Beste Schotenaar,
Moeten we het nog vertellen? Schoten is een mooie, levendige gemeente met heel wat troeven: veel groen, talloze activiteiten voor jong
en oud en mooie bezienswaardigheden. Maar natuurlijk moet je ook je weg kunnen vinden in de gemeente.
Deze infogids bundelt heel wat nuttige informatie over de gemeente: adressen, openingsuren, contactgegevens enzovoort. In deze gids
vind je snel een antwoord op heel wat praktische vragen over de gemeentelijke dienstverlening.
Voor deze infogids werkten we samen met Heemkundige Erfgoedvereniging SCOT. Zij zochten voor ons passende foto's uit de Beeldbank.
Zo weven we verleden en heden door elkaar. SCOT maakte op de Beeldbank ook een webexpositie met meer uitleg bij de foto's uit deze
gids. Surf hiervoor naar www.beeldbankschoten.be en kies in de rubriek webexposities voor 'Infogids'. De foto's staan in dezelfde volgorde.
Na het bekijken van de expo kan je op de Beeldbank nog van meer dan 6000 andere foto's genieten.
Leg dit boekje ergens op je bureau, bij je telefoon of in je boekenkast. We zijn er zeker van dat het je
nog van pas zal komen.
We streven ernaar om deze gids zo actueel mogelijk te houden. Gegevens kunnen echter wijzigen. In
geval van twijfel: via de gemeentelijke website www.schoten.be vind je zeker en vast de meest actuele
gegevens. Verlies zeker ook de andere gemeentelijke communicatiekanalen niet uit het oog, zodat je
op de hoogte blijft van de actualiteit in onze gemeente.
Met vriendelijke groeten,

Maarten de Veuster, Burgemeester
Iefke Hendrickx, schepen van Communicatie

Colofon
Deze gemeentegids Schoten is een uitgave in samenwerking met het gemeentebestuur van Schoten en de handelaarsvereniging AMBS.
Hij wordt gratis bedeeld in Schoten, in de eerste helft van 2019.
Redactie:
gemeentelijke communicatiedienst
03 680 09 76 / laura.delandsheer@schoten.be
Foto’s:
Beeldbank SCOT: de foto's uit de Beeldbank en in deze uitgave mogen niet vermenigvuldigd worden of in een politieke of
commerciële context worden gebruikt. Voor meer informatie: www.beeldbankschoten.be.
Verantwoordelijke uitgever:
Iefke Hendrickx
Advertenties, lay-out en druk:
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bvba,
Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo
016 25 50 43 - www.inforegio.be
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Inhoudsopgave

Inhoudsopgave

GEMEENTEHUIS

OCMW

03 680 09 00
ma - vr: 9u - 12u30
+ woe: 13u30 - 15u30
+ don: 16u - 19u
03 680 06 40
ma - vr: 9u - 12u & 13u30 - 15u30

POLITIE

03 680 12 70

(noodnummer 101)

BRANDWEER

03 685 32 29

(noodnummer 100 / 112)

ANTIGIFCENTRUM

070 24 52 45

WACHTDIENST DOKTERS

0900 10 512

WACHTDIENST APOTHEKERS

0903 99 000

WACHTDIENST TANDARTSEN

0903 39 969

BIBLIOTHEEK

03 680 17 10

GROENE LIJN (afvalvragen)

0800 94 039

RECYCLAGEPARK

ZNA Jan Palfijn

Handige nummers

1.1 Handige nummers

(enkel voor spoedgevallen in het weekend en feestdagen
tussen 9u en 18u)

di, woe, vr: 9u - 15u30
don: 12u30 - 19u
za: 8u30 - 15u
Lange Bremstraat 70, 2170 Merksem, 03 640 21 11

AZ Klina

Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat, 03 650 50 50

AZ Monica

Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne, 03 320 50 00

(Sommige diensten hebben afwijkende uren. Kijk op www.schoten.be/openingsuren voor alle correcte openingsuren.)

Het Kasteel van Schoten in al haar glorie.
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DIENSTEN OCMW:
ONTHAAL / SOCIALE DIENST
PENSIOENEN EN SOCIALE PREMIES
ADVIES EN BEGELEIDING OUDERENZORG
LDC COGELSHOF
LDC ’T DORP
DAGVERZORGINGSCENTRUM ’T DORP
DIENST VOOR ONTHAALOUDERS
KINDERDAGVERBLIJF ’T BEERTJE
KINDERDAGVERBLIJF DE KOEKOEK

03 680 09 00 / onthaal@schoten.be
03 680 09 05 / bevolking@schoten.be
03 680 09 20 / burgerlijkestand@schoten.be
03 680 09 55 / technischedienst@schoten.be
03 685 04 62 / milieudienst@schoten.be
03 680 23 57 / iv@schoten.be
03 680 09 45 / financieledienst@schoten.be
03 680 09 76 / communicatie@schoten.be
03 680 09 77 / dominiek.dilien@schoten.be
03 680 09 74 / dirk.vyncke@schoten.be
03 680 33 35 / ondernemen@schoten.be
03 680 09 30 / personeelsdienst@schoten.be
03 680 09 80 / secretariaat@schoten.be
03 680 09 40 / vreemdelingendienst@schoten.be

Handige nummers

DIENSTEN GEMEENTEHUIS:
ONTHAAL
DIENST BEVOLKING
BURGERLIJKE STAND
TECHNISCHE DIENST
MILIEUDIENST
INTEGRALE VEILIGHEID
FINANCIËLE DIENST
COMMUNICATIEDIENST
INSPRAAKAMBTENAAR
KABINETSSECRETARIS
LOKALE ECONOMIE
PERSONEELSDIENST
SECRETARIAAT
VREEMDELINGENDIENST

03 680 06 40 / info@ocmwschoten.be
03 680 07 75 / 03 680 07 76, pensioendienst@ocmwschoten.be
03 680 05 65 / Woonzorggroep / voorkempensocialedienst@wzgvoorkempen.be
03 680 05 66 / Sociale dienst seniorenflats
03 644 67 94 / dienstencentrumcogelshof@ocmwschoten.be
03 680 07 77 / dienstencentrumdorp@ocmwschoten.be
03 680 07 70 / dagzorg@wzgvoorkempen.be of info@wzgvoorkempen.be
03 680 06 13 / 03 680 06 14
03 640 01 40
03 685 04 25

Jeugdhuis Kaddish is het oudste jeugdhuis van Vlaanderen met maar liefst 59 jaren op de teller in 2019.
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Schoten in cijfers

1.2 Schoten in cijfers
2.955 hectare oppervlakte (29,6 km2)
34.537 inwoners (2018)
• Aantal mannen: 16.687
• Aantal vrouwen: 17.850
Aantal leerlingen: 7.172
kleuteronderwijs: 1.488 (2018)
lager onderwijs: 2.385 (2018)
secundair onderwijs: 3.299 (2018)
Vredegerecht 10de kanton Antwerpen
6,5 % personenbelasting (2019)
Opcentiemen op onroerende voorheffing: 1.150 (2019)
Milieuprijs lokale duurzame economie Schoten 2018: De Boer
Grote werkgevers in Schoten: La Lorraine, Manna, Belgomilk,
Galva Power, Hof van Schoten, Inno, Carrefour en Delhaize

Het 'Groot Hotel van Schotenhof' op een fijne zomerdag.
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Ons wapenschild

1.3 Ons wapenschild
Schoten is ontstaan in het jaar 420 na Christus en is dus ouder dan
de stad Antwerpen (650 na Christus). De Franken noemden het
toen ‘Scota’ en later ‘Scote’. Sinds het begin van de zesde eeuw behoorde het ‘vrije Schoten’ (een groot gedeelte van Merksem en Sint
Job-in-'t-Goor was Schoten) tot de abdij van Lobbes, tot de inval
van de Noormannen in het jaar 820. Tot in de twaalfde eeuw was
Schoten een niemandsland.
In 1138 werd het ingepalmd door Amerik, Heer van Breda en ‘Schoten’. Van dan af kon Schoten ook het wapenschild van Breda gebruiken: drie zilveren Sint-Andrieskruisen op een rood veld met
bovenop een kroon met zeven parels, die symbool staan voor de
adellijke titel 'baron'. Ameriks zonen erfden Schoten, dat werd opgedeeld in een geestelijke en een wereldlijke heerlijkheid. De één
heerste vanuit de abdij van Villers, de ander vanuit de burcht
Calesberg.

Het wapenschild van Schoten.

In de zestiende eeuw bouwden rijke Antwerpenaars buitenverblijven in Schoten (zoals het Kasteel van Schoten). Oude hoeves werden omgebouwd tot kastelen en middeleeuwse burchten werden
verbouwd tot speelhoven (ook hoven van ‘plaisantie’ genoemd).
Schoten werd het ‘Lusthof van Antwerpen’ en ‘Dorp der kastelen’.
Eind negentiende eeuw vond ook de burgerij zijn weg naar Schoten
en vele hotels werden toen geopend langs de vaart zodat Schoten
een echte ‘badplaats’ werd. Vele ‘cottages’ (grote villa's als buitenverblijf) dateren van dezelfde tijd.

Door de toegangspoort loop je naar het prachtige Kasteel van Schoten.
Hier zie je de groepen van het Volksdansfestival zich klaar maken.
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Aan het gemeentehuis hingen vroeger 'pissijnen' aan de gevel.

Gemeentebestuur

8
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COLLEGE
GEMEENTERAAD

7

2. GEMEENTEBESTUUR
COLLEGE

Bestuur

Het college van burgemeester en schepenen kan je beschouwen als de regering van de gemeente, de uitvoerende macht. Het college neemt
het dagelijks bestuur waar en voert de besluiten van de gemeenteraad uit.

Van links naar rechts, achteraan: Paul Valkeniers, Véronique d'Exelle, Maarten De Veuster, Charlotte Klima, Wouter Rombouts.
Vooraan: Paul De Swaef, Iefke Hendrickx en Walter Brat.
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Maarten De Veuster (N-VA) - burgemeester
Bevoegdheden: algemeen beleid en coördinatie, politie,
brandweer, integrale veiligheid, plechtigheden, begraafplaats en
rechtszaken
Lusthofdreef 2, 2900 Schoten
Tel: 03 680 09 74 / maarten.deveuster@schoten.be
Iefke Hendrickx (N-VA) - schepen
Bevoegdheden: samenleven, jeugd en gezin, onderwijs, senioren,
kinderopvang, zorg en welzijn, gelijke kansen, toegankelijkheid,
communicatie en onthaal / vervangend burgemeester
Henri Dunantlaan 13, 2900 Schoten
Tel: 04 75 44 16 66 / iefke.hendrickx@schoten.be
Wouter Rombouts (N-VA) - schepen
Bevoegdheden: openbare werken, mobiliteit, dienst der werken
en inspraak
Hagenlei 1, 2900 Schoten
Tel: 04 94 87 42 81 / wouter.rombouts@schoten.be
Charlotte Klima (N-VA) - schepen
Bevoegdheden: burgerzaken, cultuur, erfgoed, toerisme en evenementen en kerkfabrieken
Sint-Cordulaplein 15, 2900 Schoten
Tel: 04 95 61 21 04 / charlotte.klima@schoten.be

Paul Valkeniers (Open VLD) - schepen
Bevoegdheden: financiën, personeel, informatica en dierenwelzijn
Schijndallei 34, 2900 Schoten
Tel: 04 75 62 90 01 / paul.valkeniers@schoten.be
Paul De Swaef (N-VA) - schepen
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, patrimonium, huisvesting en
sport
Papenaardekenstraat 41, 2900 Schoten
Tel: 04 73 78 89 69 / paul.deswaef@schoten.be
Walter Brat (N-VA) - schepen
Bevoegdheden: leefmilieu, afvalbeleid, groenvoorzieningen en
duurzaamheid
André Ullenslei 43, 2900 Schoten
Tel: 04 68 01 85 39 / walter.brat@schoten.be
Veronique d’Exelle (N-VA) - schepen en voorzitter bijzonder
comité sociale raad
Bevoegdheden: sociale zaken, woonzorggroep Voorkempen,
lokale economie, tewerkstelling en ontwikkelingssamenwerking
Elegastlaan 1, 2900 Schoten
Tel: 03 658 40 87 / veronique.dexelle@schoten.be
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Bestuur

Het Gelmelenpark en de buurt rondom zag er vroeger zo uit.

GEMEENTERAAD
De gemeenteraad is de wetgevende macht van de gemeente. De raad stelt de reglementen op en neemt belangrijke beslissingen. Nieuw
vanaf deze legislatuur is dat de gemeenteraadsleden meteen ook de OCMW-raadsleden zijn. En dat de voorzitter van de gemeenteraad ook
voorzitter van de OCMW-raad is. De leden worden om de zes jaar verkozen.
Tommy Van Look (Vlaams Belang)
tommy.vanlook@schoten.be / 04 73 41 43 06

Bert Batens (N-VA)
bert.batens@schoten.be / 04 86 55 87 38

Niels Broeckx (Vlaams Belang)
niels.broeckx@schoten.be / 04 83 67 03 57

Christof Victor (N-VA)
christof.victor@schoten.be / 04 95 54 93 56

Patrick Molle (Vlaams Belang)
patrick.molle@schoten.be / 04 73 22 01 14

Pieter Gielis (N-VA)
pieter.gielis@schoten.be / 04 85 06 10 72

Peter Vanaken (Vlaams Belang)
peter.vanaken@schoten.be / 04 75 78 62 32

Ilse Stockbroekx (N-VA)
ilse.stockbroekx@schoten.be

Maya De Backer (Groen)
maya.debacker@schoten.be

Sandra Lauryssen (N-VA)
sandra.lauryssen@schoten.be / 04 95 17 20 21

Peter Arnauw (Groen)
peter.arnauw@schoten.be / 04 94 89 45 27

Kris Oversteyns (N-VA)
kris.oversteyns@schoten.be / 04 95 27 87 30

Olivier Coppens (Groen)
olivier.coppens@schoten.be / 04 78 35 11 58

Kathelijne Peeters (N-VA)
kathelijne.peeters@schoten.be / 04 73 45 65 83

Catharina Van Osta (CD&V)
catharina.vanosta@schoten.be / 04 96 99 31 53

Nadine Van Mol (N-VA)
nadine.vanmol@schoten.be / 04 91 15 23 42

Erik Block (CD&V)
erik.block@schoten.be / 04 75 77 56 81

Tom Van Grieken (Vlaams Belang)
tom.vangrieken@schoten.be / 02 219 60 09

Dieter Peeters (CD&V)
dieter.peeters@schoten.be

Lieselotte Decroix (Vlaams Belang)
lieselotte.decroix@schoten.be

Kurt Vermeiren (sp.a)
kurt.vermeiren@schoten.be / 04 73 80 16 78

Bestuur

Lieven De Smet (N-VA) Voorzitter
lieven.desmet@schoten.be / 04 94 63 04 62

Piet Bouciqué (Vlaams Belang)
piet.boucique@schoten.be / 04 86 76 07 65

www.schoten.be | 10

De oude huizen van de Markt zijn verdwenen, en de nieuwe staan er nog niet. Een mooi zicht
vanuit de Verberstraat op het Gelmelenhof.
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3. GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Hoe geraak ik bij de juiste dienst?
Online
Heb je een document nodig, surf dan eerst even naar www.schoten.be/loket. Daar vind je een zeer ruim overzicht van attesten en
formulieren die je vanuit je luie zetel kan aanvragen. Dat bespaart
je dus een verplaatsing naar het gemeentehuis.
Je kan er ook een meldingsformulier terugvinden waarmee je ons
op de hoogte kan brengen van bepaalde problemen (sluikstort,
putten in de rijbaan, geurhinder…) of om een klacht in te dienen
als je het gevoel hebt dat je niet correct werd geholpen
(schoten.be/klachten).

Gemeentehuis
Verbertstraat 3
03 680 09 00
info@schoten.be
Openingsuren
MA 9u - 12u30
DI
9u - 12u30
WO 9u - 12u30 en 13u30 - 15u30
DO 9u - 12u30 en 16u - 19u
VR 9u - 12u30
Opgelet: de vreemdelingendienst en de dienst ruimtelijke
ordening werken enkel op afspraak.
De burgerlijke stand werkt op vrijdag enkel op afspraak.

Op het gemeentehuis
Uiteraard kan je niet alles online regelen en is het voor bepaalde
zaken wel nodig om naar het gemeentehuis te komen. Vraag of kijk
dan eerst even na welke documenten je moet meebrengen.
In de inkomhal van het gemeentehuis staat een ticketzuil. Kom je
voor de dienst bevolking, de burgerlijke stand of de dienst vreemdelingenzaken, moet je een ticketje nemen. Vervolgens wandel je
naar de wachtruimte, waar op het scherm verschijnt wanneer het
jouw beurt is en aan welk loket je geholpen wordt.
En uiteraard zijn er ook nog onze onthaalmedewerkers die je met
veel plezier de weg te wijzen.
Een oude postkaart.
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Gemeentelijke diensten

Een veerhuis aan de vaart.

Een winterlandschap met de Sint-Cordulakerk. Links vind je nu de Braembibliotheek.

Dienst bevolking

CONTACT: 03 680 09 05 / bevolking@schoten.be

Burgerlijke stand
Hier helpt men je met de documenten om onder andere Belg te
worden, geboorteaangiften, geslachtswijziging, voornaamsveranderingen, naamsverandering, adoptie, echtscheiding, geboorte,
erkenning, alles in verband met een huwelijk, aangiftes van overlijden, uittreksels van akten, registreren polio inenting, enzovoort..
Check voor je bezoek even welke documenten je zeker moet meebrengen, via www.schoten.be. Hier krijg je ook alle informatie omtrent de begraafplaats.
CONTACT: 03 680 09 20 / burgerlijkestand@schoten.be
Geschenkje voor wie iets te vieren heeft
Wie trouwt, een kindje krijgt of wettelijk gaat samenwonen, krijgt
op de dienst bevolking een geschenkzakje. Daarin vind je nuttige
informatie, maar ook leuke geschenkjes zoals post-its in de vorm
van een hartje, een hartjeslolly, een slabbetje van het Huis van het
Kind en een waardebon van 25 euro.

Een begrafenisstoet met sierlijke koets.

Begraafplaats
Hendrik Consciencestraat 2A
03 685 02 88 / begraafplaats@schoten.be
• 1 april - 30 september: 8u-20u
• 1 oktober - 31 maart: 8u-17u

Dienst vreemdelingenzaken

Deze dienst is het administratieve centrum voor alle Schotenaren
met een niet-Belgische nationaliteit. Ook vluchtelingen kunnen
hier terecht. Hier helpt men je met inschrijvingen in het gemeenteregister, verblijfsdocumenten, werkdocumenten enzovoort.
Check voor je bezoek even welke documenten je zeker moet meebrengen, via www.schoten.be.
CONTACT: Enkel open op afspraak !
03 680 09 40 / vreemdelingendienst@schoten.be
De dienst vreemdelingenzaken is telefonisch bereikbaar
van maandag tot vrijdag van 13u30 tot 15u30.
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Gemeentelijke diensten

Hier kan je terecht voor identiteitskaarten, rijbewijzen, reispassen,
nationaliteitsattesten enzovoort.
Opgelet: de aanvraag voor een nieuwe reispas is op afspraak.
Check voor je bezoek even welke documenten je zeker moet meebrengen, via www.schoten.be.
Voor pasfoto’s kan je terecht in de fotocabine in het gemeentehuis.
Betalen kan contant of met de kaart. Er is een wisselautomaat.

Voor volgende diensten hoef je geen ticket te nemen aan de
ticketzuil.

Communicatiedienst
Binnen de gemeente Schoten is communicatie tweerichtingsverkeer: informatie aan de burgers én inspraak. Bij de inspraakambtenaar kan je terecht met opmerkingen, suggesties en klachten.
De communicatiedienst verzorgt de gemeentelijke informatiekanalen. ‘Info Schoten’ is het gemeentelijke magazine dat reportages,
interviews, en nieuwsartikelen uit de gemeente brengt. Het verschijnt vijf keer per jaar en wordt gratis huis-aan-huis bedeeld. Als
aanvulling hierop wordt de informatierubriek ‘Info Actueel’ gepubliceerd in de ‘Bode van Schoten’, die tweewekelijks, ook gratis, in
de brievenbus belandt.

Gemeentelijke diensten

Online wordt ook alle informatie up-to-date gehouden op de website
www.schoten.be. Daar vind je zo goed als alles terug over alle gemeentelijke onderwerpen, en je wordt er op de hoogte gehouden

van nieuws en activiteiten in Schoten. Volg ook zeker de Facebookpagina ‘gemeente Schoten’ (www.facebook.com/gemeenteschoten)
voor leuke berichten, snelle updates, waarschuwingen en foto’s
over onze gemeente. Op de gemeentelijke Twitteraccount
(www.twitter.com/gemschoten) krijg je geregeld een compacte update van het belangrijkste nieuws. Volg onze Instagramaccount
(www.instagram.com/gemeenteschoten) en bewonder foto’s van
onze prachtige gemeente. Gebruik je de hashtag #schoten? Dan
delen wij misschien wel je foto of verschijnt hij in de fotorubriek in
de Info Schoten.
Krijg je graag het belangrijkste gemeentelijke nieuws in je mailbox?
Abonneer je dan via de gemeentelijke website op onze nieuwsbrief.
Inschrijven kan snel en gemakkelijk via www.schoten.be/nieuwsbrief.
CONTACT: 03 680 09 76 / communicatie@schoten.be

Kasteel De List wordt al sinds de middeleeuwen (einde 16de eeuw) vermeld in de geschiedenisboeken.
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Inspraak
•

•

Ook wijkverenigingen doen dienst als spreekbuis van
de burgers. Daarnaast brengen ze Schotenaren samen
rond bepaalde activiteiten en festiviteiten, en maken
ze het leven in je wijk aangenamer. Het gemeentebestuur voert regelmatig overleg met deze verenigingen.
Surf voor de complete lijst wijkverenigingen naar
www.schoten.be/wijkverenigingen.
De gemeente organiseert bewonersvergaderingen
wanneer er in een bepaalde buurt grote werken of andere projecten gepland staan. Tijdens zo’n bewonersvergadering krijgen betrokken bewoners informatie
over de gevolgen van werken in hun buurt of de werking van bijvoorbeeld een nieuw afvalstraatje, of kunnen ze hun stem laten horen in verband met
beleidsbeslissingen die impact hebben op hun buurt.

Neem voor meer informatie rond inspraak contact op met
inspraakambtenaar dominiek.dilien@schoten.be.

Deuzeldlaan met tramspoor.
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Schotenaren hebben heel wat inspraak in het gemeentelijk
beleid. Een greep uit het aanbod:
• Iedere Schotenaar heeft spreekrecht op de gemeenteraad. Je kan dan vragen stellen of je mening kenbaar
maken aan de burgemeester, schepenen en raadsleden. Je kan steeds een verzoekschrift indienen bij de
gemeenteraad. Daarmee kan je de gemeenteraad vragen iets (niet) te doen.
• Daarnaast zijn er inspraakgroepen (adviesraden en raadscommissies) die je steeds kan bijwonen en waar je ook
spreekrecht krijgt. In de adviesraden zetelen burgers die
vanuit hun achtergrond advies kunnen uitbrengen over
een bepaald thema (milieu, sport, cultuur…) of over een
bepaalde doelgroep (senioren, gehandicapten, jeugd…
). In de raadscommissies zetelen politici, die de gemeenteraad adviseren over allerlei thema’s (financiën, verkeer,
sport...). Meer info over de adviesraden en raadscommissies: www.schoten.be/adviesraden.

Secretariaat

Schotense ondernemers

Het secretariaat staat onder andere in voor de administratieve
voorbereiding en opvolging van de gemeenteraad en de raad voor
maatschappelijk welzijn en van de vergaderingen van het schepencollege en het vast bureau.

Zoek je een advocaat, architect, notaris, landmeter, tolk, of een
medische specialist? Of een speciaalzaak, slager, bakker of een
ander bedrijf? Zoek en vind gemakkelijk ondernemers in Schoten
via ondernemersgids: www.schoten.be/ondernemersgids.

Daarnaast behandelt het secretariaat ook alle verzekeringsdossiers
die voortvloeien uit schadegevallen waarbij de burger de gemeente aansprakelijk stelt. Op het secretariaat kan je ook nog
terecht voor het aanvragen van taxivergunningen.

Technische dienst

Lokale economie
Sinds 2018 heeft de gemeente Schoten een stafmedewerker lokale
economie die de Schotense ondernemers ondersteunt, informeert,
stimuleert en faciliteert. Zo wil de gemeente ondernemerschap
stimuleren, het ondernemersklimaat verbeteren en het Schotense
centrum levendig houden.
De stafmedewerker lokale economie organiseert tal van communicatiemomenten die voor de ondernemer of starter interessant
zijn. Zo is er het jaarlijks netwerkmoment, de tweejaarlijkse infomomenten en het economisch overlegteam: een overleg met en
tussen ondernemers.

CONTACT: 03 680 09 55 / technischedienst@schoten.be
Waarvoor kan je terecht bij de technische dienst?
Openbare werken - rioleringen, wegenbouw, verkeer
03 680 29 06
Hier worden herinrichtingen van straten en pleinen ontworpen,
aanpassingen aan rioleringen uitgewerkt en nagedacht over het
verkeer en de circulatie.
Met meldingen over defecte lantaarnpalen, verkeerslichten, verzakte voetpaden, verstopte gootafvoeren, en andere infrastructurele problemen in het openbaar domein kan je hier terecht.

Door middel van verschillende werkgroepen spelen we in op
belangrijke thema’s in het Schotense ondernemerschap.

Goed om te weten: defecte straatverlichting kan je gemakkelijk
melden via www.straatlampen.be.

Ondernemerschap wordt aangemoedigd in Schoten! Startende ondernemers kunnen terecht bij de stafmedewerker lokale economie
voor een starterspakket met nuttige en praktische informatie over
het oprichten van een zaak.

Riolering
De gemeente heeft een beheersovereenkomst afgesloten met
Water-Link. Deze maatschappij zal voortaan het rioleringsstelsel
(ook de huisaansluitingen op het riool en de straatkolken) en de
grachten van de gemeente Schoten beheren. Is er riolering in je
straat, dan moet je je verplicht hierop aansluiten. De inbuizing van
een baangracht (ter hoogte van de oprit) gebeurt ook via een aanvraag bij Water-Link en mag je niet op eigen houtje doen.

Schrijf je als (startende) ondernemer zeker in op de ondernemersnieuwsbrief via www.schoten.be/ondernemersnieuwsbrief, en blijf
steeds op de hoogte van veranderende reglementen, infosessies
en praktische informatie.
CONTACT: 03 680 33 35 / ondernemen@schoten.be

Voor informatie, vragen of klachten in verband met riolering kan
je terecht bij: www.water-link.be/contact of 078 35 35 09.
Klachtenbeheer, herstellingen en nieuwe aansluitingen kunnen
voortaan door de burgers gemeld worden op het nummer
03 244 05 44. Deze lijn is 7 dagen op 7, 24 uur op 24 uur bereikbaar.

www.schoten.be | 16

Gemeentelijke diensten

CONTACT: 03 680 09 80 / secretariaat@schoten.be

De technische dienst werkt op afspraak. Maak je afspraak
online via afspraken.schoten.be of telefonisch via het onthaal:
03 680 09 00.

Ruimtelijke ordening (enkel op afspraak) - architectuur,
bouwen, wonen, monumenten en landschappen
03 680 09 55 of maak een afspraak via: afspraken.schoten.be.
Deze afdeling gaat over stedenbouwkundige vergunningen, gewestplannen, verkavelingsaanvragen, stedenbouwkundige attesten, huisnummertoewijzing enzovoort.
Heb je bouwplannen? Maak dan een afspraak (ook voor een tuinhuisje, carport, serre, afsluiting…). Breng dan ook liefst documentatie mee (plan, foto’s…).
Sinds 1 januari 2018 ging overal in Vlaanderen de omgevingsvergunning van start. Deze omgevingsvergunning vervangt de stedenbouwkundige-, verkavelings- en milieuvergunningen en de natuuren socio-economische vergunningen. Alles gebeurt gedigitaliseerd
met één dossier via het omgevingsloket.

Dienst integrale veiligheid
Je kan bij deze dienst voornamelijk terecht voor info over: BuurtInformatieNetwerken (BIN’s), diefstalpreventief advies (voor woningen en fietsen), horeca en nachtwinkels, burenbemiddeling,
vuurwerk, veiligheid tijdens evenementen, algemene en bijzondere noodplannen en stormschade. Kortweg: kom gerust langs
voor advies over veiligheid of diefstal.
CONTACT: 03 680 23 57 / iv@schoten.be

Politie
Je kan bij de Lokale Politie Schoten terecht, zowel telefonisch als aan het loket:
• op weekdagen tussen 7u en 19u
• in het weekend en op feestdagen tussen 9u en 17u
Buiten deze uren kan je voor dringende dienstverlening
contact opnemen met de politie via het noodnummer 101.
Voor noodgevallen is er ook een muurtelefoon aan het
commissariaat die je buiten de openingsuren verbindt met
het noodnummer. Deze politiecentrale verwittigt indien
nodig de patrouilles op de baan. Lees het algemeen politiereglement via schoten.be/politie.
Gasketelplein 10
03 680 12 70 / pz.schoten@police.belgium.eu
Noodnummer: 101

Brandweer
Sinds 2015 zijn de gemeentelijke brandweerkorpsen in de
regio samengesmolten tot één grote hulpverleningszone:
Brandweer Zone Rand. Daarin zitten 21 gemeenten in de
rand van Antwerpen, waaronder Schoten.
Het administratief centrum van de brandweer verhuisde in
2018 naar buurgemeente Brasschaat.
Ruiterijschool 1 bus 2, 2930 Brasschaat.

Gemeentelijke diensten

Aanvragen voor schoolbezoeken en de verdelging van wespennesten kan je online doen, via schoten.be/brandweer.
Niet-dringende oproepen/administratie
(tijdens kantooruren): 03 369 64 00
schoten@brandweer.zonerand.be
Noodnummer: 100 of 112
www.brandweerzonerand.be
Motor met zijspan van politie Schoten.

17 | Infogids Schoten 2019

Wijkagent

Het BuurtInformatieNetwerk (BIN)

Je kent je wijkagent allicht door de controle van adresverandering wanneer je verhuist. Je wijkagent houdt zich met
nog heel wat andere specifieke, wijkgebonden taken bezig.
Hij of zij draagt altijd een politie-uniform en verplaatst zich
meestal met de fiets en is je eerste aanspreekpunt bij kleine
problemen in de wijk. Ken je je wijkagent nog niet?
Surf dan naar de website van de politie en kom aan de
hand van je adres eenvoudig te weten wie je wijkagent is:
www.politieschoten.be.

Een BuurtInformatieNetwerk (BIN) is een samenwerkingsverband tussen inwoners van een bepaalde wijk of buurt,
de lokale politie en de lokale overheid. Een BIN heeft als
doel het doen dalen van de criminaliteit, het verbeteren
van het contact tussen burgers, politie en bestuurlijke overheid, het aanmoedigen van veiligheidsmaatregelen en het
versterken van de sociale samenhang in de buurt.
Wil je je aansluiten bij de BIN-werking of een BIN opstarten?
Neem dan contact op met de dienst integrale veiligheid.

Je zag ze misschien al in het straatbeeld: de gemeenschapswachten met herkenbare paarse outfit. De gemeenschapswachten rapporteren mankementen op het
openbaar domein, houden toezicht tijdens evenementen,
informeren en sensibiliseren burgers en kijken ook toe op
de naleving van het politiereglement. Bij overtredingen is
de gemeenschapswacht gemachtigd om een GAS-boete uit
te schrijven (Gemeentelijke Administratieve Sanctie).
03 680 23 57 - gemeenschapswacht@schoten.be

Straathoekwerker
De straathoekwerker is de tussenpersoon tussen jeugd en
gemeentebestuur. De straathoekwerker fietst rond in Schoten op momenten wanneer jongeren elkaar opzoeken op
pleintjes of gezellige plaatsen. Jongeren mogen de straathoekmedewerker aanspreken met al hun bezorgdheden,
suggesties en ideeën.

03 680 23 57 - iv@schoten.be

BE-Alert
Als eerste verwittigd bij een noodsituatie?
Registreer je dan bij BE-Alert
BE-Alert is een alarmeringssysteem waarmee de overheid
jou kan verwittigen in een noodsituatie. Dat doet ze via
sms, telefoon of e-mail. Je kan je eenvoudig inschrijven via
www.be-alert.be. Vul je contactgegevens in en je adres. Je
kan ook meerdere adressen toevoegen, zoals het adres van
je ouders of je werk. Onderaan heb je ook nog de keuze om
je gegevens te gebruiken voor boodschappen van algemeen nut. Zo zal de gemeente bijvoorbeeld wijzigingen in
de vuilnisophaling via een BE-Alert-mail communiceren.
Vergeet je registratie niet te bevestigen door te klikken op
de bevestigingsmail die je aankrijgt!
Schrijf je dus zeker in op www.be-alert.be. Zo word je altijd
ingelicht over noodsituaties in de buurt en weet je dat je
kelder misschien onder water staat, ook al ben je op vakantie of op het werk.
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Gemeenschapswacht

Milieudienst
De milieudienst vind je in de Verbertstraat nummer 7. Daar kan je
terecht voor omgevingsvergunningen (milieu), milieuklachten,
kapvergunningen, alles met betrekking tot groen- en natuurbeheer, duurzaam grondstoffenbeleid, enzovoort.
Via de milieudienst worden regelmatig ook groepsaankopen aangeboden, en via de behaagactie kan je aan een promotieprijs insectenhotels, inheemse struiken, hagen en bomen kopen. Voor informatie
rond duurzaam (ver)bouwen, hernieuwbare en duurzame energie,
en natuur- en milieueducatie kan je er ook steeds terecht. De milieudienst coördineert ook een heleboel aspecten van duurzame mobiliteit, deeleconomie en milieuvriendelijk aankopen.
CONTACT: Verbertstraat 7
03 685 04 62 / milieudienst@schoten.be
Het voorplein van kostschool-internaat Kindsheid Jesu.

Processierupsen
Haarden van processierupsen kan je melden bij de gemeentelijke milieudienst op het nummer 03 685 04 62 of
via milieudienst@schoten.be.

Afval

Restafval en gft
Ieder Schotens gezin krijgt een bordeaux container (voor
restafval), tenzij je een afvalstraatje ter beschikking hebt
(zie verder), en een groene container (voor gft). Restafval
is huisvuil dat niet gecomposteerd kan worden en waarvoor geen aparte inzameling bestaat. Gft staat voor groenten-, fruit- en tuinafval, en niet-recycleerbaar papier zoals,
zakdoekjes, keukenpapier… De bordeaux container is verplicht! Om de veertien dagen worden deze containers leeg-

Twee reetjes in de Molenbaan (2016).

gemaakt in de vuilniswagen: de ene week de bordeaux container, de andere week de groene. Zet de container op de
stoep met het handvat richting rijweg. De afvalophaling
kan starten vanaf 6u, zet je container dus tijdig buiten. Let
op: dit is toegestaan ten vroegste na zonsondergang de
vorige dag.
Voor de bordeaux en groene container betaal je het vast
recht en de ophaling. Een ophaling betaal je enkel als je
afval buiten zet. Tweemaal per jaar ontvang je een factuur
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Met vragen over afval contacteer je de Groene Lijn:
0800 94 039 / diftar@schoten.be.
De afvalkalender krijg je jaarlijks in de loop van december
thuis bezorgd. Een nieuwe nodig? Bel de Groene Lijn. De
kalender kan je ook online vinden op www.schoten.be/afvalkalender. Download de Recyle!-app en mis nooit meer
een afvalophaling.

om het vast recht en ophalingen te betalen. Met het vast
recht van de container worden ook andere openbare reinigingsdiensten betaald (bijvoorbeeld de ophaling en het opruimen van zwerfafval en sluikstort). Je kan ook thuis
composteren. Thuis composteren kost niets en dan heb je
de groene container misschien zelfs niet nodig!

Groenafval composteer je best, of je brengt het naar het
containerpark. Raadpleeg de afvalkalender, die je in het gemeentehuis kan ophalen. Verbranden van tuinafval is verboden. Zelfs in een vat of tuinoven.

Bij verhuizing neem je de containers niet mee: ze horen bij
het adres. Je belt de Groene Lijn (0800 94 039) om te melden vanaf wanneer je er niet meer woont, en de facturen
dus moeten stoppen.

In het recyclagepark komt al het afval samen. Grof huisvuil,
snoeihout, frituurolie, harde plastiek… breng je zelf naar
het recyclagepark. Vergeet zeker je identiteitskaart niet, die
heb je nodig om toegang te krijgen tot het recyclagepark.
Afval naar het recyclagepark brengen is gratis, maar voor
dit afval moet je betalen:
• Grof vuil, gemengd bouwafval, sloopafval en grond:
0,20 euro per kilogram
• Zuiver steenpuin, hout en groenafval: 0,03 euro per kilogram
Het recyclagepark is ingericht voor kleine hoeveelheden.
Wie renoveert en over heel veel afval beschikt, doet er best
aan bij de private sector een container te huren of een
zogenaamde ‘big bag’ te kopen.

*Restafval in afvalstraatje:
Sommige mensen wonen in een straat met een afvalstraatje voor restafval, en hebben dus geen bordeaux container. Hier moet je het afval in de rode bak deponeren.
Papier, karton en gft laat je wel ophalen. Vraag eerst een
registratiepas aan bij de Groene Lijn (0800 94 039) om de
afvalbak te gebruiken.

Gemeentelijke diensten

Papier, karton, pmd en glas
Papier en karton stop je niet in een vuilnisbak maar in een
kartonnen doos. Papier en karton wordt één keer per maand
gratis opgehaald. Je mag papier en karton ook samenbinden,
maar dan wel met een houtkoord.
Pmd is de afkorting voor al het afval van drankverpakkingen in plastiek, karton of metaal. Je verzamelt het in een
blauwe plastic zak. Pmd wordt één keer om de twee weken
opgehaald. Koop je blauwe plastic zak in de supermarkt in
Schoten.
Glas werp je in een glasbol (speciale container) in je buurt.
Maak de bokalen en flessen eerst schoon en let op dat je
juist sorteert. Wit glas en gekleurd glas houd je apart. Gooi
alleen glas in een glasbol tussen 8u en 20u, en niet op zondag of een feestdag. Zo stoor je niemand met het lawaai
van brekend glas.

Tuinafval
Tuinafval zoals snoeihout en bladeren laat je best achter in
je eigen tuin. Houtstapels, houtkanten, houtwallen zorgen
voor meer biodiversiteit in de tuin, en dat komt je tuin ten
goede. Je kan hout ook versnipperen en dit toepassen als
verharding of bodemmulching. Bladeren en snoeihout zijn
eigenlijk geen afval maar grondstof.
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Recyclagepark

Openingsuren recyclagepark
ma:
gesloten
di:
9u - 15u30
wo:
9u - 15u
do:
12u30 - 19u
vr:
9u - 15u30
za:
8u30 - 15u
zo:
gesloten
CONTACT: Tel: 0800 94 039

Balie Vrije Tijd
In cultuurcentrum De Kaekelaar vind je de balie vrije tijd. Je kan er
terecht met alle vragen rond jeugd, sport, cultuur, evenementen,
toerisme en het cultuurcentrum.
CONTACT: 03 680 23 48 - Sint-Cordulastraat 10
Openingsuren:
Ma: 9u -12u30
Di: 9u - 12u30
Wo: 9u - 12u30 en 13u30 - 15u30
Do: 9u - 12u30 en 16u - 19u
Vr: 9u- 12u30

Sportdienst
CONTACT: 03 680 10 70 - sportdienst@schoten.be
Bij de sportdienst kan je terecht voor informatie over alles wat met
sport te maken heeft, logistieke steun voor sportclubs en sportpromotie. De sportdienst organiseert losse en permanente initiatieven, onder andere sportweken tijdens de vakanties, lessenreeksen
in het kader van sport overdag zoals BBB, zumba en yoga, de scholenveldloop…
Aan sportinfrastructuur geen gebrek! Schoten biedt verschillende
sportaccommodaties aan: sporthal Vordensteyn, sporthal De
Zeurt, sportzalen in het Koninklijk Atheneum en in Basisschool
Bloemendaal, sportvelden in openlucht in het gemeentepark en
aan de Zeurt (Eksterdreef), zwembad en fitness Sportoase Elshout
(samen met Brasschaat).

Jeugddienst
De jeugddienst werkt voor en met jeugdverenigingen, doet controles van de speeltuinen en het skatepark, organiseert activiteiten
zoals speelstraten, de jongerenfuif, Grabbelpas, Park Happening
Schoten, en nog veel meer. Naast het jeugdbeleid neemt de jeugddienst ook het flankerend onderwijsbeleid voor haar rekening. De
jeugddienst coördineert het Huis van het Kind en werkt samen met
alle partners binnen het Huis rond kinderopvang, opvoedings- en
gezinsondersteuning.

Sporthal Vordensteyn
Vordensteinstraat 76, Schoten
03 685 02 16 / sportdienst@schoten.be
Chiro Heilig Hart Deuzeld op kamp in 1955.

CONTACT: 03 685 19 18 - jeugddienst@schoten.be

Sporthal De Zeurt
Eksterdreef 6, Schoten
03 685 68 66 / sportdienst@schoten.be
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Paardenkoers (of polo?) aan het Hotel Schotenhof.

Zwembad en fitness Sportoase Elshout
Zwembadweg 7, Brasschaat
03 289 28 90 / info.elshout@sportoase.be
www.sportoase.be
Alle dagen open tussen 8u en 22u, in het weekend tot 18u.
Opgelet: zwemshorts zijn om hygiënische redenen niet toegelaten.

Cultuurdienst

Bibliotheek
Schoten heeft twee bibliotheekfilialen: het hoofdgebouw
aan het Sint-Cordulaplein, beter bekend als de Braembib,
en een kleiner filiaal in wijk Deuzeld. De website schoten.bibliotheek.be is de ideale plek om alles over de bib(collectie) en je eigen ontleningen te weten te komen. Hier kan je
ook materialen reserveren of je geleende materialen verlengen.

CONTACT: 03 680 23 40 - cultuurdienst@schoten.be
De cultuurdienst ondersteunt socio-culturele en amateurkunstenverenigingen in Schoten. Ze organiseren ook activiteiten zoals
Vlaanderen Feest en de zomermuziekavonden.

Cultuurcentrum
CONTACT: 03 680 23 40 - cultuurcentrum@schoten.be
www.ccschoten.be
Het cultuurcentrum organiseert theatervoorstellingen, concerten,
films, cursussen, workshops en uitstappen voor jong en oud. Deze
evenementen vinden voornamelijk plaats in De Kaekelaar en het
Kasteel van Schoten. Je kan er ook terecht voor het huren van De
Kaekelaar, enkele wijklokalen, lokalen in het LDC Cogelshof, de
Marktgebouwen of het Kasteel van Schoten.

Filiaal Deuzeld
Ma
gesloten
Di
18u - 20u
Wo
13u - 17u
Do
16u - 20u
Vr
gesloten
Za
10u - 12u
Zo
gesloten

Adres en contact
Hoofdbibliotheek:
Sint-Cordulaplein 13 - 03 680 17 10
bibliotheek@schoten.be
Filiaal Deuzeld:
Deuzeldlaan 140/142 - 03 644 34 08
bibliotheek@schoten.be

Evenementen en toerisme
CONTACT: 03 680 23 54 - evenementen@schoten.be
toerisme@schoten.be
Het evenementenloket is het aanspreekpunt voor organisatoren
van fuiven, wijk- en andere feesten met een openbaar karakter of
zogenaamde occasionele activiteiten. Een evenement moet je minimum zes weken op voorhand online indienen via schoten.evenementenloket.be. Je kan er ook terecht voor toeristische
aangelegenheden, zoals bijvoorbeeld het aankopen van toeristische brochures.
Feestje? Kijk ook eens op: www.schoten.be/activiteit-organiseren.

De prachtige Braembibliotheek voor de heraanleg van
het Sint-Cordulaplein.
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Kempense Volksculturele Dagen, zo heette Hello!Schoten in 1961.

Openingsuren:
Hoofdbibliotheek
Ma
13u - 20u
Di
13u - 20u
Wo
10u - 20u
Do
13u - 20u
Vr
13u - 17u
Za
9u - 12u
Zo
gesloten

Gemeentelijke wijklokalen
Het gemeentebestuur beschikt over drie ontspanningslokalen voor
senioren en andere geïnteresseerden. Je kan er terecht voor een
praatje, drankje, biljart of gewoon om de krant te lezen of televisie
te kijken. Ze hebben vaste openingsuren, maar kunnen ook worden afgehuurd. Contacteer daarvoor de cultuurdienst:
03 680 23 40.
Lokaal Schijnparklaan 3
03 658 95 75, 12u - 17u30 op maandag, donderdag en zaterdag
Lokaal Fortbaan 11
03 658 64 96, 13u - 17u op woensdag en vrijdag
Lokaal Lariksdreef 2
03 651 81 98, 13u - 17u, behalve op woensdag en vrijdag.

Zaal Concordia was een fietsenwinkel in de Paalstraat.

In Schoten kan je op verschillende plaatsen een frisse neus halen, we
hebben namelijk heel wat openbaar groen in de aanbieding. Honden
(verplicht aangelijnd) zijn steeds welkom, tenzij anders vermeld.

’t Asbroek
Het Asbroek is gelegen aan de Amerlolaan, en is een erg moerassig
canadapopulierenbos. Diverse vogelsoorten komen hier broeden.

Gemeentepark
Dit park van maar liefst 40 hectare groot ligt ten einde van de Kasteeldreef. Het is een mix van culturele, sportieve en recreatieve zones:
denk maar aan een speeltuin, het kasteel en voetbalvelden.

Het Wijtschot
Het natuurgebied Wijtschot en het achterliggende Reebos worden
binnenkort met een hoge groene berm afgeschermd van de nieuwe
KMO-zone, recyclagepark en het nieuwe gebouw van de dienst der
werken. Zo blijft het lekker rustig in het natuurgebied!

Domein Vordenstein
Een mooi wandelpark van 110 hectare. Naast een parkgedeelte in Engelse stijl is er ook een stervormig aangelegd bosgedeelte. Er wonen
ook heel wat dieren: reeën, uilen en andere roofvogels. Om die reden
zijn honden en fietsers niet toegelaten in domein Vordenstein.
Peerdsbos
Het Peerdsbos meet 135 hectare, en delen we met buurgemeente
Brasschaat. Doorheen het park stroomt de Laarsebeek, een Europees
beschermde waterloop. Je spot er ook diverse uilensoorten en een
flinke reeënpopulatie.

Botermelck – La Garenne
Het meest imposante natuurgebied in Schoten (en ook over de gemeentegrenzen met Brecht en Schilde) is het natuurgebied Botermelck – La Garenne. Het is maar liefst 450 hectare groot. In La Garenne
kan je naast het meer algemene reewild ook wel damherten, edelherten en everzwijnen tegenkomen. Daarom is het domein ook niet toegankelijk, alhoewel gespecialiseerde groepen en verenigingen altijd
een begeleide wandeling kunnen aanvragen. Voor Schotenaren zijn er
elk jaar enkele exclusieve natuurtochten voorzien, maar je moet er
wegens het succes snel bij zijn.
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Gemeentelijke diensten

Natuur in Schoten

Gemeentelijk archief &
documentatiecentrum

Rolstoelwandelingen
Ook personen in een rolstoel of met een rollator kunnen
gezellig wandelen in onze gemeente. De wandelbrochure
van de Raad voor Personen met een Handicap beschrijft
10 wandelroutes die interessant zijn voor iedereen, maar
ook gemakkelijk toegankelijk zijn voor mensen in een rolstoel.
De gratis wandelmap is beschikbaar aan de loketten van
het gemeentehuis en de bib, in de dienstencentra, via
toegankelijk@schoten.be of www.schoten.be/rolstoelwandeling.

Hondenloopzones

Heemkundige erfgoedvereniging SCOT vzw
Het gemeentelijk archief & documentatiecentrum Arsenaal én
Beeldbank Schoten worden met steun van de gemeente in stand
gehouden door vrijwilligers, allen medewerkers van heemkundige
kring Scot vzw.
Heemkring Scot is gespecialiseerd in het verleden en heden van
Schoten. Zij hebben een uitgebreid archief over de geschiedenis,
genealogie, documenten, foto’s, affiches, tijdschriften, krantenknipsels, politiek, en nog veel meer van Schoten. Zij nemen ook
deel aan en ondersteunen meerdere activiteiten zoals Open Monumentendag, Erfgoeddag, WAK (Week v/d Amateurkunsten)...
Iedereen is welkom om zich te informeren.
Sint-Cordulastraat 23 - 25, Schoten
03 658 08 19 of 03 658 63 73
arsenaal@scot.be

Een overzicht van de hondenzones vind je op
www.schoten.be/dieren.

Dinsdag van 20u tot 22u, woensdag van 14u tot 16u
(of op afspraak).
www.beeldbankschoten.be

Gemeentelijke diensten

Ook onze trouwe viervoeters worden niet vergeten. In
Schoten vind je maar liefst zeven openbare hondenweides
waar honden even hun pootjes kunnen strekken.

De Pelikaan in de Sint-Maria-Ten-Boslei was eerst een privéwoning en later een verzorgingstehuis van het OCMW.
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Het voormalige gasthuis en de pastorij in de Verbertstraat, in 1905.
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Sociale dienst

Gratis juridische hulp

Bij de sociale dienst van het OCMW kan je terecht voor budgetbegeleiding, arbeidstrajectbegeleiding, psychosociale hulp, schuldbemiddeling, juridische dienstverlening en maatschappelijke
integratie. De sociale dienst helpt je ook bij het verkrijgen van financiële steun of een toelage uit het verwarmingsfonds. Daarnaast
staan de medewerkers van de dienst in voor de opvang van daklozen en vluchtelingen en creëren zij kansen voor (sociale) tewerkstelling.
Meer informatie kan je lezen in de brochure ‘Sociale dienst’, gratis
te verkrijgen in het OCMW en de bib.
Verbertstraat 27
03 680 06 40 / info@ocmwschoten.be
Maandag - vrijdag: 9u -12u en 13u30-15u30
www.ocmwschoten.be

Iedere tweede en vierde donderdag van de maand houdt
een advocaat, volgens een beurtrol, spreekuur op het
OCMW van 17u tot 18u. Alle Schotenaren kunnen deze advocaat gratis consulteren in verband met alle mogelijke juridische problemen. De advocaat verleent advies en
verwijst eventueel verder door.
• 2e en 4e donderdag van de maand, van 17u tot 18u,
03 680 06 40, Verbertstraat 27
Ook bij het Vredegerecht in Merksem kan je terecht bij een
gratis advocaat:
Woensdag van 13u30 tot 15u30 (je moet je aanmelden tussen 13u30 en 15u om te kunnen worden geholpen).
03 645 14 68, Maantjessteenweg 133, 2170 Merksem

Het verdwenen moederhuis Verbert-Verrijdt, waar het huidige woonzorgcentrum haar naam aan te danken heeft.
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4. OCMW

OCMW

Ouderenzorg

Handicar

Het OCMW van Schoten heeft heel wat te bieden voor ouderen. Zo
beschikt het over 42 bejaardenflats en 110 assistentiewoningen in
residentie Schuttershof. Maar ook aan verzorging is er geen gebrek:
zo kunnen ouderen terecht in dagverzorgingscentrum ‘t Dorp en
staan de deuren van de lokale dienstencentra Cogelshof en ’t Dorp
altijd open.
Buiten de diensten van OCMW Schoten kan je ook terecht bij andere dienstverleners. Zo heeft Schoten de volgende woonzorgcentra: Woonzorggroep Voorkempen, Felicité, De Meibloem,
Koningshof, Hof van Schoten en Vordenstein. Hof van Schoten
biedt overigens ook herstelverblijf aan. Vordenstein heeft ook kortverblijfkamers. Woonzorggroep Voorkempen heeft ook zes kamers
voor kort verblijf, en WZC Hof van Schoten heeft ook een Groep van
Assistentie Woningen (GAW).
Autokoers aan het Hotel Schotenhof, 1905-1910.

Assistentiewoningen Schuttershof
CONTACT: Dienstencentrum ’t Dorp
Jozef Van Craenstraat 1
Verantwoordelijke huurflats: 03 680 05 66
Verantwoordelijke koopflats: 03 680 06 03
schuttershof@ocmwschoten.be
CONTACT: Dagverzorgingscentrum 't Dorp:
dagzorg@wzgvoorkempen.be,
karin.vangeel@wzgvoorkempen.be of 03 680 07 70
(weekdagen van 8u15 tot 17u)
CONTACT: LDC Cogelshof
Deuzeldlaan 49
03 644 67 94 / dienstencentrumcogelshof@ocmwschoten.be

Mindermobielenvervoer
Vrijwillige chauffeurs zorgen voor vervoer voor personen die niet
langer zelf voor hun verplaatsing kunnen instaan naar de winkel,
naar bijeenkomsten, familie, de dokter… Je inkomen en doktersattest bepalen of je in aanmerking komt voor deze dienst. De Minder Mobielen Centrale rijdt alle dagen 24 uur op 24 uur, volgens de
beschikbaarheid van chauffeurs met personenwagens.
Reserveren kan op het nummer 03 646 16 88 elke werkdag tussen
10u en 16u.
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Vrijwillige chauffeurs zorgen voor aangepast vervoer voor rolstoelgebruikers en hun begeleider(s) naar de winkel, bijeenkomsten,
naar familie, de dokter…
Deze dienst is enkel voor rolstoelgebruikers (ook tijdelijk) en hun
begeleid(st)er(s). De Handicar rijdt alle dagen 24 uur op 24 uur (behalve op Kerstmis en met Nieuwjaar).
Reserveren kan op het nummer 03 646 52 98 elke werkdag tussen
14u en 16u.

Taxicheques
Schotenaren die een beperkt inkomen hebben en minstens 70 jaar
zijn of een handicap hebben en minder mobiel zijn, kunnen een
tussenkomst krijgen wanneer zij vervoer nodig hebben.
Door deze tussenkomst in taxikosten wil het OCMW mensen die
omwille van ouderdom of handicap niet meer buiten kunnen, stimuleren om toch nog deel te nemen aan het sociale leven.
Meer informatie via 03 680 06 36.

Het OCMW geeft hulp in het huishouden voor zowel senioren als
gezinnen. Je kan beroep doen op onze onderstaande thuiszorgdiensten.
Dienst voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Onze mensen helpen je met lichte medische taken, lichaamsverzorging, was en strijk, boodschappen, het bereiden van maaltijden
en het uitvoeren van andere huishoudelijke taken.
03 680 06 35 / 03 680 06 38 / thuisdiensten@ocmwschoten.be
Poetsdienst met dienstencheques
De poetsdienst staat klaar voor alle inwoners van Schoten die minstens 65 jaar zijn. Onder het takenpakket van de poetsdienst valt
voornamelijk het dagelijks onderhoud van je woning. De poetshulp
komt wekelijks of om de 14 dagen in blokken van vier uur. Samen
met de dienstverantwoordelijke bepaal je wanneer de hulp komt.
Per gepresteerd uur betaal je één dienstencheque. Via de belastin-

gen kan je hiervan 30 procent recupereren. De thuisdienst helpt je
bij het in orde brengen van de aanvraagdocumenten.
03 680 06 36 (+65 jaar)
thuisdiensten@ocmwschoten.be
Personenalarmsysteem
Het OCMW verhuurt personenalarmapparaten. In geval van nood
volstaat een eenvoudige druk op een knop om een signaal te geven
aan de alarmcentrale. Deze centrale verwittigt de gekozen contactpersoon zodat die kan controleren of alles in orde is. Voor het gebruik van een noodoproepsysteem wordt een maandelijkse
bijdrage gevraagd.
03 680 06 36
Nachtzorg
Het OCMW is partner van 'Nachtzorg Antwerpen'. Via dit initiatief
kan je voor een zorgbehoevende een beroep doen op nachtoppas
van 22u tot 7u. Je kan bij de mutualiteit een tussenkomst vragen.
03 220 17 77 / info@nachtzorg.be / www.nachtzorg.be

Dit mobiele fritkot stond aan de zijkant van Café De Gulden Poort, waar nu het bankkantoor Belfius is.
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Thuisdiensten

Ziekenfonds
Contacteer je eigen ziekenfonds, want bijna ieder ziekenfonds
biedt speciale formules aan voor thuiszorg, zoals gezins- en bejaardenhulp, thuisverpleging, poetshulp, kraamzorg, oppas en gezelschap, en palliatieve thuiszorg.
Zelfstandige thuisverplegers
Via de zoekmachine op deze website vind je snel hulp van een zelfstandig verpleegkundige: www.verplegingthuis.be
Gezinszorg Villers
03 543 92 20 / schoten@villersvzw.be
www.gezinszorgvillers.be

Zorg voor kinderen
Kinderopvang
De gemeente Schoten heeft een ruim aanbod aan kinderopvang.
Voor opvang van baby's en peuters kan je terecht bij negen zelfstandige opvanginitiatieven en het OCMW dat beschikt over twee
kinderdagverblijven en een dienst voor onthaalouders. Daarnaast
bestaan er in Schoten nog verschillende andere opvangmogelijkheden zoals vakantieopvang en (voor- en) naschoolse opvang. Een
actueel overzicht raadpleeg je online.
www.schoten.be/kinderopvang

Familiehulp
03 220 12 40 / antwerpen@familiehulp.be / www.familiehulp.be

Algemene opvoedingshulp
Kind & Gezin biedt advies en hulp rond kinderwens, zwangerschap
en geboorte, adoptie, voeding en beweging, veiligheid, ontwikkeling, opvoeding, opvang, gezondheid, verzorging, en algemene gezinsondersteuning.

Landelijke Thuiszorg
0800 112 05 / thuiszorg@ons.be / www.landelijkethuiszorg.be

Kind & Gezin: 078 150 100, van 8u - 20u
www.kindengezin.be
Het Huis van het Kind brengt organisaties samen die werken rond
opvoedingsondersteuning en preventieve gezinsondersteuning.
Samen proberen deze organisaties een zo volledig mogelijk aanbod te voorzien om (aanstaande) gezinnen te ondersteunen.
Huis van het Kind: Curielaan 1
03 685 19 18 / huisvanhetkind@schoten.be
www.schoten.be/huis-van-het-kind
www.huizenvanhetkind.be
Geestelijke gezondheidszorg jongeren
Voor geestelijke jeugdzorg vind je hulp bij TEJO en Jeugdzorg Emmaüs. Bij TEJO kunnen jongeren tussen tien en twintig jaar gratis
en anoniem terecht bij professionele therapeuten die hen verderhelpen en indien nodig doorverwijzen. Jeugdzorg Emmaüs helpt
bij ernstige gezinsproblemen, huisvestingsproblemen, psychische
moeilijkheden, onveilige opvoedingssituaties, terugkeer uit gesloten instellingen enzovoort. Emmaüs biedt (thuis)hulp, opvang, crisishulp aan huis, atelierwerking, time-outtrajecten, psychosociale
programma’s, hulp bij begeleid zelfstandig wonen…
TEJO: Churchilllaan 118
03 664 52 23 / 0476 75 18 23 / info.schoten@tejo.be en www.tejo.be
Donderdag van 16u tot 20u, zaterdag van 9u tot 13u
Jeugdzorg Emmaüs: Botermelkbaan 75
03 680 25 84
www.jeugdzorgemmaus.be

De legendarische zuster Alberta bracht half Schoten ter wereld in het moederhuis.
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Thuishulp kan je ook verkrijgen via volgende instellingen:

Tele-Onthaal
Wil je met iemand praten over je problemen en blijf je graag
anoniem, of wil je graag weten waar je terecht kan, bel dan
naar Tele-Onthaal op het gratis nummer 106 (24 uur op 24
uur). Je kan ’s avonds ook chatten via de website van TeleOnthaal. Check de online uren via de website.
Tele-Onthaal: bel 106, www.tele-onthaal.be
Alcohol- of drugprobleem
Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen:
bel 02 423 03 33, www.vad.be
Druglijn: bel 078 15 10 20, www.druglijn.be
Anonieme Alcoholisten: bel 03 239 14 15,
www.aavlaanderen.org
Examenzorgen
In de examenperiode kan de stress enorm oplopen voor
studenten, maar ook voor mensen uit hun omgeving. Bij
Teleblok kan je tijdens de blok- en examenperiode elke
avond terecht voor een anoniem chatgesprek met een vrijwilliger. Zo kan je even stoom afblazen en alles op een rijtje
zetten. www.teleblok.be

Kanker
Kom op tegen kanker: bel gratis 0800 35 445,
info@komoptegenkanker.be, www.komoptegenkanker.be
Kinder- en jongerentelefoon
Awel: bel anoniem naar 102, van 16u tot 22u. Vanaf 18u kan
je ook chatten. brievenbus@awel.be, www.awel.be
Opvoedingsproblemen
Opvoedingslijn: bel 078 15 00 10,
opvoedingslijn@groeimee.be, www.opvoedingslijn.be,
www.groeimee.be
Racisme
Unia, voor gelijke kansen, tegen discriminatie:
bel gratis naar 0800 12 800, www.unia.be
Seks en relaties
Vlaams expertisecentrum voor seksuele gezondheid Sensoa: bel 03 238 68 68, info@sensoa.be, www.sensoa.be
Zelfmoord
Zelfmoordlijn 1813. Denk je aan zelfmoord of maak je je
zorgen om iemand in je omgeving? Bel anoniem naar het
gratis nummer 1813 (24 uur op 24, 7 dagen op 7).
Chat of e-mail via www.zelfmoord1813.be.

Geweld
Meldpunt Geweld, Misbruik en Kindermishandeling:
bel 1712
Vertrouwenscentrum Kindermishandeling: bel 1712,
ook met bezorgdheden kan je contact opnemen met 1712,
algemene vragen kan je mailen aan info@expertisecentrumkindermishandeling.be
www.vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be
Centrum Algemeen Welzijnswerk: bel 0800 13 500,
www.caw.be
Holebiseksualiteit en transgender
Lumi (vroeger holebifoon): bel gratis 0800 99 533 op maandag, woensdag en donderdag van 18u30-21u30, mail naar
vragen@lumi.be, chat via www.lumi.be/chatten, lees op
www.lumi.be.

Kasteel Cogels het Sterrenhof, ook wel het Deuzeldhof genoemd.
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Wonen
Wie het lastig heeft om een (eigen) woning te betalen, kan informeren naar een sociale woning. Daarvoor neem je contact op met
De Ideale Woning of met de Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij
ARRO. Bemiddeling kan ook via het OCMW, dat een samenwerkingsovereenkomst heeft met het SVK Het Sas (sociale verhuring).

Kopen:
De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem, 03 320 29 70,
info@deidealewoning.be en www.deidealewoning.be
Dringende oproepen op weekend- en feestdagen: 03 320 29 70

Huren:
De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276, 2600 Berchem, 03 320 29 70,
info@deidealewoning.be en www.deidealewoning.be
Dringende oproepen op weekend- en feestdagen: 03 320 29 70

Sociale Bouw- en Kredietmaatschappij ARRO
Gijsbrecht van Deurnelaan 22, 2100 Deurne, 03 663 77 20,
info@arroantwerpen.be, www.arroantwerpen.be

SVK Het Sas
Nijverheidsstraat 3, 2960 Sint-Job-in-‘t-Goor, 03 690 09 39,
info@svk-hetsas.be, www.svk-hetsas.be
Telefonisch te bereiken maandag tot donderdag van 9u tot 12u30
en van 13u30 tot 16u, op vrijdag van 9u tot 12u. Inschrijven kan op
maandag, dinsdag en donderdag van 9u tot 11u.

Kapel Horst aan de Horstebaan, waarvan de bouw gestart werd in 1436.
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Een klas van een Schotense jongensschool in 1906.
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5. LEREN
Academie Schoten

Cursusaanbod in de gemeente

Maak je droom waar!
Word muzikant, kunstenaar, danser of redenaar.

De gemeente organiseert verschillende cursussen, infomomenten
en workshops voor volwassenen, maar ook verschillende verenigingen hebben een mooi aanbod. Je vindt dit aanbod via de UiTdatabank.
www.uitinschoten.be

Voor meer informatie, zie www.academieschoten.be.
Academie Schoten
Jozef van Craenstraat 4 / Vordensteinstraat 47
+ meerdere vestigingsplaatsen
03 685 02 56
www.academieschoten.be
academie@schoten.be

Officieel volwassenenonderwijs wordt in Schoten gegeven door
CVO Viva en CVO Ivoran. De cursussen variëren van naaien en Nederlands tot koken en Spaans.
www.cvo-viva.be en www.ivoran.be

Scholen
Voor een volledige lijst van alle Schotense scholen, kijk je op de
pagina: www.schoten.be/onderwijs. Daar vind je alle kleuterscholen, lagere en middelbare scholen terug, en ook informatie over de
jaarlijkse scholenbeurs en voor- en naschoolse opvang.
Vanaf nu werken alle basisscholen in Schoten met een centraal
aanmeldsysteem. Je meldt eerst je kind aan alvorens je je kind kan
inschrijven in een basisschool. Dit geldt voor alle kinderen die voor
de eerste keer worden ingeschreven of van school willen veranderen. Je kan je kind inschrijven via: www.aanmelden.schoten.be.

Een feeststoet trekt de straat op ter ere van een jubileum in 1962.
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De Gemeentelijke Academie voor Beeld, Muziek, Woord en Dans
biedt een gevarieerd aanbod aan opleidingen:
• Beeld: digitaal lab, animatiefilm, schilderkunst, tekenkunst,
kunst & cultuur…
• Muziek: instrumenten (ruim 50), zang, koor, orkest, combo,
componeren, muziekgeschiedenis…
• Woord: spreken, vertellen, spelen, acteren, improviseren,
schrijven…
• Dans: kleuterdans, klassieke en hedendaagse dans, werelddans, jazzdans, choreografie…

Agentschap Integratie en Inburgering
Het Agentschap Integratie en Inburgering organiseert inburgeringsprogramma’s en geeft informatie over het leren en oefenen van de
Nederlandse taal.
Inburgering
Ben je een nieuwkomer, of woon je al iets langer in België, maar
ben je hier niet geboren?
Dan kan je bij het Agentschap Integratie en Inburgering een gratis
programma volgen.
Dat bestaat uit:
• Lessen Nederlands
• Een cursus over wonen en werken in België in je eigen taal of
in een andere taal die je begrijpt
• Begeleiding en informatie over het zoeken naar werk of een opleiding en vrijetijdsbezigheden

Leren

Nederlands leren
Ben je ouder dan 15 jaar en zoek je naar een cursus Nederlands als
tweede taal (NT2) of wil je Nederlands oefenen? Het Agentschap
Integratie en Inburgering oriënteert je naar de cursus die het beste
bij jou past en geeft je alle informatie over Nederlands oefenen. Je
kan hier ook terecht om je kennis van het Nederlands te testen.
Inburgeringsprogramma's en integratie:
Je kan gewoon langskomen tijdens de openingsuren of een
afspraak maken.

De Kasteeldreef in 1905.
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schoten@integratie-inburgering.be
www.integratie-inburgering.be/antwerpen
015 28 18 30
dinsdag: 13u30 - 16u

Hondenschool
In Schoten vind je twee hondenscholen:
Koninklijke Club Politiehond Schoten (KCPS)
Waak- en verdediging, gehoorzaamheid en agility
(Open voor alle honden, dus geen specifieke opleiding voor politiehonden.)
Sluizenstraat 121
0496 90 56 43 / 0495 30 50 90 / info@kcps.be
www.kcps.be
Hondenschool De Moedige Bijters
Ring, gehoorzaamheid en agility
Locatie hondenschool: Hoogmolendijk
0496 05 04 43 / contact@dmbschoten.be
www.dmbschoten.be

Het Gelmelenhof.

Nuttige info

36
36
36
37
38
38
38
38
38
38

DEELFIETSEN
OPENBAAR VERVOER
TAXI
PARKEREN IN SCHOTEN
BPOST
VLAAMSE INFOLIJN
FLUVIUS & PIDPA
WATERLINK
ONTVANGKANTOOR
DIRECTE BELASTINGEN
BTW-CONTROLE

38
39
39
39
39
40
40
40
40

KADASTER
VREDEGERECHT
10E KANTON ANTWERPEN
PAROCHIES SCHOTEN
TIBETAANS INSTITUUT
SCHOTENSE VERENIGINGEN
DIERENASIEL
WILDE DIEREN IN NOOD VOC BRASSCHAAT/KAPELLEN
WACHTDIENSTEN
ZIEKENHUIZEN
35

6. NUTTIGE INFO
Deelfietsen

De Waterbus

In Schoten kan je op maar liefst 17 plaatsen een deelfiets nemen
om je te verplaatsen. De gemeente werkt hiervoor samen met
Mobit. Je herkent de deelfietsen aan de felgroene kleur. Om de
deelfietsen te gebruiken installeer je eerst de ‘Mobit’-app. Nadat
je jezelf geregistreerd hebt en een tegoed hebt opgeladen, kan je
met de deelfiets je verplaatsing maken. Later zal het gebruik zonder smartphone ook mogelijk zijn.

Sinds 2019 vaart DeWaterbus over het Albertkanaal van Schoten
naar Antwerpen en terug. Op ongeveer 40 minuutjes ben je met
DeWaterbus in Antwerpen.

Je betaalt per begonnen blok van 20 minuten. Je kan ook een dagpas aankopen. Wil je er zeker van zijn dat er een deelfiets ter jouw
beschikking staat als je aan je tocht begint? Reserveer dan op voorhand je fiets in de Mobit-app.
Meer informatie over prijzen, het gebruik van de deelfietsen en de
locaties vind je op www.schoten.be/deelfietsen.

De route heeft vijf halteplaatsen: naast de kantoren van De
Vlaamse Waterweg aan de Hoogmolendijk in Schoten kan je ook
af- en opstappen aan de boogbrug van de Houtlaan in Wijnegem,
’t Dokske in Merksem, de nieuwe fietsersbrug IJzerlaan en het
Havenhuis.
Een ticket van het Havenhuis tot aan Wijnegem kost 3 euro enkel
en 5 euro heen en terug. Tienrittenkaarten en jaarabonnementen
zijn ook beschikbaar. Kinderen tot en met 5 jaar varen gratis mee.
Jongeren van 6 tot en met 24 jaar kunnen genieten van een reductietarief, net zoals 65-plussers en mindervaliden.

Openbaar vervoer
De Lijn bedient Schoten met buslijnen 600, 601, 602, 610, 620, 621,
629 en 780. Aan het gemeentehuis rijdt er gemiddeld om het kwartier een bus naar Antwerpen.
Zie ook: www.delijn.be/nl/gemeenten/gemeente/schoten.

Taxi
Je kan de taxi nemen op de taxistandplaats op de Markt van Schoten. Op www.goudengids.be vind je een uitgebreid overzicht van
alle taxi’s in regio Antwerpen.

Autodelen
Nuttige info

Autodelen wil zeggen dat je een auto deelt met andere mensen. Je
gebruikt dus enkel de auto wanneer je dat wenst. De gemeente
voorziet een subsidie van maximum 35 euro op het inschrijvingsbedrag of lidgeld van het autodelen.
Gemeente Schoten deelt, na de kantooruren, twee energiezuinige
dienstauto's met zijn inwoners. Maar je kan tevens terecht bij professionele autodeelorganisaties zoals bv Partago of Cambio (volledig overzicht: www.autodelen.net).
Je leest meer info over autodelen in Schoten op
www.schoten.be/autodelen.
De molen uit de Theofiel Van Cauwenberghslei.
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Parkeren in Schoten
In Schoten moet nergens betaald worden om te parkeren.
Wel is in grote delen van het dorpscentrum, de zogenaamde blauwe zone, het gebruik van de parkeerschijf verplicht. Aan de grenzen van deze zone staan verkeersborden
om dit aan te duiden. Met de parkeerschijf mag je in deze
zones maximaal twee uur parkeren.

Toen een hippe wagen, vandaag een oldtimer.

Nuttige info

In volgende straten is dit parkeerbeleid van toepassing:
• Marktplein + zijrijbanen
• Theofiel Van Cauwenberghslei
• Kuipersstraat (tussen Churchilllaan en
Jozef Hendrickxstraat)
• Churchilllaan (tussen Verbertstraat en Kasteeldreef)
• Verbertstraat (tussen Jozef Hendrickxstraat en
Churchilllaan)
• Paalstraat (tussen Rodeborgstraat en Sint-Cordulastraat)
• Sint-Cordulastraat
• Sint-Cordulaplein
• Kruispadstraat - parking 't Ven
• Villerslei (tussen Sluizenstraat en Laaglandlei)

Tram 61 haalde in de Borgeindstraat meestal een hoge snelheid en ging dan heerlijk schuin liggen.
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Bpost
Paalstraat 68
Klantendienst: 02 201 23 45
www.bpost.be
Ma, woe, vr
Di, don
Za

9u30 - 12u30 & 13u30 - 17u
9u30 - 12u30 & 13u30 - 18u
9u30 - 13u

Vlaamse infolijn
De Vlaamse Infolijn maakt burgers en bedrijven wegwijs in het
overheidslandschap. Met al je vragen of suggesties in verband met
de overheid, kan je hier dus terecht. Bel 1700, van ma - vr 9u - 19u

Fluvius & Pidpa
In Schoten zorgen Fluvius en Pidpa voor de nutsvoorzieningen. Met
vragen over elektriciteits- gas- of watervoorziening neem je contact
op met hen.
www.fluvius.be
Dichtstbijzijnde kantoor: Merksemsesteenweg 233, 2100 Antwerpen, 078 35 35 34
Maandag tot vrijdag van 8u30 tot 12u en van 12u30 tot 16u,
woensdagmiddag gesloten.
Dringende oproepen:
Gasgeur: 0800 65 0 65 (gratis)
Storingen en defecten: 078 35 35 00
Kapotte straatverlichting: www.fluvius.be
Storingen riolering: 078 35 35 00

Ontvangkantoor directe belastingen
bevoegd voor Schoten
Italiëlei 4 bus 1, 2000 Antwerpen
Personenbelasting Schoten: 0257 54 450,
p.antwerp.afd.beheer@minfin.fed.be
Je kan het contactcenter ook bereiken op het algemene nummer
0257 257 57, van 8u tot 17u voor vragen over personenbelasting,
btw, vennootschapsbelasting en vzw’s, belastingen betalen of terugkrijgen, registratie- en successierechten, kadaster, voorafbetalingen.

BTW-controle
Italiëlei 4 bus 2, 2000 Antwerpen. Deze dienst is enkel open op
afspraak.
kmo.antwerpen.team4@minfin.fed.be, 0257 884 30.
www.financien.belgium.be
www.belgium.be/nl/belastingen/btw/controle

Kadaster
Italiëlei 4, 2000 Antwerpen (gewestelijk) en Ruiterijschool 3 Bus 40,
2930 Brasschaat (lokaal)
0257 764 40 (9u tot 12u)
meow.antenne.105@minfin.fed.be
meow.dienst.uit.antw@minfin.fed.be

Nuttige info

www.pidpa.be
Contactcenter: 0800 90 300
Elke werkdag van 8 tot 17 uur en voor dringende tussenkomsten
(bv. lekken, breuken, waterkwaliteit) 24 uur op 24, 7 dagen op 7.
Desguinlei 246, 2018 Antwerpen, openingsuren loket : ma-vrij van
8u30 -12u en 13u -16u

Water-link (riolering)
078 35 35 09, van ma-vrij 8u-12u en 13u-16u
www.water-link.be

De openbare markt vindt iedere zaterdagochtend plaats in de Rodeborgstraat en een
stuk van de Gelmelenstraat (die dan verkeersvrij zijn).
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Vredegerecht 10e kanton Antwerpen
Maantjessteenweg 133, 2170 Merksem
03 645 14 68 / vred.antwerpen10@just.fgov.be
Op het Vredegerecht in Merksem kan je elke woensdag terecht tussen 13u30 en 15u30 voor gratis informatie en een eerste advies
over alle juridische onderwerpen. Je moet je aanmelden tussen
13u30 en vóór 15u om te kunnen worden geholpen.

Parochies Schoten

Kruispadstraat 33
03 685 09 19 / tibetaans.instituut@tibinst.org
www.tibetaans-instituut.org

Schotense verenigingen
Een actueel overzicht van alle mogelijke verenigingen (socio-culturele, politieke, sport-, jeugd- en wijkverenigingen) kan je raadplegen via: www.schoten.be/verenigingen.

Nuttige info

Sint-Cordula, Heilige Familie, Sint-Filippus, O.L.V. Koningin,
Heilig Hart
Pastor Flor Stes: Verbertstraat 23
03 658 45 75 / stcordula.schoten@telenet.be

Tibetaans Instituut
‘Karma Sonam Gyamtso Ling’

Dit mooie beeld van het Heilig Hart sierde lang de hoek van de Borgeindstraat, waar nu de Eduard Steursstraat is.
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Dierenasiel
Het dierenasiel vind je in de Sluizenstraat. Een hond of kat adopteren kan op weekdagen tussen 13u30 en 17u30 en op zaterdag
van 12u tot 16u. Contact opnemen kan via 03 658 95 76. Website:
www.dierenasielschoten.be.
Wil je het dierenasiel steunen? Doneer vrijblijvend een centje op
het rekeningnummer BE220-0412438-30 en vermeld duidelijk
'Steun' en je naam en adres. Verder kan het dierenasiel ook altijd
materiaal en voeding gebruiken.

Wilde dieren in Nood VOC Brasschaat/Kapellen
Zie je een dier in nood? Een gewonde vogel of egel op de weg, of
een eekhoorntje dat uit een boom gevallen is? Breng gewonde dieren naar het opvangcentrum voor vogels en wilde dieren, en niet
naar het asiel. Niet in de mogelijkheid je te verplaatsen? Het opvangcentrum kan rekenen op vrijwilligers die het gewonde diertje
komen halen.
Holleweg 43
2950 Kapellen
0473 48 48 97 (24 uur op 24 bereikbaar)
info@vocbrasschaatkapellen.be
Opvangcentrum dagelijks geopend
Zomer: 9u tot 17u en 19u tot 21u*
Winter: 9u tot 17u*

De bekende Kaekelepomp in de Sint-Cordulastraat was destijds dé
ontmoetingsplaats van de Schotense centrumbewoners.

Ziekenhuizen
Dit zijn de dichtstbijzijnde ziekenhuizen rond Schoten:

*Buiten deze uren kan je gewonde dieren in de kooien van de
nachtopvang plaatsen. Deze vind je op het terrein van het opvangcentrum.

Nuttige info

Wachtdiensten
Een actuele lijst met Schotense huisartsen en dokters en apothekers van wacht, raadpleeg je via www.mediwacht.be.
Wachtdienst dokters:
Wachtdienst apothekers:
Wachtdienst tandartsen:

0900 10 512
0903 99 000
0903 39 969
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ZNA Jan Palfijn
Lange Bremstraat 70, 2170 Merksem
03 640 21 11
www.zna.be/nl/zna-jan-palfijn
AZ Klina
Augustijnslei 100, 2930 Brasschaat
03 650 50 50
www.azklina.be
AZ Monica (campus Deurne)
Florent Pauwelslei 1, 2100 Deurne
03 320 50 00
www.azmonica.be

(Sociale) tewerkstelling.................................................................26
(thuis)hulp......................................................................................29
't Dorp...............................................................................................4

A
Academie .......................................................................................32
Activiteiten .....................................................................................21
Adoptie...........................................................................................13
Adviesraden ...................................................................................15
Advocaat ........................................................................................26
Afval ..........................................................................................19, 20
Afvalkalender ...........................................................................19, 20

Afvalstraatje........................................................................15, 19, 20
Agentschap inburgering en integratie ..........................................34
Agility..............................................................................................34
Alcohol- of drugprobleem .............................................................30
Animatiefilm ..................................................................................33
Anonieme alcoholisten..................................................................30
Antigifcentrum ...........................................................................3, 48
Arbeidstrajectbegeleiding .............................................................26
Archief ............................................................................................24
Architectuur ...................................................................................17
Arsenaal .........................................................................................24
Assistentiewoningen .....................................................................27
Atelierwerking................................................................................29

Chalet van domein Vordenstein.
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8. Trefwoordenlijst

B
Balie vrije tijd .................................................................................21
Beeldbank ......................................................................................24
Begeleid zelfstandig wonen ..........................................................29
Begraafplaats.................................................................................13
Behaagactie ...................................................................................19
Belastingen ....................................................................................38
Bibliotheek.....................................................................................22
Bibliotheekfilialen .........................................................................22
Bin ..................................................................................................17
Blauwe plastic zak .........................................................................20
Bode van Schoten..........................................................................14
Bordeaux container .......................................................................19
Bouwen ..........................................................................................17
Bouwplannen.................................................................................17
Bpost ..............................................................................................38
Braembib........................................................................................22
Brandweer......................................................................................17
Brandweer Zone Rand...................................................................17
Budgetbegeleiding ........................................................................26
Burgerlijke stand............................................................................13

C
Carport ...........................................................................................17
Ccschoten.be .................................................................................22
Centrum algemeen welzijnswerk .................................................30
Cogelshof .......................................................................................27
Communicatie ...............................................................................14
Communicatiedienst .....................................................................14
Composteren .................................................................................20
Container .......................................................................................20
Containerpark................................................................................20
Crisishulp .......................................................................................29
Cultuurdienst .................................................................................22
Cursusaanbod................................................................................33
Cvo ivoran ......................................................................................33
Cvo viva ..........................................................................................33
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D
Dagverzorgingscentrum ‘t dorp ....................................................27
Daklozen ........................................................................................26
Deelfietsen .....................................................................................36
De ideale woning ...........................................................................31
De moedige bijters.........................................................................34
Defecte straatverlichting ...............................................................16
Deuzeld ..........................................................................................22
Diefstal ...........................................................................................17
Dienst bevolking ............................................................................13
Dienst integrale veiligheid.............................................................17
Dienst vreemdelingenzaken..........................................................13
Dienstencheques ...........................................................................28
Dierenasiel .....................................................................................40
Documentatiecentrum ..................................................................24
Druglijn...........................................................................................30
Duurzaam (ver)bouwen.................................................................19

E
Emmaüs .........................................................................................29
Erfgoed ...........................................................................................24

F
Facebookpagina ............................................................................14
Familiehulp ....................................................................................29
Fitness ............................................................................................21
Flats voor bejaarden......................................................................27
Fluvius ............................................................................................38
Fotorubriek ....................................................................................14

G
Gas..................................................................................................38
Geboorte ........................................................................................13
Geboorteaangiften ........................................................................13
Geestelijke gezondheidszorg jongeren.........................................29
Gehoorzaamheid ...........................................................................34
Gelijkekansen.................................................................................30
Gemeentelijk archief .....................................................................24
Gemeentelijke academie beeld, muziek, woord, dans................33
Gemeentelijke ontspanningslokalen............................................23
Gemeentepark ...............................................................................23
Gemeenteregister ..........................................................................13
Gemengd bouwafval .....................................................................20
Geweld ...........................................................................................30
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Autodelen.......................................................................................36
Awel ................................................................................................30

H
Handicar.........................................................................................27
Hashtag #schoten ..........................................................................14
Heemkundige kring scot vzw ........................................................24
Herinrichtingen..............................................................................16
Holebifoon .....................................................................................30
Hondenloopzones .........................................................................24
Hondenschool ...............................................................................34
Hondenschool de moedige bijters................................................34
Huis van het kind ...........................................................................29
Huis-aan-huis.................................................................................14
Huisnummertoewijzing.................................................................17
Huisvestingsproblemen ................................................................29
Huisvuil ..........................................................................................19
Hulplijnen.......................................................................................30
Huwelijk .........................................................................................13

I
Ideale woning ................................................................................31
Identiteitskaarten ..........................................................................13
Inburgering ....................................................................................34
Info actueel ....................................................................................14

Info schoten ...................................................................................14
Informatiekanalen .........................................................................14
Infrastructurele problemen...........................................................16
Inspraak .........................................................................................15
Inspraakambtenaar .......................................................................14
Inspraakgroepen............................................................................15
Instagram .......................................................................................14
Instrumenten .................................................................................33
Integrale veiligheid ........................................................................17
Inzameling......................................................................................19

J
Jeugddienst ...................................................................................21
Jeugdhuis Kaddish ..........................................................................4
Jeugdverenigingen ........................................................................21
Jongerenfuif...................................................................................21
Juridische hulp ..............................................................................26

K
Kaddish ............................................................................................4
Kanker ............................................................................................30
Kapvergunningen ..........................................................................19
Karton.............................................................................................20
Kcps ................................................................................................34
Kinder- en jongerentelefoon .........................................................30
Kinderdagverblijven ......................................................................29
Kindermishandeling ......................................................................30
Kinderopvang ................................................................................29
Kinderwens ....................................................................................29
Klachten .........................................................................................14
Kleuterscholen...............................................................................33
Koken .............................................................................................33
Koninklijke club politiehond schoten (kcps)................................34
Kraamzorg......................................................................................29

L
Landelijke thuiszorg ......................................................................29
Landschappen ...............................................................................17
Leren...............................................................................................33
Lessen nederlands.........................................................................33
Lokaal fortbaan..............................................................................23
Lokaal lariksdreef ..........................................................................23
Lokaal schijnparklaan ...................................................................23
Lokale dienstencentra ...................................................................27
Lokale economie............................................................................16
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Gewestplannen..............................................................................17
Gezins- en bejaardenhulp .............................................................29
Gezinsondersteuning ....................................................................29
Gezinsproblemen ..........................................................................29
Gezinszorg......................................................................................29
Gezinszorg villers ...........................................................................29
Gft+ .................................................................................................19
Glas.................................................................................................20
Glasbol ...........................................................................................20
Grabbelpas.....................................................................................21
Gratis juridische hulp.....................................................................26
Groenafval......................................................................................20
Groene container ...........................................................................19
Groene lijn: 0800 94039 .................................................................19
Groenten-, fruit- en tuinafval ........................................................19
Groepsaankopen ...........................................................................19
Grof huisvuil...................................................................................20

Trefwoordenlijst

Trefwoordenlijst

De Patappeltoren. Het torentje staat er nog steeds, maar maakt nu deel uit van een woning.

M

N

Magazine ........................................................................................14

Naaien ............................................................................................33
Nachtoppas....................................................................................28
Nachtzorg.......................................................................................28
Naschoolse opvang .......................................................................33
Nationaliteitsattesten....................................................................13
Nederlands.....................................................................................34
Noodplannen .................................................................................17

Meldingsformulier .........................................................................12
Middelbare scholen .......................................................................33
Milieudienst....................................................................................19
Milieueducatie ...............................................................................19
Milieuklachten ...............................................................................19
Milieuvergunningen.......................................................................17
Mindermobielenvervoer................................................................27
Misbruik..........................................................................................30
Monumenten .................................................................................17
Muziekgeschiedenis.......................................................................33
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O
OCMW .............................................................................................26
Ondernemers .................................................................................16
Online .............................................................................................12
Onthaalouders...............................................................................29

P
Palliatieve thuiszorg ......................................................................29
Papier .............................................................................................20
Parkeren in Schoten ......................................................................37
Parochies........................................................................................39

Personenalarmsysteem.................................................................28
Pidpa ..............................................................................................38
Pmd ................................................................................................20
Poetsdienst ....................................................................................28
Poetshulp .......................................................................................28
Politie .............................................................................................17
Politiecentrale................................................................................17
Politiereglement ............................................................................17
Preventieve gezinsondersteuning ................................................29
Processierupsen ............................................................................19
Psychische moeilijkheden.............................................................29
Psychosociale hulp........................................................................26

R
Raadscommissies ..........................................................................15
Racisme..........................................................................................30

Het imposante kasteel van den Horst.
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Ontspanningslokalen ....................................................................23
Onveilige opvoedingssituaties......................................................29
Openbaar domein..........................................................................16
Openbare werken ..........................................................................16
Oppas en gezelschap.....................................................................29
Opvangcentrum dieren (Brasschaat)............................................40
Opvoedingshulp ............................................................................29
Opvoedingslijn...............................................................................30
Opvoedingsondersteuning ...........................................................29
Opvoedingsproblemen .................................................................30
Ouderenzorg ..................................................................................27
Overlijden.......................................................................................13

S
Schilderkunst .................................................................................33
Scholen ..........................................................................................33
Scholenbeurs .................................................................................33
Scholenveldloop............................................................................21
Schoten.be/brandweer .................................................................17
Schoten.be/politie.........................................................................17
Schoten.bibliotheek.be.................................................................22
Schuldbemiddeling .......................................................................26
Schuttershof ..................................................................................27
Scot.................................................................................................24
Secretariaat................................................................................4, 16
Serre ...............................................................................................17
Skatepark .......................................................................................21
Sloopafval ......................................................................................20
Sociale bouw- en kredietmaatschappij........................................31
Sociale dienst.................................................................................26
Sociale woning...............................................................................31
Spaans............................................................................................33
Speelpleintjes ................................................................................33
Speelstraten...................................................................................21
Sportaccommodaties ....................................................................21
Sportclubs......................................................................................21
Sportdienst ....................................................................................21
Sporthal de zeurt ...........................................................................21
Sporthal vordensteyn....................................................................21
Sportoase elshout..........................................................................21
Sportpromotie ...............................................................................21
Sportvelden ...................................................................................21
Sportweken....................................................................................21
Spreekrecht....................................................................................15
Stedenbouwkundige attesten.......................................................17
Stedenbouwkundige vergunningen .............................................17
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Steenpuin.......................................................................................20
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Tejo .................................................................................................29
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Tele-onthaal...................................................................................30
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U
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V
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Vergunningen.................................................................................17
Verkavelingsaanvragen .................................................................17
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Verstopte gootafvoeren .................................................................16
Verzoekschrift ................................................................................15
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Reispassen .....................................................................................13
Reserveren .....................................................................................27
Restafval.........................................................................................19
Rijbewijzen.....................................................................................13
Rioleringen.....................................................................................16
Rolstoelwandelingen.....................................................................24
Ruimtelijke ordening .....................................................................12

W
Waak- en verdediging ....................................................................34
Wachtdienst apothekers................................................................40
Wachtdienst dokters......................................................................40
Waterbus ........................................................................................36
Waterlink ........................................................................................38
Website.............................................................................................1
Wegenbouw ...................................................................................16

Werkdocumenten ..........................................................................13
Wespennesten ...............................................................................17
Wijk.................................................................................................15
Wijkverenigingen ...........................................................................15
Wonen ............................................................................................31
Workshops .....................................................................................33
www.schoten.be ..............................................................................1

Z
Zelfmoord ......................................................................................30
Zelfmoordlijn .................................................................................30
Zelfstandig verpleegkundige.........................................................29
Ziekenfonds ...................................................................................29
Zone rand .......................................................................................17
Zorg voor kinderen ........................................................................29
Zwangerschap................................................................................29
Zwembad .......................................................................................21

Beschieting en 'vliegende bommen' veroorzaakten heel wat schade aan de Sint-Cordulakerk.
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Verzorging ......................................................................................27
Vluchtelingen .................................................................................13
Voeding en beweging ....................................................................29
Volwassenenonderwijs..................................................................33
Voor- en naschoolse opvang .........................................................33
Vordensteyn ...................................................................................21
Vredegerecht..................................................................................26
Vuilniswagen ..................................................................................19
Vuurwerk ........................................................................................17
Vuurwerk.schoten.be ....................................................................17

Handige nummers

9. Handige nummers
GEMEENTEHUIS

OCMW

03 680 09 00
ma tot vr: 9u - 12u30
+ woe: 13u30 - 15u30
+ don: 16u - 19u
03 680 06 40
ma tot vr: 9u - 12u & 13u30 - 15u30

POLITIE

03 680 12 70

(noodnummer 101)
(noodnummer 100 / 112)

BRANDWEER

03 685 32 29

ANTIGIFCENTRUM

070 24 52 45

WACHTDIENST DOKTERS

0900 10 512

WACHTDIENST APOTHEKERS

0903 09 000 / 0903 99 000 (22u-7u)

BIBLIOTHEEK

03 680 17 10

GROENE LIJN (afvalvragen)

0800 94 039

RECYCLAGEPARK

di, woe, vr: 9u - 15u30
don: 12u30 - 19u
za: 8u30 - 15u

(Sommige diensten hebben afwijkende uren. Kijk op www.schoten.be/openingsuren voor alle correcte openingsuren.)

Koetsen in de Churchilllaan.
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