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VOORWOORD
Beste Willebroekenaren
We stellen graag onze nieuwe Wegwijsgids aan je voor: een praktische uitgave met een pak informatie
over onze gemeente en de verschillende gemeentelijke diensten.
We houden je graag op de hoogte van wat er reilt en zeilt in onze gemeente. Naast het 2830 magazine, de
UiT in Willebroek en deze Wegwijsgids, kan je voor de meest recente informatie steeds terecht op onze
website willebroek.be. Ook onze sociale mediakanalen zorgen ervoor dat je niets hoeft te missen over
Willebroek en wat er gebeurt.
Natuurlijk kan je ook altijd terecht in het Administratief Centrum waar onze medewerkers je graag verder
helpen.
Samen bouwen we verder aan een fijne gemeente en een kwaliteitsvolle dienstverlening. Da’s Willebroek!
Eddy Bevers
Burgemeester

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever:
Gemeente Willebroek
Opmaak, druk, reclamewerving en verspreiding:
Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo,
tel. 016 25 50 43 - website: www.inforegio.be
In opdracht van gemeente Willebroek
Teksten afgesloten in mei 2022, voor de meest recente info kan je terecht op www.willebroek.be
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ALGEMEEN
Langs de Rupel en doorsneden door het Zeekanaal Brussel-Schelde, bevindt zich in het zuidwesten van de
provincie Antwerpen, de gemeente Willebroek. In 2021 telde Willebroek 27 117 inwoners. Naast Willebroek
zelf bestaat de kanaalgemeente uit de deelgemeenten Blaasveld, Heindonk en Tisselt en het gehucht
Klein-Willebroek.
Willebroek bevindt zich op het kruispunt van de as Antwerpen-Brussel (noord-zuid) - A12 en E19 met de
gewestweg N16 Sint-Niklaas - Mechelen. De gemeente heeft een totale oppervlakte van 27,41 km² en
grenst aan de buurgemeenten Boom, Kapelle-op-den-Bos, Londerzeel, Mechelen, Puurs en Rumst. Onze
gemeente is officieel verbroederd met partnersteden Boussu (België) en Kiremba (Burundi).
Willebroek kent heel wat troeven als gemeente. Een bloeiende economische activiteit door een handige
centrale ligging, vier fijne dorpskernen met elk hun eigen charme, een centrum in volle vernieuwing,
schitterend patrimonium en cultureel erfgoed, een actief sociaal weefsel in alle diversiteit, een
internationale watersportbaan, veel natuur en vooral véél water …
Ben je op zoek naar de meest actuele informatie over de gemeente Willebroek? Surf naar
www.willebroek.be! Je vindt onze gemeente ook op de sociale media:
facebook.com/OrganisatieWillebroek
@dasWillebroek
@Willebroek_be

Heb je een melding of klacht?
Via info@willebroek.be of www.willebroek.be/melding helpen we je graag verder.
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ONZE GEMEENTE
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BESTUURSORGANEN
College van burgemeester en schepenen
Het college van burgemeester en schepenen bestaat in Willebroek uit een burgemeester en zes
schepenen. Het is het uitvoerend orgaan van de gemeente en staat in voor het dagelijks bestuur.
Het schepencollege vergadert wekelijks op vrijdagochtend. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
Om de werking vlot te laten verlopen, worden de bevoegdheden verdeeld over de leden van het college.

Eddy Bevers
Burgemeester
03 866 91 00
0475 65 41 62
eddy.bevers@willebroek.be

Bevoegdheden:
• Algemene leiding en beleidscoördinatie
• Politie, brandweer en eerstehulpverlening
• Noodplanning en crisisbeheer
• Integrale veiligheid, preventie en handhavingsbeleid
• Bestuurlijke vernieuwing
• Ambtenaar van burgerlijke stand en bevolking
• Externe en internationale contacten
• Regionale samenwerking
• Organisatie en personeel (inclusief welzijn op het werk)
Spreekuur:
Elke donderdag van 17.00 tot 19.00 uur in het Administratief Centrum (Pastorijstraat 1,
Willebroek)

Thierry Serrien
Eerste schepen (Groen)
0474 88 12 11
thierry.serrien@willebroek.be

Bevoegdheden:
• Klimaat en energie
• Natuur en groenontwikkelingen
• Cultuur (incl. bib)
• Mobiliteit
• Evenementen
• Participatie
Spreekuur:
Op afspraak

Luc Spiessens
Tweede schepen (N-VA)
0475 61 26 66
luc.spiessens@willebroek.be

Bevoegdheden:
• Financiën & begroting
• Openbare werken
• Facility
• Landbouw
Spreekuur:
Op afspraak
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Bavo Anciaux
Derde schepen (Open Vld)
0491 99 60 75
bavo.anciaux@willebroek.be

Bevoegdheden:
• Omgeving en IVA INNOVA
• Huis van de zorg (WZC, senioren, Thuiszorg, LDC, kinderopvang ...)
• Wonen
• Dierenwelzijn
• ICT
• Juridische zaken
Spreekuur:
Op afspraak

Ilse Lenvain
Vierde schepen (N-VA)
0485 18 50 01
ilse.lenvain@willebroek.be

Bevoegdheden:
• Lokale economie (lokale handel en markten, horeca)
• Industriële vestigingen
• Tewerkstelling
• Communicatie en citymarketing
Spreekuur:
Op afspraak

Ronny Somers
Vijfde schepen (N-VA)
0475 35 03 40
ronny.somers@willebroek.be

Bevoegdheden:
• Sport & recreatie
• Toerisme
• Archief
• Erediensten en begraafplaatsen
Spreekuur:
Op afspraak

Mina Koukas
Zesde schepen (Groen)
0476 34 72 29
mina.koukas@willebroek.be

Bevoegdheden:
• Voorzitter bijzonder comité sociale dienst
• Sociale zaken en armoedebestrijding
• Jeugd en onderwijs
• Samenleven (incl. buurtwerking, integratie en diversiteit)
• Ontwikkelingssamenwerking
• Gelijke kansen
Spreekuur:
Op afspraak
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Gemeenteraad
De Gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de gemeente. In Willebroek bestaat de gemeenteraad
uit 29 leden. De gemeenteraadszittingen vinden (meestal) plaats op de laatste dinsdag van de maand om
20.00 uur in de Raadszaal van het Oud Gemeentehuis (August Van Landeghemstraat 99, Willebroek).
De agenda verschijnt minstens één week op voorhand aangeplakt aan het Administratief Centrum en is
beschikbaar op de website van de gemeente.
De vergaderingen van de gemeenteraad zijn openbaar, behalve wanneer er over personen wordt beslist.
Via de livestream (www.willebroek.be/live) kan je de gemeenteraad ook van thuis uit volgen of herbekijken.

Raad voor maatschappelijk welzijn
Elk OCMW wordt bestuurd door een raad voor maatschappelijk welzijn of OCMW-raad. De raad stippelt het
algemeen beleid van het OCMW uit en neemt de beslissingen in verband met de werking ervan.
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn bestaan uit dezelfde personen.
De raad voor maatschappelijk welzijn vergadert in principe elke laatste dinsdag van de maand om 20.00
uur, vóór de gemeenteraad, in de Raadszaal van het Oud Gemeentehuis (August Van Landeghemstraat 99).
De OCMW-raad is openbaar, behalve wanneer er over personen wordt beslist. Via de livestream
(www.willebroek.be/live) kan je de OCMW-raad ook van thuis uit volgen of herbekijken.

Vast bureau
Het vast bureau is het uitvoerend orgaan van het OCMW. Het bereidt de beraadslagingen en de besluiten
van de raad voor maatschappelijk welzijn voor en voert de besluiten van de raad uit.
Het vast bureau bestaat dus uit dezelfde personen als het college van burgemeester en schepenen.

Bijzonder comité voor de sociale dienst
Het bijzonder comité voor de sociale dienst is, naast het vast bureau, het tweede uitvoerend orgaan van
het OCMW. Het bijzonder comité is onder meer bevoegd voor de individuele dossiers inzake
maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke integratie.
In Willebroek bestaat het bijzonder comité uit negen leden.

Adviesraden
Willebroek telt verschillende adviesraden die het gemeentebestuur adviseren op verschillende terreinen.
De adviesraden hebben een coördinerende en stimulerende rol en komen geregeld naar buiten met eigen
initiatieven, activiteiten of evenementen.
•
•
•
•
•
•
•
•
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Adviesraad lokale economie
Cultuurraad
Gecoro
Jeugdraad
Lokaal Overleg Kinderopvang
Raad voor personen met een beperking
Seniorenadviesraad
Sportraad

GEMEENTELIJKE DIENSTEN

Administratief Centrum
Pastorijstraat 1
2830 Willebroek
0800 9 2830
info@willebroek.be

Op afspraak

“We helpen jou zoals we zelf graag geholpen willen
worden.” Dat is de basis van de dienstverlening die
we bij gemeente Willebroek aan jou willen leveren.

Een afspraak maken kan online op
www.willebroek.be/afspraak of via het gratis
nummer 0800 9 2830.

Het administratieve leven van het gemeentebestuur
speelt zich af in het Administratief Centrum,
gelegen in de Pastorijstraat. Verschillende
gemeentediensten van de centrale administratie
zijn er gevestigd en de zittingen van het college
van burgemeester en schepenen vinden er plaats.
Er is een onthaal- en snelbalie, waardoor je
onmiddellijk verder geholpen wordt en je dus voor
een groot deel van de dienstverlening niet meer
(lang) moet wachten.

Aan de onthaalbalie kan je nog steeds zonder
afspraak terecht.

Zowat alle diensten in het Administratief Centrum
werken enkel op afspraak.

In de August Van Landeghemstraat 99 is het Oud
Gemeentehuis gevestigd. Hier vind je de
Gemeentelijke Schouwburg, de Trouwzaal, de
Lokettenzaal, een tentoonstellingsruimte en
vergaderlokalen. Ook de Raadszaal bevindt zich in
dit gebouw. Daar vindt maandelijks de gemeenteen OCMW-raad plaats.
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Onthaal

Burgerteam

0800 9 2830 - onthaal@willebroek.be

03 866 90 20 - burgerteam@willebroek.be

Openingsuren Onthaal- en snelbalie
Maandag
9.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.00 uur
Dinsdag
9.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.00 uur
Woensdag
9.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.30 uur 13.30 - 19.30 uur
Vrijdag
9.00 - 12.30 uur

Burgerlijke stand

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

informatie over de gemeente
afgeven van documenten (bijvoorbeeld
aanvraagformulieren voor premies)
ophalen van vooraf aangevraagde documenten
(attesten, rijbewijs, reispas,…)
aankoop van vuilniszakken (PMD, piek- en
luierzakken)
ophaalkalender huisvuil
gratis antireclamestickers voor de brievenbus
stratenplan en wegwijsgids van de gemeente
meldingen, klachten en suggesties
verloren voorwerpen
opladen budgetmeter
tickets en inschrijvingen jeugd-, sport- en
culturele activiteiten
Willebroekbon
aankoop co-melders

•
•
•
•

•
•

Aangifte van geboorte, erkenning, huwelijk,
overlijden
Uittreksels of afschriften van geboorte, huwelijk,
overlijden
Beheer begraafplaatsen
Overschrijving adoptie, echtscheiding,
naamswijziging in registers burgerlijke stand
(enkel voor Belgen)
Verkrijging Belgische nationaliteit
Verklaring wettelijk samenwonen

Bevolking
•
•

•
•
•
•

Adreswijziging
Attesten en uittreksels uit het
bevolkingsregister: bewijs van nationaliteit, van
woonst, levensbewijs, samenstelling gezin …
Elektronische identiteitskaart, Kids-ID, reispas,
rijbewijs …
Registratie van persoonlijke keuzes: euthanasie,
orgaandonatie, laatste wilsbeschikking
Eensluitend verklaren van documenten
Organisatie verkiezingen

Vreemdelingenzaken
Het burgerteam werkt enkel op afspraak.
Een afspraak kan je online maken op
www.willebroek.be/afspraak of via het gratis
telefoonnummer 0800 9 2830.
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Omgeving
03 866 90 50 - omgeving@willebroek.be

Openingsuren (enkel op afspraak)
Omgeving - Loket 8:
Maandag
9.00 - 12.00 uur
Woensdag
9.00 - 12.00 uur
Donderdagavond 16.00 - 19.30 uur
Inkijken OPO/Beslissing Omgeving - Loket 6:
Maandag
9.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.00 uur
Dinsdag
9.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.00 uur
Woensdag
9.00 - 12.30 uur 13.30 - 16.00 uur
Donderdag
9.00 - 12.30 uur 13.30 - 19.30 uur
Vrijdag
9.00 - 12.30 uur
Wonen - Loket 7:
Maandag
9.00 - 12.00 uur
Woensdag
9.00 - 12.00 uur
Elke tweede donderdagavond van de maand
tussen 16.00 - 19.30 uur
•
•
•
•
•
•

Alle materie m.b.t. ruimtelijke ordening en milieu
Aanvragen omgevingsvergunning (vroeger
stedenbouwkundige vergunning en
milieuvergunning)
Huisvesting/ Wonen
Afvalbeleid
Meldingen en klachten over milieuhinder
Acties rond milieu en duurzame ontwikkeling

Openbare werken en
mobiliteit
03 866 90 44 - openbarewerken@willebroek.be

Openingsuren (enkel op afspraak)
Maandag
9.00 - 12.00 uur
Woensdag
9.00 - 12.00 uur
•
•
•
•
•
•

Meldingen over de staat van het wegdek,
voetpad …
Inname van het openbaar domein
Aanvraag van een oprit op het openbaar
domein
Vragen over wegenis- en bouwwerken
Signalisatievergunningen
Parkeerbeleid

Voor de meest up-to-date informatie over actuele
en geplande werken kan je terecht op
www.willebroek.be.

Parkeren in Willebroek
Gemeente Willebroek werkt voor haar
parkeerbeleid samen met Optimal Parking Control
(OPC). Je kan bij hen terecht:
• met vragen over je parkeerretributie
• met vragen over parkeren in Willebroek
• voor informatie over betalend parkeren, de
blauwe zone en je bewonerskaart of
parkeerkaart aan te vragen of te verlengen
Contacteer OPC via www.parkeren.be.
De betalende zone
In de betalende zone kan je parkeren aan €1 per
uur, met een maximum van 2,5 uur. De eerste 15
minuten kan je een gratis parkeerticket nemen.
Deze afspraken gelden tussen 09.00 en 18.00 uur
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op weekdagen en zaterdagen. Heb je geen
parkeerticket? Dan kies je automatisch voor het
‘dagtarief’ van €25.
De blauwe zone
In de blauwe zone kan je gratis parkeren met je
blauwe parkeerschijf, maximum twee uur. Ook de
blauwe zone geldt tussen 09.00 tot 18.00 uur op
weekdagen en zaterdagen. Leg je parkeerschijf
altijd goed zichtbaar achter de voorruit van je
voertuig. Bij het niet (correct) plaatsen van je
parkeerschijf betaal je het dagtarief van €25.
Parking Schoolweg
Je kan hier tussen 09.00 en 18.00 uur parkeren aan
€1 voor een parkeerduur van 9 uur.
Gratis parkeren
In Willebroek kan je gratis parkeren op
onderstaande parkings:
• parking Post (Floridastraat)
• parking De Schalk (Scheldelaan)
• parking Stationsplein (Stationsplein)
• parking Groene Laan (Groene Laan)
• parking Bel-Air (Mechelsesteenweg)

Lokale economie
03 866 90 30 - lokale.economie@willebroek.be
Openingsuren (enkel op afspraak)
Maandag
9.00 - 12.00 uur
Donderdag
9.00 - 12.00 uur
en 3e donderdag van de maand 15.30 - 19.30 uur
•
•
•

Informatie omtrent ondernemen
Organisatie en aanvragen ambulante handel
(markt, kermissen, …)
Handelskernversterkende subsidies

Gemeentelijke
werkplaats (De Werf)
Jozef Wautersstraat 92, Willebroek
03 866 92 20 - werf@willebroek.be

Openingsuren
Maandag tot donderdag:
8.00 - 12.00 uur
Vrijdag:
8.00 - 11.00 uur
•
•
•
•

Beplantingen
Feestelijkheden en reiniging
Magazijn
Wegenis

12.30 - 15.00 uur

Vrije tijd

Bibliotheek

Jeugd
03 866 92 05 - jeugd@willebroek.be

•
•
•
•
•
•
•
•

Aanbieden van vrijetijdsaanbod
Ondersteuning jeugdwerk
Inspraak en participatie
Kinderopvang
Opvoedingsondersteuning
Onderwijs
OverKop-huis
Huis van het Kind

Cultuur
03 866 92 00 - cultuur@willebroek.be

•
•
•

Uitgebreid sociaal-cultureel en artistiek aanbod
Ondersteuning van culturele
samenwerkingsprojecten
Verhuur gemeentelijke culturele infrastructuur

Sport
03 866 92 30 - sportdienst@willebroek.be

•
•
•
•
•

Sportactiviteiten
Opleidingen en vormingen
Informatie en reservatie van de Willebroekse
sportaccommodatie
Aanvraag subsidies
Ondersteuning werking Sportraad

Evenementen en Toerisme
03 866 92 35 - 03 866 91 71
evenementen@willebroek.be

•
•
•
•

Schoolweg 1A, Willebroek
03 866 92 10 - bibliotheek@willebroek.be
willebroek.bibliotheek.be
Openingsuren
Maandag:
10.00 - 12.00 uur
Dinsdag:
10.00 - 12.00 uur
Woensdag: 10.00 - 12.00 uur
Donderdag: 13.30 - 18.00 uur
Vrijdag:
10.00 - 12.00 uur
Zaterdag:
9.30 - 12.30 uur
•

•
•
•
•

13.30 - 19.30 uur
13.30 - 18.00 uur
13.30 - 19.30 uur
13.30 - 18.00 uur

Ruim en gevarieerd aanbod voor kinderen,
jongeren en volwassenen: boeken, tijdschriften,
kranten, strips, cd’s, dvd’s, games, e-books en
e-readers
Heemkunde en stamboomonderzoek
Vragen over kennis, cultuur, informatie en
ontspanning
Bib aan huis
Tal van verrassende activiteiten

Organisatie en coördinatie gemeentelijke
evenementen
Aanvraag toelating evenement
Uitlenen van feestmateriaal aan verenigingen
Toeristische-recreatieve productontwikkeling
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Welzijn
Samenleven

Schuldbemiddeling

03 866 91 25 - samenleven@willebroek.be

03 866 91 30 - socialedienst@willebroek.be

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Buurtboosters
Buurt aan de beurt
Willebroekse feestcheques
Buurt- en wijkwerking
Diversiteit
Willebabbel
Inspraak
Participatie

Advies
Bemiddelen bij schuldeisers
Budgetbegeleiding of budgetbeheer
Opmaak afbetalingsplannen

Cel Tewerkstelling
Maatschappelijke dienstverlening in het kader van
activering van mensen met een grote afstand tot de
arbeidsmarkt.

Integrale veiligheid
03 866 91 09 - integrale.veiligheid@willebroek.be

•
•
•
•
•
•
•

Gemeenschapswachten
Inbraakpreventie
Burenbemiddeling
Buurtinformatienetwerken (BIN)
Noodplanning
Politiezone Mechelen-Willebroek
Gemachtigde Opzichters

Sociale dienst
03 866 91 30 - socialedienst@willebroek.be

•
•
•
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Financiële hulpverlening, juridische of
administratieve hulp
Persoonlijke, familiale of psychische
moeilijkheden
Begeleiding bij het zoeken naar een passende
job

Team intensieve begeleiding
•
•
•
•

Lokaal opvang initiatief en begeleiding van
nieuwkomers
Doorstroomwoningen en acute opvang
Intensieve woonbegeleiding
Gezinsondersteuningsteam

Huis van de zorg
•
•
•
•
•
•

Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc
Lokaal Dienstencentrum De Wilg
Welzijnsloket
Thuiszorg
Buitenschoolse kinderopvang 't Appelboompje
Kinderdagverblijf 't Bengelhuisje

Ondersteunende
diensten

Communicatie
03 866 91 20 - info@willebroek.be

•

Centrale administratie
03 866 90 60 - centrale.administratie@willebroek.be

•

•

Administratief voorbereiden, faciliteren en
afwerkingen zittingen van de gemeenteraad,
college van burgemeester en schepenen en de
besluiten van de burgemeester
Behandelen inkomende en uitgaande post

•
•
•

Externe communicatie via website, sociale
media, drukwerk, elektronische infoborden, pers
...
Promotie van gemeentelijke activiteiten
Interne communicatie
Het behandelen van de aanvragen van
bestuursdocumenten in het kader van
openbaarheid van bestuur

Facility
HRM

03 866 91 18 - facility@willebroek.be

03 866 91 60 - hrm@willebroek.be

Alles inzake personeelszaken en -beleid.
• Sociaal secretariaat: loon- en personeelsbeheer
• Strategische personeelsplanning en organisatie
ontwikkeling
• Vorming en ontwikkeling personeel
• Welzijn personeel
• Werving en selectie
• Administratie personeelsdossiers
• Advisering en ondersteuning van diensthoofden
en personeel

•
•
•

Aankoopbeheer
Service en logistiek
Gebouwenbeheer en -onderhoud

ICT
03 866 91 10 - ict@willebroek.be

•
•
•

Computernetwerk
Alle informatie-aangelegenheden
Gegevensbescherming

Financiën
03 866 90 80 - financieledienst@willebroek.be

Alles wat de financiën van gemeente, OCMW, het
Autonoom Gemeentebedrijf Willebroek, het IVA
Huis van de Zorg én het vastgoedbedrijf IVA Innova
betreft.
• Inlichtingen over facturen (inclusief retributies en
gemeentebelastingen)
• Informatie over vergoedingen, subsidies en
facturen
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HUIS VAN DE ZORG
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Huis van de zorg
Naar analogie van het ‘Huis van de vrije tijd’ waarin
de vrijetijdsdiensten verzameld worden, heeft de
gemeente ook een Huis van de zorg. Het Huis van
de zorg steunt op drie pijlers: kind, gezin en
senioren. Daarin zitten het woonzorgcentrum Ten
Weldebrouc, kinderdagverblijf Bengelhuisje en
buitenschoolse kinderopvang 't Appelboompje,
Lokaal Dienstencentrum De Wilg, de thuiszorg en
het Welzijnsloket vervat.

Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc
Westzavelland 42, Willebroek
03 860 34 74 - infoWZC@willebroek.be

Voor aanvragen en inlichtingen: sociale dienst WZC:
03 860 34 72 en 03 860 34 56
In het Woonzorgcentrum Ten Weldebrouc verblijven
188 bewoners in vijf afdelingen, waarbij de
afdelingen De Bocht, De Dreef en De Brielen zich
richten op senioren met dementie en de afdelingen
De Veert, De Waag en De Zaat zowel valide, semivalide als zwaar zorgbehoevende senioren
opvangen.
Centrum voor dagverzorging
Wanneer je 65 jaar of ouder bent, kan je één of
meerdere dagen per week in ons centrum voor
dagverzorging terecht om in een huiselijke sfeer,
samen met andere senioren, een gezellige dag
door te brengen. Wij bieden je ondersteuning, zorg
en een uitgebreid activiteitenprogramma aan.
Centrum voor kortverblijf
In het centrum voor kortverblijf kunnen senioren o.a.
na een verblijf in het ziekenhuis of tijdens het verlof
van de kinderen of de mantelzorger, voor een
periode van maximaal twee maanden in het
woonzorgcentrum komen wonen.

Lokaal Dienstencentrum De Wilg
Wilgenhof 2, Willebroek
03 860 34 97 - infoLDC@willebroek.be

Dienstverlening
• Warme maaltijden: maandag tot en met vrijdag
in de cafetaria van het dienstencentrum
• Wassalon
• Kapsalon
• Schoonheidsverzorging: pedicure, manicure of
gelaatsverzorging
• Douche
• Sociale en administratieve hulp
• Handicar De Wilg
• Huiskamerbibliotheek
• Oplaadpunt budgetmeter
Activiteiten
Recreatie
• Zoek je een zinvolle tijdsbesteding, een
aangename ontspanning, wil je andere
mensen ontmoeten? Dat kan je doen in LDC De
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Wilg. Je kan er terecht voor turnen, fitbal,
creanamiddagen, kaartwedstrijden,
gezelschapsspelen, aquagym, bingo,
daguitstappen, gezellige feestjes, het
dementieatelier ...
Vorming
• Wil je je kennis verruimen of iets nieuw leren?
Het Lokaal Dienstencentrum organiseert
uiteenlopende vormingen, zoals bloemschikken,
leren werken met je smartphone en
computerlessen.
Informatie
• op regelmatige tijdstippen worden
informatiemomenten georganiseerd over
verschillende relevante onderwerpen die
bijdragen tot het behoud of de verhoging van
de zelfstandigheid. Voorbeelden zijn sessies
rond valpreventie, dementiecafé,
thuishulpmiddelen, erfenissen en diabetes.
Vrijwilligerswerk
Lokaal Dienstencentrum De Wilg, en nog andere
diensten binnen het Huis van de zorg, kunnen
rekenen op een groep zeer enthousiaste
vrijwilligers om de medewerkers te versterken en
de activiteiten te ondersteunen. Heb jij ook nog wat
tijd over die je zinvol wil besteden? Neem gerust
contact op!
Openingsuren
Algemeen
Maandag tot vrijdag telkens van 9.00 tot 17.00 uur
Balie
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

9.00 - 12.30 uur
9.00 - 12.30 uur
9.00 - 12.30 uur
9.00 - 12.30 uur
9.00 - 12.30 uur

13.30 - 16.00 uur
13.30 - 16.00 uur
13.30 - 16.00 uur

Cafetaria
Elke werkdag vanaf 10.15 uur
Gesloten op zaterdag, zondag en feestdagen

Welzijnsloket
Wilgenhof 26, Willebroek
03 860 34 50, 03 860 34 10
welzijnsloket@willebroek.be

•

•

•
•
•

Pensioenen
- Informatie, ondersteuning en aanvragen
rustpensioenen, inkomensgarantie voor
ouderen (IGO)
Personen met een beperking
- Informatie, ondersteuning en aanvragen
tegemoetkomingen, zorgbudget voor
ouderen, parkeerkaart en diverse sociale
voordelen
Secretariaat Seniorenadviesraad
Secretariaat Adviesraad Personen met een
beperking
Meldpunt vereenzaming: Ken je iemand uit je
omgeving of voel jij je soms alleen? Neem
contact op!

Openingsuren
maandag 6.30 - 9.00 uur en 15.30 - 18.30 uur
dinsdag
6.30 - 9.00 uur en 15.30 - 18.30 uur
woensdag 6.30 - 9.00 uur en 12.00 - 18.30 uur
donderdag 6.30 - 9.00 uur en 15.30 - 18.30 uur
vrijdag
6.30 - 9.00 uur en 15.30 - 18.30 uur

•

•

Gezondheidspromotie in het kader van
‘gezonde gemeente’ - Enkele thema’s:
valpreventie, gezonde voeding en beweging,
verslavingspreventie, gezond wonen …
Aanvragen mantelzorgpremie

Onzeker over waar je terecht kan met je vraag? Op
het Welzijnsloket zoeken we samen naar een
gepast antwoord.
Openingsuren
maandag
9.00 - 12.00 uur
dinsdag
9.00 - 12.00 uur
woensdag
9.00 - 12.00 uur
donderdag
9.00 - 12.00 uur
vrijdag
9.00 - 12.00 uur

13.30 - 16.00 uur

Thuiszorg
Wilgenhof 26, Willebroek
03 860 34 95 - infoTZ@willebroek.be

•
•
•
•

Gezinszorg en aanvullende thuiszorg
Poetsdienst, al dan niet met dienstencheques
Minder Mobielen Centrale
Maaltijdbedeling aan huis

Openingsuren
maandag
9.00 - 12.00 uur
dinsdag
9.00 - 12.00 uur
woensdag
9.00 - 12.00 uur
donderdag
9.00 - 12.00 uur
vrijdag
9.00 - 12.00 uur

Uitzonderingen
Schoolvrije dagen: 6.30 - 18.30 uur
Pedagogische studiedagen: 6.30 - 18.30 uur (*)
Vakantiedagen: 6.30 - 18.30 uur
(*) Opvang op een pedagogische studiedag van de
school wordt enkel aangeboden wanneer er
minstens 10 kinderen ingeschreven zijn. Indien dit
aantal niet bereikt wordt bij het afsluiten van de
inschrijvingsperiode (7 dagen voor de betrokken
dag) dan worden de betrokken ouders binnen de 2
dagen na het afsluiten van de inschrijvingsperiode
op de hoogte gebracht van het feit dat er geen
opvang zal voorzien worden.
Reserveren doe je via de webshop.willebroek.be,
nadat je een schriftelijke overeenkomst en het
huishoudelijk reglement hebt ondertekend.

Kinderdagverblijf ‘t Bengelhuisje
De Schalk, Stadionlaan 2, Willebroek
03 866 92 75 - bengelhuisje@willebroek.be

Kinderdagverblijf 't Bengelhuisje wil kwaliteitsvolle,
toegankelijke en betaalbare opvang organiseren
voor baby’s en peuters tot schoolrijpe leeftijd. Er is
plaats voor 57 baby’s en peuters, die zich
spelenderwijs kunnen ontwikkelen tot zelfstandige
kleuters, die helemaal klaar zijn om naar school te
gaan en in ons Appelboompje te gaan ravotten.
Om activiteiten op maat te kunnen aanbieden,
kiezen wij ervoor met leeftijdsgroepen te werken.
Ouders betalen een dagprijs die berekend wordt
op hun gezamenlijk gezinsinkomen.

13.30 - 16.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang
’t Appelboompje
De Schalk, Stadionlaan 2, Willebroek
03 866 92 70 - BKO@willebroek.be

BKO ‘t ApPelboomPje wil kwaliteitsvolle,
toegankelijke en betaalbare opvang organiseren
voor alle kinderen van 2,5 jaar tot 12 jaar die in
Willebroek wonen of er schoollopen in het kleuteren basisonderwijs.
Door de aangeboden opvang willen we gelijke
onderwijskansen en rijke ontplooiingskansen
garanderen voor alle kinderen en geen
onderscheid maken op basis van cultuur, afkomst,
nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.
Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn,
in overleg met de coördinator, welkom.

Door de aangeboden opvang willen we gelijke
onderwijskansen en rijke ontplooiingskansen
garanderen voor alle kinderen en geen
onderscheid maken op basis van cultuur, afkomst,
nationaliteit, geslacht, geloof of levensovertuiging.
Ook kinderen met een specifieke zorgbehoefte zijn,
in overleg met de coördinator, welkom.
Openingsuren
maandag 6.30 tot 18.30 uur
dinsdag
6.30 tot 18.30 uur
woensdag 6.30 tot 18.30 uur
donderdag 6.30 tot 18.30 uur
vrijdag
6.30 tot 18.30 uur
Bengelhuisje is gesloten op feestdagen. Een
overzicht met alle sluitingsdagen wordt bezorgd via
mail en wordt tevens uitgehangen in de inkomhal
van de kinderopvang.
Eventuele bijkomende sluitingsdagen worden,
behoudens situaties van overmacht, minstens een
maand op voorhand via mail bekend gemaakt en
uitgehangen in de inkomhal van de kinderopvang.
16
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Onderwijs in Willebroek
De gemeente Willebroek organiseert zelf geen onderwijs. Toch vind je in vrijwel elke wijk een school naar
jouw gading. In deze rubriek vind je contactgegevens van de onderwijsinstellingen en centra voor vorming
die Willebroek rijk is. Alle scholen in Willebroek werken met een gezamenlijk systeem van online
aanmelden om in te schrijven voor het volgend schooljaar. De juiste data en info kan je steeds vinden op
www.willebroek.be/onderwijs

Waar vind je info over de scholen?
•
•
•
•
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Kijk op de website van de scholen
Bezoek de scholen ter gelegenheid van een schoolfeest, een opendeurdag, infoavond …
Vraag een gesprek aan met de directeur. Hij/zij zal je uitleggen wat de school belangrijk vindt
(=pedagogisch project) en zal je ook de manier van werken uitleggen (=schoolreglement)
Praat met familie, vrienden of andere mensen die je kent over hun ervaringen met de Willebroekse
scholen

Basisonderwijs
Het Gemeenschapsonderwijs (GO!)
In GO!-onderwijs (= onderwijs van de Vlaamse
Gemeenschap) krijgen de kinderen alle vakken als
rekenen, taal, muziek, lichamelijke opvoeding …
Voor de lessen rond levensbeschouwing kan je
kiezen uit lessen katholieke, orthodoxe,
protestantse, anglicaanse, joodse of islamitische
godsdienst of zedenleer.
De GO!-scholen in Willebroek behoren tot de
scholengemeenschap Rivierenland
(www.scholengroep-rivierenland.be).
Basisschool ’t Venneke
Kerkstraat 4
2830 Willebroek
03 886 69 09

directeur@tvenneke.be
www.tvenneke.be
Basisschool t Pleintje
A. Van Landeghemplein 4
2830 Willebroek
03 886 66 66

Kleuterschool ’t Lindeke
Lindenstraat 9
2830 Willebroek
03 886 60 83

directeur@pleintje.be
www.kleuterschooltlindeke.be
Basisschool Himo
L. Mommaertsstraat 10
2830 Willebroek
03 886 68 95

directeur@himo.be
www.himo.be
Basisschool Tovertuin
A. Dezaegerplein 12A
2830 Willebroek
03 886 66 39

directeur@bstovertuin.be
www.bstovertuin.be
Freinetschool Klim-Op
Blaasveldstraat 57
2830 Tisselt
03 290 76 18

directeur@klimoptisselt.be
www.klimoptisselt.be

directeur@pleintje.be
www.pleintje.be
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Het vrij onderwijs

Kleuterschool De Tuimeling

Het vrij onderwijs bestaat vooral uit scholen die aan
één godsdienst zijn gebonden. Zo heb je
katholieke scholen, joodse scholen, bepaalde
methodescholen … Zij moeten geen lessen in alle
godsdiensten aanbieden. Natuurlijk leer je hier ook
alle klassieke vakken zoals rekenen, taal,
lichamelijke opvoeding … De vrije scholen in
Willebroek zijn allemaal katholieke scholen. Ze
behoren tot de scholengemeenschappen:
• KOMO: www.komo.be
• Kitos (katholieke scholengroep regio Mechelen)
- www.kitosscholen.be

Jan Willemstraat 12
2830 Blaasveld
03 886 57 09

goedele@sintjorisblaasveld.be
www.sintjorisblaasveld.be
Basisschool Sancta Maria
Breendonkstraat 160
2830 Willebroek
03 886 64 59

directiebr@sanctamariawillebroek.be
www.sanctamariawillebroek.be
Basisschool Sint-Jan

Basisschool Sancta Maria
A. Van Landeghemstraat 117
2830 Willebroek
03 886 93 68

directie@sanctamariawillebroek.be
www.sanctamariawillebroek.be
Lagere school Sint-Joris
Mechelsesteenweg 226
2830 Blaasveld
03 886 57 09
sandra.maes@sintjorisblaasveld.be

www.sintjorisblaasveld.be
Kleuterschool Hinxelaar
Hinxelaar 2
2830 Blaasveld
03 886 57 09
goedele.keulemans@sintjorisblaasveld.be

www.sintjorisblaasveld.be
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Kardinaal Cardijnlaan 1A
2830 Tisselt
03 886 42 58

directie@sintjantisselt.be
www.sintjantisselt.be

Het buitengewoon onderwijs
Om je kind in te schrijven in het buitengewoon
onderwijs is er een verslag voor toegang tot het
buitengewoon onderwijs nodig. Dit verslag geeft
informatie over welke zorg je kind nodig heeft. Het
wordt opgemaakt door het CLB. In Willebroek zijn
er geen scholen voor buitengewoon onderwijs. Wel
kan je terecht in Reet en Puurs. Als je je kind met
extra zorgvraag wil inschrijven in een van de
scholen in Willebroek, neem je best zelf contact op
met de school.

Secundair onderwijs
Op Atheneum kan je zowel richtingen uit het aso
(algemeen secundair onderwijs), tso (technisch
secundair onderwijs) en bso (beroeps secundair
onderwijs) volgen.
GO! Atheneum Willebroek
Hoofdvestiging: Campus Vaartland
(TSO en BSO)
Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 98

Campus De Vaart
(ASO)
Herman Vosstraat 3
2830 Willebroek
03 860 91 21
info@atheneumwillebroek.be
www.atheneumwillebroek.be

CVO
(Centrum voor Volwassenenonderwijs)

LIGO
(centrum voor basiseducatie)
Basiseducatie geeft cursussen aan volwassenen.
Ook als je niet lang naar school geweest bent of
kansen gemist hebt, kan je bij hen terecht.
Wil je bijleren uit interesse, voor je werk, een
opleiding of een examen? Er is een groot aanbod
van cursussen op verschillende niveaus en met
specifieke inhouden.
Overwinningsstraat 70
2830 Willebroek
03 886 08 98
info@ligo-regiomechelen.be

Deeltijds
kunstonderwijs
GO! Academie voor Muziek en Woord
• Kerkstraat 2a - 2830 Willebroek
• Hinxelaar 4 - 2830 Blaasveld
• Blaasveldstraat 57 - 2830 Tisselt
03 886 33 90
info@academiewillebroek.be
www.academiewillebroek.be

GO! CVO Rivierenland volwassenenonderwijs
Volg in CVO Rivierenland een cursus voor
volwassenen of senioren tijdens de dag of ‘s
avonds.

Willebroeks Kunstatelier
Het Willebroeks Kunstatelier staat garant voor een
kunstzinnig tijdverdrijf voor alle inwoners, zowel van
Willebroek als van de omliggende regio en zowel
voor kleuters als voor volwassenen.

Eduard Anseelestraat 46
2830 Willebroek
03 860 98 90
info@cvorivierenland.be
www.cvorivierenland.be

Centrum Jan Van Winghe
Captain Trippstraat 33
2830 Willebroek
03 866 92 00
cultuur@willebroek.be
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Wie kan mij helpen op school?
Het schoolteam

De dienst Onderwijs

De leerkrachten, directie en zorgcoördinator van de
school staan steeds klaar om informatie te geven
over hun werking en de schoolloopbaan van je
kind.

De gemeentelijke dienst Onderwijs werkt samen
met alle scholen in Willebroek. Ze ondersteunt
scholen en ouders om nog meer samen te werken
aan de opvoeding van hun kinderen. Heb je een
vraag waarmee je niet op de school terecht kan?
Ga dan eens langs bij de dienst Onderwijs of maak
een afspraak. Samen met jou wordt gezocht naar
een antwoord op al je vragen.

Het Centrum voor Leerlingbegeleiding
(CLB)
Bij het CLB werken pedagogen, psychologen,
maatschappelijke werkers, dokters en verplegers.
Zij geven informatie en begeleiding en hebben
beroepsgeheim. Heb je vragen over de
gezondheid, leermogelijkheden, opvoeding van je
kind of over hoe je kind zich voelt op school? Dan
kan je gratis terecht bij het CLB van de school. Je
kan een afspraak maken op school of bij het CLB
zelf.
CLB Kompas
Kardinaal Cardijnstraat 33
2840 Rumst (Terhagen)
03 886 76 04
www.clbkompas.be
rumst@clbkompas.be

GO! CLB Rivierenland
Hoofdzetel:
Edgard Tinelstraat 3
2850 Boom
03 888 24 21

GO! CLB Rivierenland Willebroek
Ed. Anseelestraat z/n
2830 Willebroek
03 860 98 85
www.clbrivierenland.be
info@clbrivierenland.be

22

Dienst Onderwijs
Pastorijstraat 1
2840 Willebroek
03 866 91 80
onderwijs@willebroek.be

Lokaal Overlegplatform (LOP)
In het LOP werken de directies van alle scholen in
Willebroek en de organisaties die te maken hebben
met onderwijs en welzijn samen. Er worden
afspraken gemaakt in het belang van elk
schoolgaand kind. In elk LOP is er een
bemiddelingscel die je kan helpen. Vind je geen
school voor je kind? Wil een school jouw kind niet
inschrijven? Vind je dat onterecht? Dan bemiddelt
het LOP tussen jou en de school.
LOP Basisonderwijs
Nanda Dreesen
02 553 17 99
nanda.dreesen@ond.vlaanderen.be
LOP Secundair Boom-Willebroek
Katty Kloeck
02 553 51 95
katty.kloeck@ond.vlaanderen.be

VRIJE TIJD

23

CC De Ster
CC De Ster is een bruisend, gastvrij huis in het hart
van Willebroek waar iedereen welkom is, zowel de
Willebroekenaar als de toevallige passant. Het is
een dynamische plek voor ontmoeting en
uitwisseling waar mensen samenkomen om
geprikkeld te worden en culturele parels te
ontdekken. Kwalitatieve kunst- en
cultuurpresentatie en participatie wordt
aangemoedigd via een divers en toegankelijk
artistiek en educatief aanbod.
Binnen het eigen aanbod komen verschillende
disciplines aan bod met onder meer theater,
muziek, familievoorstellingen, tentoonstellingen,
schoolvoorstellingen, klassieke ochtendconcerten
en vorming.
CC De Ster gaat ook op reis en is regelmatig te
vinden in de deelgemeenten, onder andere tijdens
Kunstendag Voor Kinderen, Lokale Helden en BelAir Woods.
Volg zeker onze Facebookpagina en website om
op de hoogte te blijven van onze activiteiten.
facebook.com/ccdesterwillebroek
ccdester.willebroek.be

UiT in Willebroek
Organiseer je zelf een evenement en wil je dit
bekendmaken bij alle inwoners van Willebroek? Wil
je weten welke activiteiten er zoal in onze
gemeente plaatsvinden? Raadpleeg dan zeker de
UiT-kalender, de gedrukte activiteitenkalender van
de gemeente die maandelijks in de Willebroekse
brievenbussen bedeeld wordt.
Je kan je activiteit laten opnemen door het
evenement te registreren via www.uitdatabank.be.
De deadlines vind je op www.willebroek.be of op

de achterzijde van de gedrukte kalender, middenin
ons 2830 magazine!

Vrijetijdspas
Met de vrijetijdspas geniet je een heel jaar door van
50% korting op de activiteiten die door de dienst Vrije
Tijd en Lokaal Dienstencentrum De Wilg worden
georganiseerd.
Voor wie?
Je bent ingeschreven in Willebroek en je hebt via het
RIZIV recht op een verhoogde tegemoetkoming in de
ziekteverzekering. Verder hebben rechthebbenden
die personen ten laste hebben en op hetzelfde adres
zijn ingeschreven ook recht op deze pas. Of je
gebruik mag maken van de vrijetijdspas kan je zien
aan het laatste cijfer op jouw mutualiteitvignet. Indien
het nummer eindigt op 1, bijvoorbeeld 111/111 of 131/131,
heb je recht op de vrijetijdspas.
Hoe aanvragen?
Je ontvangt jouw persoonlijke vrijetijdspas bij je thuis.
Indien dit niet zo is, kan je steeds terecht bij de
gemeentelijke vrijetijdsdiensten en dit op eenvoudig
vertoon van jouw mutualiteitsbriefje. Een bewijs van
gezinssamenstelling vraagt de gemeente voor jou op.
Hoe gebruiken?
Toon jouw vrijetijdspas aan de kassa of aan de
verantwoordelijke van de activiteit. De deelname of
inkomprijs wordt direct verrekend. De vrijetijdspas
kan je steeds in combinatie met een vrijetijdsbon
gebruiken.
Bij aankondigingen van activiteiten staat vermeld of
de vrijetijdspas gebruikt kan worden. Als je via onze
webshop tickets bestelt, kan je de vrijetijdspas als
aparte categorie aanduiden en wordt het
verminderde tarief toegepast. Gebruik zeker ook de
persoonlijke bonnen die je bij je vrijetijdspas in de
brief krijgt.
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Huis van de Vrije Tijd
Sinds 2022 kan je terecht in het gloednieuw Huis van
de Vrije Tijd op site De Schalk. Daar ben je onder
andere welkom voor sport, kinderopvang, een goed
gesprek bij OverKop, vergaderingen, fuiven ...
Het Huis van de Vrije Tijd vormt een thuis voor tal van
vrijetijdsactiviteiten. Het grootste gebouw omvat een
omnisporthal, fuifzaal, jeugdhuis, brasserie, danszaal
en gevechtsportenzaal.
Naast de sportsite is er ook een site voor
buitenschoolse kinderopvang 't Appelboompje,
kinderdagverblijf 't Bengelhuisje en de zomer- en
jeugdhuiswerking.
Deze verschillende voorzieningen in dezelfde
omgeving kan inspirerend werken voor alle
bezoekers!

Bel-Air Woods is een jaarlijks, gratis festival dat in
september doorgaat. Het is het moment waarop het
nieuwe cultuurseizoen feestelijk op gang wordt
getrapt in park Bel-Air. Je kan er genieten van
muziek, animatie, workshops, hapjes en drankjes.
Je kan er zelfs het aanbod van de verschillende
Willebroekse verenigingen ontdekken op de
vrijetijdsmarkt.

Jaarmarkt
Elke laatste maandag van oktober vindt de
jaarmarkt in Willebroek plaats. Je kan er gezellig
komen kuieren tussen kraampjes en een bezoekje
brengen aan de dierenmarkt. De jaarmarkt wordt
afgesloten met vuurwerk aan de brug van
Willebroek.

Verwendag Bib

Jaarlijks vinden er in Willebroek een heleboel
evenementen plaats.

De jaarlijkse verwendag van de bibliotheek omvat
verschillende leuke activiteiten. Er wordt gezorgd
voor muziek, animatie, volksspelen, hapjes en
drankjes. Ook de kelderverkoop van de bibliotheek
vindt tijdens de verwendag plaats.

Carnaval

Sint-Hubertusfeesten

Evenementen
Jaarlijks trekt de carnavalstoet door de straten van
Willebroek. Dit vindt altijd twee weken voor Pasen
plaats.

Buitenspeeldag
Tijdens de buitenspeeldag kunnen de kleinste
Willebroekenaars een hele woensdagnamiddag
buiten ravotten en sporten. De buitenspeeldag gaat
door op de eerste woensdag na de paasvakantie.

Kanaalfeesten
De Kanaalfeesten is een tweedaags festival dat
jaarlijks plaatsvindt in het laatste volledige weekend
van juni. Het programma is een mix tussen
muziekstijlen dat zowel bij jong en oud in de smaak
valt.

Bevrijdingsfeesten
Tijdens het eerste weekend van september vinden
in Klein-Willebroek de Bevrijdingsfeesten plaats. We
herdenken dan de bevrijding van de gemeente na
de Tweede Wereldoorlog.
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Bel-Air Woods

Naar jaarlijkse gewoonte viert de gemeente
Willebroek begin november het feest van SintHubertus in Blaasveld. Verder kan je op die dag je
trouwste viervoeter laten zegenen.

Fakkelloop
Op 11 november brengen Willebroekse jongeren al
lopend een fakkel van het Fort van Breendonk naar
het Graf van de Onbekende Soldaat aan de
Congreskolom in Brussel. Daar brengen ze hulde
aan de slachtoffers van de oorlogen. Al sinds de
eerste editie in 1985 is de Fakkelloop een
geslaagde samenwerking tussen de Jeugdraad, het
Gedenkteken Fort van Breendonk en de gemeente
Willebroek.

Winterprogramma
Ook op het einde van het jaar kan je in Willebroek
deelnemen aan leuke activiteiten. De inwoners
worden jaarlijks verrast met andere leuke evenementen. We organiseerden eerder al een Winter
Afterwork Party, een winterse filmvoorstelling en een
magisch kinderfeest op de markt van Willebroek. De
nieuwjaarsreceptie gaat er jaarlijks door.

Wil je zelf iets organiseren? Wij ondersteunen je graag!
Een evenement organiseren in Willebroek is heel
eenvoudig. Voortaan kan je je toestemming,
materiaal, afwijking op geluid, aanvraag voor het
gebruik van een straat of plein allemaal regelen via
het digitale evenementenloket.
Onder evenementen vallen onder andere straat- en
buurtfeesten, kermissen of markten, maar ook
optredens of grote sportmanifestaties die geheel of
gedeeltelijk ingericht worden op de openbare weg.
Op www.willebroek.be/evenementenloket kan je je
aanvraag indienen. Wanneer jouw aanvraag
volledig is, wordt ze door onze diensten behandeld
en krijg je toelating voor je evenement. Heb je hulp
nodig of heb je nog een vraag? Is er iets niet
helemaal duidelijk? Aarzel niet om contact met op
te nemen met onze dienst. Wij helpen je graag
verder.
Voor een goede en vlotte afhandeling van de
toelating voor jouw evenement is uiteraard tijd
nodig. Dien je aanvraag dan ook minstens zes
weken op voorhand in. Voor evenementen waarbij
je minstens 2.000 mensen gelijktijdig aanwezig
verwacht, wordt een termijn van twaalf weken
gehanteerd.
Bij een laattijdige aanvraag kan het resultaat zijn dat
je geen toelating krijgt om je activiteit te laten
doorgaan!

Kermissen
Jaarlijks vinden er in Willebroek en haar
deelgemeenten verschillende kermissen plaats.
Een overzicht kan je vinden op
www.willebroek.be/kermis.

Markt
De Willebroekse markt gaat wekelijks van 8.00 tot
12.30 uur door op woensdag. Met een ruim
assortiment groenten, fruit, vlees en vis, kaas, kledij,
schoenen… biedt ze voor ieder wat wils.
De marktkramers staan opgesteld in August Van
Landeghemstraat, Louis De Naeyerplein en
Stationsstraat.

Gemeentelijke
infrastructuur
Je kan bij onze diensten volgende gemeentelijke
socioculturele en sportieve infrastructuur
aanvragen:
•

•

•

•
•
•
•

Kasteel Bel-Air
(Mechelsesteenweg 102, 2830 Willebroek)
- gelijkvloers
- 1e verdieping
Gemeentelijke Schouwburg
(A. Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek)
- theaterzaal
Oud Gemeentehuis
(A. Van Landeghemstraat 101, 2830 Willebroek)
- lokettenzaal
- verschillende vergaderlokalen
Centrum Jan Van Winghe
(Capt. Trippstraat 33, 2830 Willebroek)
vergaderlokalen
Feestzaal Klein-Willebroek
(Schoolstraat 24, 2830 Willebroek)
Huis van de Vrije Tijd - site De Schalk
(Stadionlaan 2, 2830 Willebroek)
- vergaderzalen
- polyvalente zaal/ fuifzaal
- turnhal
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•
•
•

- danszaal
- dojo
- atletiekpiste/ voetbalveld
- kleedkamers
Sporthal Piepel
(Floridastraat 40a, 2830 Willebroek)
Sporthal Tisselt
(Kotterlaan 4, 2830 Willebroek)
Sporthal Klein-Willebroek
(Schoolstraat 24, 2830 Willebroek)

Sport-, cultuur-, senioren
en jeugdverenigingen
Sport
In Willebroek is er op sportgebied heel wat te
beleven!
Er zijn maar liefst 45 sportclubs actief in de meest
diverse disciplines. Bovendien heeft elke sportclub
ook een stem in het sportbeleid van de gemeente.
Ze verzamelen zich in de sportraad waar advies
wordt gevraagd en gegeven aan het lokale beleid.
Willebroek viert jaarlijks zijn kampioenen tijdens de
Kampioenenviering. Op dit evenement worden de
Trofee voor de Sportprestatie van het jaar, de
Trofee voor Sportverdienste, de Jeugdtrofee, de
Clubtrofee, de Trofee van de Sportpers en
verschillende Waarderingstrofeeën uitgereikt.
Qua sportinfrastructuur is er heel wat aanwezig in
Willebroek: vier sporthallen, een atletiekpiste, een
Finse piste, tennisterreinen, voetbalvelden,
petanqueveldjes, een mountainbikeroute,
verschillende visvijvers, een watersportbaan, een
surf- en zeilvijver…
En Willebroek beweegt! Jong en oud kunnen
deelnemen aan diverse activiteiten: ZoWi, sport
overdag, joggings, sportweken, watersnoepdagen,
Sportdagen Anders Zijn, scholenveldloop, fiets- en
zwemlessen voor volwassenen, Sportsnacks ...
Inschrijven voor deze activiteiten kan op de
webshop van de gemeente
(webshop.willebroek.be).
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Cultuur
Cultuur in Willebroek staat voor een brede waaier
aan activiteiten en mogelijkheden.
Van een divers artistiek aanbod (theater, concert,
tentoonstelling, workshop) door Cultureel Centrum
(CC) De Ster tot een bloeiend verenigingsleven en
van inspraak via sectorale adviesraden voor cultuur
tot de integratie van kunst in de publieke ruimte.
Verder verzorgt de cultuurdienst de verhuur van
gemeentelijke culturele infrastructuur en de ondersteuning van culturele samenwerkingsprojecten.
In onze gemeente zijn verschillende culturele
verenigingen actief. Een overzicht kan je op
www.willebroek.be vinden.
Wil je cultuur actiever beleven? Dan kan je in het
Willebroeks Kunstatelier terecht voor kunstzinnig
tijdverdrijf.
Dienst cultuur
03 866 92 00
cultuur@willebroek.be
ccdester@willebroek.be

Senioren
Er zijn 11 verenigingen in Willebroek georganiseerd door
én voor senioren. Ben je op zoek naar gezelschap, actieve uitstapjes of kom je graag een tas koffie drinken?
Dan ben je bij hen ben meer dan welkom.

LDC De Wilg
03 860 34 97
infoldc@willebroek.be

Jeugd
Ben jij nog op zoek naar een jeugdvereniging in je
buurt, een jeugdhuis waar je zou willen meewerken,
een jeugdbeweging waar je graag in de leiding zou
stappen of een speelpleinwerking waar je animator
zou willen zijn? Neem contact op met de
jeugddienst. Zij kunnen je vertellen welke
verenigingen in jouw buurt aanwezig zijn.
Ook de uitleendienst heeft een zalig aanbod aan
materiaal met als enig doel: uitlenen aan erkende
verenigingen!

Sportdienst

Jeugddienst

03 866 92 30
sportdienst@willebroek.be

03 866 92 05
jeugd@willebroek.be

Speelterreinen

OverKop-huis

Zin om te ravotten, te spelen of met vrienden op te
trekken? In Willebroek kan je je uitleven op
volgende speelterreinen.
• Berkenlei
• Cardijnwijk
• De Blokken
• De Schalk
• Adrien Dezaegerplein
• Den Blijk
• Europaplein
• Gorrebroek
• Edmond de Grimbergheplein
• Herman Vosstraat
• Kanaalzone
• Klein-Willebroek
• W. Lefebvreplein
• Merkezeel
• Molenwijk
• Schobbejak
• Sint-Jansplein
• Turfsteeg
• Skatepark Ringlaan
• Perkamentlaan
• De Wip

Sinds 2022 is er ook in Willebroek een OverKop-huis.
Je vindt het in het Huis van de Vrije Tijd op site De
Schalk (Stadionlaan 2).

Jeugdactiviteiten

Via laagdrempelige ontmoetingen in de vrije tijd van
jongeren kunnen jongeren in het OverKop-huis
werken aan hun psychisch welbevinden. Jongeren
zijn welkom om binnen te springen als zij met iets
zitten of kunnen gewoonweg deelnemen aan leuke
activiteiten.
Er is altijd iemand aanwezig die wil luisteren, zonder
een label op te plakken. Zo wil OverKop een veilige
plek bieden, waar jongeren zichzelf kunnen zijn.
Via OverKop Willebroek (Facebook) of
@Overkopwillebroek (Instagram) blijf je op de hoogte
van de activiteiten.
Openingsuren
Elke maandag:
Elke woensdag:

16.00 - 20.00 uur
13.00 - 20.00 uur

Huis van het Kind
Willebroek heeft sinds 2020 een erkenning voor
een Huis van het Kind Willebroek.

Activiteiten voor de kinderen
De schoolvakanties zijn natuurlijk de hoogdagen
voor kinderen, en dus ook voor het jeugdige deel
van de vrijetijdsdienst. Zo kunnen de kinderen
terecht op onze verschillende jeugdwerkingen:
•

Tijdens de zomervakantie in de Schalk. Hier
beleven ze de tijd van hun leven dankzij onze
fantastische animatoren. Zij spelen, sjorren,
hinkelen, knutselen, sjotten en ravotten met de
kinderen tijdens de ZOWI (Zomer in Willebroek).

•

Tijdens de zomervakantie gaan we ook nog op
2830-kamp.

•

Tijdens de andere schoolvakanties staan er
ZOWI-namiddagen gepland: knutselen, koken,
zingen, spelen, sporten... Soms trekken we
eropuit en doen we een leuke uitstap naar een
dierentuin, een pretpark...

Voor deze activiteiten moet je je wel op voorhand
inschrijven. Een overzicht van de activiteiten kan je
steeds terugvinden op onze webshop:
http://webshop.willebroek.be/

Activiteiten voor tieners
Wat?! Geen bal te beleven? Niks te doen? Dat denk
je maar... In Willebroek zijn er ook
jeugdverenigingen die een werking hebben voor
+12-jarigen. Je moet maar eens een kijkje nemen bij
de verschillende verenigingen. Misschien zit daar
wel iets tussen naar jouw smaak.
Ook de jeugddienst organiseert soms activiteiten
voor +12-jarigen. Die activiteiten vind je dan terug
op flyers, folders, de website, Facebook...
Nog niets gevonden naar jouw zin? Spring dan
eens binnen op de jeugddienst om te laten weten
waar wij of iemand anders je wel mee kunnen
boeien. Misschien kunnen we samen een project
uitwerken?

Het Huis van het Kind is een samenwerkingsverband tussen verschillende organisaties die
werken rond preventieve gezinsondersteuning en
die dienst- en hulpverlening aanbieden voor
kinderen, jongeren, (toekomstige) ouders en
opvoedingsverantwoordelijken.
Samen ondersteunen we gezinnen in onze
gemeente in alle aspecten van opvoeden en
opgroeien.
Er komt veel kijken bij opvoeden en opgroeien. Vaak
verloopt dit vlot, maar er zijn ook momenten in het
leven van kinderen, jongeren en opvoedingsfiguren
die vragen oproepen. Af en toe zijn er momenten en
situaties die echt heel moeilijk zijn.
Op deze momenten is het Huis van het Kind er voor
jou.
Bij het Huis van het Kind kan je terecht met alle
vragen - klein en groot - die te maken hebben met
opvoeden en opgroeien.
Vaak kunnen wij je meteen verder helpen, zo niet
gaan we samen met jou op zoek wie er kan helpen.
Het Huis van het Kind wil een plek zijn waar gezinnen
zich thuis voelen. We werken aan een aanbod van
activiteiten waaraan gezinnen kunnen deelnemen.
Hou zeker de website in de gaten om op de hoogte
te blijven van onze activiteiten.
huisvanhetkind@willebroek.be
03 866 92 07
0478 70 42 79
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Vrijwilligerswerk

Dag van de Buren

www.willebroek.be/vrijwilligersplatform
Willebroek telt meer dan 750 vrijwilligers. De
gemeente zelf biedt vrijwilligerswerk aan, maar ook
de Willebroekse organisaties en verenigingen zijn
vaak op zoek naar vrijwilligers.
Op het vrijwilligersplatform van Willebroek kunnen
vrijwilligers bekijken welke mogelijkheden er zijn in
de gemeente. Verenigingen en organisaties
kunnen er dan weer terecht om vrijwilligers te
vinden.

Buurtwerking
De gemeente ondersteunt actieve
Willebroekenaars om in hun buurt aan de slag te
gaan. Hierdoor kan je mee zorgen voor een
aangename en propere buurt waar mensen elkaar
kennen. De gemeente doet al heel wat
inspanningen om de buurten netjes te houden,
maar we kunnen niet op elk moment overal zijn.
Daarom vragen we jou om een handje te helpen
om samen met ons van Willebroek een nog
mooiere gemeente te maken!

Gemeenschapswachten

Elke laatste vrijdag van mei is het Dag van de
Buren. Zet je stoel voor de deur, lok je buren uit hun
huizen en maak er samen een gezellige dag/ avond
van. De gemeente zorgt voor affiches, uitnodigingen
en een bon voor wat lekkers zodat je er een extra
groot feest van kan maken!

Buurtboosters
Wil je jouw buurt een boost geven? Via een
buurtbooster kan je een subsidie aanvragen om
iets te veranderen in jouw buurt.
Wij verwachten:
• een zichtbaar/tastbaar project
• dat de buurt ten goede komt en het buurtleven
versterkt
• dat steun krijgt van minstens 25 buurtbewoners
• dat op Willebroeks grondgebied ligt
• dat de buurt het project zelf kan realiseren met
ondersteuning van de gemeente.
In ruil voorziet de gemeente in een subsidie en de
praktische ondersteuning bij de aanvraag en
verwerking. Heb je een te gek idee? Contacteer de
dienst Samenleven of bezorg je idee via
www.willebroek.be/buurtboosters. Wij bekijken
samen wat er mogelijk is!

Buurtfeesten
De gemeente Willebroek heeft vier gemeenschapswachten in dienst. In hun paarse uniform gaan ze
dagelijks de straat op, in het centrum, maar ook in
de deelgemeenten. Ze zijn makkelijk herkenbaar
en zijn een aanspreekpunt voor de inwoners.
De informatie die de gemeenschapswachten
tijdens hun ronde verzamelen maken ze over aan
de bevoegde diensten. Op die manier kan de
gemeente ongemakken of onregelmatigheden snel
verhelpen. Onze gemeenschapswachten
sensibiliseren rond bepaalde vormen van overlast
en ze houden een oogje in het zeil tijdens de
wekelijkse markt en andere evenementen.
Merk je iets op? Spreek hen gerust aan!

Buurtvrijwilliger
Vind je het belangrijk om in een nette buurt te
wonen? Of steek je zelf al af en toe de handen uit
de mouwen? Dan ben je mogelijk al een
buurtvrijwilliger zonder het zelf te weten! Willebroek
telt enkele buurtvrijwilligers die in hun buurt
zwerfvuil opruimen, het groen onderhouden,
sensibiliseert tegen hondenpoep of meldingen
doet aan de gemeente. Is dit iets voor jou? Neem
dan contact op met de dienst Omgeving.

Je buren leren kennen en samen klinken op een
propere straat? Ook dat kan met steun van de
gemeente! Met de feestcheque kan elke
Willebroekenaar samen met de buren een eigen
buurt- of straatfeest laten sponsoren. Je kan ook
beroep doen op logistieke ondersteuning. Vul
hiervoor het aanvraagformulier in voor
evenementen.
Wij verwachten:
• dat alle inwoners uit het afgebakend gebied
een uitnodiging krijgen
• een feest dat afvalarm wordt georganiseerd
• dat de aanvraag steun krijgt van minstens twaalf
gezinnen uit de buurt.
Wij voorzien:
• een subsidie van maximum € 200 (afhankelijk
van het aantal deelnemers)
• de mogelijkheid om materiaal te ontlenen en de
gemeente kan je straat autovrij maken
• tips en tricks voor een geslaagd buurtfeest
• een jaarlijkse bijeenkomst met andere
organisatoren van Willebroekse straat- en
buurtfeesten.
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Buurt aan de beurt
Met de actie Buurt aan de Beurt slaan de
gemeentediensten, politie, plaatselijke verenigingen
en buurtbewoners de handen in elkaar om een buurt
te verfraaien.
Twee keer per jaar kiest de gemeente een buurt uit
die een grondige opfrisbeurt zal krijgen. We gaan het
zwerfvuil en sluikstort ruimen en voeren kleine
herstellingen uit aan het wegdek. Verder gaan we
onkruid verwijderen en doen we een uitgebreid
groenonderhoud.
Vooraf maken de gemeentediensten een actielijst
voor de buurt. Tijdens een buurtwandeling met
geïnteresseerde bewoners wordt de actielijst tegen
het licht gehouden en kunnen buurtbewoners
aanvullingen doen en prioriteiten kiezen. We bekijken
ook welke rol buurtbewoners zelf kunnen spelen om
de buurt proper, veilig en gezellig te houden.
Als de buurt proper is, gaan we langs om informatie
en tips te geven om de buurt proper en gezellig te
houden. Dit doen we tijdens een infomoment, een
buurtfeestje waar verschillende diensten aanwezig
zijn. Vooraf krijgen buurtbewoners een uitnodiging in
de bus met bonnen voor een gratis drankje,
fietsgraveren en een veegborstel. Met de
veegborstel kunnen buurtbewoners letterlijk voor
eigen deur vegen.

Winkelen in Willebroek
Willebroek Winkelhart
De handelsvereniging 'Willebroek Winkelhart' wil de
verschillende handelaars die Willebroek rijk is,
verenigen. Verder organiseert zij doorheen het jaar
enkele leuke activiteiten, zoals de intrede van de
sint, een kerstmarkt, een eindejaarsactie…

Willebroekbon
De Willebroekbon is het ideale geschenk voor elke
gelegenheid. Je verrast familie, vrienden, kennissen
of collega's met een origineel cadeau en steunt
tegelijkertijd onze lokale handelaars!
Je kan de Willebroekbon nu ook volledig digitaal
aankopen. Diegene aan wie je de bons schenkt,
kan deze inwisselen bij alle deelnemende
handelaars in Willebroek.
Waar te koop?
Zelf een Willebroekbon kopen? Dat kan op
www.willebroek.be/willebroekbon of in het
Administratief Centrum.

Ondernemen in
Willebroek
In Willebroek kan je als ondernemer de vruchten
plukken van de handige ligging. Willebroek bevindt
zich namelijk op het kruispunt van de as
Antwerpen-Brussel - A12 en E19 met de gewestweg
N16 Sint-Niklaas Mechelen en is ook via het kanaal
bereikbaar.
Zowel voor de grote ondernemers, als de kleine
zelfstandigen in het centrum is de ligging een grote
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troef. Wil je meer weten over ondernemen in
Willebroek? Dan kan je terecht op de dienst Lokale
Economie.

Toerisme
Willebroek biedt haar bezoekers tal van
mogelijkheden om geprikkeld te worden door haar
uitgebreid aanbod aan natuur, musea en
bezienswaardigheden.
De opvallende Vredesbrug die Wannes Van de
Velde zo mooi bezong in 1990, kennen we
natuurlijk allemaal. Maar Willebroek kent nog tal van
parels die je moet gezien hebben!
Zo kan je bijvoorbeeld een historisch bezoek aan
het Fort van Breendonk combineren met een
ontspannende trip in Klein-Willebroek. Ook kan je in
het centrum de indrukwekkende Sint-Niklaaskerk
bezoeken. Ben je geïnteresseerd in de kunst van
het stoken van whisky? Dan zal Stokerij De
Molenberg, die Gouden Carolus Single Malt stookt,
je niet teleurstellen.
Hou je meer van de rust van de natuur? We hebben
heel wat bijzondere wandel- en fietstochten voor
jou uitgestippeld.
Zo kan je bijvoorbeeld langs de Rupeldijk heerlijk
fietsen en wandelen langs het water. Een prachtig
uitzicht langsheen enkele bijzonderheden. Zo kom
je langs Kasteel De Bocht, de gelijknamige surfput,
overstromingsgebied Bovenzanden en de gezellige
dorpskern van Klein-Willebroek waar je kan
uitrusten op een terrasje in de zomer of lekker
warm binnen in de winter. Langs de dijk ligt ook de
ingang van Broek De Naeyer waar je kan gaan
wandelen. Kom tot rust langs het uitgestrekte
wateroppervlak van Hazewinkel en het
aansluitende Blaasveld Broek. Hier kan je gezellig
picknicken en kunnen de kinderen heerlijk ravotten
in het Bevereiland.
Na een dagje uit in Willebroek zullen ook de vele
gezellige horecazaken je vast bekoren!
Meer informatie over wat er zoal te beleven valt in
Willebroek, vind je op www.bezoekwillebroek.be.
Dienst toerisme en evenementen
03 866 91 71
toerisme@willebroek.be

Willebroek Wil Wat
www.willebroekwilwat.be
Wil je je actief inzetten in Willebroek of je stem laten horen
aan het beleid?
Op het digitaal platform Willebroek Wil Wat vind je alle
projecten waar we op zoek zijn naar jouw mening of suggesties. Daarnaast kan je er ook terecht om op de hoogte
te blijven van grote projecten en maken we je wegwijs in
de mogelijkheden om je actief in te zetten in onze gemeente, bijvoorbeeld in een vereniging, buurtcomité of als
vrijwilliger.

AFVALBEHEER
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Willebroek behoort samen met Berlaar, Bonheiden,
Bornem, Duffel, Lier, Mechelen, Puurs-Sint-Amands,
Putte, Sint-Katelijne-Waver tot de intercommunale
IVAREM, de intergemeentelijke vereniging voor
duurzaam afvalbeheer regio Mechelen.
IVAREM staat in onze gemeente in voor de huisaan-huis inzameling van restafval, PMD, papier en
karton en gemengde plastics. Ivarem staat ook in
voor de uitbating van het recyclagepark aan de
Boomsesteenweg.
IVAREM
Leuvensesteenweg 443D
2800 Mechelen
0800 90 441
info@ivarem.be
www.ivarem.be

Afval voorkomen

Composteren
Composteren is een natuurlijk proces en een ideale
manier om minder restafval aan te bieden. Door al
uw tuin- en ongekookte resten van fruit en
groenten thuis te composteren, vermijd je heel wat
afval. De compost die je zo verkrijgt, kan gebruikt
worden als nieuwe grondstof, voedsel voor de
planten en bomen in de tuin.
Een compostvat en een compostbak zijn handige
hulpmiddelen om thuis te composteren. Je kan een
compostvat of een compostbak aankopen bij de
dienst omgeving.
In Willebroek zijn er twee wijkcomposteerparken
waar buurtbewoners hun groenten-, fruit- en
tuinafval in kleine hoeveelheden naartoe kunnen
brengen.

Afval voorkomen is de eerste prioriteit in het
Vlaamse afvalstoffenbeleid. Reeds jaren werken
OVAM, IVAREM en de gemeente Willebroek acties
uit die de inwoners aansporen om meer afval te
voorkomen.

Wijkcomposteerpark Parklaan/Schuttersstraat
Voor bewoners van de Bosstraat, Constant
Broeckmeyerstraat, Polderstraat, Parklaan,
Schuttersstraat, Doelstraat Wipstraat, Leliestraat en
het Adrien De Dezaegerplein

Het gemeentelijk afvalbeleid is gericht op het
voorkomen van afvalstoffen. Je kan hieraan
meewerken door zoveel mogelijk verpakkingsafval
te vermijden, onder meer door het gebruik van
glazen statiegeld flessen of door groenten en fruit
zonder verpakking (in bulk) te kopen. Zelf
composteren van groente-, fruit- en tuinafval
verkleint eveneens de afvalberg.

woensdag
zaterdag

14.00 -15.00 uur
11.00 - 12.00 uur

Wijkcomposteerpark Klein-Willebroek
Voor bewoners van Klein-Willebroek
zaterdag

11.00 - 12.00 uur
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Kringwinkel

Restafval

Heb je dingen die je zelf niet meer gebruikt maar
toch nog bruikbaar zijn? Breng ze naar Kringwinkel
Ecoso en geef je afgedankte spullen een tweede
leven. Je kan ook een afspraak maken om dingen
thuis te laten ophalen. Na een eventuele
opknapbeurt worden ze tegen gereduceerde
prijzen aangeboden in de Kringwinkel.

De inzameling vindt tweewekelijks plaats en
gebeurt volgens het DIFTAR-systeem. DIFTAR staat
voor gedifferentieerd tarief voor afvalverwijdering
en is een manier om het principe 'de vervuiler
betaalt' in de praktijk te brengen. ’De vervuiler
betaalt’ wil zeggen dat wie afval produceert, moet
opdraaien voor de kosten van het inzamelen en
verwerken van zijn afval. Hoe meer afval iemand
produceert, hoe meer hij moet betalen. Wie
daarentegen afval voorkomt en goed sorteert, zal
minder betalen.

Bij Kringwinkel Ecoso vind je meubels, elektrische
apparaten, borden, en pannen, speelgoed, en nog
veel meer.
Kringwinkel Ecoso
Dendermondsesteenweg 207
2830 Willebroek
03 866 17 07
info@ecoso.be
www.ecoso.be

Ophaling
In Willebroek worden PMD, papier en karton en
gemengde plastics selectief aan huis opgehaald.
De ophaling van het restafval gebeurt volgens het
Diftar-systeem.
Met de jaarlijkse ophaalkalender die in december
in je brievenbus valt, kan je perfect nagaan
wanneer je welke fracties kan aanbieden. Je vindt
de kalender ook op de website van IVAREM
(www.ivarem.be/ophaalkalender) of via de
smartphone-app Recycle!
Voor meer informatie over correct sorteren, kan je
de sorteergids raadplegen. Die vind je in de
afvalkalender of op de website van IVAREM.
Voor al je vragen, meldingen of klachten kan je
terecht bij IVAREM. Dat kan telefonisch via de
gratis infolijn 0800 90 441 of op de website
www.ivarem.be.

PMD
Vanaf 01/01/2021 zijn er nieuwe sorteerregels voor
de PMD-zak. Je kan je PMD-zak bijvullen met extra
plastic verpakkingen zoals potjes, bakjes, folies,
zakjes, tubes... De 'P' van PMD staat nu voor alle
plastic verpakkingen. Daarnaast kan je nog steeds
al je plastic flessen/flacons, metalen verpakkingen
en drankkartons kwijt in de PMD-zak.

Papier en karton
Papier en karton wordt om de vier weken
ingezameld. Je biedt dit het best aan in een
kartonnen doos of bindt het samen met natuurtouw.

33

Telkens een DIFTAR-container aangeboden wordt,
wordt het afval gewogen. Via een chip worden de
nodige gegevens bijgehouden. De factuur wordt
bepaald aan de hand van het aantal aanbiedingen
en de gewogen hoeveelheden. De betaling
verloopt via een provisierekening.
Alle infomatie over het DIFTAR-systeem vind je op
de website van IVAREM (www.ivarem.be).

Recyclagepark
Het recyclagepark bevindt zich aan de
Boomsesteenweg 197. Inwoners van Willebroek
kunnen ook terecht in de recyclageparken van
IVAREM in andere gemeenten. Een overzicht van
de adressen vind je op www.ivarem.be.
Om toegang te krijgen tot het recyclagepark heb je
jouw elektronische identiteitskaart nodig.
Meer informatie over de werking van het
recyclagepark, de afvalstoffen die aanvaard worden
en de tarieven vind je terug in de
informatiebrochure die je kan verkrijgen op het
recyclagepark of op de website van IVAREM.
Openingsuren:
Maandag
12.30 - 18.00 uur
Dinsdag
09.00 - 18.00 uur
Woensdag
09.00 - 18.00 uur
Donderdag Gesloten
Vrijdag
09.00 - 18.00 uur
Zaterdag
09.00 - 15.00 uur
Zondag
Gesloten

HULPDIENSTEN
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Politie
Sinds 1 januari 2015 valt de gemeente Willebroek
binnen de lokale politiezone Mechelen-Willebroek.
Alle informatie over de werking van de politie vind
je op www.pzmewi.be.
Voor alle meldingen kan je de klok rond terecht bij
de meldkamer via 015 464 464 of via
meldkamer@pzmewi.be. Voor dringende politiehulp
kan je ook het noodnummer 101 of het
internationale noodnummer 112 bellen.

Wijkagenten
Wijkagenten zijn de politiemensen die enkel en
alleen werken in jouw straat, buurt of wijk. Zij zijn de
ogen en de oren van de buurt, die ze dan ook
kennen als hun broekzak. Je ziet ze regelmatig in je
straat en kunt ze altijd aanspreken.
Jouw wijkagent heeft een belangrijke functie
binnen het politiekorps. Hij of zij vormt voor de
wijkbewoners meestal het eerste aanspreekpunt
met de politie. Wijkagenten hebben ook een
belangrijke signaalfunctie en proberen op te volgen
wat er leeft binnen een wijk of buurt. Onze
politiezone probeert er dan ook voor te zorgen dat
de wijkagent zo dicht mogelijk bij de bevolking
staat en dat ze gemakkelijk te bereiken zijn. Spreek
hem of haar gerust aan op straat als je iets wil
melden of aankaarten, of neem contact op via
ggpz.willebroek@pzmewi.be of 03 860 99 50.

Buurtinformatienetwerken
Een Buurtinformatienetwerk of BIN is een
samenwerkingsverband tussen inwoners en lokale
politie binnen een bepaalde buurt. Het initiatief om
een BIN op te richten komt vanuit de
buurtbewoners, Zij worden hierin ondersteund door
de lokale politie en de gemeente.
Het doel van een BIN is een verhoging van het
algemene veiligheidsgevoel en de sociale controle.
Er wordt voornamelijk ingezet op preventie om op
die manier de criminaliteit te verminderen.
In Willebroek zijn er momenteel zes BIN's opgericht
door bewoners: Kebbingen II, Den Brandt,
Molenwijk, De Schalk, Willebroek-Noord en KleinWillebroek.
Daarnaast werd er ook een BIN-Z opgericht. Deze
richt zich specifiek op de handelaars in de
gemeente. Via dit netwerk worden er onder andere
meldingen met betrekking tot winkeldiefstal,
gauwdiefstal en verdachte personen in verspreid.
Indien je met vragen zit of interesse hebt om zelf
een BIN op te starten (of om aan te sluiten bij een
bestaand netwerk), dan kan je steeds contact
opnemen de dienst Integrale Veiligheid van de
gemeente (03 866 91 09).
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Brandweer
Sinds 1 januari 2015 maakt de Willebroekse
brandweer deel uit van de brandweerzone
Rivierenland. De brandweerpost Willebroek bevindt
zich in Bedrijvenpark De Veert.
Alle informatie over de taken van de brandweer en
de tarieven die worden gehanteerd, vind je op de
website www.rivierenland.brandweerzone.be.
Voor niet-dringende interventies kan je terecht op
015 280 280 of via het e-loket op de website.
Voor levensbedreigende situaties of andere
noodgevallen kan je steeds terecht op het
noodnummer 112.

Medische noodgevallen
Wanneer je dringend medische bijstand nodig hebt,
bel je het nummer 100 of het internationale
noodnummer 112.
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Noodplanning
De hulpdiensten staan altijd klaar om bij incident,
ongeval of brand de nodige hulp te bieden.
Sommige incidenten kunnen echter escaleren tot
een noodsituatie of ramp. Om bij zulke
grootschalige incidenten alles in goede banen te
leiden, beschikt elke gemeente over een algemeen
nood- en interventieplan. Dit plan ondersteunt alle
betrokken diensten om de situatie onder controle
te krijgen en houden.
Willebroek heeft daarom een
noodplanningscoördinator in dienst. Hij waakt
samen met de burgemeester, de brandweer, de
medische diensten, de politie en andere
betrokkenen permanent over de paraatheid van het
gemeentelijk nood- en interventieplan.

NUTTIGE CONTACTGEGEVENS
Gemeente Willebroek
0800 9 2830 (gratis nummer)

Dringende politiehulp
101 - 112

Lokale politiezone Mechelen-Willebroek
015 464 464

Distributienetbeheerder voor elektriciteit en
aardgas.
Voor alle vragen kan je terecht bij op het nummer
078 35 35 34 of via www.eandis.be.
Gasreuk
0800 650 65
Defecte straatlamp
0800 635 35
www.straatlampen.be
Storingen en defecten
078 35 35 00

015 280 280

Pidpa / Hidrorio
Pidpa exploiteert het waterdistributienetwerk in
onze regio. Hidrorio beheert de riolering in
Willebroek.
Vragen en meldingen:

Noodnummer voor niet-dringende interventies

0800 90 300
klant@pida.be

Dringende bijstand brandweer
100 - 112

Niet-dringende interventies brandweer

1722 (enkel na activatie van het nummer)
(wateroverlast en stormschade)

Brandweerpost Willebroek
03 860 60 10

Medische spoedgevallen
100 - 112

Antigifcentrum

VDAB
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en
Beroepsopleiding is de tewerkstellingsdienst van
Vlaanderen en helpt je bij het zoeken naar werk.
Het kantoor in Willebroek (Pastorijstraat 1) is enkel
toegankelijk op afspraak. Om een afspraak te
maken contacteer je gratis de VDAB-servicelijn op
0800 30 700.

070 245 245

Permanentie huisartsen
Huisartsenwachtpost N16
Rijksweg 8B, 2870 Puurs
03 866 16 16
www.huisartsenwachtpostn16.be

Permanentie apotheken
0903 99 000 (€1,5 per minuut)
www.apotheek.be

Rode Kruis Willebroek
Emmanuel Rollierstraat 50, Willebroek
pr@willebroek.rodekruis.be

Tele-onthaal

De kantoren in Boom (J. Van Cleemputplein 4) en
Mechelen (H. Consciencestraat 5) zijn elke ochtend
tussen 9.00 en 12.00 uur open.
Je dossier kan je zelf beheren via www.vdab.be.
Wijkwerken
Wijk-werken vervangt het voormalige PWA-systeem,
waarin personen met een grotere afstand tot de
arbeidsmarkt kleine opdrachten kunnen uitvoeren
bij verschillende organisaties en privépersonen.
Meer informatie:
www.igemo.be/wijk-werken-rivierenland
https://www.vdab.be/wijk-werken
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wijk-werken-rivierenland@igemo.be
Awel (kinder- en jongerentelefoon)
102

0800 35 445

CAW
Het Centrum Algemeen Welzijnswerk helpt mensen
met al hun vragen en problemen die te maken
hebben met welzijn.

Druglijn

onthaal@cawboommechelenlier.be
0800 13 500

Kankerlijn

078 15 10 20

VREG
Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt.
Op de website van de VREG vind je alle gegevens
omtrent de mogelijke leveranciers van elektriciteit
en gas.
www.vreg.be

Eandis

Kadaster
Het kadaster is een van overheidswege
bijgehouden openbaar register van
registergoederen, waaronder onroerende zaken,
en de daarop gevestigde rechten.
Zwartzustersvest 24A Bus 13
2800 Mechelen
02 574 5610 (9.00 tot 12.00 uur)
meow.antenne.106@minfin.fed.be
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Belastingen
Heb je informatie nodig over de berekening en
betaling van je personenbelasting?
Dan kan je terecht bij de dienst personenbelasting.
Jozef Van Cleemputplein 7
2850 Boom
02 576 02 70
p.mechelen.team3@minfin.fed.be

Vredegerecht kanton Willebroek
Kloosterstraat 18
2830 Willebroek
03 886 85 56
vred.willebroek@just.fgov.be
www.justitie.belgium.be

NMBS
Via het spoor staat Willebroek in verbinding met de
omliggende steden:
• Antwerpen (via Mechelen of Puurs)
• Brussel (via Mechelen)
• Gent (via Sint-Niklaas)

De Lijn
Willebroek wordt bediend door een aantal bussen
van De Lijn. Volgende buslijnen houden halt in de
gemeente:
• 258 Tisselt - Willebroek - Boom
• 260 Brussel - Willebroek - Puurs
• 286 Mechelen - Willebroek - Boom
• 287 Mechelen - Heindonk - Willebroek -Boom
• 289 Mechelen - Breendonk
• 460 Snelbus Brussel -Londerzeel - Boom
070 220 200 (€0,30/minuut)
www.delijn.de

Bpost
Postkantoor Willebroek
Overwinningsstraat 65
2830 Willebroek
02 201 23 45

Station Willebroek
Stationsplein 1
2830 Willebroek
02 528 28 28
www.nmbs.be

38

