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Corona: dienstverlening
Opgemaakt op 05/06/2020

Sinds 1 juli zitten we in fase 4 van de versoepelingen ikv de covid-19 maatregelen. Wat dit betekent voor de
dienstverlening op lokaal vlak lees je hier.

Info
van maandag tot vrijdag van 9 tot 16 uur:
03 870 16 11 (gemeentehuis) en
03 870 58 70 (sociaal huis / ocmw / senioren)
per mail: info@aartselaar.be en sociaalhuis@aartselaar.be

Scholen en Robbedoes
Gemeentelijke basisschool Cade ziet de leerlingen terug op 1 september.
Robbedoes is overgeschakeld op vakantiewerking

Dienstverlening vanaf 1 juli
Het is verplicht een mondmasker te dragen bij het betreden van een van
onze gebouwen.
Gemeentehuis: alle diensten werken op afspraak. Maak een afspraak via 03 870 16 11 (tussen 9 en 16
uur) of onthaal@aartselaar.be.
Huwelijken kunnen doorgaan, maar in beperkte kring. Spreek dit af met dienst burgerzaken op 03 870 16
11
Een aantal attesten zoals samenstelling gezin, bewijs van woonst, ... kan je online aanvragen via het nieuw
digitaal loket.
Sociaal Huis/OCMW: alle diensten werken op afspraak.
Maak een afspraak via 03 870 58 70, of mail naar sociaalhuis@aartselaar.be
Cultuur, vrijetijd en recreatie:
Bibliotheek: De bib opende terug als uitleenbib met aangepaste openingsuren. Lees hier alles over
onze aangepaste werking. De bib blijft tijdelijk ook materialen aan huis leveren via de bakfietstoer.
CC 't Aambeeld/Cultuurdienst:
Het cultureel seizoen is voorbij. CC 't Aambeeld blijft gesloten tot 1 september. Ondertussen wordt er
volop gerenoveerd.
De Cultuurdienst werkt op afspraak tot de zomersluiting 13/7 - 16/8: 03 877 28 75 cultuur@aartselaar.be.

Na de zomersluiting heeft de cultuurdienst opnieuw normale openingsuren.
Achter de schermen wordt er volop gesleuteld aan een programmatie die binnen de opgelegde
maatregelen past en veilig is voor medewerkers en bezoekers. Meer daarover binnenkort op
www.cultureelcentrumaartselaar.be
Sporthallen: gesloten
Normaal mogen de sporthallen vanaf 8 juni terug worden opengesteld. Momenteel beschikt de
gemeente nog niet over de richtlijnen die hiermee gepaard gaan, namelijk het Ministerieel Besluit. Dat
moet ons vertellen onder welke voorwaarden er mag geopend worden. Op basis daarvan moeten we
een risicoanalyse maken en in samenspraak met de verschillende sporttakken, draaiboeken opmaken
zodat er door onze preventieadviseur een vrijgave is van gebouw en procedure naar verantwoord
sporten.
Vorige week bekeek de sportdienst met heel wat verenigingen de mogelijkheid om indoorsporten,
outdoor te laten doorgaan, tot grote erkentenis van de clubs.
Aangezien de veiligheidsraad nog altijd e voorkeur heeft voor het buitensporten (binnen indien het niet
anders kan en met voldoende ventilatie), niet alle binnensporten mogen, wij merken dat de maand juni
eigenlijk een minimale bezetting is (indoorseizoen is gedaan), de kleedkamers en toiletten nog niet ter
beschikking worden gesteld, wij een grote kost hebben om de paar uur per week te handhaven, werd
er beslist om voor 14 dagen de sporthallen niet meer open te stellen (jaarlijkse sluiting op 1 juli).
Wij hopen op jullie begrip en zien samen met jullie uit naar het nieuwe seizoen vanaf 1 augustus 2020.
Zwembad: heropening op 7 juli. Lees alles op www.aartselaar.be/zwembad-heropent-reservaties
Buitenterreinen sportcentrum: open mits reservatie bij sportdienst. We willen zoveel mogelijk
verenigingen de kans geven hiervan gebruik te maken, dus we houden alles nauwgezet bij in een
overzicht.
Reserveren doe je bij de sportdienst, 03 870 50 30, sport@aartselaar.be
Sportkampen: zie https://www.aartselaar.be/gemeentelijke-sportkampen
Jeugddienst: werkt op afspraak. Een afspraak maken kan via 03 870 50 34 en sport@aartselaar.be
Wijkspeeltuinen: zijn opnieuw open.
Hou je dan wel aan volgende regels:
- De speeltuigen zijn enkel toegankelijk voor kinderen t.e.m. 12 jaar. Bij voorkeur begeleid door een
volwassene.
- Respecteer de social distancing en hou 1,5 meter afstand van elkaar.
- Spelen er nog andere kinderen buiten? Blijf dan als begeleider zeker op afstand.
- Te veel kinderen op de speeltuin? Wacht even op een afstand of kom een andere keer terug.
Park Solhof: is open. Hou ook hier afstand van anderen. Groepsactiviteiten zijn toegelaten tot 10
personen.
Sportkampen / Grabbelpas / Speelpleinwerking: https://www.aartselaar.be/vakantieactiviteiten
Zomerwerking Robbedoes: de zomerwerking gaat door.
Sportreeksen na de paasvakantie: nieuwe lessenreeksen aquafitness, hydrobic, conditiegym,
seniorengym en badminton gaan niet door. Hopelijk kan alles hervat worden in september.
EnergieK Loket: alleen bereikbaar via energie@igean.be
Technisch centrum: gewone dienstverlening / werkzaamheden
Markt: gaat terug door op vrijdag, mits de nodige maatregelen
Senioren:
Seniorenmeldpunt voor al je vragen: 03 870 58 76
Babbellijn 0800 92 629: voor wie nood heeft aan een babbeltje.
Politie: de lokale politie werkt op afspraak. Meer info op www.politiehekla.be
De aanvraag voor een parkeerverbod doe je per mail via aartselaar@politiehekla.be.
Recyclagepark: is open. Meer info lees je hier
Opgelet: je mag tot 2x per gezin per week naar het recyclagepark
volg de updates in Recycle app en op www.igean.be/corona.
Afvalophaling (incl. grofvuil en snoeiafval): verloopt volgens de normale planning
De Lijn: Het dragen van een mondmasker is wel verplicht voor alle reizigers ouder dan 12

jaar. www.delijn.be
NMBS: Het dragen van een mondmasker is wel verplicht voor alle reizigers ouder dan 12 jaar.
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