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Talanderwandeling genomineerd
als ‘Wandeling van het jaar’!
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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
Sociaal huis
Vrijheid 100
T 014 40 10 50
E administratie.sd@ocmwarendonk.be

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

Containerpark
Hoge Mauw 980
T 014 67 17 26

Start bouwwerken Sint-Claracollege
Op dinsdag 1 april zijn de bouwwerken aan het

Het nieuwe schoolgebouw bevat o.a. 25 klaslo-

Sint-Claracollege ofﬁcieel gestart. Onderwijsmi-

kalen, verscheidene ICT- en wetenschapsloka-

nister Pascal Smet en directeur-generaal van het

len, burelen voor administratie, een ruime refter

VSKO Mieke Van Hecke betonneerden een tijds-

en een modern auditorium.

capsule in, die vereeuwigd wordt in het nieuwe,

De nieuwe school zal klaar zijn bij aanvang van

eigentijdse schoolgebouw.

het schooljaar 2015-2016.

Colofon
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Onderwijscheques zijn een feit
Ook

in

een

plattelandsdorp

als

Arendonk

De onderwijscheques kunnen vanaf 1 augustus

hebben almaar meer ouders het moeilijk om hun

2014 worden aangevraagd in het Sociaal Huis door

schoolrekeningen te betalen. Daar komt weldra

ouders die voldoen aan onderstaande criteria:

verandering in.

• De leerlingen of studenten moeten in Arendonk

Het OCMW start in het schooljaar 2014-2015
met het aanbieden van onderwijscheques. De
cheques kosten 2 euro per stuk, maar hebben

gedomicilieerd zijn, behalve als ze een leeﬂoon
ontvangen van het OCMW Arendonk.
• Het brutogezinsinkomen mag niet hoger zijn

een waarde van 10 euro. Ze kunnen gebruikt

dan

worden om er de schoolkosten te betalen zoals

wordt om in aanmerking te komen voor het

uitstappen, lesmateriaal en boeken.

de

inkomstenvoorwaarde

die

gesteld

omnio-statuut.

Met deze maatregel wil de gemeente in de eer-

• Het totaal niet-geïndexeerd kadastraal inko-

ste plaats kinderen uit armere gezinnen onder-

men van alle gezinsleden mag niet meer dan

steunen. Tegelijk is het een tegemoetkoming

750 euro bedragen.

aan de lokale scholen, zodat hun openstaande
rekeningen alsnog vereffend worden.

Meer info
Sociaal Huis
014 40 10 50
www.ocmwarendonk.be

Nieuw gezicht bij de dienst grondgebiedszaken
Tom Vermeiren is op 1 maart onze dienst grondgebiedszaken komen versterken. Als stedenbouwkundig
ambtenaar zal hij de diensten ruimtelijke ordening, wonen en milieu leiden. Tevens is hij de secretaris
van de adviesraden GECORO, milieuraad en landbouwraad.
Hij zal inwoners, bedrijven, architecten e.a. informeren en zowel het schepencollege als de
gemeenteraad adviseren over allerhande stedenbouwkundige en milieuaspecten, zoals aanvragen tot
stedenbouwkundige, milieu- en verkavelingsvergunningen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s),
milieu-effectenrapporten (MER), de uitvoering van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan ... De
handhaving van de stedenbouwkundige reglementering behoort ook tot zijn takenpakket. Bovendien
kan je voor vragen omtrent wonen en huisvesting bij hem terecht.
De doelstellingen van de dienst grondgebiedszaken zijn zowel de opmaak
van een gemeentelijk plannenregister als een register onbebouwde
percelen. Daarnaast dient het vergunningenregister afgewerkt te
worden. Zo wil het gemeentebestuur zo spoedig mogelijk voldoen aan
alle voorwaarden om stedenbouwkundig ontvoogd te zijn. Vanaf dan mag
het gemeentebestuur zelfstandig over vergunningsaanvragen beslissen,
zonder bijkomend advies van Ruimte Vlaanderen. Tegelijk hiermee
wordt gewerkt aan de uitbouw van een geograﬁsch informatiesysteem
of kortweg GIS. Daarmee worden verschillende kaarten en informatie
digitaal raadpleegbaar, wat de efﬁciëntie en transparantie verhoogt.
Heel veel succes, Tom!
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Hoe een parkeerschijf gebruiken?
•

De schijf moet achter de voorruit worden geplaatst. Als er geen voorruit is, dan op het
voorste gedeelte van het voertuig.

•

Je stelt de parkeerschijf in op het streepje dat volgt op het tijdstip van aankomst.

•

Je kunt maximum 2 uur parkeren, te rekenen vanaf het uur dat staat aan-

Voorbeeld: aankomst 14.12 uur, schijf op 14.30 uur.
geduid op de parkeerschijf, behalve indien plaatselijke signalisatie anders
aanduidt (dit is niet het geval in Arendonk).
Wie moet geen parkeerschijf gebruiken?
•

Alle voertuigen die geen auto ’s zijn (vb. motorﬁetsen).

•

Voertuigen gebruikt door personen met een handicap wanneer de parkeerkaart voor gehandicapten is aangebracht.

Doar was da …
In de vorige editie zochten we naar de vogelkijkhut in het Goorken.
Anita Lavrijsen werd geloot uit de correcte antwoorden en nam een
AHA-bon ter waarde van 25 euro in ontvangst.

Woar is da?
Maak kans op een echt Arendonks
geschenk!
Herken jij waar deze foto is genomen?
Bezorg je antwoord dan uiterlijk op 1
september 2014 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.

Fiets reglementair en hoffelijk in eenrichtingsstraten
Het verkeer dat je langs achter nadert, moet
- indien het niet anders kan - achter de twee
naast elkaar rijdende ﬁetsers blijven rijden.
Wanneer je echter een ‘heer in het verkeer’
wil zijn, rij je best even achter elkaar, zodat de
voertuigen makkelijk kunnen passeren en er
geen verkeersagressie optreedt van welke kant
dan ook!
De vermelde regel durven bestuurders van
Binnen de bebouwde kom mag je met twee

tweewielers wel eens vergeten als ze in een een-

naast elkaar ﬁetsen op de rijbaan. Dit geldt

richtingsstraat tegen de richting in ﬁetsen (vb.

echter alleen op voorwaarde dat er geen regle-

in Vrijheid of Hovestraat). Als een voertuig je

mentair ﬁetspad aanwezig is, aangeduid door de

daar tegemoet komt, moet je die laten kruisen.

gekende wegmarkeringen of door een verkeers-

Dit kan niet als je daar met twee naast mekaar

bord D7 (rond blauw bord met ﬁets). Dit weten

blijft ﬁetsen, daar moet je dus best even ach-

de meeste ﬁetsers wel, maar de verdere spelre-

ter elkaar gaan ﬁetsen. Uitwijken naar de stoep

gels worden nogal eens vergeten.

mag evenmin.

Het is namelijk zo dat wanneer je in de bebouwde
kom met twee naast elkaar ﬁetst op de rijbaan, je

Verkeersveiligheid, daar werken we met zijn

het tegemoetkomend verkeer niet mag hinderen.

allen aan!

Arendonk wil schitteren als Gezonde Gemeente

Op 6 mei 2014 ondertekenden het gemeente- en OCMW-bestuur van Arendonk het charter ‘Gezonde
Gemeente’ i.s.m. Logo Kempen vzw. Arendonk is de dertiende gemeente in de regio Kempen die dit
charter heeft ondertekend. Hiermee engageren we ons om de komende maanden werk te maken
van een gezonder beleid. Verschillende gezondheidsthema’s kunnen daarbij aan bod komen. Enkele
voorbeelden: gezonder eten, meer bewegen, stoppen met roken, geestelijk welbevinden, enz.
Via het project “Gezonde Gemeente” willen we iedereen regelmatig aanmoedigen om gezonde acties te ondernemen.

Meer info
dienst vrije tijd / sportdienst
014 40 90 91
www.gezondegemeente.be
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Week van de Opvoeding: Opvoeden in Beweging
Heel wat ouders en kinderen vonden op 21 mei
de weg naar WZC Sint-Isabella, waar in het kader van de week van de opvoeding een spelnamiddag werd georganiseerd. Initiatiefnemers
waren het animatieteam van het WZC en het
aanspreekpunt opvoedingsondersteuning. Het
thema van de week van de opvoeding was ‘Opvoeden in beweging’ en dat is zeker gelukt!
Zowel binnen als buiten in de tuin werd het een
gezellige drukte. Jong en oud amuseerden zich
kostelijk met het aangeboden materiaal: de kids
gingen uit de bol op de springkastelen of de
gekke ﬁetsjes, de bewoners van het WZC probeerden de duo-ﬁets uit, testten de aangepaste
ﬁt-o-meter of speelden een potje kubb met het
jonge geweld, en natuurlijk is er ook gevoetbald
met de papa’s en de vakes. Als ze na al dat spelen honger kregen, werd een lekker ijsje en een
gezonde fruitsaté aangeboden.

Een gezond gezin: dat wil iedere ouder wel!
Heb je vragen over gezondheid, moeilijk eetgedrag, vrije tijd, tv
en internet, roken, alcohol en cannabis?
Op de website www.gezondopvoeden.be vind je praktische tips
om je kind gezonde eet- en beweeggewoontes bij te brengen
en bewust te leren omgaan met tv-kijken, gamen, computeren …
Daarnaast biedt de website advies om roken, alcohol- en cannabisgebruik bespreekbaar te maken en te voorkomen.
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Nieuws uit het zwembad
Tijdens de zomervakantie loopt de Rebus-actie in het zwembad. Vul elke week een nieuwe
opdracht in en maak kans op een gratis abonnement of gratis zwembeurt.
Sluitingsdagen in de zomervakantie:
• maandag 21 juli
• van 15 augustus tot en met 31 augustus wegens de herstellingswerken van het peuterbad.
Zwembad Arendonk
014 67 89 34

De Talanderwandeling in Arendonk is genomineerd
als ‘Wandeling van het jaar’!
Je kan de wandelﬁche downloaden op www.wandelingvanhetjaar.be. Trek je wandelschoenen aan en
ontdek een ongerept stukje natuur in Arendonk!
Tot 15 augustus kan je online stemmen voor de Talanderwandeling. Eind augustus maakt Toerisme
Provincie Antwerpen bekend wie ‘Gevangen tussen grens en groen’ in Hoogstraten opvolgt als
wandeling van het jaar. Veel wandelplezier!

Talanderwandeling
In Domeinbos Hoge Vijvers in Arendonk laad je moeiteloos je batterijen weer op. Je geniet er van een deugddoende rust, weidse vergezichten en een heerlijke brok natuur.De geelgors fluit er vrolijk op
los en met een beetje geluk spot je een jagende boomvalk.
Een nachtje avontuurlijk kamperen op de bivakzone maakt de trip
compleet.

Zwart Ven
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Meer toeristische info op www.antwerpsekempen.be.
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BUITENSPEELDAG

SENIOREN OP WEG

Plaspunten
De Arendonkse seniorenraad zit niet stil. Eén
van de recentste projecten die zij in samenwer-

Een lijst van plaspunten vind je hieronder:

king met de gemeente en het Sociaal Huis realiseerden, is het bekendmaken van ‘plaspunten’.

• Oud-Arendonk

Begijnhof 18

meente Retie, die enkele jaren geleden het pro-

• ’t Swaans Hof

Broekstraat 46

ject op gang trok.

• PC Voorheide

De Brulen 8

• Angèle

De Daries 122

hoogdringendheid gratis naar het toilet kan

• TC De Lusthoven

De Lusthoven 14

gaan. Plaspunten zijn te herkennen aan de

• Talander

De Lusthoven 88

• Valkenhof

De Valken 11

stoeltoegankelijk is of niet.

• Bemdkaffee

Diepenbeemd 14

Plaspunten kunnen erg bevorderlijk zijn voor de

• Bierhoeve

Grens 39

• Geen ﬂauw idee

Hokken 64

plassen, kan een geruststelling zijn, waardoor

• Biljart

Hovestraat 31

mensen meer buiten kunnen komen. Niet alleen

• Den Heikant

Kloosterbaan 127

• Renova

Koeistraat 10

kinderen of mensen met een medisch probleem.

• ’t Paradijs

Moerenstraat 81

De gemeente zelf stelt zijn toiletten ter beschik-

• Bakeliet

Moerenstraat 89

• De Zwaluw

Schotelven 80

zien worden van de ‘plaspuntsticker’. De overige

• De Schutter

Schuttersstraat 31

plaspunten zijn gerealiseerd met behulp van de

• Tramhalt

Voorheide 20

• Den Assurance

Vrijheid 7

• De Ster

Vrijheid 18

• De Gouden Arend

Vrijheid 19

• ’t Gebouw

Vrijheid 36

• De Mèt

Vrijheid 38

• De Ville

Vrijheid 58

• De Voskens

Wampenberg 103

• Postelboershof

Wampenberg 135

• Bibliotheek

Deroissart 5

• WZC De Hoge Heide

De Lusthoven 55

• Zwembad

Van Eycklaan 7

• Gemeentehuis

Vrijheid 29

• OCMW Sociaal Huis

Vrijheid 100

Arendonk volgt hierbij het voorbeeld van de ge-

Plaspunten zijn openbare gebouwen of horecazaken waar je tijdens de openingsuren bij

‘plaspuntsticker’ die aan de ingang zal hangen.
Hierop wordt ook aangegeven of het toilet rol-

mobiliteit en de participatie van senioren. Weten
dat je ergens terecht kan als je dringend moet

senioren zullen hier de vruchten van kunnen
plukken, maar zeker ook gezinnen met jonge

king: het gemeentehuis, de bibliotheek, het sociaal huis en het zwembad zullen allemaal voor-

lokale (horeca)zaken. De seniorenraad is de lokale horeca erg dankbaar voor hun medewer-
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Dhr. en mevr. Vercaigne–Volckaerts
60 jaar getrouwd
Jozef Vercaigne °18.04.1932, Arendonk
Rosalia Volckaerts °11.05.1932, Arendonk
Gehuwd op 30 april 1954

Dhr. en mevr. Vandersmissen-Honshoven

Dhr. en mevr. Vosters–Pynaerts

50 jaar getrouwd

50 jaar getrouwd

Willy Vandersmissen °05.12.1942, Gorsem

Franciscus Vosters °13.06.1935, Ravels

Nelly Honshoven °04.01.1941, Neerlanden

Marie-Louise Pynaerts °15.07.1938, Arendonk

Gehuwd op 1 oktober 1963

Gehuwd op 30 april 1964

E-boeken in de bib
E-boeken lezen wint de laatste tijd aan populariteit

vraag het ouderwets gezellig aan de balie. Dan kan

dankzij de snelle verspreiding van tabletcomputers

je ineens je eerste gratis e-boekenkaart meenemen.

en smartphones. Vooral in de vakantieperiode is het
superhandig om enkel je tablet of smartphone vol eboeken mee op reis te nemen in plaats van die loodzware stapel papier.
De Arendonkse bibliotheek wil graag inspelen op die
trend door haar leden de mogelijkheid te bieden om
vanaf maandag 23 juni e-boeken te lenen. Met een
app en een e-boekenkaart die je voor 5 euro in de
bib kan kopen, kan je drie e-boeken lenen voor een
termijn van 4 weken. Onze lezers die met e-boekenuitleen willen beginnen, ontvangen de eerste e-boekenkaart gratis als welkomstgeschenk.
Binnen de muren van de bib kan je de collectie e-boeken trouwens gratis lezen op de tablets die hiervoor
ter beschikking zijn. Meer gedetailleerde informatie

Meer info

vind je op de website van de bib of kom eens langs en

Bibliotheek Arendonk
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Is het nu groen, geel, oranje of rood?
De brandgevaarlijke periode voor bos- en heidegebieden was dit voorjaar al een tijdje actief
in Arendonk. Bos- en heidegebieden kunnen erg
droog zijn, wat het risico op brand gevoelig verhoogt.
Het brandrisico in deze bos- en natuurgebieden

Hoog gevaar

wordt dagelijks berekend en gemeten aan de

Het is erg droog en brandgevaarlijk. Wees voorzichtig,

hand van de meteorologische toestand. Afhan-

rook niet in natuurgebieden en bossen. Laat kinderen

kelijk van het brandrisico zijn alarmeringsfases

niet zonder toezicht in het terrein.

afgesproken met de verschillende hulpdiensten:

Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam. Als er

groen, geel, oranje en rood. De geldende fase is

een brand uitbreekt, rukt de brandweer versterkt uit.

steeds raadpleegbaar op de gemeentelijke web-

Er wordt meer materieel en mankracht ingezet. De

site, via de natuurbrandthermometer. Die wordt

brandtorens worden overdag bemand.

dagelijks up-to-date gehouden.

Geen

kampvuren

toegelaten

(alle

afgeleverde

vergunningen worden opgeschort).
DE VERSCHILLENDE ALARMERINGSFASES

Weinig gevaar
Er is geen bijzonder risico op brand in natuur-

Extreem hoog gevaar

gebieden.

Het is extreem droog en brandgevaarlijk. Om

Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer uit

veiligheidsredenen wordt de toegang tot het ge-

op normale sterkte.

bied afgeraden.
Beheerders en brandweer zijn zeer waakzaam.
Als er een brand uitbreekt, rukt de brandweer
altijd uit met groot materieel. Er wordt extra
materieel en mankracht ingezet. De brandtorens
worden overdag bemand.
Geen kampvuren toegelaten (alle afgeleverde

Gevaar

vergunningen worden opgeschort).

De natuur- en bosgebieden beginnen droger te
worden waardoor het risico op brand groter wordt.
Beheerders en brandweer zijn extra waakzaam.

LIEVER GEEN OPEN VUUR
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Tijdens de fases oranje en rood is het raadzaam

Tijdens de alarmeringsfases oranje en rood rukt

geen open vuur te maken waar dan ook. Volgens

de brandweer ook onmiddellijk uit bij elke rook-

het veldwetboek mag je snoeihout en ander zui-

pluim die ze kunnen waarnemen. Van op afstand

ver tuinafval verbranden als je meer dan 100

is immers niet te zien of het om een gecontro-

meter van huizen, bossen, boomgaarden, hagen

leerd vuur gaat of niet. Dit verhoogt de werkdruk

en heide blijft. Maar tijdens de fases oranje en

enorm. Bovendien is het risico op uitbreiding van

rood wordt dat dus ten stelligste afgeraden.

de brand in deze periodes bijzonder hoog.

Groene stroom in cijfers
Het gemeentebestuur krijgt regelmatig vra-

De vraag die nu opborrelt is of al deze groene stroom

gen naar de productiecijfers van de zonnepa-

die in Arendonk wordt geproduceerd ook voldoende

nelen, windmolens en biogasinstallaties die in

is om het ganse elektriciteitsverbruik op ons grond-

Arendonk staan. De redactie van ‘2370’ ging op

gebied te dekken. Kortom, zijn we als het ware zelf-

zoek en kwam heel interessante cijfers te weten.

bedruipend?

De jaarcijfers hieronder zijn die van maart 2013
tot april 2014.

Het antwoord is neen, maar we zijn wel op de goede weg. De milieubarometer van 2013 leert ons dat

• De photofoltaïsche zonnepanelen op de daken

al de gezinnen van Arendonk vorig jaar in totaal

van woningen (= residentiële PV installaties

19 310 000 kWh elektriciteit verbruikten. Maar er zijn

met een vermogen < 10 kW) produceerden

ook bedrijven, winkels, openbare diensten, scholen …

2 863 806 kWh elektriciteit.

gevestigd in Arendonk. Die waren in 2013 goed voor

• De photofoltaïsche zonnepanelen op daken

een elektriciteitsverbruik van 67 710 000 kWh. Er

van ﬁrma’s, kantoren, landbouwbedrijven, (=

werd dus in totaal 87 020 000 kWh elektriciteit ver-

PV installaties met een vermogen > 10 kW)

teerd in Arendonk.

brachten 4 561 328 kWh elektriciteit op.
• De BIO-gasinstallaties WKK (WarmteKrachtKoppeling) in De Biezen en Watering leverden
31 354 512 kWh elektriciteit op.

NUTTIGE WEETJES

• De 6 windmolens langs de autostrade waren

• De opgewekte energie van de PV instal-

goed voor een opbrengst van 30 503 100 kWh.

laties en de 2 BIO WKK’s worden rechtstreeks geïnjecteerd in de elektriciteits-

Op jaarbasis werd er dus 69 282 746 kWh groene

netten in Arendonk.

elektriciteit geproduceerd in Arendonk. Rekening

• De geproduceerde energie van de wind-

houdend met een gemiddeld verbruik van 3 500

molens gaat naar het transformatoren-

kWh per jaar voor een doorsnee gezin (2 volwas-

station van ELIA in Ravels.

sen en 2 kinderen) is dat goed voor een elektriciteitsvoorziening voor ± 20 000 gezinnen.

In de kijker: Bouwmaatschappij De Noorderkempen
De grootste actieve maatschappij in Arendonk wat

verhuurt; eventuele persoonlijke zorgen worden door

betreft het ter beschikking stellen van sociale huur-

het OCMW georganiseerd. De huurprijs is voorname-

woningen is Bouwmaatschappij De Noorderkem-

lijk afhankelijk van het inkomen van de huurder.

pen. “Zelf spreken we liever over betaalbare wo-

Op zondag 14 september 2014, op Open Monumen-

ningen, omdat de term ‘sociale’ bij sommigen ten

tendag, zal in samenwerking met Toerisme Arendonk

onrechte een verkeerd imago oproept”, vertelt Di-

een gedeelte van dit project voor het publiek open-

recteur Jan Van Hoeymissen. “We zijn in de eerste

gesteld worden, zodat iedereen de gelegenheid krijgt

plaats bekend voor de wijken Flierenbos, De Hore-

om kennis te maken met dit initiatief. De werken

man en Hoogakkers. Maar er zijn van ons nog een

zullen dan nog niet afgerond zijn, maar het zal op dat

heel aantal woningen verspreid over de gemeente

moment al wel een concrete indruk geven van wat

(red. Wampenberg, de Daries, Schutterstraat, Wol-

het uiteindelijke resultaat zal zijn.

venstraat ...) en er worden nieuwe projecten gepland en uitgevoerd.”

Sint-Agnetendal

“De Noorderkempen doet al het mogelijke om de
kwaliteit van de woningen te laten primeren op de
kwantiteit”, vervolgt Van Hoeymissen. “Uiteraard
zijn onze mogelijkheden beperkt, omdat de ﬁnanciële middelen en de regelgeving ons streven soms
in toom houdt. Om zo veel mogelijk de juiste middelen in te kunnen zetten voor de juiste doelen,
werkt De Noorderkempen met een minimale personeelsbezetting, maar blijft toch haar doel - en
gelukkig blijkt dat ook uit de praktijk die de meeste van onze huurders dagdagelijks ondervinden goede woningen ter beschikking te stellen aan zeer
aanvaardbare huurprijzen voor personen en gezin-

De Noorderkempen is ook eigenaar van het Kloos-

nen die er het meeste behoefte aan hebben.”

tergebouw Sint-Agnetendal. Vorig jaar zijn vele honderden bezoekers het gebouw in zijn monumentale

Sint-Isabella

verval gaan bewonderen op de Open Monumen-

Iedere inwoner van Arendonk heeft waarschijnlijk

tendag. Het is een gigantische uitdaging voor de

de werken aan de vleugel van het WZC Sint-Isabella

bouwmaatschappij om hiervan kwaliteitsvolle wo-

opgemerkt. Bouwmaatschappij De Noorderkempen

ningen te maken. Zoals de plannen nu voorliggen,

bouwt er momenteel drie studio’s en twee noodka-

komen er vier nieuwe huurwoningen in de kloos-

mers voor zelfredzame zorgbehoevende personen.

tertuin. De oude gebouwen zullen in samenspraak

Mensen dus die toch met een zekere zelfstandigheid

met monumentenzorg ingericht worden tot 18

kunnen wonen, maar waarvoor enige hulp best in de

appartementen.

buurt is. Het betreft aangepaste appartementen en

pacht te gaan werken, is aanvaard door alle

studio’s met een link naar het WZC. De hulp is af-

betrokkenen. De juiste manier van toewijzen

hankelijk van de behoefte van iedere huurder indivi-

moet nog bepaald worden.

Het voorstel om hier met erf-

dueel.
Het betreft hier inderdaad ‘huurders’, want zoals qua-

Erfpacht is het recht om het volle genot te hebben

si alle woningen van De Noorderkempen, zullen deze

van een eigendom dat aan iemand anders toebe-

woongelegenheden verhuurd worden volgens de re-

hoort. Dit is een systeem waar De Noorderkem-

gels van de sociale huur, zij het in dit speciﬁek geval

pen een voortrekkersrol speelt in Vlaanderen en

voor de betrokken doelgroep. De Noorderkempen

waar ondertussen al behoorlijk wat ervaring is

opgedaan: 64 woningen in de Kolonie van Merks-

Er zal zeker een verplichting zijn om er zelf te

plas, 10 woningen in het klooster van Meer en dus

wonen!

binnenkort 18 appartementen in het klooster van

Het concreet ter beschikking stellen van de ap-

Arendonk. Het doel is dat geïnteresseerden een

partementen zal nog een vier à vijftal jaren zal

appartement in erfpacht nemen voor een lange

duren.

periode (de exacte periode moet voor dit project

neemt nu eenmaal veel tijd in beslag.

nog bepaald worden). De appartementen worden

tussen zal wel al begonnen worden aan de vier

‘casco’ opgeleverd en iedere erfpachtnemer werkt

nieuwbouwwoningen en zullen er enkele dringen-

af naar eigen mogelijkheden, smaak en middelen.

de instandhoudingswerken worden uitgevoerd.

Het restaureren van een monument
Onder-

Er worden zeker ook een aantal minimumwerken
opgelegd en er gelden een aantal strikte regels,
zodat de eigenheid van het historische gebouw
Meer info

bewaard blijft. De instapprijs is vooral afhankelijk

www.denoorderkempen.be

van de grootte van het appartement.

Verhoogde premie van Eandis voor gelijktijdig vervangen
van ramen en plaatsen van muurisolatie
De premies voor spouwmuur- of buitenmuurisolatie

len die geïsoleerd werden. Enkel de beglazing vervan-

en voor het vervangen van glas kan je apart of samen

gen is dus niet voldoende.

aanvragen. Vraag je deze premies gecombineerd aan,

De premie voor muurisolatie wijzigt niet.

dan verhoogt Eandis je premiebedrag voor het vervangen van glas. Het premiebedrag dat je dan krijgt

Meer info

voor het vervangen van je ramen is 4 keer hoger dan

dienst ruimtelijke ordening & milieu

de premie die je krijgt voor hoogrendementsglas als

www.eandis.be

aparte investering (zonder muurisolatie).
Bedrag spouwmuurisolatie of buitenmuurisolatie
Eandis geeft je een premie van 6 euro per m² voor
de isolatie van een bestaande spouw. Voor het plaatsen van isolatie aan de buitenzijde van een bestaande
buitenmuur ontvang je 15 euro per m².
Bedrag voor vervanging van enkel of dubbel glas

VOORWAARDEN

Eandis geeft je een premie van minimum 12 euro per

• De premie is enkel geldig voor bestaande

m² voor de vervanging van enkel glas. Voor het ver-

woningen, wooneenheden of woon-

vangen van dubbel glas ontvang je 15 euro per m².

gebouwen die zijn aangesloten op het
elektriciteitsnet van Eandis vóór

Bedrag

voor

gelijktijdige

investering

in

muurisolatie en raamvervanging
Bij gelijktijdige uitvoering geeft Eandis je een verhoogde premie van minimum 48 euro per m² met

1 januari 2006.
• De aanvraag is enkel geldig voor
eindfacturen vanaf 1 januari 2014.
• De aanvraagformulieren moeten worden

een maximum van 1 680 euro voor de vervanging

ingediend bij Eandis uiterlijk

van enkel glas. Voor het vervangen van dubbel glas

12 maanden na factuurdatum en

ontvang je 60 euro per m² met een maximum van

kunnen tot 6 maanden na de aanvraag

2 100 euro. Deze verhoogde premie geldt alleen als

worden uitbetaald.

alle ramen werden vervangen in de gevels of gevelde-
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30.11.13 Frans Slegers (1938)

Sylvano, zoon van Sylvester Klasen en Shirley van Horen
Oliver, zoon van Philippe Bossaert en Muriel Filliers
Lieke, dochter van Rudy Loodts en Evelien Craens
Rune, zoon van Steven Roovers en Nele Buyssens
Alessia, dochter van Davy Latorre en Patricia Theeuwen
Mila, dochter van Dennis Janssens en Sophie Dilen
Tyla Jayde, dochter van Graham Kennedy en Kerry-Lynne Grimshaw
Jitse en Frederieke, zoon en dochter van Jan Blockx en Ilse Van Gelder
Inte, dochter van Nik Wouters en Tinne Berrens
Nox, zoon van Ben Meyendonckx en Heleen Stevens
Mien, dochter van Kristof Van Gorp en Soﬁe Van Houdt
Lise, dochter van Bob Van Herck en Chloé Broeckx
Ruben, zoon van Wouter Ibens en Caroline De Proost
Charlotte, dochter van Tom de Bont en Heleen Castelyns
Liselore, dochter van Guy Boesmans en Soﬁe Beyens
Sem, zoon van Wim Witvrouwen en Ine Vervecken
Guiliano Mirillo, zoon van Gorden Dijksteel en Miriam Elmont
Lotte, dochter van Tom Meeus en Wendy Timmermans
Charlotte, dochter van Lander Keersmaekers en Hanne Cools
Lene, dochter van Kris Godschalk en Karen Rossie
Valentine, dochter van Patrick Segers en Mieke Van Beers
Louis, zoon van Pieter Raeves en Carolien Keersmaekers
Lisse, dochter van Cis Baeyens en Joke Meyendonckx
John, zoon van John Paridaans en Yvon Verhoeven
Thor, zoon van Jonas Wouters en Inne Dekort
Quinten, zoon van Vik Segers en Leen Segers
Amira Céline, dochter van Dean de Winter en Tong Sun
Marelie, dochter van Gandert Roosen en Marthe Knarren
Dante, zoon van Jeroen Nijs en Anouck Arduwie
Lex, zoon van Miel Van Rooij en Jackie Sweere
Lobke, dochter van Geert Vanherck en An Leysen
Nel, dochter van Kris Slegers en Sarah Verdonck
Guus, zoon van Jan Lavrysen en Annik Van Kerckhoven
Robin, zoon van Raf Versteynen en Griet Jacobs
Maria Ines, dochter van Pedro Sousa en Sandra Oliveira de Sousa
Reilley, zoon van Johan van ‘t Hoenderdaal en Diana Mulder
Floor, dochter van Jef Van Gauwbergen en Tanja Dickens
Maximillian, zoon van Tom Janssen en Shana Willems
Niel, zoon van Steven Bastiaensen en Griet Van Gorp
Billie, dochter van Tom Witvrouwen en Bo Frederickx
Daan, zoon van Kjell Olieslagers en Katleen Marien
Yara, dochter van Arne Reabel en Katrien Stoops
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Robby Roels (1988) en Anke Torfs (1991)
Wilio Van Herck (1991) en Wilma Verhoeven (1993)
Vincent Gaukema (1987) en Marjolein Vervecken (1989)
Wesley Van Zwol (1981) en Evy Daemen (1985)
Ronald Heuveling (1974) en Yvette Michelbrink (1987)
Bo Witvrouwen (1986) en Sophie Hendrickx (1990)
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Jos De Volder (1935)
Nelly Ruts (1925)
Jos Wouters (1938)
André Goris (1933)
Roger Renders (1943)
Maria Brouwers (1926)
Joop Vlot (1933)
Mathilde Bols (1926)
Virginie Raeymaekers (1941)
Maria Daniels (1930)
Emiel De Proost (1938)
Stance Jennissen (1931)
Mia Segerink (1921)
Maria Van Breda (1929)
Germaine Fabri (1929)
Maria De Proost (1923)
Gaby Spooren (1933)
André Gysen (1934)
Ludo Jacobs (1951)
Maria De Vocht (1926)
Josepha Wynen (1931)
Mieke Vermeulen (1953)
Suzanne Vermeulen (1936)
Bertha Timmermans (1926)
Willy Peeters (1942)
Wieza Segers (1927)
Adriana Martens (1919)
Angeline Van Gorp (1931)
Godelief Van Poppel (1937)
Louisa Maes (1932)

