende jaren verder
te werken aan een lokaal gezondheidsbeleid en gezondheid te integreren in onze gemeentelijke werking.
Wij trachten actief te werken rond verschillende gezondheidsthema's. Niet alleen lichamelijke gezondheid, maar ook geestelijke gezondheid verdient
veel aandacht. Er worden zowel sensibiliserende acties als andere projecten voor een gezonde levensstijl opgezet. Naast projecten en campagnes naar de
brede bevolking toe, worden er ook acties uitgewerkt voor het personeel.
Alle acties rond Gezonde Gemeente worden gepromoot aan de hand van het label ‘Gezonde Gemeente Ravels’, waarmee we een sterk merk willen
creëren, dat herkenbaar is voor alle inwoners van
onze gemeente.
De gemeente kan bij dit alles rekenen op de expertise van Logo Kempen, een organisatie die erkend
is door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid. Deze organisatie is gespecialiseerd in ziektepreventie en gezondheidsbevordering.

AED-toestellen
Wat is een AED?
Een automatisch externe
defibrillator of AED is een
draagbaar toestel dat een
elektrische schok aan het
hart toedient bij levensbedreigende
hartritmestoornissen. De AED analyseert het hartritme van
het slachtoffer en bepaalt automatisch of een
stroomstoot het slachtoffer kan helpen.
Het AED-toestel geeft gesproken instructies. Het
leidt de hulpverlener door de reanimatie tot professionele hulpverleners het van hem overnemen.

Is een AED veilig?
Het toestel bepaalt volledig autonoom of een elektrische schok het slachtoffer kan helpen. Kan een
schok niet helpen, dan schokt het toestel niet. Het
is dus onmogelijk om het toestel verkeerd of onnodig te gebruiken.

Hoe werkt een AED?
Een AED is eenvoudig te bedienen. De meeste toestellen hebben maar één of twee knoppen: één om
het toestel aan te zetten en eventueel een tweede
om een elektrische schok toe te dienen.
Zodra de AED geactiveerd is, stuurt de adviesstem
de hulpverlening. De eerste adviezen zijn altijd:
“Alarmeer de hulpdiensten” en “Ontbloot de borstkas van het slachtoffer”.
Zodra de borstkas van het slachtoffer ontbloot is,
brengt de eerstehulpverlener de twee zelfklevende
elektroden van het AED-toestel aan. De AED vraagt
om het slachtoffer niet meer aan te raken en begint
met een automatische analyse van het hartritme.
Als de AED levensbedreigende hartritmestoornissen
vaststelt, zal hij een stroomstoot door het hart toedienen. Dit wordt ook defibrilleren genoemd. Bij
sommige AED-toestellen moet de hulpverlener dit
zelf doen door op een knop te drukken.
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Zorgen

Een snelle stroomstoot kan het normale ritme van
het hart herstellen, zodat het bloed weer door het
lichaam gepompt kan worden. Zo wordt hersenschade bij het slachtoffer voorkomen.
Daarna is hartmassage en beademing altijd nodig.
Ook dat zegt het toestel. Na twee minuten reanimeren analyseert de AED opnieuw het hartritme om te
zien of er nog een schok nodig is. Zo gaat de eerstehulpverlener door met reanimeren en defibrilleren
tot de ziekenwagen en/of MUG ter plaatse is.
Locaties AED-toestellen in Ravels:
• Ontmoetingscentrum De Wilders, De Wilders 41,
2382 Ravels
• Gemeentelijke Sporthal ’t Molenslop, Straatakkers 3, 2381 Ravels
• Gemeenschapscentrum De Wouwer/Sportzaal
Ravels, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
• Sportzaal Poppel, Vond 3, 2382 Ravels
• Gemeentezaal Den Eel, Eelstraat 4, 2380 Ravels
• KSK Weelde, Baetenheide, 2381 Ravels
• Sportpark Ravels (KFC Flandria), Raaftuinweg 2,
2380 Ravels
• B&B Den Buiten, Aarle 39, 2382 Ravels
• Gemeentezaal Weelde-Statie, Bredaseweg 44,
2381 Ravels
• Tulderbos (recreatiepark), Tulderbos, 2382 Ravels
• FC Unitas, Broekstraat 8, 2380 Ravels
• Het Boshuis, Jachtweg 27, 2380 Ravels
• Kiosk De Brouwerij, Weeldestraat 86, 2381 Ravels
• Weelde Depot, Geeneinde 54, 2381 Ravels
• Leiheidestraat 62 – hoek Klein-Goorbleek, 2382
Ravels

Ziekenhuizen
AZ Turnhout vzw
Campus Sint-Jozef:
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout
Campus Sint-Elisabeth:
Rubensstraat 166, 2300 Turnhout
014 40 60 11 - info@azturnhout.be
www.azturnhout.be

Dienst spoedgevallen AZ Turnhout
Campus Sint-Elisabeth:
Rubensstraat 166, 2300 Turnhout
Uitzondering voor kinderen (t.e.m. 14 jaar) en patiënten gynaecologie-verloskunde
•
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Campus Sint-Jozef:
Steenweg op Merksplas 44, 2300 Turnhout

Wachtdienst
Wachtdienst huisarts
De huisartsenwachtpost regio Turnhout kan je bereiken op het centraal oproepnummer 014 41 04 10.
Er is 24/24 een huisarts aanwezig tijdens het weekend van vrijdagavond 20.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur. Op officiële feestdagen is dit vanaf
20.00 uur de avond voor de feestdag tot 8.00 uur
de dag na de feestdag.
Locatie: campus Blairon 410, 2300 Turnhout
014 410 410
www.wachtpost.be

Wachtdienst Apothekers
Bij apothekers van wacht kan je tot 22.00 uur
terecht.
Je vindt ze terug via www.apotheek.be.

Wachtdienst tandartsen
De wachtdienst algemene tandarts verzorgt in geheel Vlaanderen een wachtdienst. Deze dienst is
enkel toegankelijk voor dringende gevallen en levert uitsluitend een noodbehandeling.
0903 39 969 (1,50 EUR/minuut)
www.tandarts.be/wachtdienst.
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Ontspannen
onder de jeugd dvd’s aan de linkerkant van de
computers. Voor de oudere lezers staan de leesboeken centraal in de bib en met de hulp van
het gekleurde etiket vinden kinderen gemakkelijk de juiste leeftijd. Voor de nieuwsgierigen
hebben we een groot aanbod aan informatieve
jeugdboeken die tegenover de jeugd dvd’s te
vinden zijn. In het rek van de dvd’s en AVI-boekjes staan ook de jeugdtijdschriften verspreid. De
stripliefhebbers vinden strips achter het rek met
de jeugdboeken. Adolescenten vinden hun leesvoer aan de andere kant van de strips.

Bibliotheek
Iedereen kan gratis terecht in de gemeentelijke bibliotheek in Ravels. Hier kun je verdwijnen in een
wereld vol fantasie, maar leer je ook over alle onderwerpen die je interesseren. Je vindt er niet alleen
boeken, maar ook tijdschriften, kranten, dvd’s,
strips en nog veel meer in de rekken. Naast deze
tastbare collectie is er ook een digitale collectie
waar je gratis toegang tot hebt. Zo zijn er Fundels,
prentenboeken die tot leven komen op je tablet, of
e-boeken voor volwassenen. Om je weg te vinden
in deze collectie kun je de gebruiksvriendelijke online catalogus op de website raadplegen. De behulpzame medewerkers staan voor je klaar om je te
helpen bij je zoektocht.
Bibliotheek Ravels
Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
014 65 21 56
info@bibravels.be
http://ravels.bibliotheek.be
www.ravels.be
Facebookpagina: bibravels
Openingsuren
Maandag:
18.00 - 20.00 uur
Dinsdag:
13.00 - 17.00 uur
Woensdag:
9.00 - 12.00 uur 13.00 - 17.00 uur
Donderdag: 18.00 - 20.00 uur
Vrijdag:
9.00 - 12.00 uur
Zaterdag:
9.30 - 12.00 uur

Aanbod in de bibliotheek
•

Jeugdafdeling
Voor de allerkleinsten hebben we kartonboekjes, daarna schakelen de kinderen over naar
prentenboeken. Deze staan in de kleuterhoek
en vind je vooraan in de bib als je binnenkomt.
De beginnende lezers vinden de AVI-boekjes

Voor de scholen in Weelde en Poppel is in de
school een bibliotheek ingericht, waar de klassen gebruik van kunnen maken.
NIEUW: het is voor kinderen tot 14 jaar enkel
mogelijk om jeugdmaterialen uit te lenen.
•

Volwassenenafdeling
De volwassenenafdeling bestaat uit Nederlandstalige romans die links achteraan in de bib te
vinden zijn. Deze staan alfabetisch gerangschikt
op de familienaam van de auteur. Naast Nederlandstalige romans hebben we ook romans in
andere talen. Zo staan de Franse, Engelse,
Duitse, Italiaanse en Spaanse boeken rechts achteraan. Je herkent ze aan de vlag van het land
op het etiket. De poëzie staat naast de Nederlandstalige romans.
De non-fictie boeken vind je rechts in de bibliotheek. Deze staan bij elkaar op basis van het
thema. De tijdschriften voor volwassenen vind je
centraal in de bib aan de leestafel. De volwassenen strips staan tussen de volwassenen fictie en
non-fictieboeken. De dvd’s vind je helemaal
vooraan als je de bib binnenkomt.
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Tot slot hebben we Daisy-boeken op cd-rom, bedoeld voor mensen met een visuele of leesbeperking. Daisy-boeken kan je beluisteren via een
Daisy-speler of via de pc.
•

Mijn Bibliotheek
Via de online catalogus van de bibliotheek kan
je inloggen op ‘Mijn Bibliotheek’. Het is belangrijk om je de eerste keer te registreren. Hier heb
je het lidnummer nodig, dat vind je op je lidkaartje. Je kunt hier geleende werken bekijken
en verlengen. Ook kun je hier materialen reserveren en aankoopsuggesties doen. Om toegang
te krijgen tot de digitale diensten, is het ook
nodig om je te registreren op ‘Mijn Bibliotheek’.

•
•

•

•
•
•

•

•

Boeken van andere bibliotheken (IBL)
Vind je een bepaald werk niet terug in onze catalogus, dan kunnen wij het op jouw verzoek
tegen een vergoeding aanvragen in een andere
bibliotheek.
Internet
Leden van de bibliotheek kunnen gratis surfen
op het internet. Er zijn vier pc's beschikbaar
waar je gebruik van kan maken.

Hoe gebruik je de inleverbus?

•

•

Controleer of het materiaal goed naar beneden
gegleden is;
BELANGRIJK!! De inlevering wordt pas geregistreerd op de eerstvolgende uitleenzitting. Ook
eventuele boetes worden dan pas berekend.
Wie op de laatste uitleendag via de inleverbus
inlevert, zal dus een boete aangerekend krijgen.
Let ook op de verlofperiodes en brugdagen;
Materialen die je nog thuis hebt, worden niet
automatisch verlengd. Probeer het zelf via “Mijn
Bibliotheek” op onze website;
Als de brievenbus vol is, neem je materialen dan
opnieuw mee naar huis;
Grote pakketten breng je binnen in de bib en
horen niet thuis in de brievenbus;
Eventuele boetes worden afgerekend bij het
eerstvolgende bezoek;
Eventuele beschadigingen of ontbrekende stukken zullen afgerekend worden bij het eerstvolgende bezoek;
Inleveren via de inleverbus gebeurt op de verantwoordelijkheid van de lener. Het volledige
dienstreglement blijft van kracht.

Uitleen
Er kunnen maximaal 20 objecten tegelijk geleend
worden. Concreet wil dit zeggen 5 boeken, 5 strips,
5 tijdschriften én 5 dvd’s die uitgeleend kunnen
worden voor 3 weken.
Vanaf het najaar kunnen kinderen tot 14 jaar enkel
jeugdmaterialen uitlenen.

Tarieven
Bij overschrijding van de leentermijn betaalt ieder
lid ouder dan 14 jaar een boete. De boete is in verhouding tot de overschrijding van de leentermijn.
Sluitingsdagen worden niet meegerekend. Aan
leden onder de 14 jaar worden enkel de kosten voor
het sturen van de herinnering aangerekend: herinneringen kosten 1,00 EUR/brief.
Breng je een boek, strip, tijdschrift of dvd te laat
binnen? Dan betaal je € 0,20 per object per week.

•
•
•
•
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Enkel buiten de openingsuren! Als de bib open
is, kom je gewoon binnen;
Je mag alle materialen inleveren;
Controleer steeds of je materialen volledig zijn
(bijlagen, schijfjes, kaarten, patronen,…);
Zorg dat de materialen goed gesloten zijn, eventueel met een elastiek;

Hieronder vind je een samenvatting van de kostprijs van handelingen die je kunt doen in de bib:
Reservatie
€ 1,00
Verloren lidkaart
€ 1,00
Boek vanuit een andere bib
€ 2,00
Kopieën
€ 0,10/kopie
A4-pagina printen
€ 0,10/pagina
A3-pagina printen
€ 0,30/pagina
Computergebruik
Gratis

Lidmaatschap
Lid worden van de bibliotheek is gratis. Op vertoon
van je identiteitskaart wordt aan de balie een lidkaart aangemaakt. Deze kaart blijft onbeperkt gel-
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dig. Je hebt ze bij elke verrichting in de bibliotheek
nodig. Breng ze dus bij elk bezoek mee. Bij verlies
wordt een vergoeding aangerekend.

Online bibliotheekcatalogus Ravels
Raadpleeg de online bibliotheekcatalogus via
https://ravels.bibliotheek.be.

Reserveren
Materialen die uitgeleend zijn, kan je reserveren.
Wanneer ze binnengebracht worden, worden ze
voor jou opzijgelegd en jij wordt telefonisch verwittigd. Gereserveerde werken worden twee weken
bewaard. Reserveren doe je aan de balie of zelf
doen via ‘Mijn Bibliotheek’. Voor elke reservatie
wordt een vergoeding van € 1,00 gevraagd. We
kunnen niet garanderen dat het gereserveerde
werk vóór een bepaalde datum wordt teruggebracht. Dit is de verantwoordelijkheid van de
lener voor je.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?
• Activiteiten
• Fuiven en feesten
• Gemeentelijke jeugdraad
• Jeugdbeleid
• Jeugdverenigingen
• Kinderopvang en opvoedingsondersteuning
• Speelpleinwerking Wirrel Warrel
• Speelpleinen, speelbossen, skatepleinen
• Vrijwilligers
Jeugddienst,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 41 72,
jeugddienst@ravels.be

Activiteiten
•

Verlengen
Je kan de uitleentermijn tot drie keer verlengen
met telkens drie weken. Dit kun je zelf doen via
‘Mijn Bibliotheek’ of je kan bellen of mailen naar
de bibliotheek. Boeken die gereserveerd zijn door
andere lezers, kun je niet meer verlengen en moeten zo snel mogelijk binnen gebracht worden. Het
reglement blijft steeds van kracht en eventuele boetes zullen blijven openstaan tot deze afgerekend
zijn aan de balie.

Wirrel Warrel
Tijdens de paas- en de zomervakantie, uitgezonderd de wettelijke feest- en brugdagen, organiseert het gemeentebestuur de gemeentelijke
speelpleinwerking Wirrel Warrel voor alle kinderen van 5 tot 16 jaar oud aan het Eykantpad.
De kinderen moeten op 1 januari van het werkingsjaar de leeftijd van 5 jaar bereikt hebben.
Voor kinderen die willen deelnemen aan de activiteiten van de speelpleinwerking, moeten per
halve dag deelnamebonnetjes aangekocht worden in het gemeentehuis of online. Meer info
over hoe je online deelnamebonnetjes kan
kopen, vind je op www.uitinravels.be/speelpleinwerking-wirrel-warrel.

Jeugd

In de prijs is inbegrepen: begeleiding, verzekering
burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen, spelmateriaal, drankjes, tussendoortjes
... Enkel lunch moet zelf meegebracht worden. De
deelnamebonnetjes blijven geldig en worden dus
niet terugbetaald. Na afloop van de zomerwerking ontvangen alle ouders een fiscaal attest voor
de uitgaven voor de opvang van kinderen jonger
dan 14 jaar. Dit attest kan bijgevoegd worden bij
de belastingaangifte.

De gemeentelijke jeugddienst ondersteunt de lokale jeugdverenigingen en de gemeentelijke jeugdraad, staat in voor de uitbouw van een
gemeentelijk vrijetijdsaanbod (speelpleinwerking,
workshops, buitenspeeldag,…) en tracht kinderen
en jongeren te betrekken bij en te informeren over
het gemeentelijk jeugdbeleid. Daarnaast houdt de
jeugdconsulent de vinger aan de pols bij de uitbouw van skate- en speelpleinen, het fuifbeleid,
kinderopvang en opvoedingsondersteuning.

De kinderen die deelnemen aan de speelpleinwerking worden begeleid door monitoren die
op hun beurt onder leiding staan van de hoofdmonitor. De hoofdmonitor is tijdens de openingsuren van de speelpleinwerking te bereiken
via het telefoonnummer 0473 35 43 07.
•

Buitenspeeldag
Elk jaar in april worden alle leerlingen van de lagere school verwacht voor een buitenspeeldag
vol spelplezier! Vooraf inschrijven is niet nodig.
Meer info verschijnt steeds in de gemeentelijke
berichtgeving.
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•

•

Workshops herfst- en krokusvakantie
Voor diegenen die niet kunnen stilzitten tijdens
de herfst- en de krokusvakantie organiseert het
gemeentebestuur elke dag workshops. Pret verzekerd! Op verschillende plaatsen in de gemeente kan je dan deelnemen aan allerlei
activiteiten zoals percussie, koken, knutselen,
turnen, handbal en schermen. Ook een film
staat op het programma. Alle informatie over de
workshops verschijnt via de infokanalen.
Kampen
Op regelmatige basis komen jongeren op kamp
in onze gemeente. Op de jeugddienst kan je terecht voor meer informatie over de regels die gelden voor verenigingen en private personen die
hun lokalen of gronden ter beschikking stellen en
voor de groepen die in Ravels op kamp komen.
Erkende Ravelse jeugdverenigingen die met hun
leden op kamp gaan, kunnen hiervoor rekenen
op gemeentelijke ondersteuning. Het gemeentebestuur verzorgt immers het vervoer van het
materiaal van en naar de kampplaats. Verenigingen die kampvervoer willen aanvragen, kunnen
hiervoor terecht op de jeugddienst.

•

•

Speelruimte
De beste plaats om te spelen en te ravotten is natuurlijk de buurt waarin je woont. Daarom probeert het gemeentebestuur op zoveel mogelijk
plaatsen speelpleintjes aan te leggen met leuke
toestellen, worden er speelbossen ingericht en
kunnen er speelstraten aangevraagd worden.
Speel- en skatepleinen
Op volgende plaatsen heeft het gemeentebestuur openbare speel- of skatepleinen ingericht.
1. Park Ravels
2. Oosteinde
3. De Braak
4. Vlasrietj
5. Parkstraat
6. Driebos
7. Straatakkers
8. Baetenheide
9. Deenakkers
10. De Wilders
11. Bremberg
12. Heidestraat

•
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Paardenwiel A
Paardenwiel B
Jan de Knuytstraat
Lammervelden
Nonnenbos
De Brouwerij
Kerkakker
Skateplein Weelde
Skateplein Ravels
Skateplein Poppel
Kiosk
Verkaveling Van Eyndhoven

Speelbossen
Wist je dat er ook bossen zijn speciaal voor kinderen die in een bos willen spelen? In enkele gemeentelijke bossen is er namelijk een zone
afgebakend waar -18-jarigen en hun begeleiders
vrij kunnen spelen. In het bos herken je de speelzones aan de officiële bordjes. In Ravels kan je

al spelen in de volgende gemeentebossen: Jachtweg, Hofstraat, Baetenheide, Verbindingsweg
en Hulselbeemden.
•

Speelstraten
Zou je graag hebben dat kinderen veilig op
straat kunnen spelen zonder schrik te hebben
voor de auto’s en het andere verkeer? Dan kan
je een brief sturen naar het gemeentebestuur,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels, waarin je vraagt
dat jouw straat een speelstraat wordt tijdens de
vakantiedagen of op woensdagnamiddag.
Natuurlijk kan niet elke straat een speelstraat
worden. De maximumsnelheid in de straat moet
50 km per uur zijn, er moeten veel mensen (kinderen) wonen, er mag geen doorgaand verkeer
komen, de bussen van De Lijn mogen er niet
komen, alle bewoners van de straat moeten
ermee akkoord gaan én er moeten volwassenen
bereid zijn om dat altijd in goede banen te leiden. Het gemeentebestuur beslist of dit wordt
toegestaan.
Meer info kan je verkrijgen op de technische
dienst, tel. 014 40 19 46,
technische.dienst@ravels.be.

Cultuurdienst
Wens je meer te weten over culturele activiteiten (podiumvoorstellingen, cursussen, tentoonstellingen, ...)
die plaatsvinden in de gemeente? Dan ben je bij de
cultuurdienst aan het juiste adres. De cultuurdienst
organiseert activiteiten die meestal doorgaan in het
gemeenschapscentrum De Wouwer. De cultuurdienst
is het aanspreekpunt voor sociaal-culturele verenigingen. Je kan er terecht voor informatie over jouw erkenning, de cultuurraad, de toelagen waarop je recht
hebt, jouw vragen over het gemeentelijk cultuurbeleid … De dienst beantwoordt ook vragen die je zou
kunnen hebben als je iets wil organiseren zoals:
welke locaties kan ik best reserveren, hoe zit het met
auteursrechten (bv. SABAM, Billijke Vergoeding),
waar kan ik exposeren …
Waarvoor kan je op deze dienst terecht?
• Cultuurbeleid
• Cultuurraad
• Gemeenschapscentrum De Wouwer
• Info voor en over verenigingen
• Reserveren gemeentelijke cultuurinfrastructuur
Cultuurdienst,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels,
014 65 48 65
info@dewouwer.be,
www.ravels.be en www.dewouwer.be
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De Wouwer
De Wouwer is het gemeenschapscentrum van Ravels
en is enerzijds een infrastructuur en anderzijds een
gemeenschapscentrum met een eigen werking. De
Wouwer biedt jaarlijks een mooi en gevarieerd cultureel programma van podiumvoorstellingen (theater,
humor, muziek …), exposities van regionale kunstenaars en educatieve activiteiten. De plaatselijke verenigingen laten zich in de culturele infrastructuur van
Ravels regelmatig van hun beste kant zien.
Raad van bestuur
De raad van bestuur van het gemeenschapscentrum
staat het gemeentebestuur bij in het beheer van het
gemeenschapscentrum.
Voorzitter: Patrick Vloemans, info@grafics.be
Ondervoorzitter: Carine Van Gorp,
cvangorp@telenet.be
Gemeenschapscentrum De Wouwer, GC De Wouwer
Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
info@dewouwer.be,
www.dewouwer.be

Erkenning sociaal-culturele
verenigingen
Bij de gemeentelijke cultuurraad zijn ongeveer honderd verenigingen aangesloten. Het zijn verenigingen van heel diverse aard.
Als je jouw sociaal-culturele vereniging wil aansluiten bij de gemeentelijke cultuurraad, dan moet je
de vereniging laten erkennen door het gemeentebestuur. Een erkende vereniging heeft recht op gemeentelijke steun: financieel (een gemeentelijke
toelage) en materieel (lokalen en materialen).
De erkenning kan via een e-formulier aangevraagd
worden bij het college van burgemeester en schepenen die hierover advies zal vragen aan de gemeentelijke cultuurraad.
Een lijst van de erkende verenigingen en meer
info over subsidies voor verenigingen vind je op
www.ravels.be.

Sport
De gemeentelijke sportdienst is er om het sportieve
beleid van de gemeente Ravels uit te stippelen en
om de uitbouw van het totale sportgebeuren vlot
te laten verlopen.
De gemeentelijke sportdienst zorgt in eerste instantie voor het beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur. Het voeren van sportpromotie met
de bedoeling mensen aan te zetten tot fysieke activiteiten is een tweede belangrijke taak. Het ondersteunen van het lokale sportgebeuren op financieel,
logistiek en informatief vlak is prioritair voor een

goede samenwerking met onze sportverenigingen.
Zij zijn tenslotte het draagvlak voor het sportgebeuren binnen onze gemeente.
Naast ondersteuning van lokale sportverenigingen
zorgt de sportdienst ook voor ondersteuning van de
gemeentelijke sportraad.
Waarvoor kan je op deze dienst terecht?
• Ravels Loopcriterium
• Sportactiviteiten
• Sportbeleid
• Reservatie gemeentelijke sportinfrastructuur
• Info over sportmogelijkheden en sportclubs
• Subsidies sport
• Opleiding en vorming
• Organiseren van sportevenementen
• Sportregio Noorderkempen ILV
• G-sport
Sportdienst,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 41 65
sportdienst@ravels.be,
www.ravels.be, www.uitinravels.be

Activiteiten
De gemeentelijke sportdienst en de gemeentelijke
sportraad organiseren, al dan niet in samenwerking
met andere actoren (Sport Vlaanderen, Sportregio
Noorderkempen ILV), sportactiviteiten voor verschillende doelgroepen in onze gemeente. Ook onze
sportverenigingen organiseren een groot aantal
sportieve activiteiten. Denk maar aan de verschillende joggings, veldtoertochten... die gericht zijn
naar alle inwoners van onze actieve gemeente.
• Loopcriterium De Noordloper (i.s.m. Sportregio
Noorderkempen)
• Hopsakee bewegingslandschap (kleuters)
• Jongerencross (i.s.m. gemeentelijke sportraad)
• Organiseren van sportactiviteiten i.s.m. met de
jeugddienst
• Schoolsportactiviteiten (i.s.m. scholen en Moev
(Unihockey, 4-4 voetbal...))
• Sportkompas
• Scholenproject G-sport en jeugd
• #sportersbelevenmeer:
• Activiteiten i.s.m. Sportregio Noorderkempen
• Bewegen op verwijzing (BOV-coach)
• Zwemlessen i.s.m. Woovit vzw
• Zwemactiviteiten: schoolzwemmen, pretbad,
discozwemmen,...
• SNS-pas (Sport Na School)
• ...
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Gemeentelijke sportgids
In deze gids kan je alle informatie vinden over onze
sportieve gemeente. We stellen deze ter beschikking van alle inwoners, maar vooral voor nieuwe inwoners is deze gids een belangrijke informatiebron.
Een exemplaar is te verkrijgen aan de onthaalbalie
van het gemeentehuis en op de gemeentelijke
sportdienst. De sportgids kan je ook downloaden
op de gemeentelijke website.

Indoor sportinfrastructuur
• Gemeentelijk zwembad

Gemeentelijke sportinfrastructuur
De gemeente Ravels beschikt over een ruim aanbod
aan sportinfrastructuur. De gemeente investeert
dan ook voortdurend in haar sportinfrastructuur,
ofwel via de realisatie van nieuwe infrastructuur
ofwel via de renovatie van bestaande infrastructuur.
Reserveer bij voorkeur de gemeentelijke sporthal of
sportzalen online via reservaties.ravels.be of via de
sportdienst. Informatie over de tarieven voor het
gebruik van de gemeentelijke infrastructuur kan je
terugvinden op www.ravels.be.

Aanvragen seizoensreservaties
sportverenigingen
Aan het einde van het lopende seizoen ontvangen de
erkende sportverenigingen een formulier waarin
wordt gevraagd de reservaties van het volgende seizoen door te geven. De documenten die de erkende
sportverenigingen hiervoor kunnen gebruiken, zijn te
downloaden via de gemeentelijke website. In de
maand mei buigt de raad van bestuur van de gemeentelijke sportraad zich over de reservaties. Uiteindelijk adviseert de raad van bestuur van de
gemeentelijke sportraad, het college van burgemeester en schepenen die de reservaties van de verschillende sportverenigingen goedkeurt. Nadien
worden de verschillende reservaties ingeboekt en
worden de sportverenigingen op de hoogte gebracht.
De gemeentelijke sportinfrastructuur (sportzalen en
zwembad) is gesloten op wettelijke feestdagen,
brugdagen, 11 juli, 2 en 15 november, 24 en 31 december (vanaf ’s middags), 1ste werkdag na nieuwjaar (vanaf ’s middags).

•

Straatakkers 5, 2381 Ravels
tel. 014 42 08 03, zwembad@ravels.be
Afmetingen: 20 x 10 m
Diepte: 2 onafhankelijke verstelbare bodems tot
180 cm
Volledig toegankelijk voor mindervaliden
(kleedkamer, zwembadlift)
Openingsuren en tarieven: zie www.ravels.be
Gemeentelijke sporthal ’t Molenslop
Straatakkers 3, 2381 Ravels,
tel. 014 65 41 64
e-mail: molenslop@ravels.be
Zaalverantwoordelijken: John Verschueren,
Jakup Mici
Toezichter van wacht: 0474 84 26 71 (zondag en
maandag overdag)
AED aanwezig
- Sporthal
Afmetingen: 44 m x 32 m x 7,20 m
(verdeelbaar in 3 sportterreinen d.m.v.
rolgordijnen)
Kleedkamers met douches: 6
Scheidsrechterlokalen: 2
Beoefenbare sporten: 3 volleybalterreinen, 3
tennisterreinen, 2 basketbalvelden, 7 badmintonterreinen, zaalvoetbal, korfbal,
handbal, mini-handbal, dans...
De sporthal is voorzien van een elektronisch
scorebord en een muziekinstallatie.
Er kan op zeer beperkte schaal GRATIS sportmateriaal ontleend worden.
- Polyvalente ruimte
Afmetingen: 20 m x 15 m x 7,20 m
Kleedkamers met douches: 2
Beoefenbare sporten: volleybal, mini-basket
(2), netbal, badminton (2), gymnastiek,
ballet, dans...
Overdag wordt deze accommodatie vooral
door scholen gebruikt.
- Vechtsportruimte
Afmetingen: 15 m x 6 m x 2,50 m
Deze ruimte is volledig voorzien van een speciale vechtsportvloer en mag enkel betreden
worden op sokken of blote voeten.
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-

Squashlokalen
Afmetingen: 9,70 m x 6,40 m x 7 m
Aantal: 2
Reservatie van squashlokalen verloopt via de
cafetaria ’t Molenslop
Straatakkers 1, 2381 Ravels,
tel. 014 47 86 55

•

Gemeentelijke sportzaal Poppel
Vond 3, 2382 Ravels
Toezichter van wacht: 0474 84 26 71
E-mail: toezicht@ravels.be
Afmetingen: 28 m x 17 m x 7 m
Kleedkamers met douches: 2
Muziekinstallatie aanwezig.
Beoefenbare sporten: basketbal, volleybal, badminton, mini-voetbal, minihandbal, gymnastiek…
De cafetaria in de sportzaal Poppel kan gehuurd
worden.

•

Gemeentelijke sportzaal Ravels
Kloosterstraat 6,
2380 Ravels
Toezichter van wacht: 0474 84 26 71
mail: toezicht@ravels.be
Afmetingen: 26 m x 16 m x 7 m
Kleedkamers met douches: 4
Muziekinstallatie aanwezig.
Beoefenbare sporten: basketbal, gymnastiek,
volleybal, badminton…

•

•

Kegellokaal Poppel
Inlichtingen: tel. 014 46 24 00,
tel. 014 65 50 65
Eigenaar: Gemeente Ravels
OC De Wilders, De Wilders 41, 2382 Ravels
1 kegelbaan (lengte 18 m)
AED aanwezig
Schutterslokaal De Kromme Pijl
Toegang langs de Steenweg Baarle, achter de
voetbalvelden van KFC Poppel, 2382 Ravels
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
De Kromme Pijl vzw, Nicolle Schoormans,
GSM: 0468 34 36 35
www.dkpoppel.be
Afmetingen: 10 banen (afstanden 18 m en 25 m)

Outdoor sportinfrastructuur
• BMX-terrein
O.L. Vrouwstraat 120, 2380 Ravels
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijk toezichthouder:
The BMX Devils vzw, Tinne Thielemans
GSM: 0474 79 94 48
www.bmxdevils.be
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•

Gemeentelijk moutainbikepad
Raaftuinweg 8, 2380 Ravels
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
ATB-Kempen vzw, Jolanda Jansen
GSM: 0477 40 53 05
www.atbkempen.be
Afmeting: +/- 4 km (enkel singletrack)

Gemeentelijke petanquebanen
De gemeentelijke petanquebanen zijn vrij te gebruiken.
• Petanquebanen Ravels-Centrum
t.h.v. chalet achter WZC Home O.L.Vrouw der
Kempen
Afmetingen: 12 m x 2,50 m
Aantal: 9
•

Petanquebanen Ravels-Eel
Vooreel, 2380 Ravels (bij gemeentezaal Den Eel)
Afmetingen: 12 m x 2,50 m
Aantal: 3

•

Petanquebanen Weelde-Statie
Bredaseweg, 2381 Ravels (bij parochiezaal
Weelde-Statie)
Afmetingen: 12 m x 2,50 m
Aantal: 3

•

Petanquebanen Weelde
Straatakkers 1, 2381 Ravels (bij sporthal ‘t Molenslop)
Afmetingen: 12 m x 2,50 m
Aantal: 7

•

Petanquebanen Poppel
De Wilders 41, 2382 Ravels (bij ontmoetingscentrum)
Afmetingen: 12 m x 2,50 m
Aantal: 6
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Visvijvers
• Gemeentelijke visvijver “’t Speeksel”
t.h.v. Leemputten, 2381 Ravels
•

Gemeentelijke visvijver “De burcht”
t.h.v. De Dreef
Vergunning verplicht! Tegen betaling te verkrijgen aan de onthaalbalie van het gemeentehuis.
Periode: 01/01 t.e.m. 31/12
Inwoners: 5,00 EUR/jaar
Niet-inwoners: 50,00 EUR/jaar
Niet-inwoners die tijdelijk in de gemeente verblijven: 5,00 EUR/week

Hondenterreinen
• Hondenterrein Ravels
Raaftuinweg 6, 2380 Ravels
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
HS De Link vzw, Patrick Van Gils
GSM: 0477 66 10 01
www.hsdelink.be
•

Hondenterrein Poppel
In de gemeentebossen Poppel (te bereiken via
de Poppelsemolenweg), 2382 Ravels
Afmetingen: 50 m x 30 m
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
HS “De Trouwe Waker” vzw, Louis Jacobs
GSM: 0475 72 51 86

Mountainbikeparcours Pierelierebinkenpad
Startplaats 1: Sporthal ‘t Molenslop, Straatakkers 3,
2381 Ravels
Startplaats 2: Brug Ravels, t.h.v. jaagpad Vaartstraat,
2380 Ravels (knooppunt 3 lussen)
Douchemogelijkheid in de sporthal 't Molenslop.
Dit mountainbikeparcours draagt een kindvriendelijk label.
Meer info: www.sportvlaanderen.be of
sportdienst Ravels.
Oefenterrein voor touwtrekken
Broekstraat 8, 2380 Ravels
Afmetingen: 50 m x 10m
Eigenaar: Gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
TTV De Galliërs vzw, Johan Van der Veken
tel. 0478 44 62 75
www.ttvdegalliers.be
Omnisportterrein-Skatepark
Vrij te gebruiken
Sportpark Ravels, 2380 Ravels (bij de tennisterreinen)
Afmetingen: 60 m x 30 m

Openluchtterrein boogschieten
langs de Steenweg Baarle, achter de voetbalvelden
van KFC Poppel, 2382 Ravels
Afmetingen: 110 m x 60 m
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
De Kromme Pijl vzw, Nicolle Schoormans
tel. 0468 34 36 35
www.dkpoppel.be
Ruiterterreinen
• Ruiterterrein Speeksel
aan de gemeentelijke visvijver “ ‘t Speeksel”,
Leemputten, 2381 Ravels
Afmetingen: 2 ha over 5 terreinen
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
LRV “St-Jorisvrienden”, Lode Aerts
GSM: 0479 29 63 94
•

Ruiterterrein Poppel
langs de Steenweg Baarle, achter de voetbalvelden van KFC Poppel, 2382 Ravels
Afmetingen: 75 are over 2 terreinen
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
LRV “St-Willibrordus”, Inge Voets
GSM: 0479 36 98 02

Skate-infrastructuur
De skate-infrastructuur is gratis te gebruiken. Bij gebruik van de accommodatie dringt de gemeente er
wel op aan de nodige beschermingsmaterialen te
dragen en geen onnodige risico’s te nemen.
•

Skate-infrastructuur Weelde
Straatakkers 1, 2381 Ravels
Toestellen: jump-ramp, fun-box, rail

•

Skate-infrastructuur Ravels
Sportpark Ravels, 2380 Ravels
Toestellen: halfpipe, funbox combi, quarterpipe,
streetspine, grindrail, flatbank (basketbaldoel)

•

Skate-infrastructuur Poppel
Hoek Trier-Tilburgseweg, 2382 Ravels
Toestel: halfpipe, rail, jump-ramp

Tennisterreinen RWP
Raaftuinweg 6, 2380 Ravels
Aantal terreinen: 8
Afmetingen:
6 terreinen van 35 m X 15 m
2 terreinen van 34 m x 15 m
Oefenmuur (2 mini-tennisvelden)
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijk toezichthouder:
Tennisclub RWP vzw, Edwin Dewinter
GSM: 0498 85 64 63
www.rwp.be
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Voetbalvelden
• Gemeentelijke voetbalvelden
(reservatie online via www.reservaties.ravels.be
of via de gemeentelijke sportdienst)
Baetenheide, 2381 Ravels
Aantal: 2
Afmetingen:
100 m x 53 m
100 m x 49 m
Kleedkamers en douches
Sleutel af te halen op het gemeentehuis (balie
onthaal)
•

•

Velden KFC Flandria vzw
Raaftuinweg 2, 2380 Ravels
Aantal velden: 3
Afmetingen:
100 m x 64 m (1) - 100 m x 60 m (2)
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
KFC Flandria vzw, Frans Van Breda
tel.: 014 65 66 02,
www.kfcflandria.be
Velden KSK Weelde vzw
Baetenheide z/n, 2381 Ravels
Aantal velden: 3
Afmetingen:
107 m x 72 m (1) - 100 m x 66 m (2)
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
KSK Weelde vzw, Jef Verheyen
tel. 0476 35 43 48
www.ksk-weelde.be

• Velden KFC Poppel vzw
Steenweg Baarle z/n, 2382 Ravels
Aantal velden: 3
Afmetingen:
104 m x 65 m - 105 m x 62 m (2)
Eigenaar: gemeente Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
KFC Poppel vzw, Jef Segers
tel. 0475 29 05 92
www.kfcpoppel.be
•

Velden FC Unitas vzw
Broekstraat 8, 2380 Ravels
Aantal velden: 2
Afmetingen: 105 m x 65 m
Eigenaar: OCMW Ravels
Verantwoordelijke toezichthouder:
FC Unitas vzw, Jules Nooyens
tel. 0497 92 58 46

Looppaden
• Looppad Ravels
Startplaats: Sportpark Ravels, Raaftuinweg, 2380
Ravels
Afstand: +/- 3 km, onverhard en bewegwijzerd
• Looppad Poppel
Startplaats t.h.v. hondenclub De Trouwe Waker,
Poppelsemolenweg, 2382 Ravels
Afstand: +/- 6 km, onverhard en bewegwijzerd
• Finse looppiste
Parking De Brouwerij, te bereiken via de Polderstraat, 2381 Ravels
Afstand: +/- 800 m, boomschors en volledig verlicht
Outdoor fitnesstoestellen aanwezig
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•

Natuurloop Gewestbos Ravels (- Hoge Vijvers)
Startplaats 1: t.h.v. Boshuis Ravels, Jachtweg 27,
2380 Ravels
Startplaats 2: t.h.v. Parking Marneffedreef, Arendonksesteenweg, 2380 Ravels.
Afstanden:
- groene lus van 4,1 km.
- blauwe lus van 9,2 km.
- rode lus van 10,9 km.
De lussen in onze gemeente zijn onderling met elkaar
verbonden, daarnaast zijn ze ook verbonden met de
lussen van gemeente Arendonk zodat langere combinaties ook tot de mogelijkheden behoren.

Sportlaureatenviering
Jaarlijks organiseert de gemeentelijke sportraad
haar sportlaureatenviering. Iedereen die een uitzonderlijke prestatie (minimaal provinciaal niveau,
1ste, 2de of 3de plaats) heeft geleverd, komt in aanmerking om gehuldigd te worden. Ook personen
die binnen hun club een grote verdienste hebben
die op zich uitzonderlijk is, kunnen in aanmerking
komen om in de bloemetjes te worden gezet. Meer
informatie over de sportlaureatenviering kan je bekomen bij de sportdienst.

Sportsubsidies
Het gemeentebestuur wenst erkende sportverenigingen zowel logistiek, maar ook financieel maximaal te ondersteunen. Het voorziet hiervoor 2
subsidiereglementen, enerzijds gericht naar de gewone werking van de sportvereniging, anderzijds
naar de actieve jeugdwerking en samenwerking
tussen sportverenigingen.

Sportregio Noorderkempen
De ILV Sportregio Noorderkempen is een samenwerkingsverband op sportief vlak tussen de gemeenten Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,
Hoogstraten, Lille, Malle, Merksplas, Oud-Turnhout,
Turnhout, Ravels, Rijkevorsel en Vosselaar.
De Sportregio organiseert enkele sportpromotionele activiteiten voor specifieke doelgroepen (kinderen, jongeren, personen met een beperking,
senioren...) waar iedereen van de betrokken of andere gemeenten aan kan deelnemen. Naast sportactiviteiten organiseert de Sportregio ook
sporttechnische en bestuurlijke opleidingen. Zij
werkt ook aan een masterplan sportinfrastructuur.
De Sportregio organiseert op regelmatige basis
overlegmomenten tussen de sportdiensten (uitvoerend), sportraden (adviserend) en de schepenen van
sport (beleidsmatig).
Indien je meer informatie wenst over deze activiteiten of vormingen kan je steeds terecht op de sportdienst.
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Bewegen op verwijzing (BOV)
‘Bewegen op verwijzing’ (BOV) helpt mensen die
onvoldoende bewegen op weg naar een actiever en
gezonder leven door terugbetaalde BOV-coaching.
De BOV-coach maakt een beweegplan op maat en
motiveert u ook om dit beweegplan uit te voeren
en vol te houden. U beweegt dus niet samen met
de coach. Meer info op volgende website: www.bewegenopverwijzing.be. Als je interesse hebt spreek
dan je huisarts hierover aan.

Zeker Sporten
Je wilt sporten wanneer het jou past? Doen! Zeker
Sporten ondersteunt je met een sportpakket op
jouw maat. Of je nu ’s morgens vroeg traint voor
een marathon of samen met je collega’s elke donderdag een fietstocht maakt, Zeker Sporten staat
je bij met deskundig sportadvies, fitte tips en
een bijhorende sportverzekering. Sporten is
gezond en dat willen we zo houden. Meer info op
www.zekersporten.be

Vrijwilligers
Talloze vrijwilligers zetten zich belangeloos in voor
anderen. Dit kan zijn als bestuurslid van een vereniging, als voorleesmoeder, als tapper op een feest,
als gemeentelijke vrijwilliger, … Al deze mensen
verdienen hiervoor niet alleen onze waardering,
maar moeten ook geïnformeerd worden over hun
rechten en plichten. Sinds enkele jaren is daarom de
wet betreffende de rechten van vrijwilligers van
kracht die dit allemaal regelt.
Het gemeentebestuur biedt een gratis vrijwilligersverzekering aan voor alle erkende Ravelse jeugd-,
sport-, senioren- en cultuurverenigingen. Deze verenigingen kunnen gratis hun uitvoerende vrijwilligers
laten
verzekeren
voor
burgerlijke
aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Je
kan de gemeentelijke vrijwilligersverzekering eenvoudig aanvragen via een e-formulier op de gemeentelijke website.
Dienst Vrije Tijd,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 49 02
vrije.tijd@ravels.be

Verenigingen
Fuiven
Wil jij met je vereniging een fuif organiseren op het
grondgebied van de gemeente Ravels? Dan moet je
dit ten laatste 60 kalenderdagen vooraf aanvragen/melden aan de burgemeester, Gemeentelaan
60, 2381 Ravels. Deze aanvraag/ melding zal nadien
zo snel mogelijk behandeld worden door het gemeentebestuur. Het aanvraag- en meldingsformulier kan je online invullen via www.ravels.be.
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Uit in Ravels
Activiteiten
van
je
vereniging
op
www.uitinravels.be (Via UitinVlaanderen)
Activiteiten van jouw vereniging verschijnen automatisch
op
de
gemeentelijke
website
(www.ravels.be) en op www.uitinravels.be als je ze
ingeeft in de uit-databank (www.uitdatabank.be).

Auteursrechten

De organisatie van de kermissen wordt bepaald in
het gemeentelijk kermisreglement (aanvraag standplaatsen, overdracht standplaatsen, …). Voor de organisatie/uitvoering van eenmalige (jaarmarkten,
tweedehandsmarkten, …) of periodieke (kippenkraam, viskraam, …) ambulante activiteiten op
openbaar of privédomein, dien je toelating te vragen aan het college van burgemeester en schepenen, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels.

Als je met jouw vereniging een activiteit organiseert
waarbij muziek gespeeld wordt, dan is de kans
groot dat je auteursrechten moet betalen.

Voor meer info kan je terecht op de technische
dienst, tel. 014 40 19 46.

SABAM

Reserveren van gemeentelijke
materialen

SABAM is de bekendste auteursmaatschappij, deze
int en verdeelt het loon voor auteurs en componisten. Meer informatie vind je op www.sabam.be

Billijke Vergoeding
De Billijke Vergoeding is de vergoeding die moet
betaald worden voor het gebruik van het muziekrepertoire van de uitvoerende artiesten en muziekproducenten op een publiek toegankelijke plaats.
Voor gemeentelijke zalen en lokalen wordt het jaarlijkse forfait door de gemeente betaald. Voor activiteiten die in een gemeentezaal plaatsvinden,
betaal je dus geen Billijke Vergoeding.
Meer informatie vind je op www.bvergoed.be

SEMU
SEMU is de erkende Belgische beheersvennootschap
voor de muziekuitgevers. Als je het recht wil krijgen
om bladmuziek of een liedjestekst te kopiëren of
publiceren, dan kan je een regeling treffen met
SEMU.
Meer informatie vind je op www.semu.be

Kermissen
De volgende kermissen vinden jaarlijks plaats:
• Sinksenfoor Poppel: Pinksteren
(2 dagen/zondag t.e.m. maandag)
• Sint-Jan Weelde: zondag na Pinksteren
(3 dagen/zondag t.e.m. dinsdag)
• Ravels-Centrum: 1ste zondag van september
(3 dagen/zondag t.e.m. dinsdag)
• Poppel: 2de zondag van september
(2 dagen/zondag t.e.m. maandag)
• Ravels-Eel: 3de zondag van september
(3 dagen/ zondag t.e.m. dinsdag)
• Sint-Michiel Weelde: 4de zondag van september
(3 dagen/zaterdag t.e.m. maandag)
• Gilseinde: 2de zondag van oktober
(1 dag/ zondag).

Het gemeentebestuur stelt materialen ter beschikking van erkende verenigingen. Sommige materialen zijn zelf af te halen, andere materialen worden
door de gemeentediensten geleverd, nog andere
materialen zijn aan een bepaalde plaats gebonden.
Wil je materialen reserveren? Deze kan je zelf aanvragen via reservaties.ravels.be. Op de website vind
je naast een overzicht van de beschikbare materialen ook alle reglementen terug.
Voor meer informatie kan je terecht op de gemeentelijke vrijetijdsdiensten (014 65 48 65) en de onthaalbalie (014 65 67 04) in het gemeentehuis.

Reserveren van gemeentelijke
infrastructuur
Als je een activiteit wil organiseren dan heb je een
locatie nodig. De gemeente Ravels heeft heel wat
zalen en lokalen ter beschikking voor verenigingen
en particulieren: Chalet Ravels, De Brouwerij, Gemeentezaal Den Eel, Gemeentezaal Weelde-Station,
Gemeenschapscentrum De Wouwer, Gemeentezaal
Poppel, Gemeentezaal Sint-Jan …
Erkende verenigingen kunnen tegen een gunstiger
tarief gebruik maken van gemeentelijke zalen en
lokalen dan particulieren en niet-erkende verenigingen. Erkende verenigingen kunnen een zaal
twaalf maanden vooraf reserveren. Particulieren en
niet-erkende verenigingen kunnen slechts zes
maanden vooraf reserveren.
Wil je zalen of lokalen reserveren? Deze kan je zelf
aanvragen via reservaties.ravels.be. Op de website
vind je naast een overzicht van de beschikbare materialen ook alle reglementen terug.
Voor meer informatie kan je terecht op de gemeentelijke vrijetijdsdiensten (014 65 48 65) en de onthaalbalie (014 65 67 04) in het gemeentehuis.
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Toerisme /VVV

Wandel- en fietsroutes

VVV staat voor “Vereniging voor
Vreemdelingen Verkeer”. VVV
Toerisme Ravels vzw is een vereniging die zich bezighoudt met
zowel het toeristisch verkeer als
met het onthaal, de informatieverstrekking, de promotie en de uitbouw van vooral
het plaatselijk toeristisch patrimonium. Bovendien
houdt de vereniging zich bezig met:
• het samenstellen van dagtochten op maat;
• deelname aan folkloristische en plaatselijke
feestmarkten;
• het promoten van natuur- en cultuurtoerisme
Ravels;
• het verdelen van fiets-, auto-, ruiter- en wandelroutes uit de provincie Antwerpen en buurtprovincies;
• de samenwerking tussen de toeristische verenigingen van de omliggende gemeenten tot zelfs
over de landsgrens heen.

Informatiebrochures over wandel- en fietsroutes
zijn te verkrijgen aan de balie van het VVV-kantoor
of via www.toerismeravels.be.

VVV Toerisme Ravels vzw is structureel verbonden
met Toerisme Provincie Antwerpen en Toerisme
Vlaanderen.

•
•
•

Wandelnetwerk Kempens Landgoed (via knooppunten)
Fietsknooppuntennetwerk
(AA-valleiroute,
Smokkelaarsroute,…)
Ruiter- en menroute Taxandria

Er is in totaal 650 km ruiterroute als netwerk uitgezet, voorzien van borden en bewegwijzeringroutes.
Reeds vele toeristen hebben Ravels ontdekt als een
paradijs voor wandelaars en fietsers. Wens je ook te
komen genieten van de natuur en de vele bezienswaardigheden die onze gemeente rijk is? Toerisme
Ravels vzw biedt een waaier aan mogelijkheden om
er een gezellige uitstap van te maken. Kom gerust
eens langs!
VVV-Ravels, Kloosterstraat 4, 2380 Ravels
014 65 21 55
info@toerismeravels.be,
www.toerismeravels.be
Openingsuren
dinsdag:
13.00-17.00 uur
woensdag:
9.00-12.00 uur
13.00-17.00 uur
zaterdag:
9.30-12.00 uur
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Werken en ondernemen
www.ravels.be

Lokale economie
Werken bij de gemeente
Gemeentelijke cadeaucheque
Fair Trade gemeente
VDAB
RVA
Weelde Depot

45
45
45
45
45
45
46
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Werken en ondernemen
Lokale economie

Ravels = FairTradeGemeente

Een optimale service vanuit de gemeentelijke organisatie aan het lokale bedrijfsleven zorgt voor een
gezond ondernemersklimaat. De ambtenaar lokale
economie is in de eerste plaats dan ook het aanspreekpunt waar een (startende) ondernemer informatie kan verkrijgen over alle zaken die met het
“ondernemen” in de gemeente te maken hebben.
Dienst lokale economie,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 67 04
lokale.economie@ravels.be

Werken bij de gemeente?
Wil je solliciteren voor een vacature bij de gemeente Ravels? Neem dan zeker een kijkje op de
website! Hier vind je steeds alle openstaande vacatures van het gemeentebestuur.
Personeelsdienst, Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 48 37
personeelsdienst@ravels.be
www.ravels.be/vacatures

Gemeentelijke cadeaucheques
De cadeaucheque wordt uitgegeven door het gemeentebestuur van Ravels en is zowel online
(www.ravels.be/cadeaucheque) als aan de onthaalbalie verkrijgbaar. Je kan cadeaucheques kopen
voor een bedrag van 10 , 20 of 50 EUR. Met deze cadeaucheque kan je terecht bij de deelnemende handelaars in Ravels, je herkent hen aan de affiche
"deelnemende handelaar Ravelse cadeaucheque".
Handelaars die de cadeaucheque wensen te ontvangen, kunnen zich registreren via het formulier op
www.ravels.be/cadeaucheque.

Ravels heeft dit jaar de titel “FairTradeGemeente”
opnieuw behaald.
“FairTradeGemeente” is een titel die aangeeft dat
de gemeente en haar inwoners eerlijke handel een
warm hart toedragen en er ook effectief werk van
maken. Voor meer informatie kan je terecht bij:
Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking (GROS),
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
Contactpersoon: Maya Pelkmans, 014 65 41 61

VDAB
De VDAB (Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling
en Beroepsopleiding) is een Vlaamse Overheidsdienst die de werkgever en de werkzoekende met
elkaar in contact brengt en de werkzoekende bijstaat bij het vinden van een passende job. De VDAB
biedt hiervoor een uitgebreid dienstenpakket aan,
gaande van arbeidsbemiddeling over training, opleiding en loopbaanbegeleiding tot outplacement.
VDAB, Werkwinkel Turnhout:
Spoorwegstraat 7, 2300 Turnhout.
014 68 94 30
www.vdab.be

RVA
De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) is een
federale instelling die instaat voor de organisatie
van werkloosheidsverzekering en de uitkering van
de vervangingsvergoedingen in dat kader.
RVA,
Spoorwegstraat 24, 2300 Turnhout
014 44 30 90
www.rva.be
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Weelde Depot
Locatie: Geeneinde 54, 2381 Ravels

Loods als evenementlocatie/opslag
van materialen
Het gemeentebestuur stelt de loodsen Weelde
Depot ter beschikking voor de opslag van materialen en de organisatie van beurzen. Elke aanvraag
om gebruik te maken van één of meerdere loodsen
Weelde Depot moet ingediend worden bij het gemeentebestuur.
Elke aanvraag voor de organisatie van een beurs
kan enkel aanvaard worden mits goedkeuring door
het college van burgemeester en schepenen en een
positief advies van de brandweer. Wens je gebruik
te maken van één of meerdere loodsen voor een
beurs? Dan kan je online een aanvraagformulier invullen op de gemeentelijke website.
Voor meer informatie kan je terecht bij de Vrijetijdsdiensten, via kristof.jacobs@ravels.be of 014 65 49 02.

Vrachtwagenparking Weelde Depot
De gemeente stelt een afgesloten vrachtwagenparking ter beschikking op het buitenterrein Weelde
Depot. Enkel voertuigen in regel met het verkeersreglement waarvan de bestuurder woonachtig is in
de gemeente Ravels of de Turnhoutse straten
Kampheidelaan, Steenweg op Baarle-Hertog en
Steenweg op Zondereigen kunnen van de vrachtwagenparking gebruik maken.

46

Voor het gebruik van de vrachtwagenparking wordt
geen vergoeding gevraagd.
Een toegangsbadge kan verkregen worden na het
betalen van een retributie van 3,00 EUR.
De gemeente stelt bij afgifte van de toelating aan
de gebruiker een badge ter beschikking waarmee
de toegangspoort van de terreinen Weelde Depot
bediend en de vrachtwagenparking ingereden kan
worden.
Tevens zal door de gebruiker een overeenkomst ondertekend worden. Deze overeenkomst is geldig
voor onbepaalde duur. De gebruiker dient echter
steeds wijzigingen (adreswijziging, …) door te
geven. Het gemeentebestuur behoudt het recht om
de overeenkomst eenzijdig op te zeggen.
Oneigenlijk gebruik van de vrachtwagenparking zal
resulteren in de intrekking van de badge en de eenzijdige opzegging van de overeenkomst.
Het is verboden om meer dan één genummerde
parkeerplaats te bezetten per badge of andere gebruikers te hinderen door slecht te parkeren.
Een aanvraag om de vrachtwagenparking te gebruiken, doet u best online via www.ravels.be (digitaal
loket onder ‘vrachtwagenparking Weelde Depot’).
Voor meer informatie kan je terecht bij de dienst lokale economie via 014 65 67 04.
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College van burgemeester en schepenen / Vast Bureau
Het college van burgemeester en schepenen is het uitvoerend orgaan van de gemeente en neemt het dagelijks bestuur waar.
In Ravels telt het college van burgemeester en schepenen 6 leden: de burgemeester, 4 schepenen en de
voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. De schepenen werden uit de groep van gemeenteraadsleden gekozen door de meerderheid.
Elk lid van het college van burgemeester en schepenen volgt een aantal beleidsthema’s op.
Het Ravelse schepencollege vergadert in principe elke dinsdagnamiddag in besloten zitting in het gemeentehuis.
De belangrijkste taken van het college zijn:
• uitvoering van de beslissingen die de gemeenteraad neemt
• voorbereiding van de agenda van de gemeenteraad
• opvolging dagelijks bestuur van de gemeente.
Het college neemt zijn beslissingen als groep. Schepenen hebben individueel geen beslissingsbevoegdheid.
De voorzitter van het college is de burgemeester.
Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de leden van het college ook de 6 leden van het Vast Bureau van het
OCMW zijn. De burgemeester is de voorzitter van het Vast Bureau.
De belangrijkste taken van het Vast Bureau zijn:
• uitvoering van de beslissingen die de OCMW-raad neemt
• voorbereiding van de agenda van de OCMW-raad
• opvolging dagelijks bestuur van het OCMW.
De vergadering van het Vast Bureau vindt aansluitend aan de collegezitting plaats. Deze vergaderingen
zijn niet openbaar.

Samenstelling 2019-2024
Burgemeester

Schepenen
Walter Luyten (CD&V)
Gemeentelaan 60
2381 Ravels
Koning Albertstraat 183
2381 Ravels
gsm 0477 97 97 17
tel. 014 65 48 30
walter.luyten@ravels.be

bevoegdheden:
algemeen beleid, politie, brandweer, personeel en
tewerkstelling, burgerlijke stand, inspraak, financiën

1ste schepen
Jef Van de Pol (CD&V)
Pastoor Coolsstraat 2
2382 Ravels
gsm 0474 93 24 72
tel. 014 65 72 31
jozef.van.de.pol@ravels.be

bevoegdheden:
cultuur, toerisme, bibliotheek, ontwikkelingssamenwerking, sociale huisvesting,
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2de schepen
Carine Couwenberg (CD&V)
Koningsstraat 20
2381 Ravels

4de schepen
Eric Van Gestel (CD&V)
Aarle 88
2382 Ravels

gsm 0476 94 82 87
tel. 014 65 66 75
carine.couwenberg@ravels.be

gsm 0478 27 75 74
tel. 014 65 92 32
eric.van.gestel@ravels.be

bevoegdheden:
ruimte en omgeving, onderwijs, lokale economie en
middenstand
3de schepen
Patrick Van den Borne (CD&V)
St.-Adrianusstraat 17
2380 Ravels
gsm 0473 96 67 12
Patrick.van.den.borne@ravels.com

bevoegdheden:
openbare werken, mobiliteit, jeugd
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bevoegdheden:
landbouw, milieu, afvalbeleid, natuur en bos, patrimonium en gebouwen
5de schepen voorzitter bijzonder comité
Koen Rombouts (CD&V)
Gilseinde 27
2380 Ravels
gsm 0496 80 23 99
tel. 014 65 75 16
koen.rombouts@ravels.be
bevoegdheden:
welzijn, volksgezondheid, kinderopvang, ict, sport
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Gemeenteraad/OCMW-raad
De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de gemeente en bestaat uit 23 leden. Zij worden elke 6 jaar verkozen door de inwoners van de gemeente. De gemeenteraadsleden werden op 14 oktober 2018 rechtstreeks gekozen, op basis van het aantal voorkeurstemmen
binnen hun lijst. Doorgaans vergadert de gemeenteraad elke eerste maandag van de maand om 20.00
uur in de raadzaal van het gemeentehuis. Iedereen die geïnteresseerd is, mag de openbare zittingen bijwonen.
Nieuw vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En
dat de voorzitter van de gemeenteraad ook voorzitter van de OCMW-raad is. Filip Segers (CD&V) werd
aangesteld als voorzitter.
De agenda’s en de beknopte verslagen van de gemeenteraadszittingen kan je raadplegen via
www.ravels.be/bestuur onder de knop “Raadpleegomgeving”.

Samenstelling 2019-2024:
Naast de schepenen maken de volgende personen deel uit van de gemeenteraad:
Voorzitter gemeenteraad/OCMW-raad
Filip Segers (CD&V)
Moleneinde 14
2381 Ravels
tel. 014 65 92 45
filip.segers@notarissegers.be

Gemeenteraadsleden
Nic Andriessen (CD&V)
Weeldestraat 135/00-1
2381 Ravels
gsm 0475 49 89 12
nicandriessen@hotmail.com

Marionne Leemans (CD&V)
Beekseweg 6
2382 Ravels
gsm 0486 64 87 36
tel. 014 65 99 67
leemansmarion@gmail.com
Jozef Van Steen (CD&V)
Polderstraat 19
2381 Ravels
gsm 0485 33 67 86
tel. 014 65 61 88
jmpolder@skynet.be
Hans Heylen (CD&V)
Schoolstraat 59
2381 Ravels
gsm 0496 85 83 96
tel. 014 71 70 39
hansheylen@telenet.be

Marijke Van der Moeren (CD&V)
Stadstraat 14/a000
2380 Ravels
gsm 0497 20 33 43
tel. 014 65 78 20
vandermoerenmarijke@telenet.be
Gert Laurijssen (N-VA)
Hofstraat 6
2380 Ravels
gsm 0498 50 81 28
gl@columbusfood.be
Mieke Van Ostaeyen (CD&V)
Blauwe Kei 5
2380 Ravels
gsm 0478 21 38 50
tel. 014 43 48 74
vanostaeyenmieke@hotmail.com
André Van Rooy (N-VA)
Eelstraat 22
2380 Ravels
gsm 0478 21 19 25
tel. 014 65 74 83
vanrooy-verhoeven@skynet.be
Carine Van Gorp (N-VA)
Stationsstraat 2/a000
2381 Ravels
gsm 0495 53 46 40
cvangorp@telenet.be
Els Van Loon (CD&V)
Nonnenbos 26
2381 Ravels
gsm 0474 64 60 06
tel. 014 71 48 27
els.vanloon@telenet.be
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Jeroen Meeusen (CD&V)
Heesdijk 9/b000
2382 Ravels
gsm 0474 74 34 78
Jeroen_meeusen@hotmail.com

Kim Buyst (GROEN)
Jozef Van Gorpstraat 2
2380 Ravels
gsm 0497 45 78 02
kim.buyst@groen.be

Koen Vansweevelt (CD&V)
Singelstraat 50
2381 Ravels
gsm 0475 76 31 96
tel. 014 65 65 87
koen.vansweevelt1@telenet.be

Els Potters (GROEN)
Schoolstraat 38
2381 Ravels
gsm 0496 17 26 30
els.potters@gmail.com

Els Bijns (N-VA)
Parkstraat 40
2381 Ravels
gsm 0497 64 29 47
els.bijns@n-va.be

Jozef Coeckelbergs (N-VA)
Grote Baan 151
2380 Ravels
Gsm 0475 95 23 63
Tel. 014 65 59 35
jozef.coeckelbergs1@telenet.be
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Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst

Binnen het OCMW werd het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst opgericht. Het Bijzonder Comité voor
de Sociale Dienst telt zes leden en een voorzitter. Koen Rombouts werd verkozen als voorzitter van het
Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
De taken van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst zijn:
• beslissen over de toekenning, terugvordering, herziening en schorsing van individuele steun op het
vlak van de maatschappelijke dienstverlening en de maatschappelijke integratie
• bekrachtigen van de beslissingen van de voorzitter van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.
Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst komt elke derde donderdag van de maand samen. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.

De samenstelling van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst is als volgt:
Voorzitter:
Koen Rombouts (CD&V)
Leden:
Yvo Joos (CD&V), Femke Verheyen (CD&V), Jozef Smets (CD&V), Josephus Severijns (CD&V),
Guy Marcelissen (NV-A) en Hilde Paeshuyse (Groen).
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Gemeentelijk beleid en
reglementen
Het gemeentelijke beleid wordt opgemaakt door
het college van burgemeester en schepenen en de
gemeenteraad.
Het beleid wordt uitgevoerd aan de hand van een
strategisch en financieel meerjarenplan. De gemeentediensten ondersteunen de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering.
Alle gemeentelijke reglementen zijn terug te vinden op www.ravels.be. Het betreft zowel reglementen over belastingen, retributies als subsidies.

Communicatie en inspraak
Op de gemeentelijke website, www.ravels.be, kan
je alle informatie terugvinden over de diensten die
de gemeente aanbiedt. Bovendien is er op de site
een digitaal loket beschikbaar, waardoor je als het
ware de balie van het gemeentehuis bij je thuis
hebt. Via het digitaal loket kan je verschillende
akten, vergunningen, documenten of andere
dienstverlening online aanvragen.
Het grote voordeel? Je hoeft geen verlof te nemen
om naar het gemeentehuis te komen en je moet
ook niet wachten aan het loket. Je moet je zelfs niet
verplaatsen: ons digitaal loket is altijd en overal bereikbaar.
Via de nieuwsberichten op www.ravels.be ontdek
je altijd het meest actuele nieuws vanuit het gemeentebestuur en dankzij www.uitinravels.be ben
je steeds op de hoogte van wat er reilt en zeilt in
de gemeente. Volg zeker de Facebook- en Instagrampagina!

Digitale Nieuwsbrief
Ontvang je graag nieuws over Ravels in je mailbox?
Neem dan een (gratis) abonnement op onze digitale nieuwsbrief. De gemeentelijke nieuwsbrief verschijnt wekelijks, telkens op vrijdag. Je kan zelf
aangeven over welke onderwerpen je op de hoogte
wenst te blijven. Zo is er een nieuwsbrief van De
Wouwer, de gemeente en een verenigingennieuwsbrief. Je kan ook steeds terug uitschrijven of je
keuze wijzigen. Meer informatie via https://www.ravels.be/nieuwsbrieven.

Sociale media
Naast de gemeentelijke website beschikt de gemeente over een Facebook- en Instagrampagina.
Waarom? Om nog meer en beter met jullie in dialoog te treden én Ravels extra in de kijker te zetten.
Je vindt er de laatste nieuwtjes, extra info over activiteiten, foto's van evenementen. Volg ons en blijf
zo als eerste op de hoogte!

Jouw foto op onze pagina? Als je een mooie (of gewoon een leuke) foto hebt van iets of iemand in
onze gemeente, post hem op je eigen account met
de hashtag #ravelsmijndorp. De mooiste, leukste,
grappigste, ontroerendste … foto’s reposten we op
onze eigen Instagrampagina. Alle foto’s zijn welkom: sfeerbeelden, activiteiten, mensen, dieren,
landschappen, eten, drinken… Zolang het maar aan
Ravels gelinkt kan worden.
Tip: zorg er wel voor dat je foto’s zichtbaar zijn voor
iedereen en niet privé, anders lukt het niet.

Meldingen/klachten
Zit je met een probleem waarbij de gemeente jou
kan helpen? Heb je iets te melden? Heb je een suggestie om bepaalde zaken te verbeteren in onze gemeente? Of heb je een klacht?
We horen het graag! Je kan hiervoor gebruik
maken van de meldingskaart die je terugvindt in
het digitaal loket op de website of helemaal achteraan in deze gids.

Gemeentelijke infohouders
In de gemeente staan enkele permanente houten
infohouders opgesteld waarin verenigingen hun
eigen infoborden kunnen aanbrengen.
De infohouders staan aan:
• De brug in Ravels
• Het kruispunt Singelstraat - Turnhoutseweg
• Het kruispunt Merksplasseweg - Steenweg op
Baarle-Hertog
• Het kruispunt Vooreel - Eelstraat
• Het kruispunt Trier - Tilburgseweg
• De Molen Arbeid Adelt
Aan het gebruik van de gemeentelijke infohouders
zijn enkele voorwaarden verbonden.
Verenigingen die een blanco infobord willen aankopen, kunnen dit aanvragen aan de onthaalbalie
in het gemeentehuis. De retributie voor een bord
bedraagt 20,00 EUR.

Adviesraden
Ravels heeft een aantal adviesraden die het bestuur
adviseert over allerlei thema’s. Adviesraden zijn ook
inspraakraden voor jou als burger. Je wordt vertegenwoordigd door leden van verenigingen en organisaties die lid zijn van een adviesraad. In
sommige gevallen kan je ook als geïnteresseerde
burger lid worden.
•

Beheersorgaan gemeentelijke bibliotheek
Het beheersorgaan van de gemeentelijke bibliotheek geeft advies aan het gemeentebestuur
over de werking van de bibliotheek.

53

Besturen

•

Gemeentelijke boscommissie
De gemeentelijke boscommissie geeft advies
aan het gemeentebestuur over zaken die de gemeentebossen aanbelangen.

•

Gemeentelijke seniorenraad
De gemeentelijke seniorenraad adviseert en ondersteunt de gemeente bij alle beleidskwesties
die senioren aanbelangen. Het is bovendien de
taak van de seniorenraad om de seniorenwerking, de bejaardenzorg en de samenwerking
tussen seniorenverenigingen te stimuleren en
om mee zorg te dragen voor de integratie van
senioren in de samenleving.

•

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening - GECORO
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening, kortweg GECORO, adviseert de gemeente bij diverse ruimtelijke plannen en
stedenbouwkundige aanvragen.

•

Gemeentelijke sportraad
De gemeentelijke sportraad blijft één van de
drie noodzakelijke elementen van het gemeentelijke sportbeleid. Naast de gemeenteraad met
de schepen van sport als politiek verantwoordelijke en de sportdienst als uitvoerder, is de sportraad de belangrijkste adviesgever van en voor
het sportbeleid. Communicatie is het belangrijkste element in de sportraad: van de basis naar
de gemeente toe, en andersom. Alle behoeften
en verzuchtingen kunnen in de sportraad vrij
worden geuit. De sportraad moet sterke bindingen hebben met de gemeentelijke overheid,
met de sportdienst en met alle sportbeoefenaars.

•

Gemeentelijke verkeerscommissie
De gemeentelijke verkeerscommissie adviseert
de gemeente inzake mobiliteitsaangelegenheden.

Gemeentelijke landbouwadviesraad
De gemeentelijke landbouwadviesraad adviseert het gemeentebestuur over materies die
land- en tuinbouw aanbelangen, met inbegrip
van de milieuaspecten ervan. Het toekennen van
subsidies aan land- en tuinbouworganisaties gebeurt jaarlijks na advies van de landbouwadviesraad.

•

Gemeentelijk welzijns- en gezondheidsoverleg
Het gemeentelijk welzijns- en gezondheidsoverleg adviseert de gemeente over zaken die de gezondheid en het welzijn van de inwoners van
Ravels aanbelangen.

Lokaal overleg kinderopvang Ravels
Het lokaal overleg kinderopvang Ravels is een
gemeentelijke adviesraad en adviseert het gemeentebestuur over alle beleidskeuzes i.v.m.
kinderopvang in de gemeente. Daarnaast komt
ook opvoedingsondersteuning vaak aan bod.

Algemeen directeur

•

Gemeentelijke cultuurraad
De gemeentelijke cultuurraad is het inspraak-,
overleg- en adviesorgaan voor de voorbereiding
en de uitvoering van het cultuurbeleid van de
gemeente. De raad geeft advies over allerlei culturele aangelegenheden, gaande van nieuwe
straatnamen tot subsidies voor sociaal-culturele
verenigingen.

•

Gemeentelijke jeugdraad
De gemeentelijke jeugdraad adviseert de gemeente i.v.m. alle beleidskeuzes die een duidelijke invloed (kunnen) hebben op de leefwereld
van kinderen en jongeren. Hierbij kan het zijn
dat het gemeentebestuur de gemeentelijke
jeugdraad om advies vraagt, maar de gemeentelijke jeugdraad kan dit ook uit eigen beweging doen.

•

•

•
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Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking - GROS
De gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS) staat in voor de bevordering van een geïntegreerd gemeentelijk beleid
inzake ontwikkelingssamenwerking. De GROS
adviseert het gemeentebestuur o.m. over de verdeling van de toelagen ontwikkelingssamenwerking en Fairtrade.

Gemeentelijke diensten
(interne administratie)
De algemeen directeur heeft de algemene leiding
over de gemeentelijke diensten en staat aan het
hoofd van het personeel. Zij is de schakel tussen de
politieke organen van de gemeente en de gemeentelijke diensten. Zo woont de algemeen directeur
de vergaderingen van de gemeente- en OCMWraad en het college bij en stelt de notulen ervan op.
Samen met de gemeentediensten zorgt de algemeen directeur voor een goede voorbereiding van
de dossiers die worden voorgelegd aan het college
en aan de gemeenteraad. Zij waakt erover dat de
beleidsbeslissingen daadwerkelijk en correct worden uitgevoerd. Hierbij wordt de algemeen directeur
ondersteund
door
de
verschillende
gemeentelijke diensten.
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Daarnaast is de algemeen directeur ook voorzitter
van het managementteam en coördineert ze de opmaak van de beleidsnota bij het gemeentebudget
en van de strategische nota bij het meerjarenplan.
Samen met de burgemeester ondertekent de algemeen directeur de briefwisseling van de gemeente.
Chris Bax,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 48 31
chris.bax@ravels.be

Financieel directeur
De financieel directeur is verantwoordelijk voor de
financiën en coördineert en controleert de boekhouding van zowel de gemeente als het OCMW. Hij
geeft leiding aan de medewerkers van de financiële
dienst en coördineert de financiële processen. Verder heeft de financieel directeur tot taak om de gemeentelijke belastingen te innen.
Roger Caymax,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 48 34
financiele.dienst@ravels.be

Beleidsondersteuning
De dienst beleidsondersteuning ondersteunt de algemeen directeur, het managementteam en het beleid bij het uitstippelen en vormgeven van de
strategische lijnen van het beleid en verzorgt de opmaak en coördinatie van het organisatiebeheersingssysteem ter verbetering van de effectiviteit,
efficiëntie en kwaliteit van de dienstverlening!
Je kan bij deze dienst terecht met vragen over:
• De beleidsplanning: meerjarenplan, opvolgingsrapportering en jaarrekeningen
• Interne controle / organisatiebeheersing
• Klachtenbehandeling
• Organisatie van het managementteam en
diensthoofdenoverleg
• Interne projecten.
Beleidsondersteuning,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 48 63
secretariaat@ravels.be

Dienst communicatie
De dienst communicatie is verantwoordelijk voor
het communicatiebeleid van de gemeente. In dit beleid staat een kwaliteitsvolle interne en externe
communicatie centraal. Ze informeert de bevolking
over de beslissingen van het bestuur en de dienstverlening van de gemeentelijke diensten.
Via de website www.ravels.be en de digitale
nieuwsbrief, de sociale mediakanalen (Facebook en
Instagram) en de gemeentelijke berichtgeving in
het Berichtenblad wenst de dienst de inwoners
maximaal te informeren zodat zij zich geïntegreerd
en betrokken voelen.
Waarvoor kan je op deze dienst terecht?
• Communicatiebeleid
• Website en nieuwsbrief
• Facebook en Instagram
• Gemeentegids
• Gemeentelijke berichtgeving
• Pers
• Folders en brochures
• Ceremoniën en evenementen
• Informatieve film
• Jubilarissenviering
• Onthaalavond nieuwe inwoners
• Rondleiding in het gemeentehuis
• Stratenplan
• Crisiscommunicatie
Dienst communicatie,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 67 04
communicatie@ravels.be

Financiële dienst
De financiële dienst behartigt alle geldzaken van
het lokaal bestuur Ravels: ontvangen van belastingen, uitkering van toelagen en betaling van facturen en schulden van het lokaal bestuur. De
financiële dienst voert de boekhouding en brengt
daarover verslag uit.
Waarvoor kan je op deze dienst terecht?
• Boekhouding lokaal bestuur
• Informatie gebruik rekeningnummers
• Inkomende en uitgaande facturatie
• Inning gemeentebelastingen en retributies
• Opmaak meerjarenplan van het lokaal bestuur
• Opmaak jaarrekeningen
• Uitkering gemeentelijke premies en toelage
Financiële dienst,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 48 61
financiele.dienst@ravels.be
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Besturen

Dienst ICT/GIS

Secretariaat

De dienst ICT/GIS is een ondersteunende dienst binnen het gemeentebestuur. De dienst staat o.a. in
voor het dagelijks operationeel beheer van de computers, printers en het netwerk van de verschillende
gemeentelijke diensten. Een degelijke informaticainfrastructuur is onontbeerlijk voor een kwaliteitsvolle dienstverlening!

Het secretariaat biedt administratieve ondersteuning aan het gemeentebestuur. Deze dienst ondersteunt het bestuur door de beslissingen van de
gemeenteraad, het college van burgemeester en
schepenen, de burgemeester en de algemeen directeur voor te bereiden, de uitnodigingen voor vergaderingen te verzenden en de verslagen op te
maken.

Waarvoor kan je op deze dienst terecht?
• Ondersteuning gebruikers
• Aankoop en onderhoud hard- en software
• Telefonie
• Dataverbindingen
Dienst ICT/GIS,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 41 69
informatica@ravels.be

Personeelsdienst
De personeelsdienst is een ondersteunende dienst
van het gemeentebestuur die vooral zaken van interne aard behartigt. Beheren van personeelsdossiers, berekenen van lonen en wedden, advies
inzake personeelsbeleid en werving en selectie zijn
kerntaken van deze dienst. Vacante betrekkingen
bij het gemeentebestuur worden steeds bekendgemaakt via de website www.ravels.be en de gemeentelijke berichtgeving in het Berichtenblad.
Personeelsdienst,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 41 68
personeelsdienst@ravels.be
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Waarvoor kan je op deze dienst terecht?
• Administratieve ondersteuning
• Belasting-, retributie- en toelagereglementen
• Meldingen
• Openbaarheid van bestuur
• Uniform gemeentelijk politiereglement
• Verzekeringsdossiers.
Dienst secretariaat,
Gemeentelaan 60, 2381 Ravels
014 65 48 32
secretariaat@ravels.be

Meldingskaart

Meldingskaart
Aan de hand van deze meldingskaart kan je op een eenvoudige manier kleine en grotere problemen signaleren aan de gemeente. Je kan deze afgeven of opsturen aan het secretariaat, Gemeentelaan 60, 2381
Ravels.

Naam: ....................................................................................................................................................................
Voornaam:.............................................................................................................................................................
Straat: ...................................................................................................................................................................
Nummer: ..............................................................................................................................................................
Bus: .......................................................................................................................................................................
Postcode: ..............................................................................................................................................................
Gemeente: ............................................................................................................................................................
Telefoonnummer: ................................................................................................................................................
Datum: ..................................................................................................................................................................
E-mailadres: ..........................................................................................................................................................

Melding onderwerp:
❑ Openbare ruimte
❑ Vervuiling
❑ Overlast
❑ Speelplein en speeltuig
❑ Vandalisme
❑ Verlichting
❑ Riolering
❑ Wegen en verkeer
❑ Andere
Nauwkeurige omschrijving van de melding:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................

Plaats waar de gemelde situatie zich voordoet:
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Elke melding zal met grote discretie behandeld worden. We proberen zo snel mogelijk een antwoord te
formuleren op je vraag of opmerking. Dat kan zeker als het om kleine dingen gaat. Bij grote werken moeten we overleggen met andere diensten en/of overheden, zodat een antwoord wat langer op zich laat
wachten. Aan anonieme meldingen wordt geen gevolg gegeven.
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