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OPENINGSUREN
STADHUIS • Markt 14
CULTUUR- en SPORTDIENST • Sportlaan
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Dinsdag:
gesloten
Woensdag
8.00 - 12.00 u., 13.00 - 17.00 u.
Donderdag:
8.00 - 12.00 u.
Vrijdag:
8.00 - 12.00 u.
JEUGD- EN WELZIJNSDIENST • Diestersteenweg 42
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Dinsdag:
gesloten
Woensdag
8.00 - 12.00 u., 13.00 - 17.00 u.
Donderdag:
gesloten
Vrijdag:
8.00 - 12.00 u.
LCC De Klapstoel • Diestersteenweg 42
Maandag
10.00 - 12.00 u., 12.30 - 19.00 u.
Dinsdag
10.00 - 12.00 u., 12.30 - 16.00 u.
Woensdag
10.00 - 12.00 u., 12.30 - 17.00 u.
Donderdag
10.00 - 12.00 u., 12.30 - 16.00 u.
Vrijdag
9.00 - 13.00 u.
POLITIE • Sportlaan 2a
Maandag:
op afspraak: 13.00 - 19.00 u.
Woensdag:
op afspraak: 13.00 - 17.00 u.
Donderdag, vrijdag:
op afspraak: 8.00 - 12.00 u.
CONTAINERPARK
Dinsdag en vrijdag:
9.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
Zaterdag:
9.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
OCMW, Halen Sportlaan, 2b
Maandag:
17.00 - 19.00 u.
Dinsdag, donderdag, vrijdag:
9.00 - 12.00 u.
BIBLIOTHEEK • Sportlaan 4a
Maandag:
15.00 - 18.00 u.
Woensdag:
13.00 - 20.00 u.
Vrijdag:
15.00 - 18.00 u.
Zaterdag:
9.00 - 13.00 u.
Zondag:
10.00 - 12.00 u.
DCO • Diestersteenweg 40
Maaandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 8.00 - 12.00 u.

TELEFOONNUMMERS
Gemeentehuis:
Wijkkantoor Politie Halen:
Containerpark:
OCMW:
Sporthal Halen:
Sporthal Zelem:
Gemeenschapscentrum:
Jeugd- en welzijnsdienst
Bibliotheek:
Gemeentelijke Basisschool Zelem:
Kinderdorp Halen:
Kinderdorp Zelem
Kinderdorp Loksbergen:
DCO:

Fax

Fax

013 61 81 20
013 61 81 21
011 93 89 80
013 44 46 69
013 46 03 70
013 46 03 79
013 35 08 34
013 44 22 22
013 35 08 30
013 46 03 78
013 35 08 32
013 44 33 63
013 46 13 95
013 44 46 62
013 46 10 17
013 46 25 22

E-MAIL ADRESSEN
burgemeester@halen.be
algemeen.directeur@halen.be
bevolking@halen.be
financien@halen.be
technische.dienst@halen.be
duurzaamheidsambtenaar@halen.be
ruimtelijke.ordening@halen.be
milieudienst@halen.be
jeugddienst@halen.be
personeelsdienst@halen.be
rijbewijzen@halen.be
middenstand@halen.be
sportdienst@halen.be
cultuurdienst@halen.be
info@halen.be
welzijnsdienst@halen.be
bibliotheek@halen.be
onthaal@ocmwhalen.be
derietbron@halen.be
communicatie@halen.be
dienstencentrum@halen.be
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www.halen.be

SLUITINGSDAGEN
JANUARI-APRIL 2020
• Maandag 13 april:

Paasmaandag

VOORWOORD

Beste inwoner
Bij het begin van dit nieuwe jaar wil ik jou een fantastisch 2020 toewensen, met
vooral een goede gezondheid voor jou en je naaste omgeving. Daarnaast wens ik je
ook geluk in al wat je onderneemt, zowel op persoonlijk als op professioneel vlak.
Ik wil zeker ook onze talrijke verenigingen een voorspoedig jaar wensen met een
succesvolle werking, veel nieuwe leden en heel veel doorzettingsvermogen en
creativiteit voor de vele vrijwilligers.
Ook onze ondernemers, klein en groot, wil ik alle succes toewensen bij het verder
ontwikkelen van hun bedrijf.
Bij het begin van een nieuw jaar past het ook dat we even terugblikken op het voorbije jaar.
Er is afgelopen jaar veel werk geleverd door zowel personeel als mandatarissen voor
de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025. Het is een strategisch en financieel
plan waaraan we de komende 6 jaar allen samen zullen verder werken. Deze plannen
werden ook aan de gemeentelijke adviesraden voorgelegd en positief geadviseerd.
Op 16 december werden de meerjarenplannen voor zowel stad, OCMW als AGB
goedgekeurd door de gemeenteraad.
Verder in dit nummer vind je hierover meer informatie en alle details vind je op onze
website.
Ik wil dan ook alle personeelsleden en mandatarissen die dit mogelijk maakten oprecht danken voor de inspanningen die hiervoor het afgelopen jaar geleverd werden.
Vanzelfsprekend zullen we ons ook in 2020 met hetzelfde enthousiasme inzetten
om onze beleidsdoelstellingen mogelijk te maken. Met een positieve gedrevenheid
zorgen wij, samen met het personeel, het verenigingsleven en de ondernemers voor
een warme, ondernemende en verdraagzame samenleving.
Zo maken we allen SAMEN Halen nog aangenamer om te wonen, te leven, te werken,
te ontspannen en te ondernemen.

Jouw burgemeester
Erik Van Roelen
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ZITTING VAN 16 DECEMBER

BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTE- EN OCMWRAAD
ZITTING VAN 7 OKTOBER

GEMEENTERAAD
• Kennisgeving van de stand van zaken schoolgebouw Panoven
• Gewijzigde samenstelling van de Projectvereniging ‘Regionaal
Landschap Lage Kempen’ en het meerjarenbeleidsplan en
-begroting van Intergemeentelijke Onroerend Erfgoeddienst
Lage Kempen 2021-2026 - beslissing
• Politie Limburg Regio hoofdstad - principiële toestemming
ANPR-camera’s politiezone
• Aanvraag tot deelname als adviserend lid van de vervoersregioraad Leuven door de afgevaardigde schepen in de
vervoersregioraad Limburg
• Samenstelling Gecoro
• Rapportering organisatiebeheersingssyteem
• Borgstelling voor Tennisclub De Zwaluw Halen
• vaststelling wijzigingen buurtwegen 45 en 3, vestigen
erfdienstbaarheid, inlijven lot bij het openbaar domein

OCMW
• Maaltijdbedeling : goedkeuring lastvoorwaarden en uit te
nodigen firma's
• Rapportering organisatiebeheersingssyteem

GEMEENTERAAD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

ZITTING VAN 4 NOVEMBER

•

GEMEENTERAAD

•

• Participatiereglement stad HALEN
• Hulpverleningszone Zuid-West Limburg
Bepaling van de gemeentelijke dotatie voor het jaar 2020.
• Projectvereniging wijk-werk West Limburg – verlenging
projectvereniging en statuten
• Pensioenverzekeringsovereenkomst nr. 437
1ste pijler - aanpassing contract
• FLUVIUS OV-buitengewone Algemene vergadering,
10 december 2019 - besluit m.b.t. de goedkeuring van de
agenda en de vaststelling van het mandaat
• AV osm Schulensmeer op 5/12/2019 - agenda en mandaat
• Reglement betreffende de belasting voor het inzamelen en
verwerken van huishoudelijke afvalstoffen• Gemeentelijke basisschool - Professionaliseringsplan
(nascholingsplan) 2019-2020
• Gemeentelijke basisschool - pedagogisch project schoolreglement - infobrochure
• Scholengemeenschap 'De Puzzel' - vacante betrekkingen voor
vaste benoeming - beslissing oproep.

OCMW
• Participatiereglement OCMW Halen
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•

Bepaling factor Prijssubsidie AGB
Budgetwijziging 1 en aanpassing MJP AGB Halen 2019
Meerjarenplan AGB 2020-2025
Budgetwijziging 1 en aanpassing MJP Stad Halen 2019
Meerjarenplan 2020-2025 deel stad
Meerjarenplan 2020-2025 deel OCMW
Gemeentelijk aandeel op de personenbelasting van de staat
2020 -2024
Gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing aanslagjaar 2020-2024
Wonen West Limburg
voorstel aanpassing reglement leegstand
Wonen West Limburg
voorstel aanpassing reglement 2de verblijven
Wonen West Limburg
voorstel reglement verwaarlozing van woningen
Wonen West Limburg
voorstel reglement belasten van onbewoonbare woningen
Voorgenomen verkoop industriegebouw Stadsbeemd 1025
Nieuwe beheersovereenkomst tussen stad en AGB
AV limburg.net - agenda en in te nemen standpunten op de
algemene vergadering van Limburg.net dd. 19 december
2019
AV van de dv. Cipal van 12 december 2019 – ontwerpbesluit
over het mandaat van de gemeenteraad - hoogdringende
beslissing van het CBS op 2/12/2019. - bekrachtiging
Principiële toestemming voor het gebruik van bodycams,
dashcams en dronecams door de politie
Voorlopige vaststelling wijzigingen buurtweg nr 39
(afschaffing, verlegging, vaststellen rooilijnen)
Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op
gemeentelijk openbaar domein-periode 2020-2021-2022
Vaste benoeming van de heer Kristof Van Pottelbergh
tot financieel directeur van de stad Halen met ingang van
1/1/2020

OCMW
• Maaltijdbedeling 20-22 /Lot 1 en LOT 2 - toewijzing van de
opdracht
• AV van de dv. Cipal van 12 december 2019 – ontwerpbesluit
over het mandaat van de RVMW – hoogdringende beslissing
van het V.B. dd. 2/12/2019 – bekrachtiging
• Samenwerkingsovereenkomst ICAN limburg ism Arktos en
Emino

STAD HALEN STELT AMBITIEUS MEERJARENPLAN VOOR!
De gemeenteraad van Halen boog zich op maandag
16 december over de meerjarenplanning 2020-2025.
Volgens de opgemaakte missie en visie van de stad werden
aan de hand van een interne en externe omgevingsanalyse de
strategische doelstellingen voor de komende 6 jaar vastgelegd.
Alle adviesraden werden hieromtrent bevraagd en gaven
een positief advies, met weliswaar hier en daar enkele goede
suggesties of opmerkingen.
Het resultaat is een ambitieus meerjarenplan.
Enkele accenten lopen als een rode draad doorheen de
beleidsnota en dit meerjarenplan.
De dienstverlening aan de burger staat op de eerste plaats en
moet behouden blijven en waar mogelijk nog verbeteren.
Het verenigingsleven is een belangrijke hoeksteen voor onze

samenleving en moet gewaardeerd en financieel ondersteund
blijven en voor allen op dezelfde manier.
De aandacht voor kansengroepen is essentieel in het beleid.
Hierin vinden we de bouw van de zorgcampus terug, met zowel
aandacht voor opvang van kinderen, hulpbehoevenden als
senioren. Ook de herlokalisatie van lokaal dienstencentrum past
in dit kader.
Ook de zwakke weggebruiker wordt niet uit het oog verloren.
Enkele bestaande fietspaden worden gerenoveerd en de
dorpscentra worden verder aangepakt met aandacht voor de
zwakke weggebruiker.
De scholen, zowel de gemeentelijke als de vrije scholen, krijgen
de nodige aandacht en worden uitgebreid met bijkomend
extra mogelijkheden voor de lokale verenigingen buiten de
schooluren.

BOUW VAN DE ZORGCAMPUS

VOOR 24.5 MILJOEN INVESTERINGEN ZONDER BELASTINGVERHOGING!
In totaal zijn er voor 24,5 miljoen aan investeringen voorzien de komende 6 jaar.
Hiervan wordt 8,3 miljoen gedragen door Aquafin en Fluvius voor de rioleringsprojecten.
De stad verwerft bijkomend 8 miljoen aan inkomsten door
bijkomende subsidies (o.a. Vlaanderen, de provincie Limburg,
de sociale woningbouw, erosie en erfgoed) voor 5,4 miljoen
en door de verkoop van gronden voor 2,4 miljoen euro.
De resterende 8,2 miljoen wordt ten laste van de
meerjarenplanning genomen. Hiervan komt 2,2 miljoen uit de
overschotten van de voorbije jaren en voor de overblijvende
6 miljoen zal een lening aangegaan worden.
Op deze manier kunnen we naast het uitvoeren van de
opgenoemde investeringen ook de schuldenlast verder
afbouwen met maar liefst 25%.
De belastingen worden niet verhoogd.
De grootste investeringen zijn:
•
•
•
•
•
•
•

Uitbreiding gemeentelijke basisschool Op Dreef
Herlokalisatie Vrije Basisschool ’t Oogappeltje
Herinrichting Markt
Jaarlijks onderhoud buurtwegen
Werken in kader van het Streefbeeld Halen Centrum
Herinrichting Dorpsstraat
Herinrichting Lindestraat

•
•

Vernieuwen fietspaden Mosstraat en Ertsenrijkstraat
Bouw zorgcampus en integratie OCMW-diensten in
stadhuis
• Herlokalisatie van het Lokaal Dienstencentrum
• Renovatie sporthal De Koekoek en Buurthuis
Dankzij al deze maatregelen kunnen we onze stad de
komende jaren de financiële draagkracht geven om ons
sociaal beleid verder te zetten, rekening houdend met de
kansengroepen binnen onze gemeenschap en kunnen we
allen samen de grote uitdagingen aan.
Ze geven ons de mogelijkheid om verder te werken om
de leefbaarheid in elke deelgemeente te verhogen en de
groei van onze stad verder op te vangen, indien mogelijk
met maximale overheidstoelagen. Het stadsbestuur zal
alle mogelijke inspanningen doen om Halen verder te
moderniseren, opnieuw in te richten, te vernieuwen, uit te
breiden, en nog aangenamer te maken om te wonen.
Het volledige meerjarenplan vind je op www.halen.be.
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MILIEU EN OMGEVING

STAD HALEN
VORST- EN
SNEEUWBESTRIJDING
2020

Straat.net 2020:
GROTE ZWERFVUIL OPRUIMING
IN ONZE GEMEENTE
Doe mee op 20, 21, 22 maart
én 25 april!

Bij voorkomende vorst worden twee strooirondes
uitgevoerd. Bij sneeuwval kunnen deze wegen voorafgaandelijk aan het strooien sneeuwvrij gemaakt worden met
de sneeuwschep.
Eerste strooironde vorstbestrijding buurtwegen
Tweede strooironde vorstbestrijding buurtwegen
Staatsbaan - beheer door AWV- West-Limburg

Genoeg van al dat zwerfvuil ? Ook in 2020 trekken we
er weer massaal op uit om samen onze leefomgeving te
bevrijden van al dat zwervend vuil. We willen deze editie
nog meer scholen en verenigingen warm maken om
de handen uit de mouwen te steken voor een propere
buurt.

Fietspaden worden mee gestrooid met de wegenis.
In geval van sneeuwval worden de fietspaden bijkomend
sneeuwvrij gemaakt met een sneeuwschep of borstelwagen.
Sneeuwruimen fietspaden
Pas gerenoveerd wegdek (geen strooizout)

Wil jij samen met jouw klas of vereniging meehelpen
om van je eigen buurt een aangenamere omgeving te
maken of om een plastic soep in de oceanen te
voorkomen én er nog wat aan verdienen ook?
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VORST- EN SNEEUWBESTRIJDING 2019 - 2020
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Pas gerenoveerd wegdek (geen strooizout)
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Fietspaden worden mee gestrooid met de wegenis. In geval van sneeuwval
worden de fietspaden bijkomend sneeuwvrij gemaakt met een
sneeuwschep of borstelwagen.
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Staatsbaan - beheer door AWV- West-Limburg

Yves Reynders - 0495 20 25 21
Dominic Vandermeulen - 0496 23 57 76
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Tweede strooironde vorstbestrijding buurtwegen
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Bij voorkomende vorst worden twee strooirondes uitgevoerd. Bij
sneeuwval kunnen deze wegen voorafgaandelijke aan het strooien
sneeuwvrij gemaakt worden met de sneeuwschep.
Eerste strooironde vorstbestrijding buurtwegen

Na de inschrijving krijg je bepaalde straten toegewezen.
Op de opruimdag zelf kan iedereen beschikken over het
nodige opruimmateriaal: vuilzakken, handschoenen, ….
Limburg.net betaalt voor elke opgeruimde kilometer
15 euro.

sst

Ottenb
ergstra
at

e
He

ks
oe
Br

Neem dan deel aan de grote Straat.net zwerfvuil
opruimactie op 20, 21 en 22 maart in Loksbergen en
Zelem. In Halen verplaatsen we de opruimdag naar
25 april omwille van de carnaval.
Inschrijven kan tot 26 februari 2020 bij de milieudienst
via het mailadres zjef.vaes@halen.be.

Contactpersonen: Yves Reynders - 0495 20 25 21
Dominic Vandermeulen - 0496 23 57 76
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DE BORDEAUX HUISVUILZAK
WORDT GRIJS
Vanaf dit jaar introduceert Limburg.net een nieuwe huisvuilzak. De nieuwe zak heeft een grijze kleur en een wavetopsluiting. De nuttige inhoud van de zakken blijft even groot,
maar ze moeten wel anders gesloten worden en de kleur is
grijs.

Misschien heb je nog een rol bordeaux zakken met oude
sluiting? Deze mag je blijven vullen en buitenzetten voor
ophaling. Gebruik wel eerst je bordeaux zakken vooraleer
je de grijze huisvuilzakken vult.
Je quotum huisvuilzakken 2020
Elk gezin dat op 1 januari 2020 gedomicilieerd is in Halen
betaalt een afvalbelasting aan Limburg.net voor de inzameling en de verwerking van het afval. In dat bedrag zit een
hoeveelheid huisvuilzakken vervat die je kan afhalen in een
van de verschillende afhaalpunten. Het aantal hangt af van
de gezinstoestand op 1 januari 2020.
Waar kan je je quotum huisvuilzakken 2020 afhalen?
Je kan van 10 februari tot en met 31 december 2020 je
huisvuilzakken afhalen in het stadhuis van Halen en in de
deelnemende winkels (zie website Limburg.net).
De huisvuilzakkenbedeling zal doorgaan
op 10, 11 en 12 februari 2020, respectievelijk in
• het stadhuis van Halen
• sportcentrum de Kambergen Zelem
• het domein de Panoven in Loksbergen

ALLERLEI
WOONINFOPUNT KRIJGT
NIEUWE IMPULS
Onder de naam ‘Wonen in WestLimburg’ smeedde Halen opnieuw
een samenwerkingsverband met de
grensgemeenten Herk-de-Stad en
Lummen, Vlaanderen en provincie
Limburg. Deze intergemeentelijke
organisatie heeft de opdracht om
de woonkwaliteit in de regio verder te optimaliseren en
zowel inwoners als professionelen bij te staan met al hun
woonvragen. Door de krachten te bundelen kan het team van
Wonen in West-Limburg de meest efficiënte dienstverlening
aanbieden ten dienste van alle inwoners, de lokale besturen en
in het bijzonder voor diegenen die het op de woningmarkt het
moeilijkst hebben.
Ben je verhuurder, huurder of eigenaar? Wil je energie sparen,
van energieleverancier veranderen, plan je renovaties of ben je
op zoek naar een goedkope (energie)lening? Kamp je met een
probleem rond veiligheid, gezondheid of kwaliteit van je (huur)
woning? Wil je je woning aanpassen aan veranderende behoeften? Onze adviseur van het wooninfopunt staat reeds jaar
en dag paraat om je verder te helpen met al je vragen rond
wonen, verbouwen, subsidies en premies. Elk advies is gratis,
vrijblijvend – en geheel onafhankelijk. Om je zo goed mogelijk
te helpen vragen we wel een afspraak te maken. Zo kan onze
woonadviseur zich grondig verdiepen in je specifieke vraag en
bieden we iedereen een antwoord op maat.
Wonen in West-Limburg pakt daarnaast kwaliteitsproblemen
en leegstand aan, ondersteunt het overleg tussen diverse
woonactoren, en adviseert de lokale besturen bij het nemen
van beleidsinitiatieven rond wonen. Op die manier houdt
Wonen in West-Limburg de vinger aan de pols en vormt het
samenwerkingsverband het centrale aansprekingspunt voor
alles wat te maken heeft met het thema wonen.
Heb jij ook een woonvraag? Aarzel dan niet om ons te
contacteren via info@woneninwestlimburg.be.
Volg ons ook op
Wonen West Limburg
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Openingsuren Wooninfopunt WWL – Sportlaan 2A
maandag van 14.00 u. tot 19.00 u.
en woensdag van 13.30 u. tot 16.00 u. of op afspraak
Contactgegevens: 013 46 03 77 of info@woneninwestlimburg.be

WIJKWERKEN WEST-LIMBURG
Wijkwerken is een dienstverlenende intergemeentelijke organisatie en biedt voornamelijk
ondersteuning aan privépersonen, gemeenten, ocmw’s, verenigingen, VZW’s, scholen, landen tuinbouwbedrijven.
Benieuwd naar wat we voor jou kunnen doen? Je vindt het allemaal terug op onze website
www.vdab.be/wijk-werken of neem contact op met onze bemiddelaar in HALEN
Anne Gybels op 0470 55 76 43 of anne.gybels@vdab.be.
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OCMW

WELZIJN
Niet vergeten!

1 MAART IS HET
COMPLIMENTENDAG
Een complimentje geven of krijgen doet deugd!

BEN JE NOG OP ZOEK
NAAR ZINVOL EN TOF
VRIJWILLIGERSWERK?
Misschien is vrijwilliger worden
bij onze
Minder Mobielen Centrale
dan iets voor jou!

Naast het krijgen van een goed gevoel, kan een
compliment ervoor zorgen dat je als vrienden, familie
of collega’s dichter bij elkaar komt. Reden genoeg om
complimentjes uit te delen tijdens de complimentendag
op 1 maart!
Jezelf oké vinden is niet altijd zo vanzelfsprekend.
Toch is het belangrijk om je fit in je hoofd te voelen.
De website www.fitinjehoofd.be inspireert via tien stappen
om positiever in het leven te staan en te werken aan
mentale veerkracht. Laat nu net het geven van
complimenten één van de tips zijn!
En ook jij wordt hier beter van!
Want wist je dat het uitdelen van complimentjes ook
jouw veerkracht versterkt? Bovendien is het besmettelijk.
Wie positiviteit uitstraalt, krijgt ook meer erkenning en
waardering terug.

Interesse?
Alle info vind je op www.halen.be
of contacteer het OCMW op 013 46 15 17.

Waar wacht je
nog op?
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V.U. Twinsporten, Diestersteenweg 42, 3545 Halen

ci
e
p
S
for

www.twinsporten.be
info@twinsporten.be

Na het overdonderende succes van de vorige jaren,
slaan De DrugLijn en Stichting tegen Kanker de
handen weer in elkaar voor een nieuwe ‘Tournée
Minérale’. De campagne roept alle Belgen op om
in februari, voor het eerst of opnieuw, een maand
‘nee’ te zeggen tegen alcohol.
Organisaties, bedrijven, verenigingen, sportclubs,
horeca-zaken … kunnen hun werknemers, klanten,
leden en partners uitdagen om samen mee te doen
met de Tournée.
Wie een team aanmaakt, kan een gratis toolbox
aanvragen op materiaal.tourneeminerale.be.

MINÉRALE BARS EN RESTO’S MAKEN
VAN FEBRUARI EEN FEEST
Ook de horecasector springt op de kar.
Een aantal bars en restaurants zorgt voor een
aantrekkelijk alcoholvrij aanbod, en organiseert
allerlei Tournée Minérale-initiatieven.
Bars en restaurants die een toolbox bestellen,
verschijnen automatisch op de interactieve kaart
op de website.
Zo weten de deelnemers waar ze in februari
alcoholvrij op hun wenken bediend kunnen
worden.
Voor velen maakt alcohol deel uit van de routine.
Toch zijn hieraan heel wat risico’s verbonden.
Alcohol heeft invloed op bijna alle organen en
hangt samen met ongeveer 200 verschillende
aandoeningen.

013/46 03 78
Ploegen van max. 5 personen
25 euro / ploeg
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar TWINSPORTEN.
NIEUW!!!

Er is een prijs voorzien voor de beste Halense vereniging.

Schrijf je dus in en drink
een maand geen alcohol .
Zo geef je je lichaam de
tijd om te recupereren van
je
gebruikelijke alcoholcon
sumptie.
Ga de uitdaging aan.
Je zal zien: je hebt geen
alcohol nodig om je te am

useren.

Meer info en inschrijven

op www.tourneemineral

e.be.
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WELZIJN
JEUGD
HALEN HEEFT EEN NIEUWE KINDERGEMEENTERAAD
Na een hele maand campagne voeren, stonden er op 7 en 8 november de verkiezingen voor de kindergemeenteraad op de
agenda. Alle leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar van de scholen van Halen, Loksbergen en Zelem mochten hun stem
uitbrengen.
De kinderraadsleden uit het vijfde leerjaar zetelen automatisch een tweede jaar in de kindergemeenteraad, er was dus een
strijd voor de 9 vrije plaatsen. Uiteindelijk werden dit 2 leerlingen uit Loksbergen, 3 uit Zelem en 4 uit Halen.
Installatie kindergemeenteraad
Op maandag 25 november was het dan zover. De nieuwe raadsleden mochten een eerste keer vergaderen. Het belangrijkste
agendapunt was ongetwijfeld de verkiezing van de nieuwe kinderburgemeester en de schepenen.
Liam Ruytinx kreeg het meeste voorkeursstemmen en is dus onze nieuwe kinderburgemeester. Hij zal samen met schepen van
sport en speelterreinen Xeno Kerckhoven, schepen van jeugd Kayhan Gürsoy, schepen van jeugdcultuur Jade Porters, schepen
van feestelijkheden Nicolai Vanluyten, schepen van onderwijs Sid Geskens en schepen van media Rube Reeskens een jaar lang
de kindergemeenteraad leiden! De stad is fier op deze geëngageerde jonge Halenaars die bruisen van de ideeën!
Op het einde van deze eerste kindergemeenteraad volgde de officiële aanstelling door burgemeester Erik Van
Roelen en de leden van het schepencollege. Daarna konden de verkozenen samen met hun ouders, vrienden, familie en leerkrachten klinken op een vruchtbaar jaar.
Samenstelling van de kindergemeenteraad 2019-2020:
•

Basisschool Halen:
Elize Vandijck, Kayhan Gürsoy, Liam Ruytinx, Rube Reeskens, Jade Porters, Xeno Kerckhoven en Jens Leys

•

Basisschool Loksbergen:
Mathias Roosen, Amber Geeraerts, Yelena Lemmens, Xant Vaes, Nicolai Vanluyten en Nora Zwinnen

•

Basisschool Zelem:
Lili Vanlommel, Fenne Steenaerts, Sterre Hoebrekx, Jirre Lieten, Nora Vanderijn, Sid Geskens, Matthias Vanhaeren en
Aliano Baeten
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Speelpleinwerking
Tijdens de paasvakantie zijn er op 14, 16 en
17 april tussen 10.00 en 17.00 uur
weer 3 DAGEN speelpleinwerking.

OPROEP JOBSTUDENTEN
• Technische dienst

Een toffe leidingsploeg biedt jullie boeiende activiteiten
aan en dit voor alle kinderen tussen 4 en 14 jaar.
Kom dus zeker naar sporthal de Kambergen en laat je
onderdompelen in een wereld vol spel en fun!
Voor al deze activiteiten mag je een speelpleinwerkingspas gebruiken! Meer info volgt nog.
Je kan hiervoor ook contact opnemen met de jeugddienst op jeugddienst@halen.be of 013 46 03 78.

VAKANTIEBROCHURE 2020

Zoals ieder jaar kunnen er ook in
2020 tijdens de ZOMERVAKANTIE
8 jobstudenten komen helpen op
de stedelijke technische dienst.
Steek jij graag de handen uit de
mouwen, werk je graag in de
buitenlucht en ben je geboren in
het jaar 2003? Dan kom jij in aanmerking om twee
weken mee te werken. Je kan je kandidaat stellen door
een brief sturen naar de personeelsdienst,
Markt 14, 3545 Halen of personeelsdienst@halen.be.
Schrijf in deze brief je geboortedatum, je contactgegevens en uiteraard waarom je hier graag wil komen
werken.

• Buitenschoolse kinderopvang
Begin februari verspreiden we onze brochure
‘Vakantieaanbod 2020’ in de lagere scholen.
Deze brochures zijn ook te verkrijgen bij afdeling vrije
tijd en de bib in GC De Rietbron, de sporthallen of op het
stadhuis en op onze website.
Hierin vind je het volledige vakantieaanbod, niet alleen
voor kleuters maar ook voor de lagere schoolkinderen.

De buitenschoolse opvang zoekt voor tijdens de PAASVAKANTIE ÉN DE ZOMERVAKANTIE enthousiaste,
creatieve en sportieve speelvogels die verantwoordelijkheid kunnen nemen voor een groep.
Voor meer informatie en voorwaarden kan je terecht
bij de coördinator van de buitenschoolse kinderopvang:
Betty Vandevenne. Je kan haar bereiken op het nummer
0496 65 35 33 of via betty.vandevenne@halen.be
Solliciteren kan door je cv + brief te sturen naar de
personeelsdienst stad Halen, Markt 14 - 3545 Halen
of via mail naar personeelsdienst@halen.be
en dit voor 1 maart.

BOEKJESKAMP KLEUTERS
krokusvakantie
Wat?

Elke dag worden de kleuters
ondergedompeld in een ander
prentenboek. We lezen samen in de 		
snoezelhoek en doen daarna allerlei leuke
activiteiten: knutselen, spelletjes,
wetenschappelijke proefjes, toneel
en muziek.

Wanneer?

24 – 28 februari 2020

Waar?

Domein Panoven in Loksbergen

Wie?

Kleuters van 3 – 5 jaar

Meer info?

Afdeling Vrije Tijd 013/35.08.30

Inschrijven?

reservaties@halen.be
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SPORTMAN II @ GC De Rietbron
14 maart 2020 om 20.00 u.

CULTUUR
WELZIJN

ZATERDAG 25 EN ZONDAG 26 APRIL
“DE NACHT”
20 in 2020.
Zoveel jaar bestaat
het jaarlijkse feest
van de cultureelerfgoedsector al.
Met ‘De Nacht’
als leidraad en
bindmiddel slaan
we speciaal voor
deze editie een
mooie brug tussen
zaterdag en zondag, tussen 25 en
26 april 2020.

In SPORTMAN II gaat Ruben Van
Gucht op jacht naar legendarische
uitspraken in de sportgeschiedenis.
Grappige, beklijvende, historische
en inspirerende uitspraken. Aan de
hand van legendarische oneliners
vertelt hij het verhaal achter de
quote, het verhaal van de persoon
die ze uitsprak, het verhaal van wat
de gevolgen ervan waren en vooral
hoe die woorden een rol spelen in het leven van Ruben
Van Gucht.
Opnieuw geflankeerd door troubabroers Mathieu &
Guillaume. Wie de eerste tournee van SPORTMAN
bijwoonde, weet dat het een verrassende avond wordt.
SPORTMAN II is opnieuw een inkijk in het leven van
Ruben Van Gucht, maar vooral een trip down memory
lane, langsheen grote kampioenen met grote verhalen
en kleine kampioenen met kleine anekdotes.
Tickets te bestellen via cultuurdienst@halen.be
of 013 35 08 30
Voorverkoop:

€15, met cultuurcheque: €10

Kassa:

€17 (enkel cash)

Bij “De nacht” hoort natuurlijk ook verbeelding, verhalen,
licht en donker, sprookjes….

CULTUURCHEQUES

‘Huis van Mem’ zet zijn deuren open en neemt je op
zaterdagavond 25/4 en zondag 26/4 mee doorheen zijn
geschiedenis met allerlei activiteiten die tot de verbeelding
spreken.

Vergeet niet om je cultuurcheques voor 2020 op te halen bij
de cultuurdienst.
Iedere meerderjarige inwoner heeft jaarlijks recht op
2 cheques ter waarde van 5 euro,
m.a.w. 10 euro per persoon per kalenderjaar.
De intergemeentelijke cultuurcheques zijn geldig voor
bepaalde gemeentelijke cultuuractiviteiten in de 5 deelnemende gemeenten Halen, Herk-de-Stad, Lummen,
Nieuwerkerken en Geetbets. Activiteiten, georganiseerd
door verenigingen of commerciële activiteiten, komen niet
in aanmerking. Je mag maximum 1 cheque per persoon
per activiteit gebruiken.

Beoefen jij een ambacht, en wil je dit graag tijdens
erfgoeddag tonen, neem dan even contact op via
cultuurdienst@halen.be.
Meer info zal je zeker de komende maanden vinden
op onze
facebookpagina, de Halen App en Uit in Halen.
Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps
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2020

>>
SUBSIDIES AAN
CULTURELE VERENIGINGEN
SUBSIDIEJAAR 2019

Het subsidiebedrag wordt toegekend op basis van de reguliere
werking van de vereniging en de activiteiten in het voorbije
werkjaar, dat loopt van 1 januari tot en met 31 december.
Het wordt verdeeld op basis van een puntenstelsel. De waarde
van een punt wordt bepaald door het totale bedrag van de
subsidies te delen door het totale aantal behaalde punten van
alle culturele verenigingen samen. De uitkomst van deze deling
is de waarde van één punt. Iedere culturele vereniging krijgt
een subsidie toegekend ter waarde van het aantal punten dat
zij behaalde.

NIEUW GEBRUIKSREGLEMENT
VOOR DE CULTURELE ZALEN
VANAF 1 FEBRUARI 2020
Het bestaande reglement werd vereenvoudigd, tarieven
en gebruikscategorieën werden aangepast en de
gebruiksmodaliteiten verduidelijkt.
Wil je hier graag meer over weten?
Neem dan een kijkje op de website www.halen.be,
ga naar vrije tijd/ evenementenloket/ verhuur zalen.
Hier kan je ook de nieuwe tarieven voor bestelling van
dranken in de culturele zalen van Halen terugvinden.
De aanvragen voor de stedelijke vrijetijdszalen gebeuren
via mail reservaties@halen.be en vanaf het najaar via een
specifiek reservatieprogramma.
Jullie kunnen steeds terecht bij de afdeling vrije tijd voor
extra informatie over dit reglement tijdens de kantooruren op 013/350830 (Kaat Vincken, zaalcoördinator).
We helpen jullie graag verder!

Het volledige cultuuraanbod op

‘Uit in Vlaanderen' is een ideaal online platform waar je als
vereniging al je activiteiten kan promoten naar een groot
publiek in heel Vlaanderen.
Vergeet dus als Halense vereniging zeker niet om je activiteiten op ‘Uit in Halen’ te zetten.
Wanneer activiteiten hierop staan verschijnen ze immers
ook automatisch op de Stad app bij ‘Evenementen’, op de
website van onze stad en worden ze ook opgenomen in het
infoblad Halen.
Als je als vereniging een account hebt op de Stad app kan je
zelf ook nieuwsberichten aanmaken op de app om je evenementen te promoten. Laat deze kans op extra promotie dus
zeker niet liggen!

NAAM VERENIGING

Totaal
punten

185
120
Café Kolektiv
315
CV Ridders van de Kromme Elleboog
385
Crealok
250
De Butterflies
215
De Kerstvrienden Zelk
200
De Pastorie vzw
545
De Rutvrienden
290
Vrienden van het Sint-Jansbergklooster van Zeelhem vzw 365
Ertsenrijk Feest
490
Georges Das
120
Geschied- en heemkundige kring 'Sint-Jansdal' Zelem
440
Gezinsbond Halen-Loksbergen
75
Gezinsbond Zelem
155
Halense Zusterstadvrienden
405
Imkervereniging Halen & Omstreken (I.H.O.)
285
Karestraat Gedichtenstraat
120
KVLV Zelk
155
Kon. Verbond der Veteranen van Koning Leopold III
175
Koninklijke Fanfare In Vriendschap en Vrede Loksbergen 565
Koninklijke Fanfare St Lambertus Zelem
855
Koninklijke Harmonie De Koorgalmen
830
K.N.S.B. Halen
175
K.N.S.B. Zelem
325
Koninklijke Sint-Sebastiaansgilde
70
K.W.B. Halen
95
Kunstkring Halen
470
Loksbergen Leeft
425
Maltmen vzw
180
Markant Halen
185
Museum De Reinvoart
500
Museum Slag der Zilveren Helmen
500
Oudercomité Op Dreef Zelem
215
Ouderraad De Regenboog Vrije Basisschool Loksbergen 395
Ouderraad Ti Ta Tovenaar Vrije Basisschool Halen 395
Parochieraad Loksbergen
65
Parochieraad Halen
65
Parochieraad Zelem
0
Parochieteam Zelk
380
Reuzengilde Halen
225
Toneelkring De Ware Vrienden Loksbergen
365
Toneelkring Het Halens Volkstoneel
365
Velpense Kermisvrienden
415
Visplatinéeke vzw
585
Vrij en Vrouw Halen
310
Zangkoor 'August Cuppenskoor'
145
Zangkoor Gaudete Halen
135
Zelem Zomert
645

Bokkenberg
Café Cuvée

TOTAAL

Totaal
in euro

€ 134,15
€ 87,01
€ 228,41
€ 279,17
€ 181,28
€ 155,90
€ 145,02
€ 395,19
€ 210,28
€ 264,67
€ 355,31
€ 87,01
€ 319,05
€ 54,38
€ 112,39
€ 293,67
€ 206,66
€ 87,01
€ 112,39
€ 126,90
€ 409,69
€ 619,97
€ 601,85
€ 126,90
€ 235,66
€ 50,76
€ 68,89
€ 340,80
€ 308,17
€ 130,52
€ 134,15
€ 362,56
€ 362,56
€ 155,90
€ 286,42
€ 286,42
€ 47,13
€ 47,13
€ 0,00
€ 275,54
€ 163,15
€ 264,67
€ 264,67
€ 300,92
€ 424,19
€ 224,79
€ 105,14
€ 97,89
€ 467,70

15170 € 11000,00
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IMPULSSUBSIDIE (WERKING 2018-2019)

SPORT
SUBSIDIES AAN SPORTVERENIGINGEN
BELEIDSSUBSIDIES (WERKING 2018 – 2019)

NAAM VERENIGING

TOTAAL EURO

Aikido Sangen Zelem

€ 287,96

Atletiekclub DCLA Halen

€ 863,88

BBC Lions Kambergen Zelem

€ 502,95

BC Shuttle Halen

€ 606,94

Halense Turnkring

€ 1 673,77

Judoclub Zelem

€ 1 053,88

KFCMD Halen

€ 1 187,84

NAAM VERENIGING

TOTAAL EURO

Aikido Sangen Zelem

€ 179,14

Roba’s Dancefactory

€ 593,92

Atletiekclub DCLA halen

€ 737,44

Taekwondoschool Zelem

€ 835,93

BBC Lions Kambergen Zelem

€ 342,07

Tennis- En Padelclub De Zwaluw Halen

€ 710,93

BC Shuttle Halen

€ 517,76

Tennis- En Padelclub Zelem

Blue Birds Bowling

€ 25,18

Curvebowl- en petanqueclub Halen

€ 40,68

Gezinssportfederatie afd. Zelem

€ 70,89

Halense turnkring

€ 886,91

Judoclub Zelem

€ 450,93

KFC Eendracht Zelem

€ 283,96

KFCMD Halen

€ 820,12

KFC Verbroedering Loksbergen

€ 115,20

Kon. Sint-Hubertus Halen

€ 94,80

Petanqueclub De Kambergen Zelem

€ 29,06

Petanqueclub De Panoven Loksbergen

€ 109,64

Roba's Dancefactory

€ 723,19

Taekwondoschool Zelem

€ 364,24

Tafeltennisclub ’t Zilveren Palet
Tennis- en Padelclub De Zwaluw Halen
Tennis- en Padelclub Zelem

€ 29,06
€ 593,16
€ 1 147,35

Turnclub Heren Zelem

€ 70,89

Turnen 50+ Vriendenkring

€ 74,77

Velpense Wandelaars

€ 79,97

Vissersclub ’t Panoveke Loksbergen

€ 29,06

Vriendenkring Seniorenzwemmen

€ 29,06

WTC Het Zilveren Wiel Halen
WTC Vogelzang Zelk

€ 126,07
€ 29,06

G-SPORT SUBSIDIES (WERKING 2018 – 2019)
NAAM VERENIGING

TOTAAL EURO

KFCMD HALEN

€ 1388,40

ROBA’S DANCEFACTORY

€ 1388,40

PETANQUECLUB DE PANOVEN LOKSBERGEN
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€ 100

€ 1 681,79

SPORTERSBELEVENMEER-AWARD
In 2019 behaalde onze stad opnieuw de
“Sportersbelevenmeer-award”.
In totaal kregen 27 Limburgse gemeenten,
van de 44, deze award.
Om deze award te verdienen, werd een aantal criteria
opgelegd door Sport Vlaanderen.
Promoot jouw sportbeleving (individueel of in groepsverband) op sociale media met de hashtag

#sportersbelevenmeer #Halen

SCHAATSEN IN LOMMEL
Op vrijdag 27 december stond onze jaarlijkse schaatsactiviteit voor jongeren tussen 7 en 16 jaar op het programma.

Facebook “f ” Logo

De volledige fotoreeks vind je op de

CMYK / .eps

Facebook “f ” Logo

CMYK / .eps

facebookpagina ‘Sportdienst Halen’.

SKI OF SNOWBOARD IN SNOWVALLEY PEER
Op 3 januari reden we met 40 jongeren tussen 10 en 16 jaar naar Snowvalley in Peer.
Nieuw dit jaar was dat we 2 uren vrij skiën konden of snowboarden.
Er werd ook initiatieles onder professionele begeleiding voorzien voor de jongeren die nog nooit op skilatten
of op een snowboard stonden. Plezier verzekerd!
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SPORTKAMPIOENENHULDE SEIZOEN 2018-2019
De bijzondere trofeeën werden uitgereikt tijdens de Algemene Vergadering op 12 november 2019
door de Raad van Bestuur Sportraad.
- Beloftevolle Jongere:
Koninklijke Schuttersvereniging Sint-Hubertus Halen: Kelcy Daniels
- Sportploeg van het jaar:
Tennis- & Padelclub Zelem: Padelploeg P500
- Sportman van het jaar:
Dylan Teuns (Bahrain Merida)
- Trofee der Sportverdienste:
Paul Magdelijns (WTC Het Zilveren Wiel Halen)
- Sportpluimen:
o
Benni Claeskens & Rita Hermans (KV Loksbergen)
o
José Magdelijns (Duivenbond De Toekomst Halen)
o
Johan Pieraerts (Wielertoeristenclub Vogelzang Zelk)
Wie is kampioen?
Iedereen die een sportieve titel behaalde in het seizoen 2018-2019
(gewestelijk tot internationaal, zowel als individu of als ploeg).
Eigen clubkampioenen kwamen niet in aanmerking.

EEN LIJST VAN DE KAMPIOENEN SEIZOEN 2018 – 2019:
KAMPIOENENPLOEGEN JEUGD
• TENNIS- & PADELCLUB ZELEM
Meisjes 11 4 I – Vicekampioen van Limburg (tennis)
Beyens Stien, Moermans Lisa, Reynders Janne, Wouters Jolien
KAMPIOENENPLOEGEN VOLWASSENEN
• TENNIS- & PADELCLUB ZELEM
Dames 25 1A (tennis)
Alen Jolien, Bosmans Kim, Daniels Sofie, Hermans Katrien, Jané Maria, Lintermans Jolien, Schraepen Inge,
Theys Katrien, Vaes Caroline, Vilters Vanessa
Heren 35 4D (tennis)
Bartholomevis Chris, Carmen Steven, Geerts Davy, Hillen Eric, Nelis Dirk, Reeskens Peter, Theunis Luc, Tutak Davy
Heren 65 3 - Kampioen van Limburg (tennis)
Daniels Herman, De Wit Hendrik, Poel Jean, Poel Willy,
Roosen Georges, Vandijck Etienne, Vannerum Francis
Heren P500 – Kampioen van België najaar 2018 (padel)
Fabre Stef, Gilissen Piet, Reynders Simo, Vandevenne Jens,
Persoons Drie

>>

uit het HBVL
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INDIVIDUELE KAMPIOENEN
• TAEKWONDO KEUMGANG DIEST (inwoner Halen)
Fenne Steenaerts:
- Categorie: miniemen -27kg
- Nationaal:
		 • 1e plaats Open Challenge Cup Kyorugi (Tongeren)
		 • 1e plaats Genk Open Kyorugi
		 • 1e plaats Open ILYO Kyorugi (Aarschot)
Vincent Crijns:
- Categorie: miniemen -37kg
- Nationaal:
		 • 1e plaats Genk Open Kyorugi
• KONINKLIJKE METROPOLIS DANSSPORT CLUB MERSKEM (inwoner Halen)
Wim Van Daele en Chris Leys:
- Belgisch Kampioen Ballroom Masterclass 60+, Standard discipline
• KONINKLIJKE SCHUTTERSVERENIGING SINT-HUBERTUS HALEN
Kelcy Daniels:
- Nationale prins te Lommel met Karabijn punt 22 – categorie tot 21 jaar
- Beste schutter gewest Diest
- Beste schutter liggende + staande wip
- Prinses gewest Diest
• ATLETIEKCLUB DCLA HALEN
Ivo Vandermaesen:
- 1e plaats Provinciaal Kampioenschamp 10000m Heren +55
Lena Hombroux:
- 1e plaats Provinciaal kampioenschap, discipline 60m pupillen dames
Ewoud Parmentier:
- 1e plaats Belgisch Kampioenschap 4 x 1500m junioren heren
Sigrid Vanden Bempt:
- 1e plaats Vlaams Kampioenschap veldlopen senioren Dames +35
- 1e plaats Limburgs Cross Criterium senioren Dames
Davy Segers:
- 1e plaats Vlaams Kampioenschap veldlopen Masters Heren +40
- 1e plaats Belgisch Kampioenschap indoor 1500m Masters Heren +40
- 1e plaats Provinciaal Kampioenschap indoor 1500m Masters Heren +40
- 1e plaats Limburgs Cross Criterium Masters -50
Jan Breugelmans:
- 1e plaats Provinciaal Kampioenschap, discipline hockeybalwerpen, pupillen heren
• TAEKWONDOSCHOOL ZELEM
Vincent Bollen:
- Provinciaal kampioen poomse, individueel U9 heren C
Clarice Bollen:
- Provinciaal kampioen poomse, individueel U11 dames D
- Belgisch kampioen poomse, individueel U11 dames C
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Roxanne Bollen:
- Provinciaal kampioen poomse, individueel U14 dames C
- 1e plaats internationaal Open Nederlandse Hanmadang, individueel U14 dames C
- Belgisch kampioen poomse, individueel U14 dames C
Joris Bollen:
- Belgisch kampioen Hanmadang teamloop gekleurde gordels
- 1e plaats Internationaal kampioenschap Eschweiler, individueel U50 heren
Michel Angillis:
- Belgisch kampioen poomse, individueel U50 heren B
Liam Porters:
- Belgisch kampioen poomse, individueel U14 heren C
- Belgisch kampioen Hanmadang teamloop gekleurde gordels jeugd
		
		
		

Wim Porters:
- 1e plaats internationaal Open Nederlandse Hanmadang, individueel U50 heren
- Belgisch kampioen poomse, individueel U50 heren C
- Belgisch kampioen Hanmadang teamloop gekleurde gordels-

		
		

Anna Maddalena:
- Belgisch kampioen Hanmadang , teamloop gekleurde gordels jeugd
• DUIVENBOND DE TOEKOMST HALEN

		 Roger Vanmeert & Koen Vanmeert:
		 - 1e plaats gewestelijk: Momignies oude duiven - Soissons oude duiven - Soissons jaarse duiven 			 Momignies oude duiven (29/04) - Momignies oude duiven (06/07)
		
		

Richard Severijns & Luc Severijns:
- 1e plaats provinciaal Bourges oude duiven

		
		

Rudi Serre:
- 1e plaats provinciaal Vierzon oude duiven

		 Sabrina Brugmans:
		 - 1e plaats provinciaal: Argenton I oude duiven - Bourges II jonge duiven - Sens jaarse duiven - Sens oude duiven
		 - 1e plaats gewestelijk: Sourdun oude duiven - Sourdun jaarse duiven - Sens oude duiven - Sens jaarse duiven
		 Soissons oude duiven - Soissons jaarse duiven - Sourdun jonge duiven - Soissons oude duiven (03/08)
		 Soissons oude duiven (24/08) - Soissons jaarse duiven - Sens oude duiven - Sens jaarse duiven
		
		

Mondelaers – Sas - Laremans:
- 1e plaats gewestelijk Mettet oude duiven
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POLITIE
GEZOCHT: gemachtigd opzichters!
De provincie Limburg organiseert dit jaar voor de 10de keer een opleiding gemachtigd opzichter.
Al 4.000 Limburgers volgden deze opleiding.
Voor wie?
Iedereen vanaf 18 jaar met een beetje vrije tijd en een
vrijwillige inzet voor de verkeersveiligheid
Waarom?
Gemachtigd opzichters zijn een onmisbare waarde in de
dagelijkse mobiliteit van personen die zich te voet verplaatsen. Je helpt de verkeersveiligheid verbeteren door
groepen kinderen, scholieren, ouderen en personen met
een handicap veilig te laten oversteken.
De opleiding?
De unieke opleiding is een mooie samenwerking tussen
het provinciebestuur, de lokale politie en de Limburgse
gemeenten en steden. De opleiding bestaat uit een
theoretisch en een praktisch gedeelte, georganiseerd op
verschillende locaties in Limburg.

Als je de korte, tweedelige opleiding hebt gevolgd, krijg
je van de burgemeester de machtiging en de verantwoordelijkheid om als gemachtigd opzichter op te
treden.
Je krijgt van het provinciebestuur ook een volledige
uitrusting cadeau. Zo kan je meteen aan de slag.
De opleiding én de uitrusting zijn volledig gratis.
Inschrijven?
Kan t.e.m. 2 februari!

Surf snel naar www.limburg.be/gemachtigdopzichter
voor meer info én het inschrijfformulier.

Meer info?
Mobiliteit en
Neem contact op met de dienst
cie Limburg,
Routenetwerken van de provin
tel. 011 23 83 40.
via mobiliteit@limburg.be of

fotograaf Hans Put
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Aangifte doen bij de politie?
Maak eerst een afspraak!

➨ Sinds 1 januari 2020 is het mogelijk om ook in het
politiekantoor aan de Sportlaan een afspraak te
maken om een niet-dringende klacht in te dienen.
Feiten die je hier kan aangeven zijn bijvoorbeeld het
verlies of de diefstal van je identiteitskaart of rijbewijs,
oplichting en vandalisme. Het grote voordeel van een
afspraak is dat je dan ook onmiddellijk wordt verder
geholpen door de politie en je niet nodeloos moet
wachten.
• Via de website www.politielrh.be of via de gratis
app van de politiezone (Politie LRH) kan je heel snel
en eenvoudig een afspraak inplannen.

• Heb je geen toegang tot het internet of ben je niet zo
handig met de pc?
Dan kan je ook telefonisch een afspraak maken via
het nummer 011 93 89 80.
• Tijdens de openingsuren van het wijkkantoor kan
je nog steeds vrij binnenspringen om informatie te
vragen of om iets te melden. Ook telefonisch blijft
het kantoor bereikbaar.
Op de website www.politielrh.be vind je het
telefoonnummer en de openingsuren van het
wijkkantoor terug.Je kan er ook heel gemakkelijk
het persoonlijk gsm-nummer van je wijkinspecteur
opzoeken.

➨ Heb je dringend politiehulp nodig?

Bel dan naar het noodnummer 101.
Dan sturen wij onmiddellijk een politieploeg ter plaatse.
In het hoofkantoor van de politiezone in Hasselt kan
je voor dringende, niet uit te stellen klachten,
24 op 24 uur terecht.

BEL
101
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SAMENWERKEN TEGEN

DRUGSCRIMINALITEIT

Hoe meld je een verdachte activiteit of een
vermoedelijk drugsafval? Denk je drugsafval gezien
te hebben tijdens je wandeling in het bos? Is er plots
’s nachts activiteit in het leegstaande huis verderop in de
straat? Vermoed je dat het om drugsafval of een drugslabo gaat, blijf dan op een veilige afstand.
Vaak bestaat het afval immers uit toxische, brandbare
en bijtende chemicaliën. Verwittig bij acuut gevaar de
hulpdiensten. Contacteer in andere gevallen het Anoniem
drugsmeldpunt Limburg. Ga zeker niet zelf op onderzoek
uit.
Wat is het Anoniem drugsmeldpunt Limburg?
Het meldpunt is een gratis nummer. Op 0800 208 77 krijg
je een automatisch bericht te horen en kun je anoniem een
bericht inspreken. De gegevens van de oproep worden dus
niet geregistreerd, maar je kan uiteraard je naam en telefoonnummer inspreken, als je graag wordt gecontacteerd
om bijkomende informatie te geven.
Signalen die wijzen op een drugslabo of -afval
• Vaten, bidons en tonnen nabij panden of op
ongebruikelijke plaatsen
• Geuroverlast
• Sterke chemische geur
• Een bruine brij/olie
- Verkleurd water
		 (beekjes, kanalen, met een olieachtige schijn)
- Vervuilde ondergrond
• Witte dampen (rondom het pand)
• Bestel- of aanhangwagens op ongebruikelijke uren
en plaatsen
- Dikwijls zonder of met buitenlandse nummerplaat
- Afgelegen gebieden of bosgebieden
- Soms uitgebrand
• Ramen van de woning of opslagplaats zijn
dichtgemaakt
- MDF-platen
- Neergelaten rolluiken
- Gesloten gordijnen
• Extra verluchtingspijpen in het dak
• Onduidelijk of pand bewoond is of niet,
zeker wanneer recent verkocht of verhuurd
• Nachtelijke bedrijvigheid rondom pand
- Verdachte auto’s, busjes, bestel- of
		aanhangwagens
- Verdachte personen
- Verdachte handelingen
• Verkleurde en/of afgestorven planten in (eigen) tuin

WORD VRIJWILLIGER BIJ POLITIE LRH!
De politie Limburg Regio Hoofdstad wil, in het kader van burgerparticipatie, haar inwoners meer betrekken bij haar
werking en beleid. Daarom gaat de politiezone in de toekomst nog meer beroep doen op vrijwilligers.
Heb je extra vrije tijd en wil jij je engageren om samen met de politie voor een veilige en leefbare politiezone te zorgen?
Stel je dan kandidaat als vrijwilliger bij politie LRH!
Op dit moment is de politiezone op zoek naar verschillende vrijwilligers voor volgende functies:
•
•
•
•

Fietsgraveerder
Verkeersmedewerker
Diefstalpreventieadviseur
Overlastmedewerker

Op de website www.politielrh.be vind je meer
informatie over de verschillende functies en over
de voorwaarden waaraan je als vrijwilliger moet
voldoen.
Voor alle functies moet je eerst een
gespecialiseerde opleiding volgen.
Alle vrijwilligers krijgen een kostenvergoeding.
Zegt een job al vrijwilliger bij de politie je wel iets?

Kom dan op donderdag 19 maart of op donderdag 2 april om 19.00 u.
naar onze infosessie in het politiehuis in Hasselt.
Meer informatie en inschrijven via vrijwilligers@politielrh.be.

Laat je niet vangen!
Dagelijks worden mensen slachtoffer van phishing of poging tot phishing. Men probeert via allerlei manieren te hengelen
naar je persoonlijke informatie en bankcodes.
MERK JIJ VERDACHTE E-MAILS, LINKS OF WEBSITES OP?
• Meld dit dan aan het Centrum voor Cybersecurity
België via verdacht@safeonweb.be.
Heb je toch centjes of belangrijke gegevens
overgemaakt?
• Verzamel dan zoveel mogelijk gegevens (naam en firma
van de oplichter, telefoonnummer, taal/accent,
handelingen en gebruikte programma's op de
computer, eventuele overgemaakte persoonlijke
gegevens, prijs en betalingsmethode, ...)
en doe aangifte bij de politie.
• Je kan best ook contact opnemen met de bank of het
bedrijf waarvan de berichtgeving zogezegd afkomstig is
om dit te controleren of hen te informeren dat er foute
berichtgeving in hun naam verstuurd wordt.
• Bovendien kan iedereen terecht op het meldpunt voor
oplichting/bedrog/fraude > https://meldpunt.belgie.
be/meldpunt/
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BURGERLIJKE STAND

GEBOORTES
22/10
04/11
08/11
08/11
08/11
17/11
17/11
21/11
21/11
23/11

Sky Stiers, Halen
Sten Breugelmans, Loksbergen
Vic Schepers, Halen
Zarah Peetermans, Loksbergen
Cilou Frederickx, Loksbergen
Vince Verbeeck, Halen
Lander Swinnen, Halen
Ferro Mertens, Zelem
Felix Put, Zelem
Juliette Sneyers, Halen

26/11
26/11
27/11
06/12
19/12
24/12
25/12
26/12
29/12

Felinne Gerits, Zelem
Casey De Vos, Zelem
Ismaïl Mohammad, Halen
Janne Nickmans, Halen
Mathis Rouabhi, Zelk
Zinya Valvekens, Zelem
George Willems, Halen
Aaron Stockmans, Loksbergen
Kobe Bijnens, Halen

HUWELIJKEN
26/10
14/12
14/12
20/12

Jonas Schils en Cynthia Jonckers , Halen
Wim Martin en Jaimy Van den Wyngaert, Loksbergen
Maarten Cleenders en Marianne Van den Ende, Zelem
Kevin Rogiers en Hannelore Convents, Zelem

GOUDEN BRUILOFTEN

DIAMANTEN BRUILOFTEN

04/10
21/11
21/11
12/12
19/12

15/10
24/10

Cyrille Rubens en Christina Reynders, Zelem
Raymond Grauls en Georgette Colemont, Halen
Jan Vandenbroeck en José Guldentops, Halen
Emiel Goossens en Jacintha Keldermans, Halen
Louis Knaepen en Simone Devroye, Loksbergen
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Lodewijk Symons en José Jacobs, Zelem
Andreas Veulemans en Arlette Mullens,
Loksbergen

OVERLIJDENS
06/10

Richard Lavrijs, Zelem

18/11

Emma Dehert, Zelem

10/10

Vital Clemens, Halen

19/11

Maria Hermans, Halen

11/10

Louisa Minten, Zelem

21/11

Joanna Clemens, Loksbergen

12/10

Julia Bastijns, Zelem

25/11

Julia Jacobs, Halen

12/10

Germaine Piccard, Zelem

26/11

Gasparina Ceulemans, Zelem

18/10

Emma Vanonckelen, Zelem

02/12

Elisabeth Marcelis, Halen

21/10

André Preuveneers, Halen

04/12

Robert Vanderstukken, Zelk

23/10

Jean Vanonckelen, Loksbergen

15/12

Leonard Busselen, Halen

24/10

Lily Nijns, Halen

20/12

Jozef Saenen, Zelem

29/10

Margaretha Brems, Zelem

23/12

Romain De Bruyn, Halen

30/10

Oscar Vandermeulen, Halen

23/12

Romain Nollet, Loksbergen

10/11

Alphonsina Vandevoort, Zelem

25/12

Margot Evraerts, Halen

11/11

Maurice Vanhaeren, Zelem

30/12

Theo Pollaris, Halen

13/11

Ernest Fets, Loksbergen

17/11

Ferdinand Brughmans, Loksbergen
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ACTIVITEITEN
1 ,2, 6, 7, 8 feb
6 feb
7 feb
8 feb
9 feb
14 feb
15 feb
15 feb
16 feb
18 feb
19 feb
20 feb
21 feb
23 feb
24 tem 28 feb
28 feb
28 + 29 feb + 01 mrt
29 feb
29 feb + 01 mrt
1 mrt
5 mrt
6 mrt
7 mrt
14 mrt
14 mrt
15 mrt
17 mrt
18 mrt
19 mrt
27 mrt
29 mrt
29 mrt
3 apr
3 apr
4 apr
6 tem 10 apr
6 tem 10 apr
14 tem 17 apr
14 tem 17 apr
14 tem 17 apr
14 tem 17 apr
15 apr
16 tem 18 apr
22 apr
24 apr
25 apr
25 + 26 apr
26 apr
30 apr

De Ware Vrienden
LDC De Klapstoel
K.F. St. Lambertus Zelem
KFCMD Halen
GBS Op Dreef
K.F. St. Lambertus Zelem
VZW Horizon Donk
DCLA
Chiro Loksbergen
LDC De Klapstoel
vzw De Pastorie
Neos i.s.m afdeling vrije tijd
Verbroedering Loksbergen
VBS Wegwijs
BC Shuttle Halen
K.F. St. Lambertus Zelem
JC De Sfinx
JC De Berg
Parochieteam Zelk
Samana Loksbergen
LDC De Klapstoel
K.F. St. Lambertus Zelem
KH De Koorgalmen
Afdeling vrije tijd
Loksbergen leeft
KSA Zelem
LDC De Klapstoel
vzw De Pastorie
LDC De Klapstoel
K.F. St. Lambertus Zelem
Stad Halen
KFC Eendracht Zelem
Chiro Halen
K.F. St. Lambertus Zelem
Chiro Halen
Afdeling vrije tijd
Tennis- en padelclub Zelem
Afdeling vrije tijd
Tennis- en padelclub Zelem
KV Loksbergen ism CUBA
BC Shuttle Halen
vzw De Pastorie
RoBa's Dancefactory
Afdeling vrije tijd
K.F. St. Lambertus Zelem
Afdeling welzijn
Cultuurraad
K.F. St. Lambertus Zelem
KSA Zelem
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Toneelvoorstellingen
Warme maaltijd
Kaartavond
Eetdag
Eetdag
Jazzcafé
Wandeling
Spaghettiavond
Eetdag
Dansnamiddag senioren
Dorpsrestaurant
Lezing
Quiz
Eetdag
Badmintonkamp
Kaartavond
Après ski weekend
Flodderfuif
Pianorecital- benefietconcert
Pannenkoekendag
Warme maaltijd
Kaartavond
Lenteconcert
Sportman II
Foute quiz
Eetdag
Dansnamiddag senioren
Dorpsrestaurant
Fit in je hoofd
Kaartavond
Carnaval
Eetdag
We come 1- afterwork
Kaartavond
We come 1- fuif
Kookkamp De Kleine Chef
Padel juniorkamp
Speelpleinwerking
Paastenniskamp
Train als een echte profvoetballer
Badmintonkamp
Dorpsrestaurant
Ienie Mienie dans paasdanskamp
Buitenspeeldag
Kaartavond
Twinquiz voor specials
Erfgoeddag
Dubbelconcert
Lolapalooza fuif

Buurthuis Zelk
GC De Rietbron
Oud gemeentehuis Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Oud gemeentehuis Zelem
Buurthuis Zelk
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
De Pastorie Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Sporthal De Koekoek
Oud gemeentehuis Zelem
JC De Sfinx
Buurthuis Zelk
Zelemstraat 6
Parochiezaal Loksbergen
GC De Rietbron
Oud gemeentehuis Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Buurthuis Zelk
GC De Rietbron
GC De Rietbron
De Pastorie Zelem
GC De Rietbron
Oud gemeentehuis Zelem
Centrum Halen
GC De Rietbron
GC De Rietbron
Oud gemeentehuis Zelem
GC De Rietbron
GC De Rietbron
De Kambergen Zelem
De Kambergen Zelem
De Kambergen Zelem
Sportterrein KV Loksbergen
Sporthal De Koekoek
De Pastorie Zelem
RoBa's Dancefactory Zelem
Domein Panoven Loksbergen
Oud gemeentehuis Zelem
GC De Rietbron
Huis van Mem
Buurthuis Zelk
GC De Rietbron

