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Contactgegevens
Gemeentehuis
Vrijheid 29
T 014 40 90 60
F 014 67 88 58
E info@arendonk.be

Zwembad
Van Eycklaan 7
T 014 67 89 34
E zwembad.arendonk@skynet.be

Bibliotheek
Deroissart 5
T 014 67 16 14
E arendonk@bibliotheek.be

Sociaal huis
Vrijheid 100
T 014 40 10 50
E administratie.sd@ocmwarendonk.be

Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Vlaams huurgarantiefonds gestart
Op 1 januari 2014 is het Vlaams huurgaran-

zal dan meestal een afbetalingsplan opleggen

tiefonds in werking getreden. Dit fonds is een

aan de huurder. Het huurgarantiefonds stelt een

verbintenis die kan worden afgesloten door ver-

deurwaarder aan om te controleren of de huur-

huurders die zichzelf willen beschermen tegen

der deze afbetalingsvoorwaarden nakomt. Als de

inkomensverlies indien een huurder de huur niet

huurder het afbetalingsplan niet volgt, past het

kan betalen.

huurgarantiefonds éénmalig maximaal 3 maan-

Als je als verhuurder bent aangesloten bij het

den huur bij met een plafond van 2.700 euro.

huurgarantiefonds, is je huuropbrengst voor

Het huurcontract wordt dan niet ontbonden en

een bepaalde periode gegarandeerd. Er zijn niet

er wordt ook niet overgegaan tot uithuiszetting.

veel voorwaarden verbonden aan dit fonds. Elke
private woningverhuurder die een nieuw huur-

Aansluiten bij het huurgarantiefonds kan via de

contract afsluit vanaf 1 januari 2014, kan zich

website www.wonenvlaanderen.be. Daar print

vrijwillig aansluiten bij het huurgarantiefonds.

je het aanvraagformulier, dat per post dient te

Aansluiten kan tot uiterlijk 2 maanden na het

worden teruggestuurd. Een ander alternatief om

ondertekenen van het huurcontract en kost

je huurinkomsten te garanderen is verhuren via

75 euro.

een sociaal verhuurkantoor.

Zodra je geconfronteerd wordt met 3 maanden
huurachterstand kan je naar de vrederechter

Meer info

stappen en laten weten dat je bent aangeslo-

huurgarantiefonds@rwo.vlaanderen.be

ten bij het huurgarantiefonds. De vrederechter

02 553 64 86

Colofon
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Een Arendonkse olympiër aan het woord
Een Arendonkenaar die deelneemt aan de Olym-

ciële omkadering, hoop ik toch richting de top 8

pische Spelen: dat maken we niet elke dag mee.

te gaan.

Na zijn terugkeer uit Sotsji stelden we de 21-jarige atleet Jorik Hendrickx enkele vragen:

2018 is inderdaad nog ver weg, maar in
maart van dit jaar wordt het WK gehouden

De Olympische Winterspelen zijn net ach-

in het Japanse Saitama. Met welke ambities

ter de rug. Hoe kijk je terug op jouw pres-

zal je daar deelnemen?

taties en hoe heb je de spelen ervaren?

Ik hoop dat ik met dezelfde motivatie kan begin-

Dat ik 16de zou worden op de Spelen had ik

nen trainen. Aantreden op de winterspelen was

nooit durven dromen. Het was een juiste piek op

het hoogtepunt van het seizoen, maar ik wil het-

het juiste moment. Als je je beste kuren neer-

zelfde laten zien op het WK. Als ik weer richting

zet van je carrière, kun je alleen maar tevreden

die top 16 kan presteren, ben ik tevreden. Het

terugblikken.

zou een bevestiging geven van mijn prestatie op
de Spelen: dat het niet enkel een moment was

Had je verwacht dat je al de top 20 zou ha-

dat ik daar stond, maar dat ik daar echt op mijn

len?

plaatst sta.

Ik had dit nooit verwacht, maar stiekem wel
gehoopt. Als echt alles meezat, was het moge-

Niet iedereen weet dit, maar ook jouw zus

lijk.

Loena heeft schaatstalent. Enig idee hoe
ver haar mogelijkheden reiken?

Denk je dat het ijsschaatsen/kunstschaat-

Mijn zus heeft zeker het talent om het ver te

sen in België een boost zal krijgen door de

schoppen, maar schaatstalent is jammer genoeg

media-aandacht die er nu toch geweest is?

niet haar enige talent. Om hier te geraken moet

Het is de meest bekeken sport op de spelen qua

je veel opofferen. Niet alleen de atleet zelf, maar

kijkcijfers, dus er is wereldwijd echt wel inte-

ook de ouders, zowel qua tijd als geld. Ik hoop

resse. Jammer genoeg is de interesse in Bel-

dat zij net zoals ik genoeg

gië matig. De sport krijgt te weinig aandacht in

discipline kan opbrengen

de media, waardoor het voor sponsors ook niet

om het tot dit niveau te

zo aantrekkelijk is. Daarom ben ik recent gestart

brengen.

met crowdfunding, een alternatieve manier om
mijn carrière te financieren.

Meer info
www.jorikhendrickx.com

Wat vind je van de prestaties van de andere
Belgen?
Het was een klein team, maar
wel met een zeer goed niveau!
Allemaal toffe atleten zonder
sterallures. Echt een gezellige
bende!
De

volgende

winterspelen

in 2018 zijn in het ZuidKoreaanse Pyongchang. Heb
je al een idee wat dan je doel
zal zijn?
een betere structurele en finan-
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Foto Van Gorp

2018 is nog ver weg, maar mits

Opgelet, dieven aan het werk op kerkhof Voorheide!
Tot onze ontzetting hebben wij moeten vaststellen dat er de laatste tijd verschillende zaken zijn
verdwenen op het kerkhof van de Voorheide. Dit
kunnen we uiteraard niet tolereren. Aan de politie zal dan ook gevraagd worden om een extra
oogje in het zeil te houden.
We roepen iedereen die het kerkhof van de Voorheide bezoekt, of die er in de directe omgeving
woont, op om waakzaam te zijn en onregelmatigheden te melden aan de lokale politie. Indien
je nu reeds iets wenst te melden, aarzel dan niet

Meer info

om eveneens contact op te nemen met je wijk-

lokale politie Kempen Noord-Oost

agent of met onze lokale politie.

014 40 40 60

Jouw stem in Europa
Op 25 mei 2014 trekken we naar de stembus.

Deze lezing verduidelijkt waar de verkiezingen

Die dag zijn er maar liefst drie belangrijke ver-

over gaan en hoe alles in elkaar zit. Dit zowel

kiezingen, waaronder die voor Europa. Ver van

voor Vlaanderen, België als de EU. De docent

je bed? Bibliotheek Arendonk organiseert samen

gaat met plezier in op alle vragen van de deelne-

met de dienst burgerzaken een infomoment.

mers. Na deze lezing trek je goed geïnformeerd
naar de stembus.

Dieter Geernaert (medewerker van Ryckevelde,
beweging voor Europees burgerschap) legt uit

Wanneer? Woensdag 14 mei om 19.30 uur

wat jouw stem in Europa kan betekenen. Wat

zaal De Wamp (bibliotheek)

is het verschil tussen de Europese verkiezingen
en de Vlaamse en federale? Wat is de rol en de
invloed van het Europees Parlement, en hoe zijn
Vlaanderen en België ermee verbonden?

Verkiezingen op 25 mei 2014
Voor wie kies je?
Je kiest zowel op regionaal, federaal als op Europees niveau!
Wanneer moet je stemmen?
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Op zondag 25 mei 2014 kun je stemmen van 8

ingediend. Als zij toestemming kregen, zijn ook

tot 16 uur.

zij verplicht om te komen stemmen.

Wie mag stemmen?

Volmacht

De stemming is verplicht voor alle Belgen die

Wanneer je niet kunt gaan stemmen, kun je een

ouder zijn dan 18 jaar en over al hun rechten

andere kiezer een volmacht geven om in jouw

beschikken. Niet-Belgen kunnen ook stemmen,

plaats te gaan stemmen. Je moet dan het vol-

indien zij vóór 28 februari een aanvraag hebben

machtformulier (te verkrijgen via de dienst bur-

gerzaken of via de website van Arendonk) invul-

Stemcomputers

len en doorgeven aan je volmachtkrijger, samen

Net zoals bij de verkiezingen in 2012 wordt er

met je kiesbrief en met een bewijs dat aantoont

gestemd met stemcomputers. Je steekt je stem-

dat je niet kunt gaan kiezen (attest werkgever,

kaart in de computer, duidt met je vinger de

medisch attest, attest van de school …). Als je

juiste lijst of kandida(a)t(en) aan en je bevestigt

om privéredenen in het buitenland verblijft (reis,

je stem. Daarna drukt de stemcomputer je stem

familiebezoek …), moet je de nodige bewijsstuk-

af. Dit papiertje moet je dubbelplooien, en dan

ken voorleggen. Je komt hiervoor naar het ge-

inscannen aan de stembus. Daarna geef je het

meentehuis, zodat de burgemeester een attest

aan de voorzitter, die het vervolgens correct in

kan afleveren.

de stembus stopt.

Je kan een volmacht geven aan iedere andere

Vanaf begin mei kan je in het gemeentehuis,

kiezer die zelf aan de stemming deelneemt. De

de bibliotheek of het sociaal huis oefenen met

oude regel die de volmacht beperkte tot fami-

de stemcomputers. Onze medewerkers helpen

lieleden, bestaat niet meer. De volmachtkrijger

je graag verder. Meer info volgt nog in de ge-

kan per verkiezing maar één stem bij volmacht

meentelijke berichtgeving (Hoger Op) en op

uitbrengen.

www.arendonk.be.

Indien je niet kan gaan stemmen en liever geen
volmacht geeft, breng je voor de verkiezingen je
kiesbrief en je bewijs van afwezigheid binnen bij

Meer info

de dienst burgerzaken. Na de verkiezingen kun-

dienst burgerzaken

nen deze documenten bezorgd worden bij het

www.verkiezingen.fgov.be

vredegerecht.

Sportief Arendonk op het podium
Voor de vijfde maal werd de trofee van Sportfiguur uitgereikt. Dit jaar een strijd tussen duatleet Marc Monden (Belgisch kampioen cross
duatlon), veldloper en voetballer Fabian Verwaest (Belgisch kampioen veldlopen en provinciaal kampioen voetbal) en Roger Hendrickx
(wereldkampioen oriëntatielopen). Allen zeer
sterke kandidaten waarvan na een spannende
stemming Fabian als winnaar uit de bus kwam.
Na de stemronde van de sportraad had Roger
een nipte voorsprong op Fabian. Via de publiekstemming kreeg Marc echter de meeste stemmen achter zich. De beide resultaten opgeteld,
De derde vrijdag van de maand januari is tradi-

maakte dat Fabian uiteindelijk de winnaar werd.

tioneel de dag waarop de Arendonkse kampioe-

Hij mocht dan ook het beeld van de Arendonkse

nen worden gehuldigd. Vrijdag 17 januari 2014

Teljoorlekker in ontvangst nemen.

was feestzaal De Garve met bijna 400 aanwezigen dan ook goed gevuld. Meer dan 160 kampioenen werden gehuldigd door de gemeentelijke

Meer info

sportraad en het gemeentebestuur. Proficiat aan

dienst vrije tijd / sportdienst

allen!
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Buurten boven!
Wafels bakken met Sinte-Katharina
Ook met Sinte-Katharina wil het gemeentebestuur buurten blijven ondersteunen. Op die
manier moedigen we kinderen aan om in eigen
buurt te zingen. Erkende buurtverenigingen
kunnen aanspraak maken op de ingrediënten
voor wafels en chocomelk.

Hoe kan ik mijn buurtvereniging
laten erkennen?
Dat kan heel eenvoudig door het aanNieuwjaarsborrels, straatbarbecues, speelstra-

vraagformulier te bezorgen aan het ge-

ten, wafels bakken met Sinte-Katharina … De

meentebestuur. Dit formulier vind je op

buurten in Arendonk zijn springlevend! Deze

www.arendonk.be of kan je aanvragen bij

kleine of grote activiteiten brengen mensen sa-

de cultuurdienst.

men, en zo leren buren elkaar beter kennen.

Ook

Omdat het fijn is dat je de mensen rondom je

projectsubsidiereglement

kent, wil het gemeentebestuur buurtverenigin-

opvragen.

het

erkenningsreglement
kan

en
je

het
daar

gen ondersteunen.
Daarom willen we graag jouw buurt leren ken-

Meer info

nen. Organiseren jullie af en toe samen een ac-

dienst vrije tijd / cultuurdienst

tiviteit voor de buurt? Of willen jullie daar graag

aline.hens@arendonk.be - 014 40 90 99

mee starten? Laat je vereniging dan erkennen
door het gemeentebestuur, zodat jullie buurt
aanspraak kan maken op allerlei voordelen:

Meimaand is sportmaand

Subsidie voor buurtinitiatieven
Begin dit jaar besliste de gemeenteraad om

Traditiegetrouw zetten heel wat clubs en

buurtverenigingen een duwtje in de rug te geven

organisaties hun sportdeuren open tijdens

als zij een activiteit organiseren die de mensen

de maand mei.

uit de buurt samenbrengt. Zo kan een buurtver-

Doe mee en maak kennis met jouw favo-

eniging een subsidieaanvraag indienen bij de

riete sport!

cultuurdienst en eveneens aanspraak maken op

Alle activiteiten vind je in de folder die

materiaal uit de gemeentelijke uitleendienst.

verspreid wordt en die je binnenkort ook
kan vinden op de gemeentelijke website.

Evenementencaravan
Vorig jaar kocht de gemeente Arendonk i.s.m.

Meer info

de gemeentebesturen van Ravels, Merksplas en

dienst vrije tijd

Baarle-Hertog een caravan aan die werd omgevormd tot een heuse evenementencaravan.
Deze is uitgerust met alles wat een buurtcomité
nodig heeft voor een buurt- of straatfeest: spelmateriaal, vuilnisbakken, muziekinstallatie, partytent … In 2014 kunnen erkende buurtvereni-
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gingen gratis gebruik maken van de caravan.

Speelpleinwerking goedkoper voor grote gezinnen
Ook dit jaar kan je, zowel in de paasvakantie als

groepssjaaltje aanschaffen, alsook een 10-beur-

in de zomervakantie, je kroost toevertrouwen

tenkaart, waarvan je één ticket (halve dag) of

aan de goede zorgen van de gemeentelijke speel-

twee (hele dag) ingevuld met je kind meegeeft

pleinwerking. Kinderen van 2,5 tot 15 jaar kun-

naar het speelplein.

nen er komen ravotten, knutselen, spelen ... en

Kinderen uit gezinnen met twee of meer kinderen

dit alles onder leiding van een enthousiaste ploeg

kunnen voortaan iets goedkoper naar het speel-

animatoren.

plein. Voor gezinnen met twee kinderen daalt

Denk eraan vooraf de registratie van je kinderen

het tarief van een 10-beurtenkaart van 45 naar

in orde te brengen aan de (blauwe) balie van de

40 euro, voor gezinnen met drie kinderen is er

vrijetijdsdienst van de gemeente. Je kan dan een

een daling van 40 naar 30 euro.
Meer info
dienst vrije tijd / jeugddienst

Afhankelijk van de gezinssituatie betaal je in 2014 voor een 10-beurtenkaart:
50,00 euro per kaart indien één kind ten laste t.e.m. 15 jaar
40,00 euro per kaart indien twee kinderen ten laste t.e.m. 15 jaar
30,00 euro per kaart indien drie of meer kinderen ten laste t.e.m. 15 jaar
60,00 euro per kaart voor buitendorpse kinderen, ongeacht het aantal kinderen ten laste
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Jaarmarkt in

n volle zon!

Foto Dirk Adriaensens

Eremandatarissen
Tijdens de nieuwjaarsreceptie van het gemeen-

Huijbrechts, Eduard Hulselmans, Louis De Laat,

tepersoneel werden enkele oud-mandatarissen

eregemeentesecretaris André Helsen, Wim Hen-

gehuldigd n.a.v. het verkrijgen van een eretitel:

drickx, ereburgemeester Ernest Buijs en Frans
Lenders. De echtgenotes werden eveneens in de

Ereschepenen: v.l.n.r. Johan Van Bergen, Jean

bloemetjes gezet.

CADO: Collectieve Autonome DagOpvang
Je kan er samen koken, de krant lezen, een gezelschapsspel spelen … of lekker niets doen en
rustig ontspannen. Je beslist zelf, samen met de
mantelzorger, wanneer je komt en hoe je de dag
invult.
Als zorgbehoevende beleef je een aangename
tijd en je mantelzorger wordt ontlast en krijgt de
kans om wat op adem te komen.
Praktische info:
Binnen de gebouwen van het OCMW is er een

Je bent elke dag van de week welkom van

nieuwe dagopvang voor zorgbehoevenden ge-

8.45 uur tot 16.15 uur. De kostprijs is 3,5 euro

start: CADO Arendonk (Collectieve Autonome

per begonnen opvanguur. Voor 6 euro kan je ook

Dagopvang).

een warme maaltijd krijgen.

Hier wordt aan zorgbehoevende een dagopvang
aangeboden in een huiselijke en gezellige sfeer,

Meer info

en dit in een beperkte groep. De focus ligt hier

Annelies Huyskens

dus niet op zorg, maar wel op persoonlijke aan-

cadoarendonk@gmail.com - 0478 96 01 59

dacht.
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Dhr. en mevr. Jespers – Michielsen

Dhr. en mevr. Oris – Lavrijsen

60 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Jan Jespers °24.03.1933, Arendonk

Jan Oris °25.08.1943, Arendonk

Maria Michielsen °24.01.1933, Arendonk

Wilhelmina Lavrijsen °14.09.1943,

Gehuwd op 24 oktober 1953

Bladel-Netersel, Nederland
Gehuwd op 21 november 1963

Doar was da …

Lisa Janssen
100 jaar

In de vorige editie zochten we naar ‘De

° Turnhout 10.02.1914

Vierschaar’ op de Grens.
Marie-Louise Van Gorp werd geloot uit de
correcte antwoorden en nam een AHA-bon

Woar is da?

ter waarde van 25 euro in ontvangst.
Maak kans op een echt Arendonks geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 30 mei
aan het secretariaat. Dat kan in een envelop
(Secretariaat, Vrijheid 29, 2370 Arendonk) of
via info@arendonk.be. Vermeld je naam, adres
en telefoonnummer zodat we contact kunnen
opnemen als jij de gelukkige winnaar bent.
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Kom je mee spelen op de Buitenspeeldag?
De Vlaamse Buitenspeeldag wordt op woensdag

namelijk tal van activiteiten georganiseerd wor-

2 april 2014 voor de zevende maal georganiseerd

den in de omgeving Deroissart, Lamgodsberg en

en voor het eerst is ook Arendonk van de partij!

de speeltuin aan het zwembad. Dit alles onder

De drie grote kindertelevisiezenders (Nickolode-

begeleiding van tal van vrijwilligers.

on, Ketnet en VTMKZOOM) gaan dan van 13 uur
tot 17 uur op zwart. Binnen blijven voor de buis is

De balie van de gemeentelijke jeugddienst zal

dus geen optie, naar buiten trekken om te ravot-

uitzonderlijk open zijn voor info over de speel-

ten met vriendjes des te meer.

pleinwerking en Grabbelpas in de paas- en zomervakantie. Je kan je kinderen inschrijven voor

Dat kan in de eigen tuin, straat of buurt, maar

het speelplein of een Grabbelpasje aankopen. In-

wie écht een onvergetelijke Buitenspeeldag wil

schrijven voor de activiteiten van Grabbelpas in

beleven, trekt best richting centrum. Speciaal

de paasvakantie kan vanaf 16 uur.

voor alle kinderen van 3 t.e.m. 12 jaar zullen er

Hecht Arendonk - We horen bij elkaar!
Hecht Arendonk concreet
Soms heb je zin en tijd om iets te doen voor
iemand anders. Soms heb je zelf wat nodig van
anderen, maar we weten het vaak niet van elkaar.
Bij Hecht Arendonk kan je laten weten wat je
nodig hebt en wat je te bieden hebt.
Elk aanbod is welkom. Enkele voorbeelden:
• Ik kom graag buiten. Misschien kan ik iemand
blij maken door samen eens te wandelen?
• Ik brei heel graag, maar wie wil mijn sjaals?
Uit het seniorenbehoeftenonderzoek dat in 2011
in Arendonk werd uitgevoerd bleek dat er nood

Elke vraag is welkom. Enkele voorbeelden:

is aan het versterken van het sociale weefsel

• Ik zou graag af en toe eens iemand op de kof-

rond de inwoners van Arendonk.
Voelen dat je ergens bij hoort, dat je een zinvolle bijdrage kan leveren, hoe jong of oud je ook

fie krijgen. Ik zorg wel voor een koekje.
• Ik kan mijn tuintje niet meer zo goed onderhouden. Wie kan mij helpen?

bent, is een fundamentele menselijke behoefte.
In antwoord daarop sloegen het Sociaal Huis, de

Meedoen met Hecht Arendonk

seniorenadviesraad, Vormingplus Kempen, Tho-

Meedoen kan door je vraag of aanbod aan ons

mas More en het Rode Kruis de handen in elkaar

te laten weten.

en richtten het initiatief ‘Hecht Arendonk’ op.

Dat kan op volgende manieren:
• langskomen in het leescafé van de bib,

De filosofie van Hecht Arendonk

Deroissart 5 op maandag of donderdag

Eenvoudig, verbindend, tijd nemen om de klik

tussen 10 uur en 12 uur

te zoeken. Langzaam groeien en misschien op

• bellen naar 014 40 10 46

termijn samen met de deelnemers in het project

• mailen naar karine@hechtarendonk.be

iets doen. Mogelijkheden, geen verplichtingen.

• het formulier invullen op www.hechtarendonk.be
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Hoge Mauw breidt uit
De uitbreiding van Hoge Mauw met een nieuw

verkeersveiligheid verbeteren is één van de

lokaal bedrijventerrein is een groot succes. De

hoofddoelstellingen. Zo is er een nieuwe hoofd-

uitbreiding is goed voor een netto beschikbare

toegang voorzien voor de volledige bedrijven-

oppervlakte van 9 ha. Voor 8 ha zijn er al ko-

zone Hoge Mauw. Deze nieuwe ingang van het

pers. Het lokaal bedrijventerrein Hoge Mauw is

bedrijventerrein is nu aangelegd en vlakbij werd

bestemd voor bedrijven van lokaal belang met

ook ruimte vrijgehouden om 16 parkeerplaatsen

één van volgende hoofdactiviteiten: productie,

voor vrachtwagens in te richten.

opslag en verwerking van goederen, onderzoek-

Om de verkeersafwikkeling in Hoge Mauw hele-

en ontwikkelingsactiviteiten.

maal te optimaliseren, is een rechtstreekse aansluiting op de E34 richting Antwerpen eveneens

Op het nieuwe lokaal bedrijventerrein gaan vol-

wenselijk. Samen met de Vlaamse Overheid

gende firma’s er zich al zeker vestigen:

zijn er stappen ondernomen om dit te realiseren. Het ontdubbelen van het fietspad langs de
gewestweg naar Retie is eveneens gepland. De

Blockx Luc, glaswerken

gemeenteraad heeft hiervoor onlangs de studie-

Boons, sanitair en cv

overeenkomst met de Vlaamse overheid goed-

Coolen Bart, loodgieterij, verwarming,

gekeurd.

dakgoten
Deboel, schrijnwerk

Bedrijventerreinmanagement

Energieconcepten, duurzame energie

Door IOK wordt op de bedrijvenzone Hoge Mauw

en bouwen

een bedrijventerreinmanagement uitgevoerd, in

Gaukema Heidi, groothandel in auto-

nauw overleg met Voka Kempen Oost. De eerste

banden

resultaten zijn alvast de aanduiding van bedrij-

Jebo, schrijnwerk

venterreinmanager Dimitri Deiteren als duidelijk

Kempendrinks, groothandel in dranken

aanspreekpunt voor de bedrijven, de gemeente

LB International, transport en opslag

en andere instanties.

Proost, garage

Daarnaast wordt werk gemaakt van regelma-

Van Herck, bezettingswerken

tige communicatie. Zo werden er verschillende
werkgroepen opgericht (mobiliteit, verbetering
openbaar

domein,

beveiliging,

glasvezelka-

Andere activiteiten die zich quasi zeker ook ves-

bel …). De werkgroep mobiliteit heeft als doel

tigen zijn nog meer schrijnwerkerijen en sanitair,

om een diverse aandachtspunten op te lossen of

aannemingsbedrijven, tuinaanleg, drukkerij, ga-

te verbeteren, waaronder bewegwijzering, GPS,

rage, bestrating, decoratie en levensmiddelen.

verkeerscirculatie, snelheidsbeperking, enz. Op
voorstel van de werkgroep heeft de gemeente-

Mobiliteit

raad ondermeer al beslist dat de Hoge Mauw op-

Dankzij de Europese steun van het Interreg-pro-

genomen wordt in een snelheidszone van max.

ject MOBIKA (Mobika Interregionaal Kempen-

50 km/u en dat er een duidelijke voorrangsrege-

Arendonk) worden ook de mobiliteitsproblema-

ling komt.

tieken op en rond het ganse bedrijventerreinen
Hoge Mauw aangepakt. De bereikbaarheid en
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Fietspaden in vier windrichtingen
Het was in 1996 dat de toenmalige Minister van

omgeving’ werden er fietspaden aangelegd op

Mobiliteit met het lumineuze idee op de prop-

de Kloosterbaan tussen De Valken en Schutter-

pen kwam om de gemeenten mobiliteitsover-

straat/Bergen. Ook op de ophaalbrug nr. 6 over

eenkomsten te laten afsluiten met het Vlaamse

het kanaal Dessel-Schoten liggen enkele meters

Gewest.

fietspad. Maar dan is het goed nieuws opgebruikt
voor het noorderlijk fietstraject. Met alleen al

Hierdoor kregen gemeenten die zelf het initiatief

het opsommen van alle redenen waarom er nog

namen om fietspaden langs gewestwegen aan te

steeds geen dubbelrichtingsfietspad ligt richting

leggen subsidies. Dit moest ervoor zorgen dat er

Ravels kan je al enkele bladzijden vullen.

snel veel vrijliggende fietsverbindingen tussen

Stand van zaken: recent werd de bouwvergun-

de verschillende gemeenten bijkwamen. In die

ning geweigerd omdat ten eerste het Vlaamse

tijd lag er in Arendonk nog geen enkel vrijlig-

Agentschap Onroerend Erfgoed uit het niets een

gend fietspad langs een gewestweg.

visienota vroeg voor het bewaren en herstellen
van dreefzichten langs het aan te leggen fiets-

Het aanbod van de Minister leek een geschenk

traject. Ten tweede interpreteerde de provinciale

uit de hemel voor Arendonk. Eindelijk zouden

dienst voor Toegankelijkheid de wet dan weer

er in alle windrichtingen fietspaden worden

strikt. Ze is van mening dat binnen de bebouw-

aangelegd. De praktijk wees al snel uit dat van

de kom zoveel mogelijk vrijliggende voetpaden

tijdswinst helemaal geen sprake was. Oorzaken

moeten worden aangelegd. Alle euvels zijn in-

genoeg: steeds wijzigende aankoop- en ontei-

middels uitgeklaard. Planning is nu dat begin

geningsprocedures, tegenstrijdige belangen van

2015 de werkzaamheden starten.

allerlei instanties, beroepsprocedures, beslissingen van administratieve rechtscolleges, af-

Het oosten – richting Reusel-De Mierden –

wegingen van algemeen belang tegenover pri-

Brug 5

vébelangen … Ondanks alles blijven we positief

Het ene fietspaddossier is gelukkig het andere

gestemd.

niet. De eenrichtingsfietspaden langs de Grens
liggen er al enkele jaren. Als alle neuzen in de-

Het noorden – richting Ravels

zelfde richting wijzen, is het wel degelijk moge-

We starten met een optimistische noot. Dank-

lijk een fietsverbinding binnen een redelijke ter-

zij de mobiliteitsovereenkomst ‘veilige school-

mijn te realiseren. En er is richting oosten nog

meer goed nieuws! Vorige maand is de bouw-

hun handtekeningen hebben geplaatst, kan een

vergunning voor de aanleg van eenrichtings-

ontwerper worden gekozen die verschillende

fietspaden op Pelgrimsplein, Voorheide en Brug

voorstellen gaat uitwerken. Dit nieuwe fietspad

5 goedgekeurd. De aanbesteding voor deze zo-

zal vanaf de Hertevelden worden aangelegd tot

genaamde missing link, inclusief aanpassing van

aan de Oude Arendonksebaan in Retie. Ook op

het kruispunt Voorheide met De Brulen, is voor

het op- en afrittencomplex 26 van de E34 wordt

zeer binnenkort. De planning voorziet dat deze

het fietspad ‘ontdubbeld’.

werkzaamheden in het najaar kunnen starten.
Het westen – richting Oud-Turnhout
Het zuiden – richting Retie

Het principeontwerp, de zogenaamde project-

Het dubbelrichtingsfietspad naar Retie was de

nota, voor de aanleg van vrijliggende eenrich-

eerste fietsverbinding die effectief kon worden

tingsfietspaden langs Schotelven werd in 2011

gerealiseerd. In die tijd waren er geen kredieten

goedgekeurd door alle betrokken partijen. Mo-

voorhanden om aan beide zijden van de weg een

menteel ligt het subsidiedossier en de raming

fietspad aan te leggen. Toch heeft het gemeente-

voor nazicht bij het Agentschap Wegen en Ver-

bestuur altijd blijven ijveren om ook aan de an-

keer van de Vlaamse Overheid. Intussen is ge-

dere kant een fietspad te leggen, met resultaat!

start met het rooilijn- en onteigeningsdossier.

De Vlaamse Overheid en de gemeentebesturen

Want om deze fietspaden te kunnen aanleggen

van Arendonk en Retie hebben hierover recent

moeten er eerst nog wel de nodige gronden wor-

een akkoord bereikt. De gemeenteraad heeft in

den verworven van de aanpalende eigenaars.

februari de samenwerkingsovereenkomst om
een ontwerper aan te stellen goedgekeurd. Als

Verkeersveiligheid, daar moeten we met zijn al-

het Vlaamse Gewest en buurgemeente Retie ook

len aan werken!

Mis geen enkele ophaling met de Recycle! app
Wordt PMD deze week ingezameld of volgende

of stad is er ook de mogelijkheid om herinne-

week? Wat zijn de openingsuren van het con-

ringen voor de inzamelingen in te stellen.

tainerpark? Waar kan je terecht met gebruikte

• Sorteerhulp: hier vind je een overzichtelijke

batterijen?

lijst met de sorteerregels voor de meest uit-

Sinds 1 januari 2014 vind je het antwoord ge-

eenlopende types afval (van huishoudelijke

woon op jouw smartphone of tablet dankzij de

verpakkingen tot elektronische toestellen).

app Recycle!

• Inzamelpunten: je kan alle inzamelpunten in
jouw buurt raadplegen, inclusief de openingsuren van de containerparken. Vanuit de kaartweergave krijg je de snelste weg naar deze
inzamelpunten meteen op je scherm.
Download de app via www.iok.be, via de Apple
App Store (iOS) of de Google Play Store (Android).

Afval sorteren en op tijd buiten zetten, was nog

Via www.iok.be (onze ophaalkalender) kan je

nooit zo eenvoudig! Recycle! biedt snel toegang

sinds 4 jaar je persoonlijke ophaaldata online in-

tot correcte informatie en een aantal handige

lezen in je digitale agenda. Dit is uiteraard nog

tools:

steeds mogelijk voor diegene die geen smart-

• Ophaalkalender: naast een week- of maand-

phone of tablet hebben.

overzicht van de inzamelingen in je gemeente
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Geboorten

Overlijdens

23.09 Sanam, dochter van Wahid Omari en Yasamien Amierie

28.11 José Eyckens (1936)

18.10 Erko, zoon van Laurens Balemans en Caro Van Eynde

30.11 Maria De Vocht (1930)

20.10 Line, dochter van Frederic Conaert en Marie-Jama Jah

02.12 Marie-Louise Van bergen (1930)

22.10 Seppe, zoon van Stijn Hendrickx en Nikki Swaans

07.12 Stans Van Steenbergen (1928)

23.10 Lani, dochter van Nick Van Steenbergen en Colinda Boom

09.12 Wim Turelinckx (1951)

23.10 Janne, dochter van Joey Marien en An Bleys

18.12 Dymphna Van Gestel (1936)

23.10 Mila, dochter van Attila Lénárt en Lenneke van Sijll

23.12 Maria Reabel (1942)

26.10 Noah, dochter van Kristof Moons en Chelsea Van Win

03.01 Jeanne Tuytelaers (1939)

27.10 Ties, zoon van Els Carpentier

03.01 Maria Van den Borne (1919)

27.10 Liam, zoon van Driss Afrigh en Esther Wilke

04.01 Josette Kools (1932)

30.10 Eva, dochter van Edwin Claassens en Mirjam Goes

07.01 Theresia Roes (1935)

03.11 Robbe, zoon van Dennis Van Gool en Liesbeth Daneels

09.01 Fons Jacobs (1929)

06.11 Polle, zoon van Hans Van Herck en Lies Verborgt

10.01 Rachel Bruyndocx (1924)

08.11 Axel, zoon van Maarten Kastelijn en Tinne Bruyninckx

13.01 Magda Anthonissen (1957)

12.11 Gregory, zoon van Walter Bax en Nathalie Collier

15.01 Louis Van Rooy (1932)

16.11 Sam, zoon van Thomas Luyten en Annik Van Bouwel

14.01 Maria Wijnen (1929)

19.11 Jonas, zoon van Jan Meyvis en Bianca Jacobs

17.01 Maria Jacobs (1925)

20.11 Hailey, dochter van Tom Neefs en Jolien Van Eetvelde

18.01 Georgette Melis (1929)

21.11 Lode, zoon van Thomas Geudens en Linda Verbeek

01.02 Pierre Van Gool (1930)

21.11 Stan, zoon van Luc Helsen en Sarah Boonen

04.02 Mia Van de Perre (1942)

22.11 Noa, dochter van Benny Van Mierlo en Nancy Poppeliers

05.02 Jef Van Deuren (1948)

22.11 Sien, dochter van Rob Thomas en Karen Vanhoudt

10.02 Lien Bax (1920)

25.11 Sam, dochter van Teun Meulendijks en Kristien Van Den Block

10.02 Frans Sneyers (1925)

30.11 Louise, dochter van Mario Steemans en Tinne Vancraenendonck

13.02 Jeanne Michielsen (1928)

03.12 Jasmien, dochter van Stijn Mols en Katrien Van Hove

15.02 Maria Spoormans (1925)

13.12 Yasir Emir, zoon van Mucahit Bulut en Daniëlle Eikelenboom

23.02 Narda Huysmans (1928)

14.12 Lilly, dochter van Christof Stoop en Sanne Cuyvers
15.12 Rik, zoon van Hans De Proost en Femke Dubois
15.12 Gerrit, zoon van Rob Preuter en Lyza Seuntjens
24.12 Mariam, dochter van Mahamud Beaucoum en Dieynaba Bocoum
26.12 Helen Sofia, dochter van Martijn Lavrijsen en Cintya Velásquez
27.12 Saar, dochter van Tim Hermans en Tinne Pijper

Huwelijken
02.11 Peter Elsen (1969) en Ninke van Herpt (1974)
30.11 Frans Vinckx (1965) en Els Crobeck (1972)
03.01 Kristel Faes (1964) en Severine Boelaert (1972)
17.01 Sjef Lavrijsen (1977) en Ingrid Meuwissen (1975)
25.01 Wouter Vervecken (1984) en Arcia Segers (1987)

