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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
VEILIGHEID EN SAMENLEVING
Politie......................................................................................................................................101
Brand/ongevallen/dringend ziekenvervoer ..........................................................................................112
Lokale Politie Noorderkempen.........................................................................................................03 340 88 00
Politiewijkpost Rijkevorsel .............................................................................................................03 340 88 50
Brandweer - niet-dringende oproepen ...............................................................................................014 47 09 20
Child Focus ...............................................................................................................................116 000
GEMEENTE
Gemeentehuis (algemeen) .............................................................................................................03 340 00 00
Leo Pleysierbibliotheek .................................................................................................................03 340 00 50
Cultuurdienst .............................................................................................................................03 340 00 52
Dienst toerisme ..........................................................................................................................03 340 00 52
Sportdienst................................................................................................................................03 340 00 54
Jeugddienst ...............................................................................................................................03 340 00 55
Kinderclub centrum......................................................................................................................03 340 00 56
Kinderclub Sint-Jozef....................................................................................................................0477 30 06 89
Recyclagepark ‘De Meiren’ .............................................................................................................03 340 00 88
NUTSVOORZIENINGEN
Telenet storingen ........................................................................................................................015 66 66 66
Proximus storingen ......................................................................................................................0800 22 800
Pidpa gratis klantenservicelijn (dag en nacht) ......................................................................................0800 90 300
Melden gasreuk ..........................................................................................................................0800 65 065
Melden defecte straatlampen, storingen elektriciteit en gas ....................................................................078 35 35 00
OPENBAAR VERVOER
De Lijn - algemene info .................................................................................................................070 22 02 00
NMBS – algemeen infonummer .........................................................................................................02 528 28 28
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NUTTIGE TELEFOONNUMMERS
WELZIJN
Sociale dienst.............................................................................................................................03 340 39 65
Woonzorgcentrum Prinsenhof ..........................................................................................................03 340 39 00
Assistentiewoningen Prinsenhof .......................................................................................................03 340 39 00
Woonzorgcentrum Den Brem ...........................................................................................................03 314 43 41
Onthaalouders Ferm Kinderopvang....................................................................................................070 24 60 41
Kind en Gezin.............................................................................................................................078 150 100
Parochie Sint-Willibrordus ..............................................................................................................03 314 61 00
Parochie Sint-Jozef ......................................................................................................................0471 06 31 18
GEZONDHEID
AZ Turnhout ...............................................................................................................................014 40 60 11
AZ Voorkempen Malle ...................................................................................................................03 380 20 11
Brandwondencentrum Antwerpen .....................................................................................................03 217 75 95
Rode Kruis Rijkevorsel ..................................................................................................................0477 995 991
Het Vlaamse Kruis .......................................................................................................................0475 25 01 24
AA Rijkevorsel ............................................................................................................................03 239 14 15
Antigifcentrum ...........................................................................................................................070 245 245
Awel........................................................................................................................................102
De Druglijn ................................................................................................................................078 15 10 20
Drughulp eerstelijn Turnhout ..........................................................................................................0473 84 38 75
Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen ....................................................................0800 13 550
JAC Hoogstraten .........................................................................................................................0474 34 41 51
Kankerinfo ................................................................................................................................0800 15 802
Tele-onthaal ..............................................................................................................................106
Zelfmoordlijn .............................................................................................................................1813
ZORGAANBOD WACHTDIENSTEN
Wachtdiensten dokters..................................................................................................................014 410 410
Wachtdiensten zelfstandige thuisverpleging ........................................................................................014 40 50 13
Wachtdiensten tandartsen..............................................................................................................0903 39 969
ANDERE DIENSTEN
Vlaamse Infolijn ..........................................................................................................................1700
B-Post (klantendienst)...................................................................................................................02 201 23 45
Card Stop..................................................................................................................................078 170 170
De Kringwinkel WEB .....................................................................................................................014 44 20 40
Controle belastingen – Brasschaat.....................................................................................................02 575 57 57
Wijk-werken ..............................................................................................................................0476 81 03 37
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OVER RIJKEVORSEL
Rijkevorsel is een landelijke gemeente in de Noorderkempen met meer
dan 12 000 inwoners. In de volksmond spreekt men van Veussel. Rijkevorsel heeft een totale oppervlakte van 4 678 ha 58 a 33 ca en bestaat uit
het centrum van Rijkevorsel, Sint-Jozef Rijkevorsel - de woonkern aan het
kanaal - en het pittoreske Achtel.
Onze gemeente wordt omgeven door verschillende natuurgebieden zoals
de Hees, de Vallei van de Bolkse Beek, de Pomp/Poelberg, de Volharding,
de Bonte Klepper, de Kievitsheide en het Ekstergoor. Aan de zuidkant doorkruist het kanaal Dessel-Schoten onze gemeente. Het is er aangenaam vertoeven en er zijn tal van mogelijkheden om te wandelen en te fietsen in
de omgeving.
Rijkevorsel mag trots zijn op een bruisend verenigingsleven voor jong en
oud, met heel wat culturele en sportieve activiteiten en bezienswaardigheden. Op de website van het lokaal bestuur en in het gemeentelijk infoblad 2310 kun je alle activiteiten ontdekken via de rubriek UiT in
Rijkevorsel. Je zal merken dat er heel wat leeft in Rijkevorsel!

van het Land van Hoogstraten. In 1358 werd Vorsel een tijdlang een zelfstandige heerlijkheid onder de heer Hendrik Van Cuyck. In 1370 verkreeg
Vorsel van hem voor eeuwig het recht om op de Plaetse - het dorpsplein markt te houden. De vijf oude gehuchten Houterle, Leemputten, Achterle,
Keirschot en Bolk in het noorden kregen toen voor eeuwen een dubbel statuut: voor geestelijke zaken bleven ze bij de parochie van Wortel en voor
wereldlijke zaken moesten hun inwoners naar Vorsel. Dit bleef zo tot in
het begin van de 19de eeuw.

Vorsel wordt Rijkevorsel

In het begin van de 15de eeuw kreeg Vorsel een nieuwe benaming: Rijkevorsel. Volgens sommigen kwam dat omdat Vorsel een zekere welstand
uitstraalde. Volgens anderen is het een eerbetoon aan Hendrik Van Cuyck.
De betekenis is dan: Vorsel van Rik. Een recente theorie geeft aan dat Vorsel afkomstig is van het Noorse woord Tilforsel wat aanvoer van water betekent. Het zou te maken hebben met de samenvloeiing van de
Salmmeirloop en de Kleine Mark op wandelafstand van de dorpskern.
Het oudste gebouw in Rijkevorsel staat in Achtel. De Kapel van O.-L.-Vrouw
van Zeven Weeën dateert minstens van 1475. In het begin van de 16de eeuw
was Rijkevorsel welvarend genoeg om een machtige kerktoren te bouwen.
Zeker twintig jaar werd er met tussenpozen aan gebouwd.
Vanaf 1568 had Rijkevorsel het zwaar te verduren tijdens de 80-jarige oorlog.
Geregeld kwamen vreemde troepen langs die een zware last voor de bevolking betekenden. De inwoners kreunden onder het oorlogsgeweld en besmettelijke ziekten. Velen namen de vlucht naar Nederland en sommigen keerden
nooit meer weer. Alleen tijdens het Twaalfjarig Bestand waren er tekenen
van heropbouw.
In de 18de eeuw breidde de bevolking uit en vonden nieuwe ontginningen
plaats: de Hees, in barokke stijl aangelegd in 1754, is nu privaat bezit maar
verschafte toen aan heel wat mensen werk. Het domein werd gebruikt als
jachtgebied en opbrengsteigendom voor de Hertogen van Salm-Salm.

Ontstaan Sint-Jozef Rijkevorsel

GESCHIEDENIS
Archeologische vondsten wijzen erop dat het grondgebied van onze gemeente reeds lange tijd bewoond werd. Zo getuigen recente vondsten aan
de Wilgenstraat van menselijke aanwezigheid in de late Steentijd, de
Brons- en IJzertijd en de Romeinse tijd.
Een grote begraafplaats met lijkverbranding (urnenveld) op de Helhoekheide verraadt wellicht een eerste nederzetting al van voor het begin van
onze jaartelling.

Het graven van een kanaal in ons agrarische dorp bracht vanaf 1865 een
grote verandering teweeg. Rijkevorsel werd een industriegemeente en er
ontstond vanaf 1906 in de heide een geheel nieuwe parochie: Sint-Jozef.
Naast de steenbakkerijen en cementfabriek langs het kanaal waren er ook
veel inwoners – zowel in Sint-Jozef als in het centrum - tewerkgesteld in
de sigarennijverheid en de talrijke diamantslijperijen.
Met dank aan de Heemkundige Kring Rijkevorsel vzw.
Wil je meer weten over de geschiedenis van Rijkevorsel? Een bezoek aan
het Gemeentelijk Heemkundig museum laat je kennismaken met heel wat
boeiende facetten uit het verleden van ons dorp. Meer info over het museum vind je in de rubriek Vrije Tijd (p. 54-55).

In de Middeleeuwen ontstond geleidelijk een dorp rond een driehoekig
plein. Later kwamen er afgelegen gehuchten bij. Vorsel was toen een deel

www.rijkevorsel.be
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OVER RIJKEVORSEL
SYMBOLEN VAN RIJKEVORSEL
Wapenschild en vlag

Bij koninklijk besluit van 30 juli 1913 verkreeg de gemeente Rijkevorsel op haar aanvraag volgend wapen: ‘van keel gekoust van
zilver, het keel beladen met drie zilveren
ruiten en op het zilver de letters R.V. van
keel’. Het wapenschild zou afkomstig kunnen zijn van het familiewapen van de Lalaing, graven van Hoogstraten, die een
wapen voerden ‘met een veld van keel beladen met tien ruiten’.
De huidige vlag van de gemeente Rijkevorsel
dateert van een veel recentere datum. Bij Ministerieel Besluit van 5 november 1984 verkreeg de gemeente volgende vlag: ‘rood, gekoust van wit, met
op het rood drie witte ruiten’.

EREBURGERS
De gemeenteraad kan inwoners die hebben bijgedragen tot de bekendheid
en uitstraling van de naam en faam van Rijkevorsel voordragen om ereburger van Rijkevorsel te worden.
In het verleden werden volgende personen reeds gehuldigd als ereburger
van de gemeente Rijkevorsel:
● Schrijvers Aster Berkhof (†) en Leo Pleysier
● Britse oorlogsveteranen Dick Henry (†) en Wilf Jackson (†)
● Plaatselijke oorlogsveteranen Jan Peeters (†), Frans Roelen (†), Karel
Van Den Langenbergh (†) en Jos Cleymans (†)
● Richard Celis, voor zijn bijdrage tot de bekendheid en uitstraling van
de naam en de faam van de Vlaamse Gemeenschap
● Kunstenaar Luk Van Soom
● Paul Stoffels, industrieel, medicus en viroloog

Logo

Sinds het voorjaar van 2015 communiceert het lokaal bestuur Rijkevorsel
met een eigentijds logo, een logo dat de identiteit van de gemeente belichaamt. In de zoektocht naar een logo werd teruggegrepen naar de geschiedenis van Rijkevorsel en haar symbolen, voornamelijk het wapenschild en
de vlag van Rijkevorsel. De vorm van een driehoek met ruiten en de rode en
witte kleuren vormen hierin herkenbare elementen. In het logo komen deze
elementen ook terug, zij het in een aangepaste versie. De driehoek oogt dynamischer en de felrode kleur is aangepast naar een aangenaam donkerrood
dat warmte en gemoedelijkheid uitstraalt.

© Dirk Geets
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BESTUUR
De bestuursmeerderheid in Rijkevorsel bestaat uit een coalitie van de partijen N-VA en CD&V. In de oppositie zetelen Gemeentebelangen, ProVeussel
en een aantal onafhankelijke raadsleden. De huidige legislatuur is gestart in 2019 en loopt tot en met 2024.
Alle officiële briefwisseling dient te gebeuren via het algemene correspondentieadres:
Lokaal bestuur Rijkevorsel
t.a.v. het college van burgemeester en schepenen
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
Of stuur een e-mail naar het algemeen e-mailadres:
info@rijkevorsel.be

COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPENEN / VAST BUREAU
Het schepencollege en het vast bureau zijn de uitvoerende politieke organen binnen het lokaal bestuur. Zij staan in voor het dagelijks bestuur van de
gemeente en het OCMW, evenals de voorbereiding en de uitvoering van de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn.
De samenstelling van het college en het vast bureau is hetzelfde: in totaal zijn er zes leden in Rijkevorsel. Wekelijks vergaderen ze achter gesloten
deuren.
De burgemeester zit de vergaderingen van het schepencollege en het vast bureau voor. De burgemeester is onder meer verantwoordelijk voor de openbare veiligheid in de gemeente en kan hierover - indien nodig - alleen beslissingen nemen.

www.rijkevorsel.be
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BESTUUR
Voor een persoonlijke afspraak met de burgemeester of één van de schepenen kun je contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Samenstelling 2019-2024
Dorien Cuylaerts (N-VA)
burgemeester

Nathalie Cuylaerts (N-VA)
derde schepen

beleidsdomeinen
veiligheid, politie, brandweer, burgerlijke stand,
gezondheid en derde leeftijd

beleidsdomeinen
lokale economie, middenstand, kinderopvang,
kind en gezin, ontwikkelingssamenwerking, gelijke kansen en jeugd

contactgegevens
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00
burgemeester@rijkevorsel.be

Bob Van den Eijnden (CD&V)
eerste schepen

Nathalie Stoffelen (N-VA)
vierde schepen

beleidsdomeinen
omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), openbare werken, land- en tuinbouw en huisvestingwonen

beleidsdomeinen
sport, personeel, onderwijs, toerisme, Europese
aangelegenheden en dierenwelzijn

contactgegevens
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00
bob.van.den.eijnden@rijkevorsel.be

contactgegevens
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
0497 50 98 05
nathalie.stoffelen@rijkevorsel.be

Karl Geens (N-VA)
tweede schepen

Bert Vangenechten (N-VA)
vijfde schepen

beleidsdomeinen
cultuur, bibliotheek, erfgoed, mobiliteit, communicatie, financiën-begroting, feestelijkheden en
erediensten

beleidsdomeinen
voorzitter bijzonder comité sociale dienst, sociale zaken, tewerkstelling, informatica en energie

contactgegevens
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
0473 80 56 98
karl.geens@rijkevorsel.be
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contactgegevens
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
0496 50 10 80
nathalie.cuylaerts@rijkevorsel.be

contactgegevens
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
0497 92 19 01
bert.vangenechten@rijkevorsel.be
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BESTUUR
GEMEENTERAAD / RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn regelen respectievelijk alle aangelegenheden die van gemeentelijk belang zijn of die aan
het OCMW zijn toevertrouwd.
Om de zes jaar worden gemeenteraadsverkiezingen georganiseerd. Op basis van de resultaten worden de raden samengesteld. Beide raden bestaan uit
dezelfde leden, 21 in totaal.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn vergaderen in principe één keer per maand om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis, behalve in de maand juli. De data van de zittingen vind je terug op de website van het lokaal bestuur, in het infoblad 2310 en op de elektronische
informatieborden.
De zittingen zijn openbaar: iedere geïnteresseerde burger kan deze dus bijwonen. Privacygevoelige materies worden steeds in geheime zitting behandeld. De besluiten van de raadszittingen zijn voor iedere burger toegankelijk en kunnen op aanvraag worden ingezien op het secretariaat van het gemeentehuis. In het informatieblad 2310 en op de website www.rijkevorsel.be/bestuur kun je een korte samenvatting van de raadszittingen raadplegen.

Samenstelling 2019-2024
In Rijkevorsel bestaan beide raden uit 21 leden: de burgemeester, vijf schepenen en vijftien raadsleden. Naast de leden van het college en het vast
bureau (zie pagina 9) zetelen volgende raadsleden:
Stefan Maes
raadslid N-VA

Peter Janssens
raadslid N-VA

Zoë Wouters
raadslid N-VA

Jürgen Van Leuven
raadslid N-VA

Kevin Druyts
raadslid N-VA

Sabine Fransen
raadslid N-VA

www.rijkevorsel.be
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BESTUUR
Wim De Visscher
raadslid CD&V
voorzitter 2019-2022

Aline Maes
raadslid ProVeussel

Lieven Van Nyen
raadslid CD&V
voorzitter 2023-2024

Lut Backx
raadslid (onafhankelijke)

Jack Jacobs
raadslid Gemeentebelangen

Bart Van De Mierop
raadslid (onafhankelijke)

Jeroen Ooms
raadslid Gemeentebelangen

Danny Eelen
raadslid (onafhankelijke)

Diede Van Dun
raadslid ProVeussel
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BESTUUR
BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is het vergaderorgaan van het
OCMW dat zich buigt over de individuele maatschappelijke dienstverlening. Het comité neemt o.a. beslissingen over:
● de algemene maatschappelijke dienstverlening
● het recht op maatschappelijke integratie (leefloon)
● initiatieven rond tewerkstelling
● de terugvordering van financiële hulpverlening
● de wettelijke organisatie van voogdij over minderjarige kinderen
Daarnaast geeft het comité ook advies aan andere raden.

Samenstelling 2019-2024
Het bijzonder comité voor de sociale dienst (BCSD) van Rijkevorsel bestaat uit zeven leden:
Bert Vangenechten
lid BCSD N-VA
voorzitter

Jürgen Van Leuven
lid BCSD N-VA

Stefan Maes
lid BCSD N-VA

Hilde Janssen
lid BCSD CD&V

Zoë Wouters
lid BCSD N-VA

Rud Vervoort
lid BCSD ProVeussel

www.rijkevorsel.be

Danny Eelen
lid BCSD (onafhankelijke)
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BESTUUR
GEMEENTELIJK BELEID

COMMUNICATIE EN INSPRAAK

Het gemeentelijk beleid wordt gevoerd aan de hand van een strategisch
en financieel meerjarenplan. De diensten van het lokaal bestuur zorgen
voor de beleidsvoorbereiding en de beleidsuitvoering ervan. Het meerjarenplan en de jaarrekeningen zijn terug te vinden op de website van het
lokaal bestuur: www.rijkevorsel.be/beleidsrapporten.

Infoblad 2310

Alle belasting-, retributie-, subsidie- en andere gemeentelijke reglementen staan ook op de website: www.rijkevorsel.be/reglementen.

We hopen bovendien dat het infoblad het sociale en culturele leven in Rijkevorsel mee stimuleert, toegankelijker en levendiger maakt. Verenigingen en organisaties kunnen hun activiteiten ingeven in de UiTdatabank.
Mits goedkeuring worden de evenementen mee opgenomen in de rubriek
UiT in Rijkevorsel.

Een afspraak maken

De administratieve diensten van het lokaal bestuur werken op afspraak.
Een afspraak maken kan eenvoudig via het online afsprakensysteem. Hiervoor surf je naar de website www.rijkevorsel.be/afspraak of open de
2310-app op jouw smartphone.
Ook telefonisch kun je tijdens de openingsuren een afspraak maken via
onderstaande contactgegevens:
● gemeentehuis: 03 340 00 00
● sociale dienst OCMW: 03 340 39 65
● vrijetijdsdiensten: 03 340 00 53
De onthaalbalies in het gemeentehuis, bij de sociale dienst en de dienst
vrije tijd blijven bereikbaar tijdens de openingsuren. Je kunt bij deze
diensten ook terecht zonder afspraak.

E-loket

‘Den 2310’ is het informatieblad van Rijkevorsel. Alle gezinnen van Rijkevorsel ontvangen het gratis maandblad in hun brievenbus. Met de 2310 wil
het bestuur haar inwoners met vaste regelmaat op de hoogte houden van
belangrijke beslissingen en gebeurtenissen.

Het college van burgemeester en schepenen is de verantwoordelijke uitgever van het gemeentelijk infoblad.
www.rijkevorsel.be/2310

Website

De website www.rijkevorsel.be bundelt alle info over de diensten die het
lokaal bestuur aanbiedt. Je kunt per onderwerp zoeken of de zoekbalk
bovenaan gebruiken. Hier vind je ook het e-loket terug en kun je eenvoudig een afspraak maken via de afsprakenmodule.
www.rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/e-loket
www.rijkevorsel.be/afspraak

Communiceren met de overheid was nog nooit zo eenvoudig. Met je eID
en een paar muisklikken krijg je toegang tot je persoonlijke dossiers, kun
je attesten en een nieuwe pincode aanvragen en zelfs een verhuis- of huwelijksdatum doorgeven. Je kunt er altijd online terecht, wanneer het
jou het best past. Zeer gebruiksvriendelijk en bovendien bespaar je zo
een rit naar het gemeentehuis.

Infovergaderingen Rijkevorsel Informeert

De digitale diensten staan in het e-loket gesorteerd per thema. Dankzij
deze thema's kom je snel terecht bij het document dat je nodig hebt. De
thema’s die beschikbaar zijn:
● bevolking / burgerlijke stand / financiën en belastingen / lokale economie / mobiliteit en technische dienst / omgeving (ruimtelijke ordening en milieu) / veiligheid / vrije tijd, BKO en evenementen /
welzijn / communicatie

www.rijkevorsel.be/rijkevorselinformeert

Met een overzichtelijke tabel zie je meteen op welke wijze je een attest
of document kunt aanvragen. Zo zijn er online aanvragen mogelijk met of
zonder e-ID, kun je pdf-versies van bepaalde documenten downloaden of
klik je op een link als je simpelweg meer informatie wil verkrijgen over
het onderwerp.
www.rijkevorsel.be/eloket

www.rijkevorsel.be/bekendmakingen

Jaarlijks organiseert het lokaal bestuur onder de noemer ‘Rijkevorsel Informeert’ infovergaderingen voor de inwoners van Rijkevorsel. De plannen
en projecten van het bestuur worden er toegelicht. Bovendien krijg je de
gelegenheid om samen met de leden van het schepencollege na te denken
over de toekomst van Rijkevorsel.

Bekendmakingen

Het lokaal bestuur is wettelijk verplicht om informatie over bepaalde dossiers bekend te maken. Dit is o.a. het geval voor openbare onderzoeken,
bekendmakingen van omgevingsvergunningen of verslagen van de gemeentelijke raden.

Wil je iets melden?

Zit je met een probleem waarbij het lokaal bestuur jou kan helpen? Heb
je iets te melden? Of heb je een suggestie om bepaalde zaken te verbeteren in onze gemeente? … Laat het ons weten via het meldingsformulier.
De gemeentelijke diensten doen vervolgens het nodige om jouw melding
te behandelen. Het meldingsformulier vind je zowel terug in de 2310 en
op de website. Of laat ons iets weten via de 2310-app (zie pagina 14).
www.rijkevorsel.be/meldingen

www.rijkevorsel.be
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2310: NIET ZOMAAR EEN POSTCODE!
De cijfercombinatie 2310 vormt al een tijdje de titel van het informatieblad van Rijkevorsel dat elke inwoner maandelijks in de bus of op de website terugvindt.
Sinds 2019 is er ook een Rijkevorselse feestdag geboren: jaarlijks vieren
we met het lokaal bestuur op 23 oktober (23/10) de 2310-dag. Op deze
dag vinden er tal van activiteiten plaats, waarbij we alle inwoners uitnodigen om deel te nemen.
Daarnaast is de 2310 ook fysiek aanwezig in het dorpsbeeld. Op de rotonde
aan de kerk in het centrum blinken drie 2310-constructies in cortenstaal.

Volg jij 2310 Rijkevorsel al op sociale media?

Wil jij op de hoogte blijven van het laatste nieuws van het lokaal bestuur
van Rijkevorsel? Volg dan zeker onze Facebook- en Instagrampagina ‘2310
Rijkevorsel’. Met de pagina’s willen we je informeren over de diensten en
activiteiten die het lokaal bestuur aanbiedt.
www.facebook.com/2310rijkevorsel
www.instagram.com/2310rijkevorsel
Ook de vrijetijdsdiensten beschikken over hun eigen sociale mediakanalen. Zo licht ‘Beleef Rijkevorsel’ je in over alles wat met vrije tijd te
maken heeft. Met ‘Kind in Rijkevorsel’ ben je op de hoogte over wat we
allemaal organiseren voor kinderen. En ‘Bibliotheek Rijkevorsel’ is de pagina die je informeert over het reilen en zeilen van de bibliotheek.
www.facebook.com/kindinrijkevorsel
www.facebook.com/beleefrijkevorsel
www.facebook.com/bibliotheekrijkevorsel

#2310rijkevorsel

Heb je een mooie foto genomen in Rijkevorsel en wil je deze posten op
sociale media? Tag deze dan met de hashtag #2310rijkevorsel. Op die manier verzamelen we alle fraaie beelden van onze gemeente. Door je foto
te taggen met #2310rijkevorsel ga je ermee akkoord dat we je foto('s)
mogen gebruiken in onze communicatie. Wie weet prijkt jouw foto binnenkort wel op onze Instagrampagina of in het informatieblad 2310!

2310-app

Heb jij de 2310-app al gedownload op jouw smartphone? Zeker doen, want
dankzij deze gemeentelijke app blijf je op de hoogte van nieuwsberichten
van het lokaal bestuur, ontvang je info over activiteiten in Rijkevorsel of
over wegenwerken in jouw straat. Meldingen over het openbaar domein,
zoals losliggende stoeptegels, beschadigd straatmeubilair, ... kun je op eenvoudige wijze via de app melden aan de gemeente. Naast de diensten van
het lokaal bestuur bundelt de app ook informatie over handelaars, horeca,
bedrijven, verenigingen, zorgverstrekkers en andere organisaties.
www.rijkevorsel.be/2310app

14

Infogids Rijkevorsel 2022

BESTUUR
GEMEENTEHUIS
De diensten van het lokaal bestuur zijn verspreid over verschillende locaties in Rijkevorsel: het gemeentehuis, de kinderopvang in het centrum en
in Sint-Jozef, het gemeentemagazijn, het recyclagepark, de Leo Pleysierbibliotheek, de sociale dienst, het woonzorgcentrum en de assistentiewoningen Prinsenhof.
Weet je niet precies bij welke dienst je moet zijn? Neem dan contact op
met de dienst onthaal in het gemeentehuis:
03 340 00 00 - info@rijkevorsel.be.
Openingsuren gemeentehuis (Molenstraat 5)
maandag:
09.00 - 12.00 uur 15.30 - 19.30 uur
dinsdag:
09.00 - 12.00 uur
woensdag:
09.00 - 12.00 uur 13.00 - 15.30 uur
donderdag:
09.00 - 12.00 uur
vrijdag:
09.00 - 12.00 uur
Sluitingsdagen van de gemeentelijke diensten worden steeds van tevoren
aangekondigd in het informatieblad 2310, op de website en op de elektronische informatieborden. Een overzicht van de openingsuren en van
alle sluitingsdagen vind je op:
www.rijkevorsel.be/openingsuren
www.rijkevorsel.be/sluitingsdagen

Dienst onthaal

De medewerkers van de dienst onthaal maken de bezoekers die een afspraak hebben wegwijs in het gemeentehuis. Daarnaast ontvangen ze de
inkomende telefonische oproepen en e-mails.
Ze
●
●
●
●
●

staan verder ook in voor o.a.:
de verkoop van PMD- en GFT-zakken
het opladen van recyclageparkkaarten
de verkoop van toeristische brochures
de verkoop van cadeaubonnen, geschenkboxen en Veusseltjes
de publicatie van activiteiten op de elektronische informatieborden

Bij de dienst onthaal kun je terecht zonder dat je hiervoor een afspraak
moet maken.
Dienst onthaal
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel 03 340 00 00

INTERNE DIENSTEN IN HET GEMEENTEHUIS
Algemeen directeur

De algemeen directeur heeft de algemene leiding over de diensten van het
lokaal bestuur. Hij staat aan het hoofd van het personeel en is verantwoordelijk voor de voorbereiding van de dossiers bestemd voor de verschillende
bestuursorganen. Hij woont de vergaderingen bij en stelt de notulen (het
verslag) ervan op.
Algemeen directeur
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 00 - algemeendirecteur@rijkevorsel.be

Dienst communicatie

De dienst communicatie is verantwoordelijk voor het communicatiebeleid
van het lokaal bestuur. De dienst informeert de bevolking over de beslissingen van het bestuur en de dienstverlening vanuit de gemeente.
Concreet staat de dienst communicatie in voor:
• het gemeentelijk informatieblad 2310 en ‘UiT in Rijkevorsel’
• de website en de sociale mediakanalen van het lokaal bestuur
• de 2310-app
• het verzorgen van de contacten met de pers
• het bewaken van de huisstijl
• het communicatieluik van de noodplanning
• de organisatie van de vergaderingen ‘Rijkevorsel Informeert’
• diverse communicatiecampagnes
De dienst communicatie is ook verantwoordelijk voor de interne communicatie binnen de organisatie. Niet alleen de communicatie binnen de
diensten maar ook tussen de diensten onderling en met de mandatarissen
dient vanzelfsprekend te zijn. Een goede communicatie moet ervoor zorgen dat alle personeelsleden op de hoogte zijn van de gang van zaken,
zich betrokken voelen, gemotiveerd zijn, vlotter werken en kennis hebben
van de organisatie.
Dienst communicatie
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 10 - communicatie@rijkevorsel.be

Dienst financiën

De financiële dienst wordt geleid door de financieel directeur. Deze dienst
verricht essentiële taken in de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van het financiële beleid van de gemeente en het OCMW.
De hoofdopdracht is het voeren van de boekhouding van het lokaal bestuur. De cluster zorgt voor ondersteuning voor de andere diensten van
het lokaal bestuur en voor een goed verloop van de inkomende en uitgaande financiële stromen. Zo staat de dienst onder andere in voor de betaling van de facturen, de uitbetaling van subsidies en voor de inning van
retributies en belastingen.
De financieel directeur staat in voor de financiële beleidsadvisering, de
financiële analyse en voor het tot stand komen van de meerjarenplanning.

www.rijkevorsel.be
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De financieel directeur doet een krediet- en wetmatigheidscontrole op de
beslissingen van de gemeente met een financiële impact.

De overige diensten vind je terug in deze rubrieken:

Financiële dienst
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 04 - financien@rijkevorsel.be

Leven en Welzijn
Dienst burgerzaken, sociale dienst, ouderenzorg en
buitenschoolse kinderopvang

Dienst informatica

Veiligheid en Samenleving
Dienst veiligheid & noodplanning en dienst mobiliteit &
verkeersveiligheid

De dienst informatica is voornamelijk een ondersteunende dienst binnen
het lokaal bestuur. De dienst staat in voor:
• de ondersteuning van personeelsleden en externen op vlak van informatica
• de aankoop en het onderhoud van software en hardware (servers,
computers, printers, ...)
• de telefonie (telefoonlijnen, gsm, telefooncentrales, ...)
• dataverbindingen (internet, netwerk, glasvezel tussen gebouwen, ...)
Dienst informatica
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 17 - informatica@rijkevorsel.be

Dienst personeel

Bouwen en Wonen
Dienst omgeving (ruimtelijke ordening en milieu), dienst
duurzaamheid, technische dienst en het recyclagepark
Werken en Ondernemen
Dienst lokale economie en dienst personeel
Vrije Tijd
Bibliotheek, cultuur-, jeugd- en sportdienst, toerisme en
het evenementenloket

De personeelsdienst beheert de personeelsdossiers van de medewerkers
van alle diensten van het lokaal bestuur. De dienst ondersteunt de algemeen directeur en de clusterhoofden in het dagelijks personeelsbeheer.
Zij zorgt ook voor de aanwervingsprocedures, het onthaal van nieuwe
werknemers, de verloning, de verlofregeling, …
Openstaande vacatures worden gepubliceerd op de website en in de 2310.
Als je ervoor kiest om een sollicitatiebrief persoonlijk af te leveren, kan
dit bij de dienst personeel.
Dienst personeel
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 14 - 03 340 00 13 - job@rijkevorsel.be

Dienst secretariaat

De dienst secretariaat ondersteunt de algemeen directeur in zijn coördinerende functie en houdt zich bezig met een divers en uitgebreid takenpakket. De belangrijkste taak hierin is de assistentie bij de voorbereiding,
de verslaggeving van en de gevolggeving aan de politieke vergaderingen
binnen de gemeente.
Dienst secretariaat
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 11 - 03 340 00 12 - secretariaat@rijkevorsel.be

Facilitair beheer

De dienst facilitair beheer werkt proactief en ondersteunend naar de gehele organisatie van het lokaal bestuur Rijkevorsel. Dit doen ze vanuit het
perspectief van een goed beheer van de facilitaire middelen.
Facilitair beheer
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 06 - 03 340 00 78 - facilitairbeheer@rijkevorsel.be
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LEVEN EN WELZIJN
BEVOLKING
Dienst burgerzaken

KINDEROPVANG EN OPVOEDING
Buitenschoolse Kinderopvang (Kinderclub)

De dienst burgerzaken is een samensmelting van de vroegere diensten bevolking en burgerlijke stand. Het is de drukst bezochte dienst in het gemeentehuis omdat inwoners er allerlei zaken uit het dagelijkse leven in
orde moeten brengen.
De dienst burgerlijke stand legt zich vooral toe op de levensloop van de
inwoners van Rijkevorsel. Hier kun je terecht voor alle praktische zaken
en persoonsgebonden administratie rond wettelijk samenwonen, een huwelijk, een echtscheiding, een laatste wilsbeschikking, een overlijden, ...
De dienst bevolking houdt alle bevolkings- en vreemdelingengegevens bij,
staat in voor de verkiezingen en kan jou een uittreksel uit het strafregister
bezorgen. Je kunt hier verder nog terecht voor een rijbewijs, een adreswijziging, een identiteitskaart, een reispas, een uittreksel uit het bevolkingsregister zoals een bewijs van gezinssamenstelling, van woonst, van
leven, een reistoelating voor een minderjarige, …
Mensen met andere nationaliteiten die in Rijkevorsel komen wonen of werken, worden begeleid door de dienst vreemdelingenzaken.
Heel wat producten van de dienst burgerzaken vind je ondertussen terug
op het e-loket. Na de aanvraag ontvang je het document vaak onmiddellijk
in jouw mailbox. Zo bespaar je een tripje naar het gemeentehuis. De
dienst burgerzaken werkt voor alle dienstverlening op afspraak.
Dienst burgerzaken
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 30 - burgerzaken@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/eloket
www.rijkevorsel.be/afspraak

Archiefbank

Het lokaal bestuur beschikt over een eigen online archiefbank, de centrale
plaats voor stamboomonderzoek. De archiefbank laat toe om gegevens
van (voormalige) inwoners van Rijkevorsel op te zoeken, te consulteren,
op te slaan in je eigen dossier of af te drukken.
archiefbank.rijkevorsel.be

Fotocabine

Moet je in het gemeentehuis zijn voor een identiteitskaart, reispas of rijbewijs en heb je nog pasfoto’s nodig? Dan kun je terecht in de fotocabine in de
inkomhal van het gemeentehuis. Voor € 8 krijg je een set van zes pasfoto’s.
Betalen kan zowel met cash geld (briefjes en munten) als met bancontact.
Het toestel toont je stap voor stap wat je moet doen om een foto te
nemen volgens de vereiste normen. De cabine is rolstoelvriendelijk. Voor
baby’s en kinderen tot drie jaar raden we het gebruik af omdat het voor
hen moeilijker is om recht in de lens te kijken en niet te lachen. Hiervoor
kun je best langsgaan bij een professionele fotograaf.
www.rijkevorsel.be/fotocabine

www.rijkevorsel.be

De Kinderclub organiseert vanuit de gemeente de buitenschoolse kinderopvang en is erkend door Kind en Gezin. De Kinderclub biedt opvang aan
kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Rijkevorsel wonen of les volgen in een
Rijkevorselse school. De opvang betekent vrije tijd voor kinderen, het accent ligt op spelen. De sociale ontwikkeling wordt bevorderd. De kinderen
kiezen met wie en wat ze spelen en dit alles in een huiselijke sfeer. Ze
kunnen spelen met aangepast speelgoed, binnen of buiten, rustig of actief, spontaan of voorbereid, naar de keuze van het kind. Wij streven ernaar dat je kind zich geborgen voelt bij een vaste groep begeleid(st)ers
die de kinderen warm onthaalt en ondersteunt.
Wanneer je kind voor de eerste keer naar de Kinderclub komt, is het nodig
om vooraf een afspraak te maken met de coördinator. Zij zal je een rondleiding en algemene informatie over de werking geven. Ook de praktische afspraken worden besproken en het huishoudelijk reglement wordt overlopen.
De opvang wordt voor- en naschools georganiseerd op twee locaties, in
het centrum van Rijkevorsel en in Sint-Jozef Rijkevorsel. De opvang in de
Kinderclub start vanaf 6.45 uur. De Kinderclub sluit haar deuren om 18.30
uur. Voor meer info over tarieven, inschrijvingen en sluitingsdagen van de
Kinderclub kun je terecht op www.rijkevorsel.be/kinderclub.
Kinderclub centrum (+ bureau)
Molenstraat 22 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 56 - kinderclub@rijkevorsel.be
Kinderclub Sint-Jozef
Pioenstraat 26 – 2310 Rijkevorsel
0477 30 06 89 - kinderclub@rijkevorsel.be
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Openingsuren Kinderclub Centrum en Sint-Jozef*
• 6.45 uur tot aanvang school
• einde school tot 18.30 uur
Op schoolvrije dagen en tijdens vakanties
• van 6.45 uur tot 18.30 uur

Alle (aanstaande) ouders met kinderen jonger dan drie jaar kunnen met
hun vragen over verzorging, voeding, veiligheid, opvoeding, gezondheid
en ontwikkeling terecht bij Kind en Gezin. Ook tijdens de zwangerschap
biedt Kind en Gezin uitgebreide informatie aan. Na de geboorte bezoekt
een regioverpleegkundige mama en kind.

* Collectieve sluiting in de week van 21 juli en tussen Kerstmis en Nieuwjaar.

Voor gratis preventief toezicht kunnen ouders terecht in het consultatiebureau. Je kunt hier langsgaan om je kind te laten wegen en meten. Wens
je een consultatie bij de dokter en/of verpleegkundige, dan dien je een
afspraak te maken.

Vakantieprogramma kinderclub

Tijdens de korte schoolvakanties voorzien we zowel in het centrum als in
Sint-Jozef binnen- en buitenactiviteiten. Het aanbod wordt afgestemd op
de diversiteit van de kinderen die aanwezig zijn.
Tijdens de vakanties gelden er andere openingsuren en tarieven. Samen
met de jeugddienst brengt de Kinderclub een vakantiefolder uit die verdeeld wordt via de Rijkevorselse scholen. In deze folder vind je alle informatie terug over de opvang in de Kinderclub en over de
Grabbelpasactiviteiten die de jeugddienst organiseert tijdens de korte
schoolvakanties.
In de grote vakantie werkt de Kinderclub samen met de speelpleinwerking
Kiekeboe. De folder met alle info over de vakantiewerking tijdens de
zomer wordt traditiegetrouw in mei verspreid.
Meer informatie over de Grabbelpas en de speelpleinwerking Kiekeboe
vind je in deze infogids onder de rubriek vrije tijd.

Consultatiebureau Kind en Gezin Rijkevorsel
Hoogstraatsesteenweg 19 – 2310 Rijkevorsel
078 150 100 (algemeen nummer)
www.kindengezin.be
Openingsuren consultatiebureau Kind en Gezin Rijkevorsel
dinsdag
16.00 – 19.30 uur
woensdag *
08.30 – 13.00 uur
* gesloten op de tweede en vijfde woensdag van de maand.

Kinderopvang tot en met 3 jaar

Ferm kinderopvang - dienst onthaalouders
070 24 60 41 - dvo.hoogstraten@samenferm.be
www.samenferm.be
Kinderdagverblijf ’t Bijenkorfje
Oostmalsesteenweg 331 - 2310 Rijkevorsel
03 295 77 95 - bijenkorf2310@gmail.com
www.bijenkorfje.be
Kinderdagverblijf Klein Duimpje
Dorp 27 - 2310 Rijkevorsel
0483 62 28 87 - klein-duimpje@outlook.be
www.kdvkleinduimpje.be
Kinderdagverblijf Pagaderke
Middelstede 56 - 2310 Rijkevorsel
03 501 88 84 - 0472 39 63 53 - info@pagaderke.be
www.pagaderke-rijkevorsel.be

Peuterspeelpunt

Wekelijks op woensdag - behalve tijdens de schoolvakanties - richt het lokaal bestuur een peuterspeelpunt in. Peuters van 0 tot 3 jaar en hun
(groot-/onthaal-)ouders zijn welkom op woensdag van 9.30 tot 11.30 uur.
Het peuterspeelpunt vindt afwisselend plaats in de Kinderclub in het centrum en de Kinderclub in Sint-Jozef.

Kind en Gezin

Kind en Gezin is een agentschap van de Vlaamse overheid. Het heeft de opdracht om actief bij te dragen tot het welzijn van jonge kinderen en hun gezinnen. Dit doen ze door de nodige dienstverlening te voorzien op de
beleidsvelden preventieve gezinsondersteuning, kinderopvang en adoptie.
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De peuters leren er samen met andere kinderen spelen en door het contact wordt de stap naar de kleuterschool (en eventueel de Kinderclub)
verkleind. Het is niet nodig om vooraf in te schrijven voor het peuterspeelpunt en deelname is volledig gratis. Je krijgt er van ons zelfs nog
een lekker tasje koffie of thee en een gezonde snack bovenop.
www.rijkevorsel.be/peuterspeelpunt
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Huis van het Kind

Het Huis van het Kind Rijkevorsel is een samenwerkingsverband tussen alle
lokale partners met een aanbod voor kinderen, jongeren en hun
ouders/opvoeders. In het Huis van het Kind kan iedereen terecht met vragen over opvoeding en gezin. Daarnaast worden er ook activiteiten en vormingen over opvoeding en opvoedingsondersteuning georganiseerd. De
coördinator van de Kinderclub leidt het project en is het aanspreekpunt.
Alle info over het Huis van het Kind Rijkevorsel, over de partners en het
lokale aanbod, is verzameld op één website.
Huis van het Kind Rijkevorsel
Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel
kinderclub@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/huisvanhetkind

Opvoedingspunt

Het lokaal bestuur biedt een opvoedingspunt aan in samenwerking met
OLO vzw. Iedereen die met opvoeden te maken heeft - ouders, maar ook
grootouders, tantes en nonkels, leerkrachten, hulpverleners, … - kan hier
terecht met kleine en grote vragen. De vzw biedt een luisterend oor, een
tweede stem, advies, meer informatie of net dat duwtje in de rug om
weer verder te kunnen. Want twijfels en vragen horen bij opvoeden.
De gesprekken zijn gratis en vinden plaats in het Huis van het Kind. Je
kunt telefonisch een afspraak maken of via e-mail.
Opvoedingspunt Rijkevorsel
Contactpersoon: Tinne Wilmssen
Huis van het Kind, Hoogstraatsesteenweg 19 - 2310 Rijkevorsel
0493 31 01 55 - opvoeding@rijkevorsel.be

Lokaal Overleg Kinderopvang en
Opvoedingsondersteuning

Het Lokaal Overleg Kinderopvang en Opvoedingsondersteuning is een gemeentelijke adviesraad. Het orgaan wil niet alleen het lokaal bestuur adviseren over het beleid rond kinderopvang en opvoedingsondersteuning, maar
ook en vooral een forum zijn waar alle betrokken actoren elkaar ontmoeten.
Voorzitter: Lutgarda Backx
Secretariaat: kinderclub@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/lokaaloverlegkinderopvang

Kinderoppasdienst Gezinsbond

De Gezinsbond biedt een oppasdienst aan waarvan je gebruik kunt maken
op avonden, weekenddagen en vakantiedagen. De babysitters zijn voornamelijk schoolgaande jongeren die reeds ervaring hebben met de opvang
van kinderen.
Gezinsbond Rijkevorsel
Christine Michielsen
Klaterstraat 6 – 2310 Rijkevorsel
03 314 38 44 - 0496 34 40 09 - gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com
www.facebook.com/RijkevorselGezinsbond

www.rijkevorsel.be

GEZONDHEID
Ziekenhuizen

Voor dringend ziekenvervoer neem je contact op via het noodnummer 112.
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
> Ingang via de Rubensstraat (route B20)
Uitzondering voor kinderen tot en met 14 jaar en patiënten gynaecologieverloskunde
Acute opvang van moeder en kind op campus Sint-Jozef
Steenweg op Merksplas 44 - 2300 Turnhout
> Volg de buitensignalisatie (route E26)
AZ Voorkempen Malle
Oude Liersebaan 4 - 2390 Malle
03 380 20 11 - azvoorkempen@emmaus.be
www.azvoorkempen.be
Dienst spoedgevallen
Oude Liersebaan 4 - 2390 Malle
> Vanuit de centrale inkomhal volg je de rode route SPOED.
> Met de wagen: de dienst spoedgevallen bevindt zich aan de achterzijde
van het ziekenhuis. Volg op de Oude Liersebaan de wegwijzer Spoedgevallen. Er is vlakbij parkeergelegenheid.
Brandwondencentrum Antwerpen
ZNA Stuivenberg Antwerpen
Lange Beeldekensstraat 267 - 2060 Antwerpen
03 217 75 95 - st.vebwc@zna.be
www.zna.be/brandwondencentrum

Wachtposten

Wachtdiensten huisartsen
De huisartsenwachtpost regio Turnhout kun je bereiken op het centraal oproepnummer 014 410 410. Er is 24 uur op 24 een huisarts aanwezig tijdens
het weekend van vrijdagavond 18.00 uur tot maandagmorgen 8.00 uur. Op
officiële feestdagen is dit vanaf 18.00 uur de avond voor de feestdag tot 8.00
uur de ochtend na de feestdag. De wachtpost werkt enkel op afspraak.
Campus Blairon 410 - 2300 Turnhout
014 410 410
www.wachtpost.be
Wachtdiensten apothekers
Bij apothekers van wacht kun je terecht van 9.00 tot 22.00 uur.
www.apotheek.be
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Wachtdiensten tandartsen
De Wachtdienst Algemeen Tandarts verzorgt in geheel Vlaanderen een
wachtdienst. Deze dienst is enkel toegankelijk voor dringende gevallen en
levert dus uitsluitend een noodbehandeling. De wachtdienst is beschikbaar
tijdens weekends en op feest- en brugdagen tussen 9.00 en 18.00 uur.

Medische hulpverlening

0903 39969 (€ 1,50 per minuut)
www.tandarts.be/wachtdienst

Het Vlaamse Kruis vzw - afdeling Turnhout
Jacob Smitsstraat 29 – 2300 Turnhout
0475 25 01 24 (administratie) – turnhout@hvk.be
turnhout.hvk.be

Mutualiteiten – ziekenfondsen
Christelijke Mutualiteit Rijkevorsel
Dorp 36 – 2310 Rijkevorsel
03 221 93 39 - antwerpen@cm.be
www.cm.be

De Voorzorg Rijkevorsel
Sint-Luciestraat 27 - 2310 Rijkevorsel
03 285 44 44 - kempenland@devoorzorg.be
www.devoorzorg.be
Helan ziekenfonds Rijkevorsel
Essenweg 12 - 2310 Rijkevorsel
03 287 88 59 - www.helan.be
Liberale Mutualiteit Plus Turnhout
Victoriestraat 30 - 2300 Turnhout
014 41 70 99 - turnhout@LMPlus.be
www.lm-ml.be
Vlaams Neutraal Ziekenfonds
Dorp 21 – 2310 Rijkevorsel (postbus)
Kasteelplein 10/1 - 2300 Turnhout (kantoor)
014 41 43 93 - afspraak@vnz.be
www.vnz.be

Rode Kruis - afdeling Rijkevorsel
Bochtenstraat 29 - 2310 Rijkevorsel
0477 99 59 91 – info@rijkevorsel.rodekruis.be
rijkevorsel.rodekruis.be

AED-toestellen in Rijkevorsel

Rijkevorsel is een ‘hartveilige gemeente’. Op vijf locaties in Rijkevorsel
werden AED-toestellen geplaatst:
1. Gemeenschapscentrum Sint-Jozef
2. Lokalen Chiro Sint-Jozef
3. Jeugdlokalen sport- en recreatiezone Sonsheide
4. Oude Pastorij aan het dorpsplein
5. Kleedkamers gemeentelijk sportveld Bavelstraat
Op termijn zullen er nog enkele AED-toestellen geplaatst worden in Rijkevorsel. Voor inwoners en verenigingen worden op regelmatige basis opleidingen
ingericht om de AED-toestellen te gebruiken.
www.rijkevorsel.be/aed

Algemene Welzijnszorg

1712 - hulplijn voor vragen over geweld, misbruik en
kindermishandeling
1712
1712.be
AA Rijkevorsel
Molenstraat 40 – 2310 Rijkevorsel
0477 77 98 45
03 239 14 15 (algemeen dienstbureau)
info@aavlaanderen.org
aavlaanderen.org
Antigifcentrum
070 245 245 (gratis nummer)
02 264 96 30 (normaal tarief)
info@poisoncentre.be
www.antigifcentrum.be
Bewegen op Verwijzing
BOV-coach Beate Hofkens
0497 76 48 12 - rijkevorsel@bewegenopverwijzing.be
www.bewegenopverwijzing.be
CAW De Kempen (Centrum Algemeen Welzijnswerk)
Hofkwartier 23 - 2200 Herentals
0800 13 500 - onthaal@cawdekempen.be
www.caw.be
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Diabetes infolijn
0800 96 333 - infolijn@diabetes.be
www.diabetes.be
Drughulp eerstelijn Turnhout
Stationstraat 80-83 - 2300 Turnhout
0473 84 38 75 - 0471 70 38 89
drughulp.turnhout@cawdekempen.be
www.caw.be/locaties/drughulp-eerstelijn-turnhout

Verslavingskoepel
Contactpunt verslaving Rijkevorsel
rijkevorsel@verslavingskoepel.be
www.verslavingskoepel.be
Welzijnsonthaal Turnhout
Stationstraat 80 - 2300 Turnhout
014 47 11 00 - info@welzijnsonthaal.be
welzijnsonthaal.be

De Druglijn
078 15 10 20
www.druglijn.be

Zelfmoordlijn
1813 - mail@zelfmoordlijn.be
Zelfmoord1813.be

Eerstelijnszone Kempenland (ELZ)
info@elzkempenland.be
www.elzkempenland.be

Hulpverlening specifiek gericht op jongeren

Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen
0800 13 550 (meldpunt)
www.favv-afsca.be
Griepvaccinatie
laatjevaccineren.be
Kankerinfo
0800 15 802
www.kanker.be
Kindermishandeling - Vertrouwenscentrum
Koningin Astridlaan 54 – 2300 Turnhout
014 42 22 03 (antenne Turnhout)
info@vkturnhout.be
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be
Logo Kempen
Stationstraat 60 - 2300 Turnhout
014 44 08 34 - info@logokempen.be
logokempen.be
Sensoa - Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid
03 238 68 68
www.sensoa.be
Tabakstop
0800 111 00
tabakstop.be
Tandem - Expertisecentrum Dementie
Prins Boudewijnlaan 9, bus 1 - 2300 Turnhout
014 47 83 71 - tandem@dementie.be
dementie.be/tandem
Tele-onthaal
106
www.tele-onthaal.be

www.rijkevorsel.be

Arktos
Move it Rijkevorsel: 0472 51 46 12
Leopoldstraat 28 - 2300 Turnhout
03 202 30 00 - antwerpen@arktos.be
www.arktos.be

Awel
102 (bereikbaar van 16.00 tot 22.00 uur, op woensdag en zaterdag vanaf
14.00 uur)
brievenbus@awel.be
www.awel.be (chat)
Child Focus
116 000 (gratis noodnummer 24/24, 7/7)
116000@childfocus.org
www.childfocus.org
JAC Hoogstraten – Jongeren Advies Centrum (vanaf 12 jaar)
Heilig Bloedlaan 252c - 2320 Hoogstraten
0474 34 41 51 - jac.hoogstraten@cawdekempen.be
caw.be/jac
Jeugdhulp
www.jeugdhulp.be
Jo-lijn – vragen of klachten over jeugdhulp
0800 900 33 - jo-lijn@opgroeien.be
jo-lijn.be
Tejo Kempen-Turnhout - Therapeuten voor Jongeren Kempen
Herentalsstraat 55 – 2300 Turnhout
0496 87 60 06 - Info.kempen.turnhout@tejo.be
tejo.be
TOP in je KOP
03 340 19 11 - dorien.vandepoel@hoogstraten.be
www.rijkevorsel.be/topinjekop
Wat Wat - no-nonsense info voor jongeren
www.watwat.be
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Geestelijke gezondheidszorg

Bethanië geestelijke gezondheidszorg
Gebouw 5, Andreas Vesaliuslaan 39 - 2980 Zoersel
03 380 30 11
bethanie-emmaus.be

Meer info: zie hoofdstuk ‘Sociale dienst’ in rubriek ‘Leven en Welzijn’
(pagina 25).
Vlaamse Beroepsorganisatie van Vroedvrouwen vzw
Haantjeslei 185-01 - 2018 Antwerpen 03 218 89 67 - info@vroedvrouwen.be
www.vroedvrouwen.be

Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen
Heilig Bloedlaan 252c - 2320 Hoogstraten (Antenne)
014 97 00 67 – info@cggkempen.be
www.cggkempen.be
www.centrageestelijkegezondheidszorg.be

Wit-Gele Kruis – Afdeling Rijkevorsel
Drijhoek 25 Bus 3 - 2310 Rijkevorsel
014 61 48 02 - rijkevorsel@wgkantwerpen.be
www.witgelekruis.be

Hulpkompas (psychisch welzijn)
www.hulpkompas.be

Zelfstandige thuisverpleging
014 40 50 13
www.zelfstandigethuisverplegingnoorderkempen.be

Palliatieve Zorgen

Zorg voor personen met een beperking

Coda Palliatieve Zorg
Bredabaan 743 - 2990 Wuustwezel
03 432 78 44 - info@coda.care
www.coda.care
Ispahan vzw
Patersstraat 85 - 2300 Turnhout
014 42 66 02
ispahan@ispahan.be
ispahan.be

Blindenzorg
Vlaamsoogpunt Antwerpen
Durletstraat 43 - 2018 Antwerpen
03 237 59 51 - antwerpen@vlaamsoogpunt.be
www.blindenzorglichtenliefde.be
KVG Turnhout (regiosecretariaat)
Korte Begijnenstraat 18 - 2300 Turnhout
014 40 33 60 - turnhout@kvg.be
kgvorming.be

Palliatieve Netwerk Arrondissement Turnhout
Stationstraat 60-62 - 2300 Turnhout
014 43 54 22 - pnat@pnat.be
pnat.be

Stan - Trefpunt verstandelijke handicap
02 897 33 90 - hallo@trefpuntstan.be
trefpuntstan.be

RWS - Recht op Waardig Sterven
Italiëlei 153 - 2000 Antwerpen
03 272 51 63 - info@rws.be
rws.be

Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap
Koning Albert II-laan 37 - 1030 Brussel
02 249 30 00
Potvlietlaan 5 – 2600 Berchem (provinciaal kantoor Antwerpen)
03 249 30 00 - antwerpen@vaph.be
www.vaph.be

Thuiszorg

Familiehulp – Regio Turnhout
Korte Begijnenstraat 18 - 2300 Turnhout
014 40 33 40 - turnhout@familiehulp.be
www.familiehulp.be

Vlaamse Vereniging Autisme vzw
078 152 252 - vva@autismevlaanderen.be
autismevlaanderen.be

Ferm thuiszorg (ook nachtzorg)
0800 112 05 (gratis)
www.samenferm.be/diensten/thuiszorg
Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV) Provincie Antwerpen
0800 32 732 - mav@provincieantwerpen.be
Thuisdiensten OCMW Rijkevorsel
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65 - onthaalsd@rijkevorsel.be

www.rijkevorsel.be
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ONDERWIJS EN VORMING

Ouderraden

Oudercomité GLS De Wegwijzer
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel
www.facebook.com/oudercomitedewegwijzer
Ouderraad Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3 - 2310 Rijkevorsel
wp.het-kompas.be/ouderraad
Facebookpagina Ouderraad Het Kompas
Ouderraad Het (Kleine) Moleke & Sint-Luciaschool
Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
Molenstraat 7 - 2310 Rijkevorsel
www.facebook.com/ouderraadHMSLR

Leerlingenbegeleiding

CLB Kempen – Vrij centrum voor Leerlingenbegeleiding
Bij het CLB kunnen leerlingen en ouders terecht voor begeleiding van de
onderwijsloopbaan, preventieve gezondheidszorg, het psychosociaal
functioneren en voor leren en studeren.

Scholen in Rijkevorsel

In onze gemeente zijn er scholen voor kinderen met de leeftijd van tweeënhalf tot twaalf jaar. Kleuters kunnen terecht in Het (Kleine) Moleke en Het
Kompas. De lagere scholen in onze gemeente zijn de Gemeentelijke Lagere
School De Wegwijzer, de Sint-Luciaschool en Het Kompas.
GLS De Wegwijzer
Leopoldstraat 1 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 60 - secretariaat@glsdewegwijzer.be
www.glsdewegwijzer.be
GVBS Het Kompas
Pastoor Lambrechtsstraat 3 - 2310 Rijkevorsel
03 312 37 33 - secretariaat@het-kompas.be
wp.het-kompas.be
Het Moleke
Banmolenweg 9 - 2310 Rijkevorsel
03 314 12 69 - secretariaat@het-moleke.be
mijnschool.het-moleke.be
Het Kleine Moleke
Looi 3 - 2310 Rijkevorsel
03 309 21 44 - secretariaat@het-moleke.be
mijnschool.het-moleke.be
Sint-Luciaschool
Molenstraat 7 - 2310 Rijkevorsel
03 314 61 87 - secretariaat@sint-luciaschool.be
www.sint-luciaschool.be

Gravin Elisabethlaan 2 - 2320 Hoogstraten
03 314 39 70 - hoogstraten@vclb-kempen.be
www.clb-kempen.be/hoogstraten

Vormingen

Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen
Een instrument bespelen, goed leren zingen? Je eigen muziek leren schrijven? Je verdiepen in de klassieke stijlen? Meer te weten komen over jazz,
pop, rock, funk? Deel uitmaken van een leuke samenspelgroep? Je taalvaardigheid verbeteren? Teksten voordragen, sketches improviseren? Toneel spelen? … Dit alles kun je leren bij de Academie voor Muziek en Woord
De Noorderkempen. De vroegere ‘muziekschool’ is in de loop der jaren
uitgegroeid tot een actieve en wijd vertakte onderwijsgemeenschap, met
zowel een afdeling Muziek als Woord. Toegankelijk voor kinderen, jongeren en volwassenen. Bovendien zijn er naast de lesmomenten nog tal van
initiatieven.
Het secretariaat en de directie zijn gevestigd in Baarle-Hertog. In Rijkevorsel is er een lesplaats in het Klooster (Molenstraat 5).
Academie voor Muziek en Woord De Noorderkempen
Pastoor de Katerstraat 5 - 2387 Baarle-Hertog
014 69 95 39 - info@amwn.be
www.amwn.be
Digidak
Rijkevorsel wil alle inwoners maximaal ondersteunen om toegang te krijgen tot de gedigitaliseerde samenleving. Daarin speelt Digidak een belangrijke rol. Bij Digidak staan enkele computers ter beschikking waar
iedereen kosteloos en op eigen tempo kan leren omgaan met computers.
Begeleiders helpen je met je computervragen. Loop zeker eens binnen
om kennis te maken.
Digidak richt ook (gratis) cursussen en initiaties in. Wil je deelnemen aan
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een cursus? Kom langs tijdens de vrije inloopmomenten om in te schrijven
en/of te informeren naar vrije plaatsen.

gaan ook actief op zoek naar degenen die recht hebben op hulp, maar de
weg naar de sociale dienst nog niet vonden.

Digidak Centrum
Klooster, Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 39 (tijdens vrije inloop) - rijkevorsel@digidak.be
Vrije inloop op donderdag van 9.00 tot 12.00 uur

De sociale dienst is er zowel voor jong - met o.a. initiatieven zoals de
Feeënboom, de samenwerking met vzw Feestvarken, kermisjetons en onderwijscheques - als voor oud - met initiatieven zoals o.a. de gele doos,
2310-toert en de Minder Mobielen Centrale.

Digidak Sint-Jozef
GC Sint-Jozef, Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
rijkevorsel@digidak.be
Vrije inloop op maandag van 9.00 tot 12.00 uur
Internetcafé op maandag van 13.00 tot 16.30 uur

De sociale dienst neemt ook initiatieven om mensen aan het werk te krijgen en ondersteunt personen of bedrijven die het financieel moeilijk hebben. Dit doet ze respectievelijk via de organisaties Noorderkempen Werkt
en DYZO. Meer info hierover lees je in de rubriek Werken en Ondernemen.

014 41 82 18 - info@digidak.be
www.digidak.be

SOCIALE DIENST

De dienst is onderverdeeld in een aantal afdelingen om in een zo ruim mogelijk hulpaanbod te kunnen voorzien. Zo kun je er o.a. terecht voor:
• sociale en administratieve hulp
• financiële hulp
• bijstand i.v.m. huisvesting
• energiezaken
• schuldhulpverlening
• thuiszorg
• gezondheidskwesties
Openingsuren sociale dienst
maandag:
9.00 - 12.00
dinsdag:
9,00 – 12.00
woensdag:
9.00 – 12.00
donderdag:
9.00 – 12.00
vrijdag:
9.00 – 12.00

uur 15.30 – 19.30 uur
uur
uur 13.00 - 15.30 uur
uur
uur

Omdat sommige vragen of problemen wat meer tijd in beslag nemen,
wordt er gewerkt op afspraak. Heb je hulp nodig? Aarzel niet en maak een
afspraak met een medewerker van de sociale dienst via 03 340 39 65 of
onthaalSD@rijkevorsel.be. Iedereen is welkom met een vraag of een probleem.
De sociale dienst heeft de opdracht uit om elke inwoner een menswaardig
bestaan te garanderen.
Elke persoon die, al dan niet tijdelijk, op legale wijze in Rijkevorsel verblijft, heeft recht op sociale bijstand en kan hiervoor beroep doen op de
sociale dienst. Deze sociale bijstand heeft als doel een minimuminkomen
te garanderen aan de gehele bevolking. Om sociale bijstand te kunnen
ontvangen gelden bepaalde voorwaarden. De sociale dienst gaat in functie
van de persoonlijke of familiale toestand van de persoon na welke hulp
het meest geschikt is en biedt hem of haar dan de gepaste middelen om
aan die behoefte te voldoen. Bijzondere aandacht gaat uit naar mensen
met minder kansen of personen met een beperkt sociaal vangnet. De sociale dienst wil hen een optimale bereikbaarheid en aanspreekbaarheid
garanderen.
Om de taken die de wet voorschrijft zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, heeft de sociale dienst geëngageerd en deskundig personeel in dienst.
Alle medewerkers zijn gebonden aan het beroepsgeheim zodat elke inwoner in alle discretie bij de sociale dienst terechtkan met hulpvragen. Er
wordt niet alleen vanuit het bureel gewerkt, de maatschappelijk werkers
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Voor dringende zaken is er altijd een maatschappelijk assistent aanwezig
op de OCMW-campus (Prinsenpad 27) van 13.00 tot 17.00 uur, behalve op
vrijdagnamiddag.
Sociale dienst
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65 - onthaalSD@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/socialedienst

Juridische dienst OCMW

Het OCMW van Rijkevorsel beschikt over een juridische dienst. De juriste
is elke voormiddag, maandagnamiddag en -avond telefonisch bereikbaar
op het nummer 0492 19 21 76. Daarnaast kun je ook contact opnemen via
e-mail: greet.maes@ocmwmerksplas.be. Indien nodig kan een afspraak
gemaakt worden.
Bij de juridische dienst kun je terecht voor vrijblijvend en gratis juridisch
advies. De meest voorkomende zaken waarvoor beroep kan gedaan worden
op de juridische dienst zijn problemen in verband met echtscheiding, hu-
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welijksvermogensrecht, erfrecht, testament, huur, kopen, verkopen, burenhinder, erfdienstbaarheden, eigendomsrecht, notariële akten en prodeo rechtsbijstand.
De
●
●
●
●
●
●

juridische dienst biedt volgende vormen van hulpverlening aan:
geven van informatie en advies
helpen met het opstellen van een brief
schrijven van brieven voor de cliënt
begeleiden van sommige procedures
overeenkomsten opstellen
contacteren van de tegenpartij om inlichtingen te vragen en te bemiddelen
● doorverwijzen naar andere instanties

Psychosociale dienst

Je kunt bij de psychosociale dienst terecht met persoonlijke, relationele en
familiale problemen of voor een gesprek als je daar behoefte aan hebt. De
psychologe heeft zitdag in Rijkevorsel op maandag van 16.00 tot 19.00 uur.

Thuisdiensten

Het lokaal bestuur wil aan de Rijkevorselse senioren de kans bieden om
zo lang mogelijk in hun eigen vertrouwde omgeving te blijven wonen. De
thuiszorgdiensten werken daarom ondersteunend bij beginnende hulpbehoevendheid of helpen een opname in een ziekenhuis of woonzorgcentrum
te voorkomen of uit te stellen.
De sociale dienst beschikt over een dienst warme maaltijden, een klusjesdienst en een Minder Mobielen Centrale. Voor de poetsdienst en aanvullende zorg is er een samenwerking met Ferm.
Er wordt steeds voorrang gegeven aan de meest hulpbehoevende personen, de personen met de laagste inkomens en mensen in crisis- en/of probleemsituaties.
Thuisdiensten
Prinsenpad 27 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65 - onthaalSD@rijkevorsel.be

OUDERENZORG
Als alle mogelijkheden van de aangeboden thuisdiensten zoals gezinszorg,
poetshulp en maaltijden aan huis niet meer volstaan om ouderen in de
thuisomgeving op te vangen, blijft de mogelijkheid tot residentiële opvang. Hiervoor biedt het lokaal bestuur een oplossing aan via de assistentiewoningen Prinsenhof en het woonzorgcentrum Prinsenhof.

Assistentiewoningen Prinsenhof

Assistentiewoningen Prinsenhof biedt aan alleenstaanden en echtparen
een unieke kans om in een rustige en beschermde omgeving te wonen.
Het complex beschikt over 45 assistentiewoningen die uitgerust zijn met
een ingerichte keuken, een tweepersoonsslaapkamer en een aangepaste
badkamer met antislipvloer en inloopdouche. In elke flat is op drie plaatsen een noodbel aanwezig die de bewoners dag en nacht, maar enkel in
geval van nood, kunnen gebruiken. Dit oproepsysteem staat rechtstreeks

www.rijkevorsel.be

in verbinding met het personeel van het woonzorgcentrum die onmiddellijk contact met de bewoners opnemen wanneer deze bellen.
Assistentiewoningen Prinsenhof
Prinsenpad 29 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 00 - wzc@rijkevorsel.be

Woonzorgcentrum Prinsenhof

Wanneer de persoonlijk thuissituatie of de gezondheid het niet meer toelaat om zelfstandig te wonen, kun je je laten inschrijven voor een opname
in het woonzorgcentrum. Woonzorgcentrum Prinsenhof beschikt over 35
kamers en neemt bij voorrang fysisch en psychisch zwaar zorgbehoevende
ouderen op. Afdeling Parkiet, bestaande uit 15 kamers, is specifiek ingericht voor bewoners met dementie. Afdeling Roodstaart, bestaande uit 20
kamers, is beschikbaar voor fysisch zwaar zorgbehoevende ouderen.
Woonzorgcentrum Prinsenhof beschikt over een deskundig team van verpleegkundigen, zorgkundigen en logistieke medewerkers die instaan voor
de dagelijkse verzorging. Het woonzorgcentrum zet sterk in op huiselijkheid en betrokkenheid in de zorg. Verder beschikken we over verschillende
referentiepersonen, met name in dementie, palliatieve zorg, diabetes en
wondzorg. Het kiné-, ergo- en animatieteam zorgt er mee voor dat er ook
een divers aanbod aan activiteiten wordt georganiseerd. Bewegingsactiviteiten, ontspanningsactiviteiten, … komen wekelijks aan bod.
Woonzorgcentrum Prinsenhof
Helhoekweg 18 - 2310 Rijkevorsel
03 340 39 00 - wzc@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/woonzorgcentrum
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Woonzorgcentrum Den Brem

Residentie Den Brem maakt deel uit van Armonea en biedt onderdak aan
120 bewoners. Zowel valide en mindervalide ouderen als personen met
dementie kunnen er verblijven. Vrienden en familie zijn steeds welkom.
Senioren kunnen hen ontvangen in de cafetaria, leefruimten, verschillende
zithoeken, een ontspanningslokaal, enzovoort. Er is ook een ruime tuin,
een kapsalon en een kinéruimte. Een multidisciplinair team staat doorlopend klaar voor de residenten en zorgt ervoor dat de residenten zo lang
mogelijk hun zelfstandigheid kunnen behouden. Een moderne oproepinstallatie laat de bewoners toe op elk moment een beroep te doen op de
nodige hulp.
Armonea Woonzorgcentrum Den Brem
Bremstraat 26 - 2310 Rijkevorsel
03 314 43 41
www.armonea.be/denbrem

NUTTIGE ADRESSEN
Parochie Sint-Willibrordus
Doelenpad 8 – 2310 Rijkevorsel
03 314 61 00 - parochierijkevorsel@skynet.be
Parochie Sint-Jozef
Kerkdreef 61c - 2310 Rijkevorsel
0471 06 31 18 - parochierijkevorsel@skynet.be
De Schakel Rijkevorsel
De Schakel is een groep van vrijwilligers die zich inzet voor mensen in hun
omgeving, die het om welke reden dan ook moeilijk hebben. Als Schakel
vormen zij een klein onderdeel van een heel netwerk van welzijnsschakels
in Vlaanderen.
De Schakel baat in de Pioenstraat een winkel met tweedehandskledij uit.
Hier kun je terecht voor dames-, heren- en kinderkleding aan voordelige
tarieven.
Openingsuren tweedehandswinkel
woensdag:
13.00 - 17.00 uur
zaterdag:
10.00 - 13.00 uur
Greet Embrechts
Pioenstraat 26 - 2310 Rijkevorsel
0496 04 33 73
www.deschakelrijkevorsel.be

© Dirk Geets
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VEILIGHEID EN SAMENLEVING
POLITIE

Samenstelling team wijkpost Rijkevorsel
Rijkevorsel is opgedeeld in vier politiewijken:
1. centrum
2. noord, oost en Breebos
3. Sint-Jozef en De Meiren
4. zuid en west

Elke politiewijk beschikt over een eigen wijkagent.
Wil je weten welke wijkagent opereert in jouw straat? Surf dan naar
www.rijkevorsel.be/politiewijken.

Politiecollege en politieraad

Het politiecollege wordt gevormd door de burgemeesters van Rijkevorsel,
Hoogstraten en Merksplas. Het politiecollege heeft bevoegdheden die samenhangen met de organisatie en het beheer van de lokale politie. Voorbeelden zijn: het uitoefenen van het gezag over het korps en de
korpschef, het geven van orders, het opleggen van tuchtsancties, het uitvoeren van aankopen en aanbestedingen.

De gemeente Rijkevorsel behoort samen met Hoogstraten en Merksplas
tot de lokale politiezone Noorderkempen. Het hoofdcommissariaat bevindt
zich in Hoogstraten. Drie wijkposten zijn gesitueerd in Rijkevorsel, Merksplas en Meer.
Een klacht neerleggen of aangifte doen bij de politiezone Noorderkempen?
De politie beschikt over een online afsprakenagenda zodat je zelf jouw
afspraak kunt inplannen. Je kunt online een afspraak maken via de website www.politie.be/5363. Het handige afsprakensysteem wijst vanzelf de
weg. Heb je geen internet of twijfel je of je wel aangifte dient te doen?
De politie geeft graag advies en maakt indien nodig een afspraak.
Wijkpost Rijkevorsel
Doelenpad 8 – 2310 Rijkevorsel
03 340 88 50 - PZ.Noorderkempen.wijk.Rijkevorsel@police.belgium.eu
Je kunt de wijkpost in Rijkevorsel bereiken op het nummer 03 340 88 50
tijdens de openingsuren:
maandag:
09.00 - 12.00 uur 17.00 - 20.00 uur
woensdag:
13.00 - 17.00 uur
vrijdag:
09.00 - 12.00 uur
Hoofdpost Hoogstraten
Vrijheid 13 – 2320 Hoogstraten
03 340 88 00 - PZ.Noorderkempen@police.belgium.eu
Het hoofdkantoor in Hoogstraten is dagelijks te bereiken tussen 8.00 en
17.00 uur op het nummer 03 340 88 00.
Buiten de openingsuren word je doorgeschakeld naar het noodnummer
112.
www.politienoorderkempen.be
www.facebook.com/PZNoorderkempen

29

De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie
en benoemingen. In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van de drie
gemeenten. Rijkevorsel vaardigt vijf politieraadsleden af. Voor de legislatuur 2019-2024 zijn dit Kevin Druyts, Peter Janssens, Lieven Van Nyen,
Jack Jacobs en Diede Van Dun. De openbare vergaderingen zijn toegankelijk voor het publiek. Ze vinden plaats op de eerste maandag van een aantal maanden in het stadhuis van Hoogstraten om 20.00 uur.
De korpschef en de secretaris van de politiezone wonen de vergaderingen
bij.

Politiereglement en Gemeentelijke
Administratieve Sancties

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, wordt het Uniform Gemeentelijke Politiereglement (UGP) niet opgemaakt door de politie, maar
door de gemeenteraad. Het omvat de regels over wat er mag en niet mag
op het gemeentelijk grondgebied en het openbaar domein.
Je vindt er onder andere de reglementering over
• geluidshinder
• vuurwerk
• sluikstorten
• (huis)dieren
• inname openbaar domein
• foutparkeren (parkeren of stilstaan waar het niet toegelaten is)
• de verplichtingen bij het openen, overnemen of verbouwen van een
handelszaak
Een aantal regels kunnen bij overtreding bestraft worden met een gemeentelijke administratieve sanctie (GAS). Een gemeentelijke administratieve sanctie is een straf, meestal een boete, die een GAS-ambtenaar kan
opleggen voor inbreuken op het UGP. Daarnaast heeft de GAS-ambtenaar
de mogelijkheid om een bemiddeling op te starten, afhankelijk van de feiten. Het is op die manier een instrument om op lokaal niveau een antwoord te bieden aan de problematiek van openbare overlast.
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Het UGP van Rijkevorsel kun je downloaden op de webpagina
www.rijkevorsel.be/politie.

BRANDWEER

BIN – Buurtinformatienetwerk

Een buurtinformatienetwerk of BIN is een gestructureerd samenwerkingsverband tussen burgers en de lokale politie.
Een BIN heeft volgende doelstellingen:
• bijdragen tot het verhogen van het algemeen veiligheidsgevoel
• bevorderen van sociale controle
• bevorderen van de preventiegedachte
Een BIN is dus geen groepering van mensen die toezichtsrondes of patrouilles uitvoeren.
Iedereen kan gratis lid worden van het BIN Rijkevorsel. Indien je ook wenst
aan te sluiten, kun je contact opnemen met het wijkkantoor te Rijkevorsel
of de BIN-coördinator:
BIN-coördinator Rijkevorsel
Siegfried Fockaert
0476 71 93 42 - siggi13@telenet.be
Politiewijkpost Rijkevorsel
Doelenpad 8 – 2310 Rijkevorsel
03 340 88 50 - pz.noorderkempen.wijk.rijkevorsel@police.belgium.be
www.rijkevorsel.be/bin

Rijkevorsel behoort tot de Hulpverleningszone (HVZ) Taxandria. HVZ
Taxandria bestaat uit de brandweerposten van Arendonk, Baarle-Hertog,
Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Meerle, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel,
Turnhout en Vosselaar.
Brandweerpost Rijkevorsel
Looiweg 32 - 2310 Rijkevorsel
Hulpverleningszone Taxandria
Noord-Brabantialaan 68 - 2300 Turnhout
www.hvztaxandria.be

Hoe de brandweer contacteren?

De brandweer kun je bereiken via verschillende telefoonnummers, afhankelijk van de aard van de oproep. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen oproepen voor dringende hulp en voor niet-dringende hulp.
Dringende hulp? Bel het noodnummer 112
Het noodnummer 112 is een gratis nummer dat 24 uur op 24 en 7 dagen
op 7 bereikbaar is. Je mag naar 112 bellen als je dringend de brandweer,
een ambulance of de politie nodig hebt. Bel enkel naar 112 als er nood is
aan redding of sprake is van een levensbedreigende situatie.
Voor je de noodcentrale belt, probeer dan het volgende te weten te
komen: de juiste locatie, het soort noodgeval en of er gewonden zijn.
Deze gegevens zijn belangrijke informatie voor de operator die je aan de
lijn krijgt.
Niet-dringende hulp? Gebruik het e-loket van HVZ Taxandria
Zit je met een wespennest en wil je deze laten verwijderen? Heb je wateroverlast of stormschade? Voor deze interventies kun je via het e-loket
gemakkelijk een aanvraag doen via de webformulieren. Ook met vragen
over een factuur kun je hier terecht.

www.rijkevorsel.be
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Zonecollege en Zoneraad

De lokale besturen van Rijkevorsel, Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,
Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Vosselaar maken deel uit van de Interlokale Vereniging Noodplanning Noorderkempen. Via dit samenwerkingsverband zorgen we voor goed afgestemde nood- en interventieplannen.
De coördinatoren noodplanning werken voor al deze gemeenten en stemmen hun werk nauw af met de verschillende burgemeesters en diensten.

De zoneraad is samengesteld uit de burgemeesters van de deelnemende
gemeenten die binnen het interventiegebied van de HVZ Taxandria vallen
en die financieel bijdragen in de werkingsmiddelen. De raad neemt in principe alle beslissingen, bepaalt de algemene visie en missie van de hulpverleningszone en bepaalt waar de brandweerorganisatie moet staan op
lange termijn.

Dienst noodplanning
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 08 - noodplanning@rijkevorsel.be

Het zonecollege van HVZ Taxandria vormt het dagelijks bestuur van de
hulpverleningszone en is verantwoordelijk voor de goede gang van zaken
bij alle brandweerkorpsen van de zone. Daarnaast bereidt het college de
beslissingen van de zoneraad voor.

INTEGRALE VEILIGHEID EN
NOODPLANNING
Integrale veiligheid

Het lokaal bestuur Rijkevorsel heeft de voorbije jaren sterk ingezet op veiligheid. Het bouwen aan een veilige gemeente met een aangename omgeving voor de inwoners streven we consequent na.
Zo werden de voorbije jaren vaste camera’s geïnstalleerd op diverse locaties in Rijkevorsel. De camera’s hebben hun nut reeds bewezen: meerdere sluikstorters en foutrijders werden betrapt en diverse vormen van
vandalisme en diefstal werden geregistreerd. Daarnaast gebruikt het lokaal bestuur ook verplaatsbare vaste camera’s om overlast te bestrijden
en hardleerse sluikstorters te identificeren. De apparaten kunnen flexibel
ingezet worden, bijvoorbeeld in het kader van de openbare orde of bij
evenementen.
Naast de camerabewaking voert de dienst integrale veiligheid nog een
hele reeks andere taken uit: ze ziet er op toe dat het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP) wordt nageleefd, volgt controles voor de
brandveiligheid van publiek toegankelijke ruimten op en verleent advies
bij evenementen in Rijkevorsel.
Dienst integrale veiligheid
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 08 - veiligheid@rijkevorsel.be

Noodplanning

Het lokaal bestuur werkt samen met de hulpverleningsdiensten (brandweer, politie, Rode Kruis, ...) om de bevolking zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijk ernstige noodsituaties. Het kan gaan om ernstige
wateroverlast, een grote brand, een dreigende gifwolk, een grootschalige
evacuatie, een ontploffing, …
De gemeentelijke veiligheidscel heeft hiervoor een algemeen nood- en interventieplan opgemaakt. Voor specifieke zaken (vb. stroomschaarste,
grote evenementen, …) wordt een apart, bijzonder nood- en interventieplan opgemaakt.

www.rijkevorsel.be

BE-Alert

Een grote brand, een overstroming of een
stroomonderbreking? Bij een noodsituatie
in Rijkevorsel willen we je graag snel verwittigen. Registreer je daarom op BEAlert, een alarmeringssysteem dat je meteen op de hoogte stelt van een
noodsituatie via sms, e-mail of telefoon. Inschrijven is volledig gratis.
www.be-alert.be

VERKEER EN MOBILITEIT
Dienst mobiliteit

De mobiliteitsdienst behandelt de verkeersproblemen van alle weggebruikers, zowel op het gebied van verkeersplanning, -afwikkeling, -veiligheid
en -educatie.
Het gemeentelijk mobiliteitsplan vormt de leidraad doorheen de werking
van de mobiliteitsdienst. In dit beleidsplan zijn de krijtlijnen uitgezet met
als doelstelling de bereikbaarheid te vrijwaren, de toegankelijkheid te garanderen, de verkeersveiligheid te verzekeren, de verkeersleefbaarheid
te verbeteren en de schade aan natuur en milieu terug te dringen.
Je
●
●
●
●
●
●
●
●

kunt bij deze dienst terecht voor info over:
inname van het openbaar domein
het gemeentelijke mobiliteitsplan
de mobiliteitsstudie ‘gebiedsgerichte visie Noorderkempen’
verkeersmaatregelen naar aanleiding van wegenwerken en evenementen
het openbaar vervoer
parkeren
het SAVE-charter
de trage wegen in Rijkevorsel

Dienst mobiliteit
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 79 - mobiliteit@rijkevorsel.be
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Openbaar vervoer
De Lijn

Graveren van fietsen

Het loont de moeite om je fiets te laten graveren met je rijksregisternummer. Door de unieke code op je fiets kunnen teruggevonden fietsen
immers snel terugbezorgd worden aan de rechtmatige eigenaar.
In Rijkevorsel kun je je fiets gratis laten merken in het gemeentelijk werkhuis (Vijversweg 12). Dit kan elke eerste woensdag van de maand van
12.30 tot 15.30 uur (niet op feestdagen). Omwille van praktische redenen
dien je hiervoor een afspraak te maken.
www.rijkevorsel.be/fietsgraveren

NUTTIGE ADRESSEN

Voor informatie over dienstregelingen en abonnementen van De Lijn kun
je terecht op de website www.delijn.be. Alle inlichtingen over De Lijn zijn
op deze website per gemeente verzameld. Klik op ‘Steden en gemeenten’
en kies vervolgens voor ‘Rijkevorsel’. Indien er tijdelijke wijzigingen zijn,
bijvoorbeeld omwille van wegenwerken, dan vind je deze hier ook meteen
terug.
De mobiele Lijnwinkel staat elke eerste maandag van de maand van 8.00
tot 12.30 uur, behalve op feestdagen, op de markt in het centrum van Rijkevorsel. In deze lijnwinkel kun je terecht voor meer informatie over het
aanbod, tarieven, reiswegen, … Ook abonnementen, lijnkaarten, buzzypassen of andere vervoersbewijzen kun je hier aankopen.
De Lijn
070 22 02 00 (€ 0,30 per minuut).
www.delijn.be

Vredegerecht tweede kanton Turnhout
In 2019 werden de vredegerechten van Hoogstraten en Arendonk overgeheveld naar het vredegerecht tweede kanton Turnhout. Dit kanton heeft
een werkingsgebied voor de stad Hoogstraten en de gemeenten Arendonk,
Baarle-Hertog, Beerse, Lille, Oud-Turnhout, Ravels en Rijkevorsel.
De vrederechter heeft veel specifieke bevoegdheden, o.a. geschillen
i.v.m. huur, erfdienstbaarheden, burenruzies, onderhoudsgelden na echtscheiding, echtelijke moeilijkheden en behandelt ook alle vorderingen
waarvan het bedrag lager is dan € 5 000. De vrederechter kan ook bemiddelend optreden. Je kunt gratis en zonder formaliteiten aan de griffie vragen de tegenpartij te doen oproepen met het oog op een verzoening.
Daarnaast staat de vrederechter ook in voor de organisatie van het beheer
van de goederen van personen die hiertoe zelf niet in staat zijn, omwille
van hun gezondheidstoestand of omdat ze minderjarig zijn.
Vredegerecht tweede kanton Turnhout
Kasteelplein 11 - 2300 Turnhout
014 44 71 20 - vred.turnhout@just.fgov.be

NMBS
Reisinformatie over het treinvervoer is terug te vinden op de website van
de NMBS: www.belgianrail.be. De dichtstbijzijnde treinstations vanuit Rijkevorsel zijn station Noorderkempen en station Turnhout.
Station Noorderkempen
Oudaenstraat – 2960 Brecht
Station Turnhout
Stationstraat 1 – 2300 Turnhout
NMBS
02 528 28 28 (klantendienst)
www.belgianrail.be
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LEEFOMGEVING
Dienst milieu

De dienst milieu is een onderdeel van de dienst omgeving. Hier kun je op
afspraak terecht met vragen en opmerkingen over milieu, afval, natuur,
bos, water, … De dienst is tevens het centrale meldpunt voor milieuhinder
(geluids-, geur- en lichthinder). Klachten worden hier gecentraliseerd en
opgevolgd.
Bij
●
●
●
●
●
●
●
●

de milieudienst kun je terecht voor info over
afval
diftar
vrijwillige zwerfvuilruimers
recyclagepark
dierenwelzijn
omgevingsvergunningen (milieuvergunningen)
milieupremies
informatie over milieuwetgeving
(VLAREM, VLAREBO, VLAREMA, …)

Dienst milieu
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 23 - milieu@rijkevorsel.be

Dienst duurzaamheid

De druk op onze leefomgeving neemt toe en vanuit dit oogpunt wenst het
lokaal bestuur haar verantwoordelijkheid op te nemen door het voeren
van een duurzaam beleid. Op die manier willen we een aangename,
groene en gezonde leefomgeving mogelijk maken voor de inwoners. Onze
gemeente heeft als lokale overheid immers een belangrijke voorbeeldfunctie en wenst daarom bij haar projecten voldoende aandacht te schenken aan duurzaamheidsaspecten.
Daarnaast wenst het bestuur haar inwoners voldoende te informeren door
het voeren van sensibiliseringscampagnes, het organiseren van groepsaankopen en het inlichten van de inwoners over energiepremies. Zo vind je
op de pagina www.rijkevorsel.be/groepsaankopen een overzicht van alle
mogelijke groepsaankopen waaraan je kunt deelnemen.
Wil je over alle lopende acties graag meer weten, dan kun je steeds terecht bij de dienst duurzaamheid.
Dienst duurzaamheid
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
ma: 03 340 00 06 - di-vr: 014 56 42 57
duurzaamheid@rijkevorsel.be

Recyclagepark

Het recyclagepark De Meiren wordt beheerd vanuit de technische dienst
van het lokaal bestuur. Het recyclagepark is, zowel voor particulieren als
voor bedrijven/zelfstandigen, enkel toegankelijk met een toegangskaart.
Deze kaart is verkrijgbaar aan de onthaalbalie in het gemeentehuis. Wil
je jouw kaart herladen? Dan kun je terecht bij de herlaadzuil op het recyclagepark of bij de onthaalbalie in het gemeentehuis. Houd er rekening
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mee dat het niet mogelijk is om het recyclagepark te betreden als jouw
kaart een negatief saldo vertoont.
Bedrijven en zelfstandigen die hun exploitatie hebben in de gemeente Rijkevorsel kunnen met vergelijkbare huishoudelijke afvalstoffen enkel op
dinsdag, woensdag en donderdag terecht in het recyclagepark.
Recyclagepark De Meiren
Ambachtsweg 14 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 88 - technische.dienst@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/recyclagepark
Openingsuren Recyclagepark
dinsdag:
08.00 - 12.00
woensdag:
08.00 - 12.00
donderdag:
08.00 - 12.00
vrijdag:
08.00 - 12.00
zaterdag:
08.00 - 14.00

uur
uur
uur
uur
uur

12.30 - 19.00 uur
12.30 - 15.30 uur
12.30 - 15.30 uur

Tarieven
steen- en betonpuin
tuinafval, snoeihout en boomstronken
herbruikbaar houtafval
vlak glas
PVC
grasmaaisel
dwarsliggers (hout)
eterniet (asbestcement)
cellenbeton, gyproc, gips, kalk en roofing
grofvuil

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

0,03 per kg
0,07 per kg
0,07 per kg
0,07 per kg
0,07 per kg
0.10 per kg
0,125 per kg
0,125 per kg
0,125 per kg
0,15 per kg

Snoeihout kan gratis op het recyclagepark worden afgeleverd in volgende
periodes:
● van 16 maart tot en met 31 maart
● van 16 november tot en met 30 november
Enkel takken en stammetjes met een maximale diameter van 10 cm en
goed hanteerbaar (dus liefst gebundeld) worden aanvaard. Snoeiafval als
klimop, bladeren, wortels/stronken, lavendel, ... kan enkel tegen betaling
afgeleverd worden op het recyclagepark.
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De Kringwinkel WEB
Heb je bruikbare spullen waar je vanaf wil, zoals kleding, huisraad, meubels, speelgoed, boeken, ... Breng ze naar de kringwinkel of laat ze gratis
aan huis ophalen.

Een sluikstort opgemerkt? Als het afval op openbaar terrein ligt, verwittig
dan de milieudienst van het lokaal bestuur of geef een melding door via
het e-loket. Wij ruimen het zo vlug mogelijk op en trachten de dader te
identificeren.

Voor gratis ophaling aan huis kan je de kringwinkel WEB contacteren via
014 44 20 40. Je kan je herbruikbare spullen ook zelf naar een kringwinkel
in de buurt brengen.

Milieusubsidies

De Kringwinkel WEB Hoogstraten
Meerseweg 135 - 2321 Meer
De Kringwinkel WEB Turnhout
Steenweg op Tielen 70 - 2300 Turnhout
www.dekringwinkel.be

Afval

Jaarlijks ontvang je in de loop van december een afvalkalender voor het
nieuwe jaar. Op de afvalkalender vind je alle informatie over de ophaaldata en de sorteerregels terug.

De overheid en de gemeente willen duurzaamheid stimuleren. Wanneer
je inspanningen doet die het milieu ten goede komen, dan heb je in bepaalde gevallen recht op een financiële tegemoetkoming. Zo kun je bijvoorbeeld voor het gebruik van hemelwater of voor herbruikbare luiers
een premie krijgen als je aan bepaalde voorwaarden voldoet.
www.rijkevorsel.be/milieusubsidies

WONEN
Dienst omgeving

Wil je bouwen of verbouwen? Maak dan een afspraak met de dienst omgeving. Je krijgt er onder meer inlichtingen over de manier waarop je je
bouwdossier moet indienen.

Raadpleeg de afvalkalender digitaal:
● De digitale versie van de afvalkalender kun je downloaden op
www.rijkevorsel.be/afvalkalender.
● Ook via de 2310-app kun je de afvalkalender raadplegen en meldingen
ontvangen. Met de 2310-app krijg je op je smartphone een bericht
van elke ophaling aan huis.

De
●
●
●
●

dienst omgeving staat in voor het behandelen van:
omgevingsvergunningen
stedenbouwkundige inlichtingen
stedenbouwkundige en planologische attesten
geklasseerde gebouwen en stadsgezichten

www.rijkevorsel.be/afval
www.rijkevorsel.be/afvalkalender
www.rijkevorsel.be/2310app

Op
●
●
●
●

de dienst kun je ook terecht voor inlichtingen over:
bouwgronden en bouwvoorschriften
verkavelingen
monumenten en bouwkundig erfgoed
het woonomgevingsplan met richtlijnenhandboek

Diftar
DIFTAR staat voor geDIFferentieerd TARief. Dit wil zeggen dat je betaalt
voor het afval dat je meegeeft. Sorteer je goed, dan zal je factuur lager
zijn dan wanneer je veel afval meegeeft. Je betaalt € 0,20 per kilo voor
restafval en € 0,10 per kilo voor GFT-afval. Daarnaast moet er ook elke
maand een vaste kost betaald worden. Deze maandelijkse kost bedraagt
€ 3,50. Voor het gebruik van een groene GFT-container betaal je bijkomend € 1 per maand.

Dienst omgeving
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 20 - omgeving@rijkevorsel.be

Sluikstort
Sluikstorten is het doelbewust dumpen van afval en is onaanvaardbaar.
Het lokaal bestuur biedt iedereen voldoende mogelijkheden om het huisvuil op een ordentelijke manier kwijt te
kunnen. Wie toch zijn vuil zo maar ergens
achterlaat, wordt aangepakt. Samen met
de politie wordt het achtergelaten afval gecontroleerd. Wanneer een sluikstorter
geïdentificeerd wordt, betaalt hij/zij de
factuur voor het opruimen en verwerken.
Daarnaast riskeert de dader ook een GASboete.

www.rijkevorsel.be
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GECORO

De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, of kortweg GECORO, is een adviesraad voor ruimtelijke ordening en milieu op niveau van
de gemeente. De GECORO krijgt een aantal belangrijke taken toebedeeld
vanuit de codex ruimtelijke ordening (VCRO). Zo adviseert de GECORO de
bestuursorganen van het lokaal bestuur over de afwegingen die gemaakt
moeten worden over uiteenlopende aspecten van ruimtelijke ordening en
milieu.
Voorzitter: Ive Van Giel
Secretariaat: omgeving@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/gecoro

Premies

Er zijn heel wat financiële premies waarop je beroep kunt doen als je verbouwingsplannen hebt of als je je woning wil aanpassen aan de modernste
eisen betreffende leefkwaliteit.
Op www.premiezoeker.be vind je een overzicht van alle premies die de
gemeente, de provincie, Vlaanderen en België uitschrijven, én hoe en
waar je deze kunt aanvragen.
Een andere aanrader is de website www.energiesparen.be. De premies
staan ook verzameld op de website van het lokaal bestuur:
www.rijkevorsel.be/premieswonen
Houd er rekening mee dat de voorwaarden voor premies regelmatig wijzigen.
Zorg er dus voor dat je over de juiste informatie beschikt.
Is het voor jou niet helemaal duidelijk of vormt het internet voor jou een
obstakel? Kom dan op afspraak langs bij de dienst omgeving van het lokaal
bestuur. De medewerkers helpen je graag persoonlijk verder en bezorgen
de nodige en juiste aanvraagformulieren.

Sociale huisvesting

De Noorderkempen
Kweekstraat 4B - 2330 Merksplas
014 63 95 95 - info@denoorderkempen.be
denoorderkempen.be
De Ark
Campus Blairon 599 - 2300 Turnhout
014 40 11 00
www.arkwonen.be
VMSW - Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen
02 505 45 45 - info@vmsw.be
www.vmsw.be

OPENBARE RUIMTE
Technische dienst

De technische dienst, met bijna 50 medewerkers aan technisch personeel,
heeft de gemeentelijke werkplaats als uitvalsbasis en omvat de afdelingen
wegen en gebouwen, de afdeling groen en de afdeling schoonmaak. Ook

www.rijkevorsel.be

het recyclagepark valt onder de technische dienst. Het administratief personeel van de technische dienst is werkzaam in het gemeentehuis.
Groenbeheer
De afdeling groen staat in voor de aanleg, het beheer en het onderhoud
van al het gemeentelijk groen (parken, plantsoenen, laanbomen, …),
speelterreinen en begraafplaatsen. Verschillende ploegen met vakbekwame werklui zorgen ervoor dat al deze locaties er zo keurig mogelijk
bij liggen. De bloemenmanden in de verschillende dorpskernen en de
bloembakken in de Kerkdreef en de Uitbreidingsstraat worden door een
externe firma geplaatst en/of onderhouden.
Schoonmaak
De meeste gebouwen waarvan het lokaal bestuur eigenaar is of die gehuurd worden door het bestuur - vooral deze waar er veel bezoekers
komen - worden zo goed als dagelijks gepoetst. Hier zorgt het gemeentelijk poetspersoneel voor: zij zetten dagelijks hun beste beentje voor om
alles zo proper mogelijk te houden. Voor het wassen van de ramen van
enkele gebouwen wordt een externe firma ingezet.
Wegen en gebouwen
De dienst wegen en gebouwen beschikt over ervaren werklui die in verschillende disciplines de nodige expertise bezitten. Zo zijn er schrijnwerkers, schilders, een elektricien, klinkerleggers, chauffeurs, kraanmannen,
een magazijnier, … Ze zorgen ervoor dat de gemeentelijke wegeninfrastructuur en gebouwen zo goed mogelijk onderhouden worden.
Technische dienst
Molenstraat 5 -2310 Rijkevorsel
03 340 00 76 - technische.dienst@rijkevorsel.be
Gemeentelijke werkplaats
Vijversweg 12 -2310 Rijkevorsel

Wegenwerken

Het lokaal bestuur is verantwoordelijk voor het onderhoud van de gemeentewegen, het Agentschap Wegen en Verkeer voor de gewestwegen en de
Vlaamse Waterweg voor het jaagpad naast het kanaal. Jaarlijks bekijkt
de gemeente welke wegen heraangelegd of hersteld moeten worden. 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 (opnieuw) aan te leggen. Grote werken worden uitbesteed en uitgevoerd door een aannemer.
Naast de werken die het lokaal bestuur zelf uitvoert of laat uitvoeren,
zijn er ook de werkzaamheden die de nutsmaatschappijen verrichten. Ook
dit kan gepaard gaan met wegenwerken. Zo zijn er onder andere de rioleringswerken van Hidrorio of Aquafin, elektriciteits- en gaswerken door
Elia, Fluvius of Fluxys, werken aan de waterleiding door Pidpa, werken
aan distributie of telefonie door Telenet en Proximus. Deze werken worden
zoveel mogelijk op elkaar afgestemd zodat er minder hinder is voor de
bewoners van de betrokken straten.
Het lokaal bestuur hecht veel belang aan een goede communicatie met
haar inwoners. Voor grote, ingrijpende wegenwerken worden telkens twee
infovergaderingen georganiseerd voor de bewoners langsheen het traject

36

BOUWEN EN WONEN
van de werken. Bij andere werken gebeurt de communicatie per bewonersbrief, via het informatieblad 2310 en/of de website.
Op www.rijkevorsel.be/wegenwerken vind je een actueel overzicht van
de wegenwerken waarvan de gemeente bouwheer is. Uiteraard wordt er
ook gecommuniceerd over werken die een grote impact hebben, zoals bijvoorbeeld de asfaltering van een gewestweg in Rijkevorsel.
Info over tijdelijke verkeersmaatregelen bij evenementen, beperkte wegenwerken, … wordt vermeld op www.rijkevorsel.be/politiereglementen.
Een overzicht van alle wegenwerken en tijdelijke verkeersmaatregelen staat
op de pagina www.rijkevorsel.be/hinderinkaart.

Openbare verlichting

Heb jij weet van een kapotte straatlamp of heb je gemerkt dat een lamp
de hele dag blijft branden, dan kun je dit melden via de website
www.straatlampen.be. In een paar eenvoudige stappen kun je de melding
van de defecte straatlamp doorgeven. Het enige dat je dient te weten is
het nummer van de paal van de openbare verlichting ofwel de straatnaam
en het dichtstbijzijnde huisnummer.
Het defect kan ook telefonisch worden doorgegeven. Fluvius zal binnen
de veertien dagen na de melding de herstelling uitvoeren.
0800 6 35 35
www.straatlampen.be

NUTSMAATSCHAPPIJEN
Elektriciteit en gas

Fluvius
Het algemene nummer 078 35 35 34 is bereikbaar op werkdagen van 8.00
tot 20.00 uur en op zaterdag van 9.00 tot 13.00 uur. Op dit nummer en op
de website www.fluvius.be kun je terecht met vragen over:
● jouw EAN-code, meternummer of energieleverancier
● werken aan jouw aansluiting
● jouw meterstanden
● jouw budgetmeter met oplaadkaart
● Fluvius Prepaid
● premies
● zonnepanelen
Opgelet: gebruik dit nummer niet voor zeer dringende oproepen of voor
informatie over stroomonderbrekingen.
Fluvius
078 35 35 34
www.fluvius.be
Storingen en defecten
078 35 35 00
Op dit nummer van Fluvius kun je terecht met meldingen over storingen
of defecten op het elektriciteits- of aardgasnet. Het nummer is dag en
nacht bereikbaar.
Gasreuk
0800 65 0 65
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Ruik je gas in of rondom je woning, appartement of bedrijf? Bel gratis
naar 0800 65 0 65. Oproepen naar dit nummer krijgen voorrang. Fluvius
zal zo snel mogelijk langskomen. Doven en slechthorenden kunnen gasreuk, defecten en storingen melden per sms via het speciale meldnummer
8635. Meer info vind je op de website van Fluvius.
Elia en Fluxys
Plan je werken in de buurt van een hoogspanningsleiding van Elia of een
aardgasleiding van Fluxys, dan dien je op voorhand met hen contact op te
nemen.
Voor alle werken op minder dan 100 meter van een hoogspanningsinstallatie van Elia moet je vooraf contact opnemen met één van de contactpunten van Elia. Zij beschikken over alle noodzakelijke informatie om de
werken in alle veiligheid te laten verlopen.
Elia
03 640 08 08
www.elia.be
Fluxys NV
02 282 72 11
www.fluxys.be

Kabeldistributie

Telenet is de netbeheerder, verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer
van het kabeldistributienetwerk in heel de gemeente. Op de website van
Telenet kun je terecht voor de melding van klachten en problemen.
Telenet
015 66 66 66
www.telenet.be

Riolering en waterleidingen

De riolering in onze gemeente wordt sinds 2007 beheerd door de ‘Provinciale en intercommunale drinkwatermaatschappij van de provincie Antwerpen’, kortweg Pidpa (afdeling Hidrorio). Zij staan ook in voor het
onderhoud van een aanzienlijk deel van de baangrachten in Rijkevorsel.
Voor alle aansluitingen, vragen en opmerkingen over de riolering, straatkolken, jouw watermeter, … kun je Pidpa-Hidrorio contacteren via de website of op het gratis nummer 0800 90 300 van maandag tot vrijdag tussen
8.00 en 17.00 uur.
Pidpa-Hidrorio
0800 90 300
www.pidpa.be

Telefonie

Proximus is de netbeheerder, verantwoordelijk voor de aanleg en het beheer van het telefonienetwerk in heel de gemeente. Op de website kun
je terecht voor de melding van technische problemen en klachten.
Proximus
0800 22 800
www.proximus.be

Infogids Rijkevorsel 2022

WERKEN EN ONDERNEMEN

© Chris Meeusen

51
51

Werken
Lokale economie

38

WERKEN EN ONDERNEMEN
WERKEN
Werken bij het lokaal bestuur

Interesse om bij het lokaal bestuur Rijkevorsel aan de slag te gaan? Kijk
voor de lopende vacatures regelmatig op www.rijkevorsel.be/vacatures
of houd de 2310 en onze socialemediakanalen in de gaten.
Dienst personeel
Molenstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 14 (13) - job@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/vacatures

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 en doeltreffend
dienstenpakket aan, gaande van arbeidsbemiddeling over training, opleiding en loopbaanbegeleiding tot outplacement.
VDAB
0800 30 700 - info@vdab.be
www.vdab.be
VDAB Turnhout
Spoorwegstraat 7 - 2300 Turnhout
014 44 51 10

RVA

De RVA (Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening) is een federale instelling die
instaat voor de organisatie van de werkloosheidsverzekering en de uitkering van de vervangingsvergoedingen. Daarnaast is de RVA ook verantwoordelijk voor het stelsel van loopbaanonderbreking en tijdskrediet.
RVA
02 515 44 44
www.rva.be
RVA Turnhout
Spoorwegstraat 24 - 2300 Turnhout
014 44 30 90

Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt

De Interlokale Vereniging Noorderkempen Werkt is een samenwerkingsverband van zes lokale besturen van de Noorderkempen: Arendonk,
Baarle-Hertog, Hoogstraten, Merksplas, Ravels en Rijkevorsel. De organisatie coördineert het lokale tewerkstellingsbeleid en moedigt initiatieven
aan op vlak van de sociale economie.
Noorderkempen Werkt organiseert ook het wijk-werken. Het doel van
wijk-werken is om langdurig werkzoekenden en mensen die nog geen voltijdse baan aankunnen, werkervaring en werkritme laten opdoen. Elke
maandag van 9.00 tot 12.00 uur kun je in het gemeentehuis van Rijkevor-

www.rijkevorsel.be

sel terecht op de zitdag van de consulent wijk-werken.
Wil je beroep doen op wijk-werken?
Wil je klusjes laten uitvoeren, zoals bijvoorbeeld grasmaaien, koken en
afwassen of meubelpakketten monteren? Dan kun je misschien een wijkwerker inschakelen. Wijk-werken houdt in dat je enkele uren per week
klusjes laat uitvoeren door een werkzoekende. De wijk-werker wordt opgevolgd door een begeleider van de VDAB of de sociale dienst. Op deze
manier worden werkzoekenden terug geactiveerd en kun jij beroep doen
op een extra paar helpende handen aan een voordelig tarief.
Wil je als wijk-werker aan de slag gaan?
Ben je ingeschreven als werkzoekende bij de VDAB of ben je een leefloongerechtigde en voel je je niet klaar om een gewone job te doen? Dan kom
je misschien in aanmerking voor wijk-werken. Wijk-werken houdt in dat
je enkele uren per week klusjes uitvoert bij iemand thuis of in een school,
voor het lokaal bestuur, een vzw, een niet-commerciële vereniging of een
land- en tuinbouwbedrijf. Je mag maximum 60 uur per maand en 630 uur
per jaar klusjes doen, en dit gedurende maximum twaalf maanden. Daarna
zet je een volgende stap in je traject naar werk.
Wijk-werken ILV Noorderkempen Werkt
contactpersoon Greet De Gruyter
zitdag gemeentehuis: maandag 9.00-12.00 uur
0476 81 03 37 - greet.vdab@nkwerkt.be
www.rijkevorsel.be/wijk-werken

LOKALE ECONOMIE
Dienst economie

Een optimale service vanuit de gemeentelijke organisatie aan het lokale bedrijfsleven zorgt voor een gezond ondernemersklimaat. De dienst lokale economie is in de eerste plaats dan ook een locatie waar een (startende)
ondernemer informatie kan verkrijgen over alle zaken die met het 'ondernemen' in de gemeente te maken hebben.
De dienst lokale economie is eveneens nauw betrokken bij alle handelsversterkende of bedrijfsgerichte initiatieven die tijdens het jaar in Rijkevorsel plaatsvinden. Daarnaast is de dienst een doorgeefluik naar andere
(gemeentelijke) diensten en organisaties voor alles wat met ondernemen
te maken heeft. Dus één telefoonnummer en één plaats voor alle info.
Starters
Alle ondernemers die een bedrijf of handelszaak opstarten in Rijkevorsel
dienen voor aanvang contact op te nemen met de dienst lokale economie.
Zij ontvangen hierna het starterspakket, een kant- en klaar digitaal pakket
met documenten, formulieren, sjablonen, handleidingen, … Zo kunnen
starters meteen aan de slag en zijn ze ook op de hoogte van de rechten
en plichten van ondernemers in Rijkevorsel.
Nieuwsbrief lokale economie
Ondernemers die graag op de hoogte blijven van zaken die hen aanbelangen (bv. wijzigingen in de wetgeving, subsidies, op stapel staande wegenwerken in en rond de gemeente, …), kunnen zich via het e-loket
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inschrijven op de nieuwsbrief lokale economie.

Wekelijkse markt

Dienst lokale economie
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 340 00 37 - economie@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/werken-en-ondernemen
www.rijkevorsel.be/e-loket

Overkoepelende organisaties

Ondernemend Rijkevorsel
Ondernemend Rijkevorsel verenigt de zelfstandigen en ondernemers van Rijkevorsel en Sint-Jozef. De twee pijlers van de vereniging zijn:
● ’samen sterk’: het aanbod in Rijkevorsel is verrassend uitgebreid. Hiervan willen ze de inwoners van Rijkevorsel en omstreken overtuigen. En
hoe meer leden de ondernemersvereniging telt, hoe sterker ze zijn.
●

‘focus op de klant’: Ondernemend Rijkevorsel wil acties organiseren
die interessant zijn voor de klant. Het draait niet om de vereniging
maar om de klanten.

info@ondernemendrijkevorsel.be
www.ondernemendrijkevorsel.be
Voka Lokaal Kempen Noord
Voka Lokaal Kempen Noord is één van de negen lokale ondernemersnetwerken van Voka - Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. Ze wil de
belangen behartigen van elke ondernemer in de gemeenten Baarle-Hertog,
Hoogstraten, Merksplas en Rijkevorsel.
tine.horsten@voka.be - 0497 92 82 84
www.voka.be
Dyzo
Dyzo begeleidt zelfstandige ondernemers in moeilijkheden. Een team van
gespecialiseerde beroepskrachten helpt je verder op economisch, juridisch en psychologisch vlak. Ondernemers kunnen bij Dyzo in alle discretie
terecht voor het redden en gezond houden van hun zaak, voor het leefbaar
maken van een faillissement en voor ondersteuning van een nieuwe start
na faling.
Sinds september 2020 heeft Rijkevorsel een samenwerkingsovereenkomst
met Dyzo. Zo kunnen onze ondernemers dicht bij huis advies krijgen over
hun zaak. Zit je met vragen of problemen? Aarzel dan niet om contact op
te nemen. Het advies is volledig gratis en op maat van jouw bedrijf.
Een afspraak maken, kan via het nummer 03 340 39 65.
www.dyzo.be
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Elke maandagvoormiddag van 8.00 tot 12.30 uur wordt er een markt georganiseerd op het dorpsplein van Rijkevorsel, behalve op feestdagen. Benieuwd naar
de kramen die er staan? Breng een bezoek of neem een kijkje op de website.
In het centrum aan de kerk en in Sint-Jozef op de kruising van de Meir en
het Kanaal Dessel-Schoten bevinden zich twee ambulante handelsplaatsen. Hier vind je op geregelde tijdstippen verkopers die vanuit hun kraam
bepaalde producten aanbieden.
Wil je graag zelf een ambulante plaats innemen op één van bovenstaande
locaties? Neem dan contact op met de dienst lokale economie.
03 340 00 37 - economie@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/wekelijksemarkt
www.rijkevorsel.be/standplaats-ambulante-handel
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VRIJE TIJD
LEO PLEYSIERBIBLIOTHEEK

De Leo Pleysierbibliotheek bevindt zich in het centrum van Rijkevorsel
aan de Hoogstraatsesteenweg.
Leo Pleysierbibliotheek
Hoogstraatsesteenweg 19 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 50 - bibliotheek@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/bibliotheek (info over de bibliotheek)
rijkevorsel.bibliotheek.be (catalogus, verlengen van boeken, ...)
www.facebook.com/bibliotheekrijkevorsel
Openingsuren*
maandag: 10.00
dinsdag:
10.00
woensdag: 10.00
donderdag: 10.00
vrijdag:
10.00
zaterdag:
10.00

–
–
–
–
–

12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00

uur
uur
uur
uur
uur
uur

13.00 – 17.00 uur
13.00 – 17.00 uur

18.00 – 20.00 uur
18.00 – 20.00 uur

* in juli en augustus is de bib gesloten op zaterdag.
De bibliotheek ontwikkelt zich steeds meer tot een centrum voor informatie, kennis en cultuur. De deftige stille ruimtes worden een drukke ontmoetingsplaats voor jong en oud. De bibliotheek is immers al lang niet
meer een opslagplaats van boeken.

Cultuurdienst

Je
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Cultuurdienst
Hoogstraatsesteenweg 19 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 52 - cultuur@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/cultuur
www.facebook.com/beleefrijkevorsel

kunt in onze bibliotheek terecht voor o.a.:
prentenboeken
informatieve boeken voor jeugd en volwassenen
strips voor jeugd en volwassenen
tijdschriften
boekjes voor beginnende lezers
romans
kranten
dvd’s voor jeugd en volwassenen
anderstalige boeken voor jeugd en volwassenen

CULTUUR
De cultuurdienst is samen met de andere vrijetijdsdiensten gevestigd op de
eerste verdieping van de Leo Pleysierbibliotheek. Je kunt er terecht voor informatie over het culturele gebeuren in Rijkevorsel, de socio-culturele verenigingen, cultuuractiviteiten, de cultuurraad, de cultuurprijs,
subsidiereglementen, alles wat met erfgoed te maken heeft en nog veel meer.

Cultuurraad

De cultuurraad is het gemeentelijk adviesorgaan dat het cultuurbeleid bespreekt en hierover advies geeft aan het college van burgemeester en
schepenen. Het college vraagt regelmatig advies aan de cultuurraad (bijvoorbeeld voor de benaming van nieuwe straten), maar de cultuurraad is
ook vrij om zelf een advies te formuleren.
Voorzitter: Ludo Smolderen
Secretariaat: cultuur@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/cultuurraad

Gemeentelijk Heemkundig Museum

In de kelderverdieping van het gemeentehuis vind je het Heemkundig Museum, waarin een fraai stukje erfgoed van onze voorouders is ondergebracht. Zo is er een woonplaats anno 1900 en 1930 met dorpswinkel, een
kapperszaak en een dokterskabinet. Ook is er aandacht voor oude ambachten en het rijke landbouwverleden van Rijkevorsel en kun je een heleboel archeologische vondsten ontdekken. Maar dé trekpleister, zeker
voor scholen, is het authentieke oude klasje uit grootmoeders tijd.
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Het Gemeentelijk Heemkundig Museum wordt beheerd door de Heemkundige Kring van Rijkevorsel. Het is elke dinsdag van 14.00 uur tot 16.00 uur
en elke derde zondag van de maand van 14.00 uur tot 17.00 uur toegankelijk voor het publiek. Breng een gratis bezoekje en ontdek het verleden
van Rijkevorsel. De vrijwilligers van de Heemkundige Kring staan je graag
bij met raad en daad.
Ook groepen kunnen terecht in het Heemkundig Museum. Hiervoor dien
je een afspraak te maken.
Documentatiecentrum
Ben je benieuwd wie jouw voorouders zijn? In het Gemeentelijk Heemkundig Museum kun je de parochieregisters van heel wat Kempische gemeenten raadplegen. Dit kan elke derde zondag van de maand tussen
14.00 uur en 17.00 uur en elke dinsdag tussen 14.00 uur en 16.00 uur (niet
in juli en augustus). De vrijwilligers van de Heemkundige Kring zijn er om
je bij te staan met je opzoekingen.

Grabbelpas

Tijdens de korte schoolvakanties (uitgezonderd de kerstvakantie) organiseert het lokaal bestuur tal van Grabbelpasactiviteiten voor de Rijkevorselse jeugd. De Grabbelpas is een boeiend en afwisselend
vrijetijdsprogramma voor lagere schoolkinderen en tieners. Deelnemers
kiezen zelf wat ze tof vinden en waar ze graag aan willen deelnemen.
De Grabbelpasfolders met meer info over de activiteiten worden bedeeld
via de Rijkevorselse scholen. Je vindt ze ook op de website van het lokaal
bestuur. Hier staat ook een handleiding die je helpt bij het online inschrijven.
Voor meer info kun je natuurlijk ook steeds terecht bij de jeugddienst.
www.rijkevorsel.be/grabbelpas

Speelpleinwerking Kiekeboe

Gemeentelijk Heemkundig Museum en documentatiecentrum
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
03 314 41 76 - hkrijkevorsel@outlook.be
heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com

JEUGD
Jeugddienst

De jeugddienst vind je samen met de andere vrijetijdsdiensten terug in
de Leo Pleysierbibliotheek aan de Hoogstraatsesteenweg.
Je kunt bij de jeugddienst onder andere terecht voor:
● het Rijkevorselse jeugdwerk voor kinderen en tieners: Grabbelpas tijdens de korte schoolvakantie en speelpleinwerking Kiekeboe in de zomervakantie
● gemeentelijke activiteiten: buitenspeeldag, fotozoektocht speelterreinen, …
● Jeugdraad en hun activiteiten: Dag van de Jeugdbeweging, …
● jeugdverenigingen
● subsidies voor jeugdverenigingen en jongeren
● info over kadervorming (animatorenattesten)
● info over het jeugdbeleid en jeugdprojecten
● info over speelterreinen en speelstraten
Jeugddienst
Hoogstraatsesteenweg 19 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 55 - jeugd@rijkevorsel.be
www.jeugdrijkevorsel.be
www.facebook.com/kindinrijkevorsel

Jeugdraad

De jeugdraad is de officiële spreekbuis van de jongeren bij het lokaal bestuur. Ze komen om de twee maanden samen en geven advies over alles
wat de jongeren en het jeugdwerk aanbelangt.
Voorzitter: Zoë Van Dijck
Secretariaat: jeugd@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/jeugdraad

www.rijkevorsel.be

Elke zomervakantie organiseert het lokaal bestuur zeven weken speelpleinwerking Kiekeboe voor de Rijkevorselse jeugd. Een groep enthousiaste monitoren staan samen met de begeleiders van de Kinderclub paraat
om alle jongeren die in Rijkevorsel wonen of er naar school gaan een
zomer vol plezier te laten beleven.
Zowel in de Kinderclub in het centrum als in Sint-Jozef kunnen alle kinderen (kleuters en lagereschoolkinderen) van maandag tot en met vrijdag
komen spelen. Op woensdag organiseren we een toffe uitstap voor de kinderen van de lagere school.
Meer info over de speelpleinwerking en de uitstappen, inschrijven en andere praktische zaken vind je terug in de Kiekeboe-folder. De folder wordt
verspreid via de scholen en is verkrijgbaar bij de jeugddienst en de Kinderclub. Of raadpleeg de website van het lokaal bestuur.
Ook voor de tieners (10 tot 16 jaar) staan er jaarlijks een heleboel zomeractiviteiten op het programma. Hiervoor maken we een speciale tiener-
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folder op die je kunt downloaden op de website of kunt ophalen bij de
jeugddienst en de Kinderclub.

viteiten, speelpleinwerking Kiekeboe kun je langskomen bij de sportdienst.

www.rijkevorsel.be/kiekeboe

Sportdienst
Hoogstraatsesteenweg 19 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 54 - sport@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/sport
www.facebook.com/beleefrijkevorsel

Speelterreinen

Sportraad

De sportraad is een gemeentelijk adviesorgaan. Op eigen initiatief of op
vraag van het college of de gemeenteraad levert de sportraad advies over
belangrijke dossiers inzake sport.
Voorzitter: Eric De Bie
Secretariaat: sport@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/sportraad

Sport- en skatepark Sonsheide

© Bieke Haemhouts

In Rijkevorsel zijn er meerdere speelpleintjes ingericht, verspreid over de
hele gemeente. Meer informatie over deze speelterreinen vind je terug
in de folder ‘Speelpleintjes in Rijkevorsel’. Deze kun je ophalen bij de
jeugddienst en staat ook op de website www.jeugdrijkevorsel.be. In de
zomer is er ook jaarlijks een leuke fotozoektocht langsheen de verschillende speelterreinen.
Ook in de toekomst worden er nog nieuwe speelpleintjes ingericht. Vind
je dat er in jouw buurt ook nood is aan een gemeentelijk speelpleintje?
Laat dit dan zeker weten aan de jeugddienst zodat zij op onderzoek kunnen gaan.
www.rijkevorsel.be/speelterreinen

SPORT
Sportdienst

Ook de sportdienst is gevestigd op de eerste verdieping van de bibliotheek
aan de Hoogstraatsesteenweg. Bij de sportdienst kun je terecht voor alles
wat met sport te maken heeft in Rijkevorsel: sportverenigingen, sportinfrastructuur, sportactiviteiten, de sportraad, het sportgala, het sportbeleid, subsidiereglementen en de intergemeentelijke vereniging Sportregio
Noorderkempen.

In de sport- en recreatiezone Sonsheide staat naast het gebouw van de
tafeltennisclub en tegenover voetbalvereniging Zwarte Leeuw het sporten skatepark. In dit park vind je een panna-voetbalveld, een basketbalpaal
en enkele skatetoestellen. Het skategedeelte is enkel toegankelijk met
skateboard, inline skates, steps en BMX.
Openingsuren:
● 1 april tot en met 30 september: van 9.00 uur tot 21.00 uur
● 1 oktober tot en met 31 maart: van 9.00 uur tot 19.00 uur

Ook voor meer algemene informatie over o.a. de Grabbelpas, tieneracti-

www.rijkevorsel.be
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Gemeentelijk sportveld Bavelstraat

Op het gemeentelijk sportveld Bavelstraat heeft het lokaal bestuur verzorgde en uitdagende faciliteiten voorzien om aan je lichamelijke conditie
te werken.
Zo kun je je uithoudingsvermogen verbeteren op de atletiekpiste (344 m)
en de Finse piste (410 m). Wil je je weerstand opbouwen door aan intervaltraining te doen, dan kun je dit op de speciaal aangelegde heuvels
naast het voetbalveld. En via de fit-o-meteroefeningen vind je een grote
variatie aan spierversterkende en stabilisatieoefeningen.
Openingsuren:
● 1 april tot en met 30 september: van 7.00 uur tot 22.30 uur
● 1 oktober tot en met 31 maart: van 8.00 uur tot 22.00 uur

Sportcentrum De Valk

De dienst toerisme is zoals de andere vrijetijdsdiensten gevestigd op de
eerste verdieping van de Leo Pleysierbibliotheek. De medewerkers van de
dienst kunnen rekenen op een groep van enthousiaste vrijwilligers die tot
doel hebben het toerisme in Rijkevorsel te bevorderen. Dankzij de samenwerking tussen vrijwilligers en dienst toerisme is een warm onthaal van
de toerist verzekerd.
Dienst toerisme
Hoogstraatsesteenweg 19 – 2310 Rijkevorsel
03 340 00 52 - toerisme@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/toerisme
www.facebook.com/beleefrijkevorsel

Overnachten

B&B’s
De Rijcke Rust
Pruimenstraat 6 - 2310 Rijkevorsel
0473 81 18 31 - info@derijckerust.be
www.derijckerust.be
Tuin der Zinnen
Bolk 4 - 2310 Rijkevorsel
0488 37 48 30 - info@tuinderzinnen.be
www.tuinderzinnen.be
Villa 71
Gammel 71 - 2310 Rijkevorsel
0474 21 94 60 - info@villa71.be
www.villa71.be
CAMPING
Verblijfpark Breebos
Merksplassesteenweg 104 - 2310 Rijkevorsel
03 314 59 56 - info@verblijfparkbreebos.be
www.verblijfparkbreebos.be

Sportcentrum De Valk is sinds enkele jaren eigendom van het lokaal bestuur. Wie een sportveld of zaal wil huren, dient contact op te nemen met
het evenementenloket. Dit kan via het e-mailadres evenementen@rijkevorsel.be of telefonisch op het nummer 03 340 00 54.

TOERISME
Toerisme Rijkevorsel

Je wil Rijkevorsel en omgeving ontdekken? Voor al je vragen over onze
Kempense gemeente kun je terecht in het gemeentehuis of in de Leo Pleysierbibliotheek. Daar vind je ook tal van brochures. We helpen je met plezier verder en geven graag meer informatie over fiets- en wandelroutes,
verblijfsmogelijkheden, bezienswaardigheden, evenementen en streekproducten van Rijkevorsel en omstreken.
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JEUGDVERBLIJVEN
De Schalmei
Achtel 83 - 2310 Rijkevorsel
03 314 36 17 - 0475 27 66 36 - de.schalmei@skynet.be
reservaties via www.cjt.be
Vonder-Vallei
Salmmeirweg 17 - 2310 Rijkevorsel
03 252 74 11 - 0473 39 72 43 - bvba.herpal@gmail.com
reservaties via www.cjt.be
Lokalen Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Zuiderdijk 10 E - 2310 Rijkevorel
reservaties via chirosintjozefverhuur@gmail.com
Voor beschikbaarheid surf naar chirosint-jozefrijkevorsel.chirosite.be
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Plattelandstoerisme

Den Boeradrie - speel-, leer-, zorg- en belevingsboerderij
Merenloopweg 8 - 2310 Rijkevorsel
info@denboeradrie.be
www.denboeradrie.be
Mierahoef kinderboerderij
Zwartvenstraat 25 - 2310 Rijkevorsel
mierahoef@outlook.be
www.mierahoef.be
Schapenhof Belevingsboerderij
Langstraat 12 - 2310 Rijkevorsel
0495 34 04 88 - info@schapenhof.be
www.schapenhof.be
Slommerhof schapenboerderij
Hees 3 - 2310 Rijkevorsel
kennis.eddy@skynet.be
www.slommerhof.be

niet-agressief bijenras te bekomen. Op het terrein is er een bezoekersruimte en een bijenstand voor het bevruchtingsstation, een hygiënisch lokaal dat gebruikt kan worden om te slingeren. Het pronkstuk is echter de
grote bijentuin die uit een verscheidenheid aan bijenvriendelijke planten
bestaat. Op deze manier willen de imkers iedereen stimuleren om ook
voor bijenvriendelijke planten in eigen tuin te kiezen.
De Raam is iedere zondag te bezoeken van 9.00 uur tot 11.30 uur. Van
april tot september kun je er ook elke eerste zondagnamiddag van de
maand terecht van 13.00 uur tot 17.00 uur. Wil je een afspraak maken
voor een bezoek op een weekdag of met een groep langskomen, neem dan
contact op met De Raam.
Bijencentrum De Raam
De Sluis 3 - 2310 Rijkevorsel
info@bijencentrumderaam.be
www.bijencentrumderaam.be
Stenen Bergmolen

Zinvol Buiten - therapie-, leer-, speel- en zorgboerderij
Bolk 21 - 2310 Rijkevorsel
zinvolbuiten@telenet.be
www.zinvolbuiten

Te ontdekken

Bijencentrum De Raam

De Stenen Bergmolen in de Looiweg is gebouwd in 1861-1862 en is de laatste overblijver van de talrijke molens die Rijkevorsel ooit rijk was. Er werd
hier zeker al graan gemalen sinds 1440. De beltmolen werd op 24 juni 1993
beschermd als monument.

In het Bijencentrum 'De Raam' probeert de Imkersgilde Sint-Ambrosius
bijenrassen te veredelen, met de bedoeling een uiterst zachtaardig en

www.rijkevorsel.be

De vrijwillige Rijkevorselse molenaars zorgen ervoor dat de molen een levend monument blijft, dat het ambacht van molenaar niet verloren gaat
en dat bezoekers kunnen kennismaken met het malen van graan tot meel.
Regelmatig worden er ook activiteiten georganiseerd op het molenterrein.
Openingsuren: elke tweede en laatste zondag van de maand van 10.00 tot
17.00 uur. Bij extreme weersomstandigheden is de molen gesloten. Het is ook
mogelijk om de molen op afspraak te bezoeken.
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Verenigde Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
03 314 69 34 - jan.backx@pandora.be
Looiweg – 2310 Rijkevorsel
www.stenenbergmolen.be
Verblijfpark Breebos
Op het domein vind je tal van faciliteiten: een grote zwemvijver met
strand, een openluchtzwembad met ligweide en cafetaria, een peuterbad,
springkastelen, een binnen - en buitenspeeltuin, visvijver en diverse sportfaciliteiten. In de onmiddellijke omgeving bevindt zich een winkelcentrum
waar enkele grote winkelketens gevestigd zijn.
Verblijfpark Breebos
Merksplassesteenweg 104 - 2310 Rijkevorsel
03 314 59 56 - info@verblijfparkbreebos.be
www.verblijfparkbreebos.be

Een Veussels geschenk

Veusseltje
Ooit was Rijkevorsel een echt jenever- en likeurdorp. De plaatselijke geschiedenis leert ons dat er tot in de 19de eeuw naast enkele brouwerijen
ook verschillende jeneverstokerijen en likeurdistilleerderijen te vinden
waren in de gemeente. Rijkevorsel was hier trouwens tot voor de opkomst
van zijn steenbakkerijen echt voor bekend. Reden genoeg dus om uit te
pakken met een eigen streekdrank.
Het Veusseltje is een pittige kruidenlikeur op jeneverbasis, exclusief en ambachtelijk gedistilleerd voor Rijkevorsel, heerlijk als borrel, als aperitief of
bij de koffie. Het drankje wordt verkocht in een prachtige geschenkfles, manueel afgewerkt met een stempel. Op de etiketten staan unieke tekeningen
van het oude Rijkevorsel.
De drank is verkrijgbaar bij de infobalie in het gemeentehuis en in de Leo
Pleysierbibliotheek.
Molenbrood
Bij een aantal plaatselijke bakkers kun je terecht voor een ovenvers molenbrood.
Veusselse pralines
Met de overheerlijke handgemaakte pralines 'De Kleidabber' en 'Sint-Jozefs
Cementzakje' wordt verwezen naar het Rijkevorselse steenbakkerijverleden. ‘Het Papboerke’ verwijst naar de spotnaam van de inwoners van Rijkevorsel. Deze lekkere praline met een ganachevulling, verrijkt met het
Veusseltje, smaakt naar meer.
Cadeaubon
Leuk om te krijgen en minstens even leuk om te geven zijn de cadeaubonnen waarmee je in de Rijkevorselse handels- en horecazaken terechtkunt. Een echte aanrader!
De cadeaubonnen kun je kopen aan de infobalie in het gemeentehuis en
in de bibliotheek. Er zijn cadeaubonnen van € 5, € 10 en € 20. De ontvanger kan bij één van de deelnemende Rijkevorselse handelaars zijn
bon(nen) naar wens besteden. Reeds heel wat Rijkevorselse zaken zijn
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aangesloten. De bonnen kunnen ook ingeruild worden tegen fiets-, wandelfolders of lokale streekproducten.
www.rijkevorsel.be/cadeaubon
Geschenkbox Veusselse Verwennerij
De cadeaubox ‘Veusselse Verwennerij’ is een doos vol overheerlijke Rijkevorselse streekproducten. Kortom, een ideaal geschenk om een naaste,
een collega, een vriend of vriendin op een originele manier te verwennen.
Wil je graag iemand verrassen met onze Veusselse Verwennerij? Aan de onthaalbalie van het gemeentehuis en in de Leo Pleysierbibliotheek kun je de
geschenkbox kopen voor een bedrag van € 25.
www.rijkevorsel.be/veusselseverwennerij

Kermis in Rijkevorsel

Jaarlijks worden er in Rijkevorsel twee kermissen georganiseerd: in SintJozef en in het centrum. De kermis in Sint-Jozef vindt plaats eind juli (het
weekend van of na 21 juli). De kermis in het centrum gaat door in het
laatste weekend van augustus.

SUBSIDIES EN TUSSENKOMSTEN
VRIJETIJDSBESTEDING
Subsidies vrije tijd

Het lokaal bestuur voorziet een heel assortiment aan subsidies, zowel voor
verenigingen als voor particulieren. Verenigingen die aangesloten zijn bij
de cultuur-, jeugd- of sportraad kunnen een subsidie verkrijgen door een
subsidiedossier in te dienen. Verder biedt de gemeente ook hulp aan voor
het kampvervoer van jeugdverenigingen. Verenigingen die zwerfvuil opruimen mogen ook rekenen op een mooie som.
Voor particulieren is er onder andere een tussenkomst voor animatorencursussen en een zwemtoelage, waarbij je een subsidie kunt verkrijgen voor
bepaalde zwemformules in zwembaden in de omgeving van Rijkevorsel.
Voor meer info kun je terecht bij de cultuur-, jeugd- en sportdienst. Op
de website vind je een overzicht van alle beschikbare subsidies:
● www.rijkevorsel.be/cultuursubsidies
● www.rijkevorsel.be/jeugdsubsidies
● www.rijkevorsel.be/sportsubsidies

Tussenkomst in vrijetijdskosten

Het lokaal bestuur vindt dat alle inwoners de kans moeten krijgen om te
sporten, deel te nemen aan cultuur en te genieten van vrijetijdsactiviteiten. Is je budget beperkt, dan is het niet zo eenvoudig om zelf alle kosten
van die activiteiten te dragen. Om deelname aan sport, cultuur en vrije
tijd betaalbaar te maken is er een fonds opgericht om tussen te komen in
de kosten van deze activiteiten.
Sociale dienst
Prinsenpad 27 – 2310 Rijkevorsel
03 340 39 65 - socialedienst@ijkevorsel.be
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EVENEMENTENLOKET
In onze gemeente kunnen we bijna elk weekend genieten van leuke activiteiten of toffe evenementen. Vaak wordt beroep gedaan op het lokaal
bestuur voor het huren van lokalen of materialen of wordt er toestemming
gevraagd om een activiteit op openbaar domein in te richten. Voor deze
aanvragen kun je terecht bij het evenementenloket.
www.rijkevorsel.be/evenementenloket

Verhuur lokalen

Het lokaal bestuur beschikt over lokalen en ruimtes die je als vereniging
of individuele gebruiker kunt huren. Zo zijn er vergaderlokalen, maar ook
polyvalente sportruimtes die je kunt reserveren tegen een billijke prijs.
Overzicht gebouwen:
● GC Sint-Jozef - Kerkdreef 61
● Jeugdlokaal Sonsheide - Kruispad 2a-2b
● Klooster - Molenstraat 5
● Oude Pastorij - Dorp 47
● Sportcentrum De Valk – Kruispad 6
● Turnzaal GLS De Wegwijzer - Leopoldstraat 1
Aanvragen voor de verhuur van lokalen verstuur je naar het e-mailadres
evenementen@rijkevorsel.be.
www.rijkevorsel.be/verhuur

Verhuur locaties

Het lokaal bestuur Rijkevorsel beschikt ook over een aantal openbare locaties en terreinen die door inwoners en verenigingen kunnen gebruikt
worden. Denk maar aan de kiosk naast het gemeentehuis, de parkings in
het centrum, het gemeentelijk sportveld Bavelstraat, het grasveld aan de
Zuiderdijk en de gemeentelijke sport- en recreatievelden in de Sonsheide.
Aanvragen voor het gebruik van deze terreinen dien je te richten aan het
college van burgemeester en schepenen. Afhankelijk van de aard van de
activiteit en de locatie kunnen er bepaalde retributies gevraagd worden
voor onder andere de inname van het openbaar domein of het gebruik van
elektriciteit.
Voor verhuur van locaties neem je contact op via het e-mailadres
evenementen@rijkevorsel.be
www.rijkevorsel.be/verhuur

Uitleendienst materialen

Het evenementenloket staat in voor de behandeling van aanvragen voor
het uitlenen van materialen. Het lokaal bestuur beschikt immers over verschillende materialen die erkende verenigingen of gebuurten kunnen uitlenen. Principieel kan geen materiële medewerking worden verleend aan
privé-initiatieven, commerciële initiatieven of activiteiten van bedrijven.

aanvraag dient te gebeuren minimum één maand en maximum zes maanden
voor de datum van een activiteit.Voor het ontlenen van materialen kun je
terecht bij evenementen@rijkevorsel.be.
www.rijkevorsel.be/uitleendienst

Jouw activiteit in de kijker

Wil je jouw evenement graag in de kijker zetten? Het lokaal bestuur voorziet verschillende kanalen voor verenigingen en niet-commerciële organisaties om je activiteit kenbaar te maken.
UiT in Rijkevorsel
Maximale zichtbaarheid voor jouw activiteiten in Rijkevorsel? Het kan als
je ze invoert in de UiTdatabank. Evenementen van verenigingen en nietcommerciële organisaties die je toevoegt in de UiTdatabank, verschijnen
op de website van het lokaal bestuur, in de 2310-app en in het informatieblad 2310.
www.uitdatabank.be
Elektronische informatieborden (lichtkrant)
In Rijkevorsel staan twee elektronische informatieborden, in het dorp
naast de oude pastorij en aan de Meir naast de kerk van Sint-Jozef. Enkel
verenigingen en organisaties die aangesloten zijn bij één van de erkende
gemeentelijke adviesraden kunnen aankondigingen plaatsen op de lichtkrant. Wekelijkse of periodieke activiteiten of vergaderingen worden niet
opgenomen, tenzij ze een uitzonderlijk karakter hebben.
www.rijkevorsel.be/lichtkrant
Onthaalschermen lokaal bestuur
Wil je dat jouw affiche op één van de onthaalschermen in de openbare
gebouwen van het lokaal bestuur verschijnt? Bezorg de affiche in hoge
kwaliteit aan de dienst communicatie: communicatie@rijkevorsel.be.

VRIJWILLIGERS
Wil je je als vrijwilliger inzetten? Wil je weten waar je vrijwilligerswerk
kunt doen? Op de website van het lokaal bestuur is een vrijwilligersdatabank beschikbaar.
Ontdek op www.rijkevorel.be/vrijwilliger welke vacatures er allemaal beschikbaar zijn voor vrijwilligers in Rijkevorsel. Misschien staat er wel iets
tussen waar je al jaren naar op zoek bent!
Verenigingen of organisaties die op zoek zijn naar vrijwilligers kunnen hun
oproep bekendmaken via www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank.
www.rijkevorsel.be/vrijwilliger
www.rijkevorsel.be/vrijwilligersdatabank

Een aanvraag dien je in via het online aanvraagformulier op de website of
via de uitleenfiche die je vervolgens bezorgt aan het evenementenloket. De

www.rijkevorsel.be
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VERENIGINGEN
Jeugdverenigingen

Chiro Rijkevorsel
Caro Francken - 0493 62 91 87
Ruth Ooms - 0479 04 81 23
chirorijkevorsel@hotmail.com
Bavelstraat 85+ – 2310 Rijkevorsel
chiro-rijkevorsel.chirosite.be
www.facebook.com/chirorijkevorsel
Chiro Sint-Jozef Rijkevorsel
Nele Hofkens – 0499 72 47 77
nele.hofkens@telenet.be - sint.jozef.chiro@gmail.com
Zuiderdijk 10 E - 2310 Rijkevorsel
chirosint-jozefrijkevorsel.chirosite.be
www.instagram.be/chirosintjozefrijkevorsel
Jeugdhuis De Wauwel
Benn Van Opstal - 0495 14 77 42
jhdewauwel@gmail.com - bennvanopstal2@gmail.com
Kruispad 2a – 2310 Rijkevorsel
www.facebook.com/jh.dewauwel
www.instagram.com/jhdewauwel
Jong-KVG Noorderkempen
Bo Van Den Kinschot – jkvg_noord@hotmail.com
www.facebook.com/jongkvgnoorderkempen
Move-it Rijkevorsel
Sam Adriaensen - 0472 51 46 12 - sadriaensen@arktos.be
www.facebook.com/moveitrijkevorsel
Plussers Rijkevorsel en Sint-Jozef
Kato Verdonck - 0472 87 47 34 - plussersrijkevorsel@hotmail.com
Kruispad 2b – 2310 Rijkevorsel
plussersrijkevorsel.wordpress.com
www.facebook.com/plussersrijkevorsel

Socio-culturele verenigingen

MUZIEK
Brassband Condor
Ludo Boeckx - 0475 98 88 08 - brassbandcondor@telenet.be
Cantorij Achtel
Linda Bolckmans – lindabolckmans@telenet.be
de Singer vzw
Luc De Vrij – info@desinger.be
Bavelstraat 35 – 2310 Rijkevorsel
www.desinger.be
www.facebook.com/desinger.rijkevorsel
www.instagram.com/desingerrijkevorsel2310

www.rijkevorsel.be

Koninklijke Fanfare Vermaak na Arbeid
Michel Belmans - 03 314 08 22 - 0472 55 65 76
michel_belmans@hotmail.com - hallo@fanfarenvarijkevorsel.be
Verbindingsstraat 3 bus 2 - 2310 Rijkevorsel
www.fanfarevnarijkevorsel.be
www.facebook.com/fanfarevnarijkevorsel
www.facebook.com/jeufarijkevorsel
www.instagram.com/fanfarenvarijkevorsel
Koninklijke Harmonie Broederband
Guy Tax – guytax@hotmail.com - info@khbroederband.be
www.khbroederband.be
Parochiekoor Sint-Jozef
Marie Louise Adriaenssen – marieladri@telenet.be
Rijkevorsel Swingt
Herman Oomen - 0472 27 28 49
www.rijkevorsel-swingt.be
www.facebook.com/VeusselSwingt
Sint-Willibrorduskoor
Hilda Schoenmaekers - 0493 12 43 94
SmarTones
Jan Janssen - 0496 35 50 96 - jan-ssen@hotmail.com
Leliestraat 15 - 2310 Rijkevorsel
www.smartones.be
KUNST EN CREATIVITEIT
De Vlijtige Liesjes
Liliane Coolen - lilianecoolen@hotmail.com
Fotovrienden Rijkevorsel vzw
Tom Gautier - info@fvr-vzw.be
www.fvr-vzw.be
Globe jeugdtheater
globe.rijkevorsel@gmail.com
www.jtglobe.be
Kunstkring Experiment
May Vermeiren - mayvermeiren01@hotmail.com
Rijkevorselse Weefkring
Lisette Hermans - hermanslisette@telenet.be
Dorp 47 - 2310 Rijkevorsel
‘t Veussels Tonjel
info@tveusselstonjel.be
www.tveusselstonjel.be
SOCIO-CULTUREEL
@Veussel
Jelle Van Den Langenbergh - info@atveussel.be
www.atveussel.be
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Culturele vereniging De Brug
Frans Willemse
debrug.rijkevorsel@telenet.be
Cultuurgroep Achtel vzw
Katrein Brosens
katreinbrosens@gmail.com
Davidsfonds Rijkevorsel
Roger Verlinden
davidsfonds.rijkevorsel@scarlet.be
www.davidsfonds.be/rijkevorsel
De Nieuw Brug
Marc Simons
denieuwbrug@gmail.com
www.denieuwbrug.be
De Rijkevorselse Rederijkers
Peter Fleerakkers – info@halvastenstoet.be
www.halfvastenstoet.be
Femma Rijkevorsel
Terry Matthé - 0472 44 73 39
matthe.terry@gmail.com
fransvandyck2@gmail.com
www.facebook.com/FemmaRijkevorsel

Kerststal Achtel
Karin Goetschalckx en Johan Van Dyck
johan.van.dyck-goetschalckx@telenet.be
Achtel 32A - 2310 Rijkevorsel
Kerststal ’t Dorp
Bart Mertens – bart.mertens@mail.com
Kerststal Sint-Jozef
Guy Vervloet - guyenjessica@proximus.be
www.facebook.com/KerststalSintJozef
Kerststal Vaerevelden
Leo Van Hemeldonck - 0478 69 40 03
leo.van.hemeldonck@telenet.be
Bussels - 2310 Rijkevorsel
Koninklijke Sint-Jorisgilde Rijkevorsel
Jef Michielsen - jozef.michielsen@telenet.be
KVG – Katholieke Vereniging Gehandicapten
Lore Stessens - lore.stessens@kvg.be
www.kvg.be
KWB Sint-Jozef Rijkevorsel
Koen Philipsen – koen@kwbsintjozef.be
www.kwbsintjozef.be

Ferm Rijkevorsel
Carla Maes – 0478 59 56 48 - carla-maes@hotmail.com
Sabine Fransen - 0497 21 71 67 - sabine.fransen1@telenet.be

Landelijke gilde Rijkevorsel
Felix Vermeiren - felix.vermeiren@telenet.be
www.landelijkegilden.be

Ferm Sint-Jozef
Maria De Vry – 0472 60 61 69 – mariadevry@telenet.be
samenferm.be

Ruilclub Rijkevorsel
Louis Sysmans - postfiets@telenet.be

Gezinsbond Rijkevorsel
Christine Michielsen - 0496 34 40 09
gezinsbondrijkevorsel@hotmail.com
Klaterstraat 6 - 2310 Rijkevorsel
rijkevorsel.gezinsbond.be
www.facebook.com/RijkevorselGezinsbond
Heemkundige Kring van Rijkevorsel vzw
Miel Bolckmans - 03 314 45 30
Paul Bemindt - 03 314 41 76
hkrijkevorsel@outlook.be
Molenstraat 5 - 2310 Rijkevorsel
heemkundigekringrijkevorsel.wordpress.com
Imkersgilde Sint-Ambrosius De Raam
info@bijencentrumderaam.be
De Sluis 3 – 2310 Rijkevorsel
www.bijencentrumderaam.be
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Samana Rijkevorsel Centrum
Roos Fleerakkers (voorzitter): 0496 98 75 01
fleerakkers_roos@yahoo.com
Rit Roovers (medevoorzitter): 0476 66 02 02
Lizette Verbunt (secretaris): 0473 76 76 10
Bart Van de Mierop (afgevaardigde zieken): 0476 92 42 12
Samana Sint-Jozef Rijkevorsel
Rita Ooms - 03 311 70 70 - os.rit@skynet.be
Irina Claessen - 03 322 66 56
www.samana.be
Vlaamse Kring Rijkevorsel
Karl Geens – karl.geens@n-va.be
www.vlaamsekringrijkevorsel.be
Vrijwillige Rijkevorselse Molenaars
Jan Backx - 0473 81 18 45 - jan.backx@telenet.be
www.stenenbergmolen.be
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SENIOREN
Nationale Strijdersbond NSB, afdeling Rijkevorsel
Theo Debeer - 0470 58 69 26 - theo.debeer71@gmail.com
Sint-Lenaartsesteenweg 3, bus 0201 - 2310 Rijkevorsel
OKRA-Centrum Rijkevorsel
Tilly Claessens - ceulemans.claessens@outlook.com
martha52@telenet.be
www.okra.be
OKRA-Trefpunt Rijkevorsel Sint-Jozef
Josee Stevens + Jef Van Eynde – 0476 40 87 53 - josee@torremans.be
www.okra.be
S Plus Rijkevorsel
Karl Roefs - karel.roefs@telenet.be
Eikendreef 53 - 2310 Rijkevorsel
www.s-plusvzw.be

Sportverenigingen

ALGEMEEN
vzw Rijkevorsel Leeft
0471 91 77 01 - rijkevorsel-leeft@rijkevorsel-leeft.be
Kleine Markweg 67
www.rijkevorsel-leeft.be
www.facebook.com/rijkevorselleeft94
www.instagram.com/rijkevorselleeft94
ATLETIEK
Atletiekclub Rijkevorsel (ACR)
Eddy Kenis - kenis.eddy@skynet.be
www.acrijkevorsel.weebly.com
BILJART
B.C. Veussel
Clement Scheirs - clem.scheirs@gmail.com

DUIVENSPORT
Duivenbond Verbroedering Rijkevorsel
Frans Boeckx - 0479 44 41 12 - frboeckx@telenet.be
Correspondentie: Eikendreef 27 – 2310 Rijkevorsel
Lokaal: Boshoevenweg 2 - 2310 Rijkevorsel
GEVECHTS- EN VERDEDIGINGSSPORT
Judoclub De Bres
Davy Adriaensen - info@judoclubdebres.be
Pastoor Lambrechtsstraat 5 – 2310 Rijkevorsel
www.judoclubdebres.be
Taekwondo De Tijgers
Wannes Van Dooren – 0475 54 74 34 - wannes.vandooren@hotmail.com
www.taekwondodetijgers.be
GYMNASTIEK
Turnkring Lenig & Gezwind
Ria Verbraeken – 03 314 61 48 - turnkringrijkevorsel@gmail.com
Facebookpagina ‘Turnkring Lenig en Gezwind Rijkevorsel’
HENGELEN
Aalscholvers
François Braspenninckx – coisbraspenninckx@hotmail.com
www.aalscholvers.be
HONDENSPORT
Kemphosch – Kempense Hondenschool vzw
Wendy Maegh – wendy.kemphosch@gmail.com
Poelberg 5, 2310 Rijkevorsel
www.kemphosch.be
VVDH Kringgroep Het Looi Rijkevorsel
Guy Verheyen - guy.verheyen4@skynet.be
Senator Coolsdreef 3 – 2310 Rijkevorsel
www.vvdh.be/Kringgroepen

BOOGSCHIETEN
Sint-Jorisgilde - Kruisboogschieten
Jef Michielsen - jozef.michielsen@telenet.be
Dorp 47 – 2310 Rijkevorsel

KORFBAL
Korfbalclub Rijko
Leen Adriaensen - 0495 69 59 58 - rijko@korfbal.be
Kruispad 4 – 2310 Rijkevorsel
www.rijko-korfbal.be
www.facebook.com/rijkokc
www.instagram.com/rijkokorfbal

Sint-Sebastiaansgilde - Handboogschieten
Jozef Scheyltjens – jefennik@telenet.be
Dorp 47 – 2310 Rijkevorsel

MOTORCROSS
MC Kenaka
Erwin Buys – erwinbuys87@hotmail.com

DANS
Dans Maar vzw
Geerte Verbraeken - 0472 24 96 32 - geerte@dansmaar.be
www.dansmaar.be

OMNISPORT & BEWEGING
Sport 4 Fun
hens-jochems@skynet.be
Facebookpagina Sport 4 Fun

Ringoven Sport
Paul Rayen - paul1953@outlook.com

Intilami – dansen naar vrijheid
Mieke Speybrouck - 03 314 45 15 - mieke.speybrouck@skynet.be
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Sportandfun
Jelle Jansen - 0499 35 02 29 - info@sportandfun.be
Wouwer 14 - 2310 Rijkevorsel
www.sportandfun.be
PAARDENSPORT
LRV Rijkevorsel
Joeri Adriaensen – 0473 24 31 01 – joeri.adriaensen@telenet.be
Beersebaan – 2310 Rijkevorsel
Facebook LRV Rijkevorsel
Ruiterclub De Coolsdreef
Cindy Kleeren - cindy.kleeren@telenet.be
Senator Coolsdreef 10 - 2310 Rijkevorsel
www.facebook.com/RCDeCoolsdreef
PETANQUE
Ringoven Sport
Irene Claessen
Kerkdreef 61 - 2310 Rijkevorsel
RACKETSPORTEN
Rijkerack Badmintonclub
Dave Verbaeten - info@rijkerack.be
www.rijkerack.be
Tafeltennisclub TTK Rijkevorsel
Boris Voorspoels - 0476 42 18 41 - info@ttkrijkevorsel.be
Kruispad 14 – 2310 Rijkevorsel
www.ttkrijkevorsel.be
Tennisclub De Valk
Eric De Bie - bestuur@tcdevalk.info
Kruispad 6 – 2310 Rijkevorsel
www.tcdevalk.info
VOETBAL
FC Sint-Jozef SK
Guy Van Den Langenbergh – 0477 48 89 17
contact@fcsint-jozefsk.be
Zuiderdijk 10F – 2310 Rijkevorsel
www.fcsint-jozefsk.be
KFC Zwarte Leeuw
Wim Verdonck - 0486 51 30 94 - info@kfczwarteleeuw.be
Kruispad 3 – 2310 Rijkevorsel
www.kfczwarteleeuw.be
FC Den Booze United
Geert Vermeiren – gvgvermeiren57@gmail.com
FC Kliefhamers
Jens Van Gestel – 04 73 82 99 26 - kliefhamers@gmail.com
www.duatlon.be

52

FC Royal
Cat Baitan - 0492 25 92 05 - c.baitan@yahoo.com
FC Saloed
Neal Verbeuren - fcsaloed@gmail.com
KWB Voetbal
Herwig Peeraer – voetbal.rijkevorsel@gmail.com
Supportersclub Black Lions
Sjoerd Hakkens - hakkens.sjoerd@gmail.com
VK Sport 82
Wim Kustermans - wilhelminus@hotmail.com
www.sport82.be
VNV De Kruk
Jan Peeters - jan.sreteep@gmail.com
VOLLEYBAL
KWB Sint-Jozef Rijkevorsel Dames
Els De Bruijn – elsdebruijn@msn.com
www.kwbsintjozef.be
KWB Volleybal Centrum mannen
Jan Laurijssen – jan.laurijssen2@telenet.be
Volleybalclub Rijkevoc
Inge Vermeiren – vcrijkevoc@gmail.com
www.vcrijkevoc.be
WIELRENNEN, VELDRIJDEN & MOUNTAINBIKE
De Click
Dirk Bevers – bela.bvba@telenet.be
Facebookpagina De Click
De Gammelse Wielervrienden
Laurijssens Ward – 0479 92 29 92 - ward.laurijssens@telenet.be
Gammel 41 - 2310 Rijkevorsel
www.degammelsewielervrienden.be
Driesen Bikers
Gustaaf Driesen - 03 312 90 00 - 0475 76 63 51 - gust@driesenbv.be
Vijversweg 9 - 2310 Rijkevorsel
www.driesenbikers.be
MTB 2310
Wim Floren - mtb2310@scarlet.be
www.mtb2310.be
MTB De Tamme Bostrappers
Kees Oostvogels – keesoostvogels@skynet.be
Rijkevorselse Wielertoeristen
Frank Vermonden - info@rwtrijkevorsel.be
www.rwtrijkevorsel.be
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Testagsaves-Modderfokkers
Mark Goetschalckx - 0499 73 90 23 mark.goetschalckx@gmail.com
www.testagsaves.be
Wielervrienden William’s Place
Inge Aerts - wielervriendenwp@gmail.com
Café William’s Place: Hoek 31 – 2310 Rijkevorsel
Correspondentie: Waterdelt 18 - 2310 Rijkevorsel
www.facebook.com/WielervriendenWilliamsPlace
WSC Sint-Jozef
Jan van Riel - janvanriel@live.be
WTC Doucement
Lien Marynissen - 0478 34 61 39 - wtcdoucement@gmail.com
www.instagram.com/wtcdoucement
WTC St-Jozef
Ronald Van Elzen - 0486 96 43 56
Luc Michielsen - 0495 67 67 77
Uitbreidingsstraat 11a - 2310 Rijkevorsel
WTC ‘t Fietspompke
Kristof Van den Langenbergh - 0496 99 91 96 kristof.vdl@telenet.be
Zonebikers
Bob Jansen – bobjansenbob@hotmail.com
www.zonebikers.be
ZAALVOETBAL
FC Royal
Cat Baitan - 0492 25 92 05 - c.baitan@yahoo.com
ZVC Booze-t-Boys
Kevin Maes – kevin.maes4@telenet.be
ZVC ’t Spiraal
Bert Sprangers – bertsprangers@hotmail.com

Overige verenigingen en organisaties
Leesclub Rijkevorsel
Xavier Rombouts - 03 340 00 51 (bib)
xavier.rombouts@telenet.be

Natuurpunt Markvallei
Drej Oomen - 03 383 02 08 - info@natuurpuntmarkvallei.be
Kolonie 41 - 2323 Wortel
www.natuurpuntmarkvallei.be
www.facebook.com/natuurpuntmarkvallei.be
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