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OPENINGSUREN
STADHUIS • Markt 14
DIENST VRIJE TIJD • 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., 13.00 - 16.00 u.
Vrijdag:
8.00 - 12.00 u.
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, woensdag en vrijdag: 9.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
Donderdag:
9.00 - 12.30 u, 13.00 - 18.00 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

Sluitingsdagen

JANUARI – APRIL 2021
• Maandag 5 april
www.halen.be

Paasmaandag

Beste Halenaar

VOORWOORD

We keken met ons allen uit naar deze jaarwisseling om een zeer bizar 2020 te kunnen afsluiten. Het einde van een jaar betekent meteen ook het begin van een nieuw,
hoopvol jaar.
Een jaar waarin we hopelijk terug kunnen genieten van dingen waarvan we voorheen
niet altijd beseften hoe belangrijk ze voor ons waren: samen een pintje drinken, een
hapje eten, elkaar een knuffel of een kus geven, gezellig samenkomen met vrienden,
vergaderen, navergaderen of eens lekker uit de bol gaan op een feestje. Eenvoudige
dingen waar we nu meer dan ooit naar uitkijken. Ik kijk er alvast hoopvol naar uit.
Daarnaast wil ik jou persoonlijk een fantastisch 2021 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 heropstart met heel veel doorzettingsvermogen en creativiteit voor de
vele vrijwilligers.
Ook al onze ondernemers, klein en groot, wil ik veel succes en wilskracht toewensen
in deze economisch moeilijke tijden. We zullen de nadruk blijven leggen op “Haal-hetin-Halen”.
Informeren van burgers
Bij het begin van de pandemie was het snel en correct informeren van onze inwoners
een prioriteit. De snelle communicatie verliep via Facebook (waar sommige berichten
meer dan 100 keer gedeeld werden), de stad Halen App en de website. Omdat niet
iedereen via digitale weg bereikbaar is, hebben we daarnaast liefst 10 infobrieven huis
aan huis bezorgd, samen met de talrijke vrijwilligers van Halen Helpt, zodat we al onze
inwoners goed konden informeren.
We zorgden er ook voor dat onze verenigingen en handelaars voortdurend op de
hoogte gehouden werden van de maatregelen die voor hen van toepassing waren.

CORONA
Coronacrisis:
volg onze
communicatiekanalen
De situatie en de maatregelen om het
coronavirus tegen te gaan veranderen
voortdurend.
Het coronavirus is immers een beestje
dat zich erg moeilijk laat temmen en
vooral heel onvoorspelbaar is.
Daarom vragen we je om onze
website www.halen.be,
onze Halen App en onze sociale
media te volgen om zo op de hoogte
te blijven van de meest actuele
informatie over deze pandemie.

Toch horen we nog mensen die, ondanks al deze inspanningen, niet op de hoogte zijn
van belangrijke info, zoals bijvoorbeeld de papierophaling. Ik wil dan ook nog eens een
extra oproep doen om de officiële kanalen van de stad te gebruiken:
ä De stadHalen App
• een gratis app op je smartphone waarmee je alle belangrijke stadsinfo
automatisch krijgt toegestuurd en waarin je heel veel informatie kan
terugvinden (data van papierslag, ophaling huisvuil, …)
• meer info vind je verder in dit infoblad
ä De website: www.halen.be
• maatregelen en over Halen Helpt
• ook alle contactgegevens van onze diensten vind je hierop terug
• hier kan je ook heel wat documenten aanvragen en afspraken maken
ä De Facebookpagina “Stad Halen”
• op deze pagina worden bijna dagelijks nieuwsberichten gepost die nuttige
informatie bevatten voor onze inwoners
• opgelet!!! De groep “Halen” is geen groep van de stad Halen en dus ook geen
officieel communicatiekanaal
ä Als je met vragen zit, kan je steeds bij onze diensten en de leden van het college
van burgemeester en schepenen terecht, via mail, telefonisch of een persoonlijk
bericht.
Als ieder van ons zijn steentje bijdraagt kunnen we op een eenvoudige manier iedereen optimaal informeren. Help je graag mee om ook info rond te dragen in je buurt,
neem dan zeker contact op met Halen Helpt! Zo maken we allen SAMEN Halen nog
aangenamer om te wonen, te leven, te werken, te ontspannen en te ondernemen.

								Jullie burgemeester
								Erik Van Roelen
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BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTE- EN OCMWRAAD
ZITTING VAN 5 OKTOBER

GEMEENTERAAD
• Jaarverslag 2019 politiezone Limburg Regio Hoofdstad
• Fluvius opdrachthoudende vereniging - BAV 9 december 2020
- goedkeuring agenda / statutenwijziging/ vaststellen van het
mandaat van de vertegenwoordiger
• Fluvius Limburg – buitengewone algemene vergadering
d.d. 9 december 2020 – goedkeuring agenda /
statutenwijziging / de wijziging van voorwerp (doel) /
vaststelling van het mandaat
• Vaststelling van dotatie aan de hulpverleningszone 2020
• Samenwerkingsovereenkomst OEPC-facilitatie van een
energiedienstencontract
• Wijziging buurtweg 39 Kolenbergstraat

OCMW

• Foutief schema M3 bij aanpassing MJP 2020-2025
• AGB - vaststellen wijzigingen MJP 20-25- verwerking van het
rekeningresultaat 2019- vastleggen van de kredieten voor
2021-goedkeuren
• Meerjarenplan 2020-2025 - vaststelling van de kredieten voor
2021 - aanpassing
• OCMW - meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling van de
kredieten 2021 • Beleidsevaluatie- rapportering prioritaire
beleidsdoelstellingen
• Professionaliseringsplan GBS Op Dreef 2020-2021
• Schoolreglement - infobrochure GBS Op Dreef 2020-2021
• Schenking bankje voor kerkhof Zelem – Aanvaarding
• Gemeentelijk actieprogramma om het Bindend Sociaal
Objectief te behalen
• Eedaflegging schepen Steven Vanmechelen

OCMW
• Addendum samenwerkingsovereenkomst Zorggroep Zin en
Stad Halen
• Meerjarenplan 2020-2025
• Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging
Cipal van 10 december 2020 – ontwerpbesluit over het
mandaat van de RVMW

• Verlenging toetreding tot het systeem van minimale levering
via de aardgasbudgetmeter

ZITTING VAN 14 DECEMBER

GEMEENTERAAD
• Opdrachthoudende vereniging Limburg.net – Algemene
vergadering van woensdag 16 december 2020 om 18 uur –
agenda en in te nemen standpunten
• Algemene Vergadering van de dienstverlenende vereniging
Cipal van 10 december 2020 – ontwerpbesluit over het
mandaat van de gemeenteraad - bekrachtiging van de
beslissing van het CBS
• Samenwerkingsovereenkomst i.v.m. de pool van
huisbezoekers tussen: De zorgraad van ELZ MidWestLim en
de 4 betrokken lokale besturen (Heusden-Zolder, HouthalenHelchteren, Lummen, Halen)
• Aanpassingen aan de politiecodex deel 1 (GAS)
• Aanpassing regelement betreffende inventarisatie van en de
heffing op leegstaande woningen en gebouwen Halen’
• Intergemeentelijk samenwerkingsverband ILV deelplatform
MIDWEST-LIM : oprichtingsovereenkomst
• Vaststelling van dotatie aan de hulpverleningszone 2021
• Beslissing Budget 2021 van de Kerkfabriek Sint-Pietersbanden
(Halen)
• Beslissing Budget 2021 van de Kerkfabriek Sint-Lambertus
(Zelem)
• Beslissing budget 2021 van de kerkfabriek Sint Pancratius
(Zelk)
• Belastingsreglement aangaande het inzamelen en verwerken
van huishoudelijke afvalstoffen
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SCHEPENWISSEL
Sinds begin januari is
Steven Vanmechelen
derde schepen.
Overeenkomstig het
bestuursakkoord maakte
gemeenteraadslid Steven
Vanmechelen zijn rentree
in het Halense
schepencollege.

Steven Vanmechelen neemt daarmee de bevoegdheden
jeugd, sport, cultuur, bibliotheek en toerisme van Thomas
Dubois over. Hij voegt hieraan nog natuurontwikkeling,
milieubeleid, klimaatplan en leefmilieu toe. Deze
bevoegdheden zaten voordien bij Heidi Wuestenbergs.
Bij de eedaflegging bedankte hij zijn voorganger voor zijn
harde werk en zijn tomeloze inzet de voorbije jaren.

AFSPRAKEN STADHUIS OOK ONLINE TE BOEKEN
Voortaan kan je voor het maken van een afspraak het nieuwe afsprakensysteem voor de gemeentediensten gebruiken.
Sinds de coronacrisis kan je niet meer lukraak naar het stadhuis komen, maar dien je eerst een afspraak te maken.
Een afspraak maken in het stadhuis kan je via afspraken.halen.be. De openingsuren van onze diensten veranderen niet.
Vergeet ook niet om eerst een kijkje te nemen in ons praktisch en overzichtelijk digitaal loket.
Heel wat attesten en documenten kan je ook vanuit je luie zetel aanvragen.
Sinds het uitbreken van de coronacrisis werken de Halense gemeentediensten en het OCMW op afspraak. We doen dit om te
vermijden dat er te veel personen gelijktijdig aanwezig zijn in
onze gebouwen. Maar ook als het coronavirus straks eindelijk
onder controle is, blijven we op afspraak werken. Waarom doen
we dit? We willen onze dienstverlening nog performanter maken. Als inwoner kies je zelf de datum en het tijdstip waarop je
wil langskomen. Dit heeft als voordeel dat je niet meer nodeloos
moet wachten of aanschuiven. De gemeentedienst of het OCMW
kan jouw dossier optimaal voorbereiden. Bovendien weet je bij
het maken van je afspraak meteen welke documenten je eventueel moet meenemen.

Hoe maak ik een afspraak?
Via afspraken.halen.be duid je aan waarvoor je een afspraak wil
en wanneer dit voor jou het beste past.

Naar jouw afspraak
Je meldt je aan bij het onthaal.
Onze diensten weten dan dat je aanwezig bent. Je wordt doorverwezen naar de wachtruimte waarna je zal geroepen worden
door onze medewerkers.
Kom op tijd, dan ben je dadelijk aan de beurt en moet de persoon
die na jou komt niet wachten.
Bovendien weet onze medewerker waarvoor je komt zodat alles
vlot kan verlopen.
Indien je nog pasfoto’s wil maken, kom je best een 10-tal minuten
vroeger zodat je afspraak op tijd kan doorgaan.

Ik mis de digitale kennis om een afspraak te maken
Geen paniek, in het gemeentehuis zijn er medewerkers om je op
weg te helpen. Ook via 013 61 81 20 kan je altijd een afspraak
maken.

Digitaal loket
Voor sommige zaken moet je niet meer naar het stadhuis komen.
Via het digitaal loket op smartloket.halen.be kan je verschillende
documenten en attesten van thuis uit regelen en downloaden,
zoals bijvoorbeeld een bewijs van woonst of leven, een uittreksel
uit je strafregister of een akte van gezinssamenstelling. Je ontvangt het aangevraagde document of attest onmiddellijk na je
aanvraag in je mailbox.

Onthaalbalie
Voor het afhalen of kopen van vuilniszakken, PMD-zakken en
groenzakken is geen afspraak nodig en kan je terecht aan het
onthaal op het stadhuis tijdens de openingsuren.

Afspraak maken OCMW
Opgelet! Het OCMW start pas later met het online afsprakensysteem. Een afspraak maken voor het OCMW doe je telefonisch
via 013 46 15 17 of aan de onthaalbalie van het OCMW tijdens
de openingsuren.

Heb jij onze stadapp al?
Je kan het beste wat onze stad te bieden heeft beleven in
één app beleven, de Halen app. Deze gratis app bundelt
informatie van de stadsdiensten, handelaars, horeca, verenigingen en zorgverstrekkers in één praktische app.
Word een bereikbare inwoner!
De app is voor het stadsbestuur één van de belangrijkste
communicatiemiddelen om de inwoners op de hoogte te
houden van belangrijke nieuwsberichten, zoals een plotse
wijziging in de ophaalronde voor het huisvuil of papier of
om de communicatie up-to-date te houden tijdens noodsituaties. Door het gebruik van de app kan het stadsbestuur
wanneer nodig de Halenaren zo snel mogelijk bereiken.
Wat nog?
Via de stad app blijf je op de hoogte van wat er zoal in Halen
gebeurt, kan je een defecte straatlamp of sluikstort melden,
kan je opzoeken of laten melden wanneer het papier of het
huisvuil in jouw straat wordt opgehaald, kan je communiceren met handelaars, verenigingen en nog veel meer!
En hoe werkt dat?
• Heb je een iPhone?
Zoek dan via de App Store
naar ‘Halen’.
• Heb je een Android-toestel?
Zoek dan via Google Play
naar ‘Halen’.
Je krijgt dan onder meer de
Halen app te zien. Installeer
de app en dan kan je vanaf
nu gebruik maken van alle
functies van de app!
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ALLERLEI
vacature

vacature

Administratief medewerker

Technisch assistent

vrije tijd

grondgebiedzaken

aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar

aanleg van een wervingsreserve van 3 jaar

niveau C1-C3
• voltijds
• contractueel onbepaalde duur

niveau D1-D3
• voltijds
• contractueel

Je staat in voor de administratieve ondersteuning van de afdeling
vrije tijd en staat mee in voor organisatie van vrijetijdsactiviteiten.
Dit zowel bij de voorbereiding als bij de activiteit zelf.

Je staat in voor het onderhoud van het gemeentelijk
patrimonium.
Je voert technische en logistieke werkzaamheden uit.

Profiel:
• kennis van de gangbare informaticatools
• zin voor verantwoordelijkheid
• feeling voor samenwerking
• contactvaardig/vlot communiceren
• klantvriendelijk
• discreet
• flexibel inzake werkuren
• rijbewijs B

Profiel:
• je hebt een brede kennis van onderhoud van gebouwen,
wegen en groen
• basiskennis van de te gebruiken toestellen, materialen en
producten
• je bent flexibel inzake werkuren
• je hebt kennis van veiligheidsregels
• je bent een teamplayer die ook zelfstandig kan werken.
• klantvriendelijk
• rijbewijs B

Aanwervingsvoorwaarden:
• houder zijn van een diploma hoger secundair onderwijs of 		
gelijkgesteld voor administratief medewerker (niveau C)
Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Er is geen diplomavoorwaarde voor technisch assistent (niv. D)
Je slaagt voor een aanwervingsexamen.

Aanbod:
•
•
•
•
•

Boeiende en uitdagende job
Maaltijdcheques van € 8
Hospitalisatieverzekering
Mogelijkheid tot toekenning van 10 jaar functierelevante anciënniteit uit de privésector of uit een zelfstandige activiteit.
Geïndexeerd bruto maandloon:
Administratief Medewerker: min. € 1.965,88 - max. € 3.598,07 (voltijds)
niveau D1-D3: min. €1.929,61 - max. € 3.003,23 (voltijds)

INTERESSE?
Stuur je kandidatuur samen met je cv en een kopie van je diploma (voor de C-functie) uiterlijk op 25 februari 2021 aangetekend
naar het College van burgemeester en schepenen, Markt 14, 3545 Halen of geef alles af tegen ontvangstbewijs aan het onthaal in
het stadhuis. Je mag alles ook mailen naar personeelsdienst@halen.be. Vermeld zeker je telefoonnummer in je cv.
Onvolledige of te laat toegekomen kandidaturen komen niet in aanmerking.
Meer info over de functies is te bekomen bij de personeelsdienst en op www.halen.be
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BURGERZAKEN

OMGEVING
Werken Lindestraat
Net voor het kerstverlof werd de onderlaag asfalt aangebracht
in de Gemengde Brigadestraat en de Hagelandstraat.
De aannemer is intussen gestart met de aanleg van de riolering
op het kruispunt van de Loksbergenstraat en Lindestraat.
Daarna komt de Lindestraat aan de beurt. De aannemer start
met het opbreken van de betonlagen en het aanleggen van de
riolering waarna de resterende werken aan de nutsleidingen
uitgevoerd worden. Tijdens deze werken zal er steeds een
stoep begaanbaar zijn en worden de nodige omleidingen voorzien. Er wordt getracht om het vrachtverkeer zo veel mogelijk
om te leiden. Voor de fietsers wordt er een omleiding voorzien
langs het voetbalplein via de Hazenbroekstraat naar de
Loksbergenstraat.

Nieuwe
elektronische identiteitskaarten
met vingerafdrukken
Je identiteitskaart steekt in een nieuw jasje.
Niet alleen de buitenkant ziet er anders uit, ook de kaart zelf is
vernieuwd. Zo ben je beter beschermd tegen identiteitsfraude.
Ontdek er hier alles over!
Wanneer krijg ik een vernieuwde eID?
Moet ik mijn huidige kaart vervangen?
De eID’s worden geleidelijk aan vernieuwd. Je identiteitskaart
blijft dus gewoon geldig tot de uiterste geldigheidsdatum.
Enkele maanden daarvoor krijg je een oproepingsbrief van de
dienst burgerzaken.
Waarvoor kan ik de (vernieuwde) eID gebruiken?
Elke burger ouder dan 15 jaar moet zich kunnen identificeren
met zijn of haar eID. Net als de huidige eID, kan de vernieuwde
kaart gebruikt worden als reisdocument binnen de Europese
Unie. Daarnaast is je identiteitskaart ook een sleutel voor heel
wat digitale toepassingen. Hiermee kan je je belastingsaangifte
online doen via Tax-on–web of je pensioenregeling raadplegen
op MyPension. Via ‘Mijn DOSSIER’ kan je ook attesten uit het
rijksregister online raadplegen en downloaden. Tot slot kan je
ook op het digitaal loket van onze website www.halen.be voor
heel wat documenten terecht.
Nog beter beschermd
Onze wereld digitaliseert en je eID evolueert mee. Wie een
nieuwe eID aanvraagt, zal merken dat die er lichtjes anders uitziet. De vernieuwde eID volgt namelijk de Europese richtlijnen,
waardoor er onder andere extra bescherming is ingebouwd
tegen identiteitsfraude. Zo maakt een geperforeerde foto in
combinatie met je vingerafdrukken het nu nog moeilijker om de
kaart te vervalsen.
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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.
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Grofvuil?

Zo raak je er vanaf!

VMM werkt aan een oplossing
voor de verdroging van
het Schulensbroek
Volgende zomer start VMM met inrichtingswerken aan de
waterlopen in het Schulensbroek. Het doel is de natuurlijke
waterhuishouding in de vallei herstellen zodat het gebied
beter bestand is tegen klimaatverandering. De werken
kaderen in de Blue Deal, het actieprogramma van de Vlaamse
regering tegen watertekort en droogte en maken deel uit van
het LIFE Delta-project.

Grootste gecontroleerde overstromingsgebied
Met een waterbergend vermogen van 11 miljoen m³ is het
Schulensbroek het grootste gecontroleerde overstromingsgebied dat de VMM beheert. Het gebied is aangeduid als Vogelen Habitatrichtlijngebied. In de jaren '80 werd een deel van het
gebied - het binnenbekken - omdijkt. De aanleg van waterbeheersingsinfrastructuur vergrootte plaatselijk de natuurlijke
waterbergende capaciteit.
Hoewel er in periodes van hevige neerslag enorm veel water in
het gebied komt, kampt het Schulensbroek toch met een structurele verdroging. In het verleden werd immers vooral ingezet
op versnelde waterafvoer. Verschillende waterlopen werden
verlegd en ingedijkt om te voorkomen dat water zich verzamelt
in de laagst gelegen zones. Bovendien houdt de pompinstallatie
het buitenbekken kunstmatig droog wanneer het binnenbekken
zich vult.

Water sparen
Om de natuurlijke sponswerking van het gebied te herstellen
moet er opnieuw gezorgd worden voor een natuurlijke watertoevoer. Het teveel aan water zal in de toekomst via een nieuwe
aan te leggen omleidingsgracht door het Schulensbroek geleid
worden. In plaats van het water te verpompen, kan het zelf een
weg zoeken doorheen het buitenbekken. Dankzij een flexibel
peilbeheer kan er zo in periodes van neerslag meer water opgespaard worden, waardoor het gebied minder snel uitdroogt
tijdens droge zomers. Een bijkomend voordeel is dat de pompinstallatie minder vaak moet werken. Dit levert een belangrijke
energiebesparing op en ook het visbestand zal er wel bij varen.
De waterbergende functie blijft behouden, zodat bij overstromingen de beschermende rol blijft.

Heb je afval dat te groot is om mee te geven met de
reguliere huisvuilophaling aan huis?
Dan kan je met dit grofvuil naar het recyclagepark gaan
of het aan huis laten ophalen.
Sinds het begin van dit jaar kan je deze ophaling niet
alleen online aanvragen, maar ook online betalen.
Je hoeft na een aanvraag niet meer langer een grofvuilsticker aan te kopen en op het grofvuil te kleven.

Wat is grofvuil?
Grofvuil is afval dat niet selectief ingezameld wordt, niet
herbruikbaar is en te groot/zwaar is voor de huisvuilzak.
Het afval is meestal samengesteld uit verschillende
materialen.
Voorbeelden van grofvuil zijn: groot, niet-herbruikbaar
speelgoed, glaswol en isolatiemateriaal, matten en
tapijten, vloerbekleding, linoleum en vinyltapijt, ...
Je kan je grofvuil naar het recyclagepark brengen.
Hiervoor betaal je 0,18 euro per kilo.
Je kan ook een grofvuilophaling aan huis aanvragen.
Afhankelijk van de hoeveelheid afval betaal je een vaste
prijs:
• Tot 2 m3 afval: 20 euro
• Tussen 2 m3 en 4 m3: 40 euro
Je maakt dus op voorhand een inschatting van de hoeveelheid grofvuil die je wil meegeven. Je kan per ophaling
maximum 4 m³ grofvuil buitenzetten.
Let wel, onze ophalers hebben ten alle tijden het laatste
woord: zij schatten op de dag van de ophaling de hoeveelheden in.
Om een idee te geven, 2 m3 is ongeveer de grootte van 6
standaard wasmachines*:
* Een wasmachine is geen grofvuil. We gebruiken het
object hier enkel als maat.
Heb je een kapotte wasmachine?
Dan kan je deze afgeven in de winkel waar je een nieuwe
koopt of naar het recyclagepark brengen.

De oevers van de nieuwe omleidingsgracht worden natuurvriendelijk ingericht zodat de zeldzame grote modderkruiper –
een beschermde vissoort – zich hier opnieuw thuis kan voelen.
Ook enkele waterlopen en grachten zullen minder diep worden
en er komen ook poelen voor de kamsalamander.
De inspraakprocedure voor de omgevingsvergunning van dit
project vindt dit voorjaar plaats. De uitvoering van de werken is
voorzien tussen de zomer van 2021 en het voorjaar van 2022.
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Straat.net 2021:
grote zwerfvuil opruiming
in onze gemeente

DOE MEE
op 19, 20 en 21 maart!

Zwerfkatten:
maak tijdig melding!
Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden,
voert de gemeente een diervriendelijke zwerfkattenaanpak. Zie je een zwerfkat, maak dan meteen melding bij
de milieudienst op 013 61 81 24.
Wat gebeurt er met de gevangen katten?
De katten worden door het dierenasiel van Sint-Truiden
met een aangepaste vangkooi gevangen. Er worden geen
zwerfkatten geëuthanaseerd tenzij op medisch advies
van de dierenarts en in het belang van het dier.
Het dierenasiel kan zelf beslissen om tamme zwerfkatten
te herplaatsen. Zwerfkatten krijgen na sterilisatie/castratie een knip in het oor om visueel herkenbaar te zijn.
Na revalidatie worden de zwervers terug vrijgelaten in
hun natuurlijke omgeving.
De praktijk bewijst dat deze zwerfkattenaanpak effectief
is, maar enkel sluitend is als ook katteneigenaars hun
verantwoordelijkheid nemen. De Valentijnsactie is daarom extra stimulans om tijdig over te gaan tot sterilisatie
van hun huiskat of kittens.
Valentijnsactie huiskatten: vraag een kortingsbon aan!
Tussen de vele zwerfkatten zitten helaas ook nakomelingen van gewone huiskatten. Een kattin kan tot 3 nestjes
per jaar op de wereld zetten. Deze nakomelingen kunnen
zich voortplanten vanaf de leeftijd van 5 maanden.
De cijfers liegen er niet om: in 2018 kwamen in de Limburgse asielen samen zo’n 4000 katten binnen! Neem
daarom als katteneigenaar je verantwoordelijkheid en
laat je huiskat of kitten tijdig onvruchtbaar maken. Sinds
april 2018 is het bij wet verplicht om elke kat geboren
na 2014 te laten steriliseren of castreren en chippen en
registreren. Kittens kunnen al vanaf 8 weken gecastreerd
worden.
Als extra stimulans geeft de gemeente kortingsbonnen
weg van 15 (kater) en 25 euro (kattin). Deze bonnen
kunnen bij de milieudienst aangevraagd worden vanaf
14 februari. De kortingsbonnen zijn geldig
tot 30 september 2021 bij een dierenarts in Limburg.
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Genoeg van al dat zwerfvuil ? Ook in 2021 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.
Wil jij samen met jouw klas of vereniging meehelpen om van
je eigen buurt een aangenamere omgeving te maken, of om
plastic soep in de oceanen te voorkomen en er nog wat aan
verdienen ook?
Neem dan deel aan de grote Straat.net zwerfvuil opruimactie
op 19, 20 en 21 maart.
Inschrijven* kan tot 26 februari 2021 door een mailtje te sturen
naar zjef.vaes@halen.be.
Na de inschrijving krijg je als deelnemer bepaalde straten
toegewezen. Op de opruimdag(en) zelf kan jij en je groep /
vereniging dan beschikken over het nodige opruimmateriaal**:
vuilzakken, handschoenen, …. Limburg.net betaalt voor elke
opgeruimde kilometer 15 euro uit.
*

Opgelet: Limburg.net, die de actie coördineert voor alle
Limburgse gemeentes en Diest, wacht nog even de
coronacijfers af om groen licht te geven voor deze
collectieve zwerfvuilactie en bijhorende ‘premies’.
We houden je als deelnemer hiervan op de hoogte.
** Mochten de cijfers een gezamenlijke actie niet toelaten,
kan je nog steeds terecht bij de gemeente om opruimmateriaal op te halen om je eigen bubbelopruimactie te
organiseren.
Zonder premie weliswaar… maar jouw zelfvoldoening en
onze dankbaarheid zullen des te groter zijn!

😉

Gewijzigde openingsuren
Limburg.net

Uitdoofscenario
voor de bordeaux huisvuilzak
De oude bordeaux huisvuilzak is sinds begin dit jaar niet
meer te koop. Heel wat mensen beschikken wel nog over
een voorraad bordeaux zakken dankzij hun goed sorteergedrag. De geldigheid van de bordeaux huisvuilzakken is
nu vastgelegd op 31 december 2021. Op dat moment is
niet alleen de definitieve omschakeling naar de grijze huisvuilzak, maar ook naar de nieuwe pmd- en tuinafvalzakken
voorzien.

Sinds januari zijn er nieuwe openingsuren van toepassing in
de parken van Limburg.net. Voor de winteruurregeling is het
park 1 uur minder lang open, doordat de latere opening op
donderdag weg valt. Het park sluit elke dag om 16 uur.

VANAF 1 JANUARI TOT EN MET 27 MAART 2021
IS HET RECYCLAGEPARK OPEN OP:
Maandag

Gesloten

Gesloten

Dinsdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Woensdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Donderdag 9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Vrijdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Zaterdag

9.00 tot 12.30 uur

13.00 tot 16.00 uur

Afhalen huisvuilzakken
De huisvuilzakkenbedeling zal doorgaan
op 8, 9 en 10 februari 2021 van 14 tot 18 u.,
respectievelijk in het:
-

GC De Rietbron Halen, Sportlaan 4b
sportcentrum de Kambergen Zelem
domein de Panoven in Loksbergen

Nieuwe afvalzakken
voor nieuwe ophaling
Enkele maanden geleden werd beslist dat de
afvalophaling in heel wat Limburgse gemeenten er
vanaf 2022 anders zal uitzien.
Dankzij het nieuwe Optimo systeem kunnen vanaf volgend jaar
alle afvalzakken in 1 vrachtwagen aan huis worden opgehaald.
De oude bordeaux huisvuilzak was niet geschikt voor deze
manier van ophaling. Daarom werd bij de invoering van de
nieuwe grijze zak al meteen gekozen voor een sluitingssysteem
dat wel geschikt is.
Ook de andere soorten afvalzakken voor tuinafval en pmd
zullen aan deze nieuwe ophaling aangepast worden.
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WELZIJN
Zorgparkeren
Woon je in een straat waar vrije parkeerplaatsen schaars zijn?
Heb je een privéparkeerplaats, bijvoorbeeld voor jouw oprit
of garage?

Kortparkeren
zorgverstrekkers
toegestaan

Dan kan je deze parkeerplaats ter beschikking stellen van
zorgverstrekkers. Zij kunnen er dan 30 minuten parkeren.
Moet je toch dringend weg?
Dan kan je altijd bellen naar het nummer dat op de kaart achter
de voorruit van de wagen staat. De zorgverstrekker verplaatst
dan zo snel mogelijk het voertuig.
Op deze manier geef je zorgvertrekkers per huisbezoek zo’n
5 tot 10 minuten extra tijd die ze aan hun patiënten kunnen
besteden.
Wil je ook graag je steentje bijdragen aan een vriendelijk en
solidair Halen?
Kom dan je sticker of affiche ophalen in LDC De Klapstoel.
Zo weten zorgverstrekkers dat ze jouw parkeerplaats mogen
gebruiken.
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Meer info via
dienstencentrum@halen.b
e of 013

46 03 78

VRIJE
WELZIJN
TIJD
Bibliotheek
De bibliotheek ging de afgelopen maanden twee keer met de
samenleving mee in ‘lockdown’. We voorzagen een afhaalbibliotheek die in totaal bijna 1000 pakketjes klaarzette.
Ook nu de bibliotheek terug open is, blijft deze service bestaan.
Een mailtje naar bibliotheek@halen.be volstaat.
Hetzelfde principe geldt voor de scholen. De leerlingen komen
voorlopig nog niet op klasbezoek maar krijgen boekenboxen op
maat. De technische dienst zorgt voor de levering en ophaling
van deze boxen. Zo blijven de bibliotheekboeken ook hier toegankelijk.

geselecteerd uit onze collectie leesboeken, op basis van je leesvoorkeuren en je leenhistoriek. Elke maand verrast Mijn Leestipper je met nieuwe leestips op maat. Als je dat wil, brengen
we je per e-mail op de hoogte als er nieuwe tips klaarstaan.
Zo weet je altijd wat gelezen. Benieuwd welke boeken helemaal
bij jou passen? Surf naar http://mijnleestipper.bibliotheek.be
Je kan deze boeken ook in een online lijstje bewaren. Log je in
wanneer je in onze online catalogus aan het snuisteren bent en
klik ‘zet op lijst’. Zo heb je altijd een ideaal leeslijstje!
Hoe gaat het met het E-boeken-project?
In september stapte de bibliotheek van Halen in in de Vlaamse
e-boekendienst. Hierdoor kan je met een geldig lidmaatschap in
onze bib zonder bijkomende kost e-boeken uitlenen. De app
“CloudLibrary” is zeer gebruiksvriendelijk bevonden door de
eerste gebruikers. Hoe de eerste maand van deze e-boekendienst in Vlaamse bibliotheken verliep kan je hier zien:

Tip van de bib: probeer Leestipper eens!

Mijn Leestipper geeft je elke maand persoonlijke leestips recht
uit de collectie van onze bib. De boeken zijn speciaal voor jou

VAKANTIEBROCHURE

2021

Vanaf 1 maart verspreiden we “Vakantieaanbod 2021” in de lagere scholen.
Deze brochure is ook te verkrijgen bij afdeling vrije tijd, in de bibliotheek,
de sporthallen of het stadhuis.
Digitaal vind je ook een versie op de website
www.halen.be.
In deze brochure vind je het volledige vakantieaanbod,
niet alleen voor kleuters maar ook voor de lagere schoolkinderen en ouder.
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SPORTKAMPIOENEN

SCHAATSEN

Overzicht kampioenen die een sportieve titel behaalde
in het seizoen 2019-2020 (gewestelijk tot internationaal,
zowel als individu of als ploeg):

Op 23 december namen 45 kinderen, tussen 7 en 12 jaar,
deel aan onze jaarlijkse schaatsuitstap. Omwille van
corona moesten we dit jaar uitwijken naar
“de Schaverdijn” in Hasselt. We hadden een lesgever mee
voor de kinderen die nog nooit op ijs hadden gestaan.

INDIVIDUELE KAMPIOENEN
TAEKWONDO KEUMGANG DIEST (inwoner Halen)
Fenne Steenaerts:
Categorie: miniemen lage gordel
		 Nationaal:
		• 1e plaats Open ILYO Kyorugi (Aarschot)
		 Internationaal:
		• 1e plaats Euregio Cup (Duitsland)
Categorie: kadetten hoge gordel
		 Nationaal:
		• Belgisch Kampioen (Genk)
		 Internationaal:
		• 1 plaats Keumgang Open (Diest)
		• 1 plaats WTE Generation (Duitsland)
		• 1e plaats Open Challenge Cup (Tongeren)
		• 1e plaats Dutch Open (Nederland)
TAEKWONDOSCHOOL ZELEM
Roxanne Bollen:
		• Belgisch kampioen poomse,
			 individueel dames C 15-17j
		• 1e plaats Internationaal kampioenschap poomse,
			 individueel dames C 15-17j
Joris Bollen:
		• Belgisch kampioen poomse,
			 heren C 41-50j
		• 1e plaats Internationaal kampioenschap poomse,
			 individueel heren C 41-50j
Alessandro Nauwelaerts:
		• 1e plaats Internationaal kampioenschap poomse,
			 individueel heren G-C -14j

zaterdag 24 en zondag 25 april

“De nacht”
In 2020 werd Erfgoeddag jammer genoeg geannuleerd
wegens COVID-19. We houden er de goede moed in en
hopen samen met jullie dat Erfgoeddag in 2021 gewoon kan
doorgaan.
Indien een live-versie niet kan doorgaan, doen we ons
uiterste best om een digitaal coronaproof alternatief voor te
stellen.
Met ‘De Nacht’ als leidraad en bindmiddel slaan we speciaal voor deze editie een mooie brug tussen zaterdag en
zondag, tussen 24 en 25 april 2021.

BELOFTEVOLLE SPORTJONGEREN
IN HALEN
Fenne Steenaerts,
taekwondo

Jorre Debaele,
wielrennen

Fenne Steenaerts

Jorre Debaele

Michelle Remen
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Michelle Remen,
turnen

Bij “De nacht” horen natuurlijk ook verbeelding, verhalen,
licht en donker, sprookjes….
Meer info zal je zeker de komende maanden vinden op onze
Facebookpagina, de Halen App en Uit in Halen.

OPROEP jobstudenten!

STAPPEN-WANDELINGEN
Halen biedt niet alleen mooie fietstochten,
je kan er ook heerlijk wandelen.
Wist je dat er in elk kerkdorp een 4.000 en een 10.000
stappen wandeling vertrekt, die volledig buggy proof is?
Op de website www.halen.be vind je inspiratie voor deze en
heel wat andere wandel- en fietstochten.

Buitenschoolse kinderopvang: paas- en zomervakantie
Ben jij een enthousiaste, creatieve en sportieve speelvogel
die verantwoordelijkheid kan nemen?
Kandidaten moeten minimum 18 jaar zijn en beschikken
over één van volgende diploma’s:
- 7e jaar kinderzorg, verpleegkunde
(of volwassenenonderwijs);
- TSO jeugd- en gehandicaptenzorg
(of volwassenenonderwijs) gezondheids- en
welzijnswetenschappen, sociaal technische
wetenschappen;
- 1e jaar met succes voltooid: orthopedagogie, kleuterof lager onderwijs of bachelor opleiding.
Voor meer informatie 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 mail: betty.vandevenne@halen.be
Technische dienst: zomervakantie
Zoals ieder jaar kunnen er ook dit jaar 8 personen komen
helpen op de technische dienst. Steek jij graag de handen
uit de mouwen, werk je graag in de buitenlucht en ben je
geboren in het jaar 2004? Dan kom jij in aanmerking om
twee weken mee te werken op de technische dienst.

500 wandelaars namen deel aan de
familie kerstwandeling
De afdeling vrije tijd organiseerde tijdens de kerstvakantie een coronaproof evenement voor families met jonge
kinderen, de “Familie kerstwandeling”.
Gewapend met een mobiele telefoon met QR-reader
gingen jonge gezinnen op pad.
Eén kerstverhaal kon beleefd worden tijdens 4 verschillende, korte wandelingen in één van de kerkdorpen. Op die
manier trachtten we zoveel mogelijk mensen te bereiken,
maar er anderzijds ook over te waken dat er op geen enkel
moment teveel mensen op dezelfde plaats zouden zijn.
Daarenboven kon de wandeling op elk gewenst moment
gedaan worden.
Als beloning konden de kinderen achteraf een leuke attentie afhalen in de bib.

Speelpleinwerking: zomervakantie
Heb je deze zomer zin om je vakantie te
besteden aan kinderen en jongeren van
speelpleinwerking? Ben je minimum
18 jaar, heb je minstens 2 jaar jeugdwerking
achter de rug, heb je het eerste jaar van een
hogere sociaalpedagogische opleiding met
vrucht beëindigd of beschik je over een attest animator (bij
voorkeur hoofdanimator of gelijkgesteld), woon je bij voorkeur in Halen? Dan kom jij in aanmerking! De jobstudent
heeft een grote verantwoordelijkheid voor de werking van
het plein, inzake veiligheid, tegenover ouders, kinderen en
animatoren alsook het financieel en administratief beheer.
Verplaatsingen van de jobstudenten worden niet vergoed.
Voor meer info en de volledige taakomschrijving, neem je
best even contact op met de jeugddienst op 0497 47 61 64
of jeugddienst@halen.be.
Solliciteren voor deze vakantiejobs kan door je cv + brief
te sturen of te mailen naar: Personeelsdienst Stad Halen,
Markt 14 - 3545 Halen - personeelsdienst@halen.be.
Solliciteren voor de paasvakantie kan tot 28 februari
2021, voor de zomervakantie tot 30 april 2021.

Wetenschap & techniekkamp
Techniek- en wetenschapsacademie UCLL i.s.m. Cultuurdienst Halen
WAT?
WANNEER?
WAAR?
WIE?
PRIJS?

Tijdens dit kamp gaan wetenschap en techniek hand in hand.
We bouwen tijdens deze week aan een insectenhotel. Aan het einde van de week neem je je project mee
naar huis om het daar een leuke plaats te geven. Alle insecten welkom!
Van 13 tot en met 16 april - telkens van 09.00 u. tot 16.00 u.
GC De Rietbron Halen
Kinderen van 8 tot en met 12 jaar (Max. 15 deelnemers)
€ 135 - € 125 vanaf het 2de kind

MEER INFO & INCHRIJVEN? Cultuurdienst Halen, T 013 35 08 30, reservaties@halen.be
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LOKALE ECONOMIE

WONEN

CADEAUBONNEN “HAAL HET IN HALEN”
Om zowel onze inwoners, als onze handelaars/ondernemers die getroffen werden door de coronacrisis, een
hart onder de riem te steken, ontving ieder gezinshoofd
dat op 1 september 2020 ingeschreven was in Halen,
een ‘Haal het in Halen’ cadeaubon.
Misschien had je door de verplichte sluiting van de winkels nog niet de kans om je cadeaubon te gebruiken bij
één van de Halense handelaars. Daarom hebben we de
actie verlengd tot en met 28 februari 2021.

Meldpunt
voor problematische situaties
op vlak van wonen
IGS Wonen in West-Limburg fungeert als meldpunt voor
problematische situaties op vlak van wonen.

“HAAL HET IN HALEN”
koop lokaal
Onze jaarlijkse “Haal het in Halen” actie kon jammer
genoeg niet doorgaan dit jaar.
Volgend jaar hopen wij dat dit opnieuw kan.
Wij willen hierbij nog eens een heel warme oproep
doen, om zoveel mogelijk lokaal te winkelen.
Onze lokale handelaars kunnen in deze moeilijke tijden
ieder steuntje in de rug gebruiken.
De handelaars staan altijd voor jullie klaar,
dit keer is het aan ons om hen te steunen.

Wonen in West-Limburg zet in op het creëren en het
behouden van een aangename woon- en leefomgeving.
Het verduurzamen van het woningenpatrimonium is dan
ook een belangrijk aspect van de werking.
Woningkwaliteitsproblemen, leegstand en verwaarlozing
worden aangepakt met als doel het aanbod aan betaalbare
en kwaliteitsvolle woningen te verhogen en de leefbaarheid
van buurten te verbeteren.
Nieuw vanaf dit jaar is dat je ook terecht kan op het meldpunt voor een melding van discriminatie op de private
huurmarkt. Vermoed je dat je tijdens je zoektocht naar
een woning gediscrimineerd werd op basis van je origine,
leeftijd, seksuele geaardheid, burgerlijke staat,
vermogen,…?
Dan kan je bij Wonen in West-Limburg terecht voor een
luisterend oor en het aanmaken van een melding bij Unia,
de onafhankelijke openbare instelling die discriminatie
bestrijdt en gelijke kansen bevordert.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Wonen in West-Limburg
013 46 03 77
of info@woneninwestlimburg.be
Openingsuren wooninfopunt:
Maandag van 14.00 u. -19.00 u.
Woensdag van 13.30 u. -16.00 u.
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Wintertips:
Bescherm jouw waterleiding en watermeter!
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen.
Dit is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten.

Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.

Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?

• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met
waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen?
Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de
leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen
en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen
smelten door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel).
Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een
vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in
of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld
aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig
en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg
te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de
hoofdkraan hebt dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn,
controleer je best regelmatig de stand van jouw watermeter.
Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de
oorzaak. Je kan bv. ’s avonds voor het slapengaan de stand
van de watermeter noteren. Indien je ’s nachts geen water
verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd
verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met een lek.

• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan
af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger,
vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik
nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille
van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen
en weer.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want
er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan
zit je met waterschade na ontdooiing. Na controle kan de
hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is,
dien je de hulp in te roepen van jouw drinkwaterbedrijf.
• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je
enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de
leidingen vanzelf. In dat geval houd je de hoofdkraan best
dicht als je niet thuis bent of gaat slapen.
Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neem je best contact op met jouw
verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.
Voor meer tips kan je terecht op onze website
www.dewatergroep.be.

Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter
of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt
van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.

Toe aan nieuwe ramen of extra isolatie?
Bereken je winst op ‘Fluvius.benoveren.be’
Benieuwd hoeveel je bespaart met isolatie of nieuwe ramen?
Fluvius stelt vier nieuwe online calculators voor waarmee je in
een handomdraai berekent hoeveel je BENOvatie (beter dan een
gewone renovatie) kost, wat de terugverdientijd is en hoeveel
energie je bespaart.
Je komt bovendien meteen ook te weten of je in aanmerking komt
voor een premie.
Probeer het zelf op benoveren.fluvius.be.
Je vindt er trouwens nog veel meer onafhankelijk advies om je
BENOvatie tot een goed einde te brengen.
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POLITIE

Bedankt
Bedankt
bestuurder
chauffeur
datdat
je kijkt
je kijkt
voor
voor
je afslaat.
je afslaat.

Schrijf je in
op de nieuwsbrief
van de politie LRH
De politie Limburg Regio Hoofdstad gaat in de toekomst nog
meer inzetten op online én milieuvriendelijke communicatie.
Daarom starten zij vanaf 2021 met een digitale nieuwsbrief.
Wanneer je je inschrijft op deze nieuwsbrief ontvang je elke
maand een e-mail met de laatste nieuwtjes uit de politiezone,
resultaten en aankondigingen van controles, … .
Wil jij deze nieuwsbrief graag ontvangen?
Registreer je dan snel en eenvoudig op de website
www.politielrh.be

Campagne fietsveiligheid

Huisnummers
redden levens
Wanneer je dringend politie, brandweer of een ziekenwagen nodig hebt, is het belangrijk dat deze hulpdiensten je huis snel kunnen vinden.

Ook in het donker.
Nog te vaak verliezen zij kostbare tijd bij een interventie
omdat ze niet onmiddellijk het juiste huis of appartement
kunnen terugvinden.
De reden hiervoor?
Huisnummers die ontbreken, te klein zijn of niet verlicht
worden. Je huisnummer goed zichtbaar aanbrengen,
kan dus letterlijk levens redden!
Een duidelijk huisnummer is zichtbaar tot op straat en
indien mogelijk ook verlicht wanneer het donker is.
Wist je trouwens dat je een GAS-boete riskeert wanneer
je jouw huisnummer niet duidelijk zichtbaar bevestigt?

Vanaf 22 maart geven we het startschot van een grote fiets
veiligheidscampagne, een initiatief van de VSV
(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) waar we op intekenden.
Want in onze stad wordt er heel wat afgefietst.
Zeker het voorbije jaar viel dat meer dan ooit op.
En dat willen we warm blijven aanmoedigen!
Daarom doen we er vanuit de stad ook alles aan om dat voor
iedereen zo veilig mogelijk te laten verlopen.
Met veilige infrastructuur en nu dus ook met een campagne
waarbij we jouw hulp nodig hebben.
Want jij kan mee het verschil maken!
Het gaat om een actie waarbij we verschillende boodschappen
in het straatbeeld brengen. Je zal binnenkort borden opmerken
op toepasselijke plaatsen of kruispunten waar een geheugensteuntje ons kan helpen om het veilig te houden voor elkaar.
We verspreiden positieve boodschappen waarin fietsers
en automobilisten elkaar bedanken en aanmoedigen om
rekening te houden met elkaar. We geven kleine geheugensteuntjes en vragen om minimale inspanningen om het veilig te
houden voor elkaar. Samen maken we het verschil!
Als fietser kan je je eigen veiligheid een pak verhogen door
zichtbaar te zijn of door voorspelbaar te zijn voor andere
bestuurders en duidelijk op voorhand aan te geven wat je van
plan bent. Maar uit ongevallencijfers blijkt dat autobestuurders
ook heel vaak onvoorzichtig zijn en zo fietsers in gevaar
brengen.
Verplaats je even in de rol van de andere en lever die kleine
inspanning voor elkaar en voor jezelf.
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BURGERLIJKE
WELZIJNSTAND

GEBOORTES

HUWELIJKEN

01/10
01/10
15/10
15/10
19/10
23/10
06/11
10/11
10/11
10/11
20/11
23/11
14/12
28/12

17/10
30/10
19/11
23/12

Leah Verbauwen, Zelem
Liedewij Vandermarliere, Loksbergen
Manon Verheyen, Halen
Lukas Vlachakis, Zelem
Lyano Ballet, Zelem
Asli Yumlu, Halen
Viktor Vanonckelen, Zelk
Lia Baeken Asnong, Loksbergen
Elena Vanderlinden, Halen
Millie Willems, Zelem
Eline Vandervoort, Halen
Briek van den Hoogen, Zelem
Max Jacobs, Halen
Frederik Pijpops, Loksbergen

Pieterjan Maurissen en Karen Wuestenberghs, Zelk
Dylan Teuns en Lies Hoeyberghs, Zelk
Mohammed Arnab en Hayat Lachhab, Halen
Tiziano Ismenghi en Bjorn Briers, Halen

GOUDEN BRUILOFTEN
107/10 Eugeen Lenaerts en De Coster Godelieve, Halen
10/10 Henri Wolfs en Danielle Mertens, Zelem
23/10 René Pools en Waly Daniëls, Zelk

DIAMANTEN BRUILOFTEN
08/10

Antoon Karremans en Louisa Zeeuws, Zelem

BRILJANTEN BRUILOFTEN
23/11
30/12

Livinus Claes en Maria Vanderstukken, Loksbergen
Henri Degol en Mathilde Vanaken, Loksbergen

10/11
13/11
13/11
19/11
21/11
24/11
05/12
11/12
12/12
15/12
15/12
19/12
23/12

Virginia Baerts, Zelem
August Paulus, Loksbergen
Alfred Keldermans, Zelk
Jef Boets, Zelem
Josette Gielen, Zelem
Nelly Surkijn, Zelem
Gery Rodiers, Halen
Nelly Vrancken, Loksbergen
Maria Vanderstukken, Loksbergen
Roger Speelmans, Loksbergen
Julia Brems, Zelem
Mehmet Kocabas, Halen
François Camps, Zelem

OVERLIJDENS
03/10
04/10
10/10
13/10
13/10
17/10
28/10
28/10
29/10
02/11
05/11
09/11

Irma Mees, Halen
Theresia Sannen, Zelem
Maria Maes, Zelem
Maria Vanderlinden, Loksbergen
Kristof Timmermans, Zelk
Elgrita Claes, Zelem
Renatus Kenens, Zelk
Ferdinand Gaethofs, Zelem
Emma Mees, Halen
Firmin Surkijn, Halen
Maria Vandereyken, Zelem
José Munten, Halen
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werkt op afspraak
dit kan op 3 manieren

1

Plan zelf je afspraak in via
afspraken.halen.be

2021
3
Maak een
afspraak in
het stadhuis

2
Bel naar
013 61 81 20
Vuilniszakken afhalen of kopen kan nog steeds zonder afspraak
tijdens de openingsuren van het stadhuis.
Je kan ook heel wat attesten en afschriften downloaden via het digitaal loket.

