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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.
LDC 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.
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:
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 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
www.halen.be

Sluitingsdag
JANUARI – APRIL 2022
Maandag 18 april

Paasmaandag

Beste Halenaar

VOORWOORD

Na een zeer bizar 2020 en een speciaal 2021 kijk ik samen met jullie uit naar het begin
van een nieuw, hoopvol jaar 2022. Een jaar waarin we hopelijk terug kunnen genieten
van dingen waarbij we terug meer mensen kunnen ontmoeten. We konden de afgelopen
maanden wel in beperkt gezelschap een pintje drinken of een hapje eten, elkaar een
knuffel of een kus geven of gezellig samenkomen met een beperkt aantal vrienden. Ik
hoop echter dat we de komende maanden terug verder kunnen versoepelen zodat we
onbeperkt op cafébezoek kunnen, terug fysiek kunnen vergaderen en navergaderen, eens
lekker uit de bol gaan op een feestje en terug kunnen genieten van de dorpsfeesten.
Eenvoudige dingen waar ik nu, samen met jullie, meer dan ooit hoopvol naar uitkijk.
Daarnaast wil ik jou persoonlijk een fantastisch 2022 toewensen, met vooral een goede
gezondheid en geluk in alles 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 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-het-in-Halen”.
Nieuwe schepen
Zoals eerder aangekondigd heeft Thomas Dubois de eed afgelegd als nieuwe schepen
van sport, cultuur, jeugd, toerisme, milieu en duurzaamheid. We wensen hem alle succes
toe in deze nieuwe functie de komende 3 jaar. Bij deze wil ik ook uitdrukkelijk uittredend
schepen Steven Vanmechelen bedanken voor zijn tomeloze inzet, engagement,
creativiteit, dossierkennis en doorzettingsvermogen het voorbije jaar als schepen en
wens hem alle succes toe met zijn nieuwe job.
Vaccinatiecentrum
Begin dit jaar konden we, dankzij de goede relaties met onze buurgemeenten en met
behulp van minister Beke, ervoor zorgen dat al onze inwoners zeer dichtbij konden
gevaccineerd worden in het vaccinatiecentrum Den Amer in Diest. Het alternatief was
om met ons allen naar Houthalen te trekken. We mogen terugblikken op een zeer
geslaagde vaccinatiecampagne waarbij we de op één na hoogste vaccinatiegraad haalden
in Limburg. Den Amer bleef open tot 15 september, waarbij iedereen de kans kreeg om
zijn vaccin(s) te halen.
Nadien werd beslist dat eerst de 85-plussers en vervolgens ook mensen met verlaagde
immuniteit een derde (booster)vaccin moesten krijgen. Door dat beperkte aantal werd
gekozen om dit in de Stadsfeestzaal in Aarschot verder te zetten, waarvoor we het
stadsbestuur van Aarschot zeer dankbaar zijn.
Vervolgens werd beslist om het zorgpersoneel en de 65-plussers een extra prik te geven
om dit dan snel voor de ganse bevolking verder uit te rollen met bijkomend ook de 5tot 12-jarigen. Dit was het signaal om terug uit te kijken om dit dichterbij te kunnen
organiseren om het voor jullie allen gemakkelijker te maken. Samen met Diest, Bekkevoort
en Scherpenheuvel-Zichem zijn we op zoek gegaan naar een geschikte locatie die aan
de nodige voorwaarden voldeed en ook goed bereikbaar was voor elk van ons. We
vonden een gebouw op het industriepark in Webbekom, vlak over onze gemeentegrens
met Diest. In een recordtempo werden de nodige beslissingen genomen en aanvragen
gedaan om dit nieuw vaccinatiecentrum op te richten. De eerste boosterprikken zullen
14 januari gezet worden. Langs deze weg wil ik mijn collega’s van Diest, Bekkevoort en
Scherpenheuvel-Zichem danken voor de goede samenwerking en de inzet om voor al
onze inwoners een nabije vaccinatie mogelijk te maken.
Op deze manier dragen we ook hier ons steentje bij om met ons allen SAMEN in 2022
Halen nog aangenamer te maken om te wonen, gezond te leven, te werken, te ontspannen
en te ondernemen.
Jullie burgemeester,
Erik Van Roelen
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ZITTING VAN 13 DECEMBER 2021

GEMEENTERAAD

BESLISSINGEN VAN DE
GEMEENTE- EN OCMWRAAD
ZITTING VAN 8 NOVEMBER 2021

GEMEENTERAAD
• Fluvius Limburg -BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING
d.d. 15 december 2021 - GOEDKEURING AGENDA /
VASTSTELLING VAN HET MANDAAT- beslissing
• Fluvius Opdrachthoudende Vereniging (OV) - Buitengewone
Algemene vergadering - 6 december 2021- dagorde en
afvaardiging - beslissing
• Opdrachthoudende Vereniging Limburg.net – algemene
vergadering van woensdag 15 december 2021 - dagorde en
afvaardiging - beslissing
• Patrimonium - Onderhandse verkoop afgeschafte deel
buurtweg 39 - ontwerpakte - beslissing
• Goedkeuring van ontwerp van notariële akte i.v.m. gratis
grondafstand aan de stad Halen voor inlijving in het openbaar
domein gelegen Driesstraat - beslissing
• Vaststelling van de dotatie aan de hulpverleningszone ZuidWest Limburg voor het jaar 2022
• Vorming woonmaatschappij: aanpassing aanvraagformulier
voorstel werkingsgebied i.v.m. verdeling stemrechten beslissing
• Zaak der wegen buurtwegen nrs. 30 en 77 - verhardingbeslissing
• Zaak der wegen chemin nr. 36 - verlegging en gedeeltelijke
afschaffing - principiële beslissing

SCHEPENWISSEL
Thomas Dubois

Steven Vanmechelen maakte begin dit jaar zijn
rentree in het Halense
schepencollege. Hij nam
toen de bevoegdheden van
Thomas Dubois over. Nu
zijn de rollen omgekeerd
en is Thomas Dubois sinds
januari terug schepen.
Dat is eerder dan voorzien,
want Dubois zou de laatste
twee jaar van de legislatuur
het schepenambt van Elke
Boogaerts
overnemen.
Dat zal nu uiteraard niet
gebeuren. Schepen Boogaerts blijft op post.
Huidig schepen Vanmechelen kreeg in het bedrijf waar
hij werkzaam is een managementfunctie aangeboden die
niet combineerbaar is met het schepenambt.
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Notulen - Goedkeuring notulen van de vergadering van vorige
zitting – beslissing
Kennisname - Zittingsverslag van de vorige zitting
• AGB - Bepaling factor Prijssubsidie
• Vaststelling Coronadotatie aan het AGB Halen voor 2021
• AGB - vaststellen wijzigingen MJP 20-25- verwerking van het
rekeningresultaat 2020- vastleggen van de kredieten voor
2022-goedkeuren
• Meerjarenplan 2020-2025 - vaststelling van de kredieten voor
2022 - aanpassing – beslissing
• OCMW - meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling van de
kredieten 2022 - goedkeuring – beslissing
• Beleidsevaluatie- rapportering prioritaire
beleidsdoelstellingen – kennisgeving
• Beslissing budget 2022 van de kerkfabriek Sint Pancratius
(Zelk)
• Beslissing Budget 2022 van de Kerkfabriek Sint-Lambertus
(Zelem)
• Beslissing Budget 2022 van de Kerkfabriek Sint-Pietersbanden
(Halen)
• Budget 2021 van de Kerkfabriek Sint-Andreas (Loksbergen)
• Belastingreglement aangaande het inzamelen en verwerken
van huishoudelijke afvalstoffen – beslissing
• Afvalreglement – Optimo
• Professionaliseringsplan GBS Op Dreef 2021-2022
• Aanpassing schoolreglement GBS Op Dreef - 2021-2022
• Overeenkomst Stad Halen en Familiehulp betreffende NOAH
– beslissing
• Algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging
Cipal van 16 december 2021
• AV OSM Schulensmeer op 23 december 2021
• Onderhandse verkoop van 2 percelen landbouwgrond aan
vzw Natuurpunt - principiële beslissing
• Patrimonium - Onderhandse aankoop perceel voormalige
parking Boccacio (deel) - akte – beslissing
• Ontslag schepen Vanmechelen steven – kennisname
• Opengevallen schepenambt - herinvulling – beslissing
• Voordracht nieuwe schepen en eedaflegging

OCMW
• algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging
Cipal van 16 december 2021
• OCMW - meerjarenplan 2020-2025 en vaststelling van de
kredieten 2022 - goedkeuring - beslissing
• Kennisgeving van het ontslag van een lid Bijzonder Comité
voor de sociale dienst
• Voordracht nieuw lid voor het Bijzonder Comité voor
de sociale dienst - onderzoek geloofsbrieven -aktename
verkiezing

BURGERZAKEN
CORONA
NIEUW VACCINATIECENTRUM
OP BEDRIJVENTERREIN WEBBEKOM
Samen met Bekkevoort, Diest en Scherpenheuvel-Zichem slaan
we voor de tweede vaccinatiecampagne opnieuw de handen in
elkaar. Sinds 14 januari is het vaccinatiecentrum tegen
COVID-19 op het bedrijvencentrum in Webbekom. Het gebouw
van Interleuven (Industrieterrein nr. 8, tegenover firma HAROL)
is vlot bereikbaar en ligt vlak naast de op- en afrit van de E314.
Op die manier kunnen we de ons voortaan dichter bij huis laten
vaccineren.
Callcenter
Inwoners kunnen in het callcenter met hun vragen terecht over
hun vaccinatie én om hun afspraak te bevestigen of te wijzigen.
Het nummer 013 39 19 19 is elke werkdag bereikbaar
van 9 tot 16 uur.

Wil je graag als vrijwilliger aan de slag? Dat kan nog!
Voor het nieuwe vaccinatiecentrum zijn we opnieuw op zoek
naar extra vrijwilligers, zowel met een medische als met een
niet-medische achtergrond, om samen met ons deze uitdaging
tot een goed einde te brengen. Zo zoeken we onthaalmedewerkers, toezichthouders, callcentermedewerkers, artsen,
apothekers, verpleegkundigen,…
Vrijwilligers kunnen zich aanmelden via het online formulier,
dat te vinden is op www.diest.be/vrijwilligers-vaccinatiecentrum. De kandidaturen worden opgenomen in een databank.
Het vaccinatieteam screent de niet-medische kandidaturen en
het coördinatieteam van Eerstelijnszone Demerland screent de
medische kandidaturen. Nadien contacteren we alle vrijwilligers
om hun inzet te bespreken.

Heb jij onze stadapp al?
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.

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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AFSPRAKEN STADHUIS OOK ONLINE TE BOEKEN
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.

Maak jij je afspraak ook online?

Indien je nog pasfoto’s wil maken, kom je best een 10-tal minuten vroeger zodat je afspraak op tijd kan doorgaan.

Sinds de coronacrisis kan je niet meer lukraak naar het
stadhuis komen, maar dien je eerst een afspraak te maken.

Ik mis de digitale kennis om een afspraak te maken

Een afspraak maken in het stadhuis kan je via

Geen paniek, in het gemeentehuis zijn er medewerkers om

afspraken.halen.be.

je op weg te helpen. Ook via 013 61 81 20 kan je altijd een

De openingsuren van onze diensten veranderen niet.

afspraak maken.

Vergeet ook niet om eerst een kijkje te nemen in ons praktisch en overzichtelijk digitaal loket. Heel wat attesten en

Digitaal loket

documenten kan je ook vanuit je luie zetel aanvragen.

Voor sommige zaken moet je niet meer naar het stadhuis
komen. Via het digitaal loket op smartloket.halen.be kan je

Sinds het uitbreken van de coronacrisis werken de Halense

verschillende documenten en attesten van thuis uit regelen

gemeentediensten en het OCMW op afspraak. We doen dit om

en downloaden, zoals bijvoorbeeld een bewijs van woonst of

te vermijden dat er te veel personen gelijktijdig aanwezig zijn

leven, een uittreksel uit je strafregister of een akte van gezinssa-

in onze gebouwen. Maar ook als het coronavirus straks einde-

menstelling. Je ontvangt het aangevraagde document of attest

lijk onder controle is, blijven we op afspraak werken. Waarom

onmiddellijk na je aanvraag in je mailbox.

doen we dit? We willen onze dienstverlening nog performanter
maken. Als inwoner kies je zelf de datum en het tijdstip waar-

Onthaalbalie

op je wil langskomen. Dit heeft als voordeel dat je niet meer

Voor het afhalen of kopen van vuilniszakken, PMD-zakken en

nodeloos moet wachten of aanschuiven. De gemeentedienst of

groenzakken is geen afspraak nodig en kan je terecht aan het

het OCMW kan jouw dossier optimaal voorbereiden. Bovendien

onthaal op het stadhuis tijdens de openingsuren.

weet je bij het maken van je afspraak meteen welke documen-

Afspraak maken OCMW

ten je eventueel moet meenemen.

ken.
a
r
p
s
f
a
.
halen
be
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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.

OMGEVING

FOREST IN 1 DAY

Plant jij ook één van de 5725 bomen?

Op zondag 6 februari planten Luminus en het Jane Goodall
Institute Belgium 18.000 bomen op drie verschillende locaties
in België. En één van deze locaties is Halen! In onze stad
worden in de Zandstraat op één dag tijd maar liefst 5.725
bomen geplant. Omwille van de klimaatextremen van de
afgelopen jaren wordt daar een klimaatrobuust bos geplant.
Op twee percelen met dood of minder vitaal naaldhout, worden
inheemse bomen met minder gekende, klimaatslimme soorten
zoals moseik gemengd.
Je bent van harte welkom om tussen 10.00 u. en 16.00 u. mee
te komen planten. Ervaring is niet vereist, enthousiasme
(en laarzen) des te meer! Om alles in goede banen te leiden,
wordt beroep gedaan op De Bosgroepen, echte specialisten
met een hart voor bos.

zame toekomst,
P lant mee aan een duur
boom per boom

Tijdens Forest in One Day kan je genieten van warme drankjes,
lekkere seizoenssoep, wafels en pannenkoeken om weer op
krachten te komen na al dat planten. Verder valt er ook heel
wat te beleven voor jong en oud. Misschien breng je wel een
bezoekje aan een van de infostanden en leer je wat bij over
biodiversiteit, herbebossing, over wat het aanplanten van een
bos kan betekenen voor Halen, België en de rest van de wereld.
En dat is nog niet alles. Want voor elke boom die in België
geplant wordt, plant het Jane Goodall Institute een veelvoud
aan bomen in Burundi.
Planten doen we in de natuur.
Het aantal parkeerplaatsen is dus beperkt.
Kom, als het even kan, met de fiets of te voet.
Adres: Zandstraat, 3545 Halen
Meer info en gratis inschrijven kan via
luminus.be/forestin1day

WATEROVERLAST ERKEND ALS RAMP
De aanvragen worden door de schadelijders bij voorkeur
ingediend via het e-loket dat het Vlaams Rampenfonds ter
beschikking stelt. Dit is de gemakkelijkste manier om een
aanvraag tot tegemoetkoming in te dienen. Bovendien is de
schadelijder er zeker van dat zijn aanvraag tijdig, correct en
volledig werd ingediend.

De Vlaamse Regering erkent de wateroverlast in Halen als
ramp. Dit betekent dat je voor schade, die werd geleden naar
aanleiding van deze overstroming van 14 juli tot 17 juli 2021,
een aanvraag tot tegemoetkoming kan indienen bij het Vlaams
Rampenfonds.
De uiterste datum voor het indienen van de aanvragen
tot tegemoetkoming is vastgelegd op 31 maart 2022.

Indien een schadelijder verkiest de aanvraag tot tegemoetkoming via een schriftelijk formulier in te dienen, dan kunnen
de aanvraagformulieren gedownload worden via de website.
De ingevulde formulieren kunnen bezorgd worden aan het
Vlaams Rampenfonds via rampenfonds@vlaanderen.be of
verzonden worden naar het Departement Kanselarij en
Buitenlandse Zaken, Vlaams Rampenfonds,
Havenlaan 88 bus 100 - 1000 Brussel.

Bijkomende inlichtingen
via het nummer 02.553 50 10
via rampenfonds@vlaanderen.be
www.vlaanderen.be/
schadevergoeding-vlaams-rampenfonds-aanvragen
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STAD HALEN
VORST- EN SNEEUWBESTRIJDING
2021-2022
Bij voorkomende vorst worden twee strooirondes uitgevoerd.
Bij sneeuwval kunnen deze wegen voorafgaande aan het
strooien sneeuwvrij gemaakt worden met de sneeuwschep.
Strooironde vorstbestrijding buurtwegen
Beheer door AWV- West-Limburg
Sneeuwruimen ﬁetspaden
Fietspaden worden mee gestrooid met de wegenis. In geval
van sneeuwval worden de ﬁetspaden bijkomen sneeuwvrij
gemaakt met een sneeuwschep of borstelwagen.
Contactpersonen: Yves Reynders (Technische Dienst)
Dominic Vandermeulen (Preven�edienst)
technische.dienst@halen.be

STROOIPLAN WINTER
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Optimo
AFHALEN HUISVUILZAKKEN

Sinds het begin van dit jaar loopt de afvalophaling
van Limburg.net anders. Iedereen ontving de afvalkalender
samen met een sorteergids. Deze info vind je op de
website www.Limburg.net en natuurlijk op onze Stadsapp!
Sorteerregels kan je ook raadplegen op

De huisvuilzakkenbedeling zal doorgaan in
Halen, maandag 14 februari - het stadhuis
Zelem, dinsdag 15 februari - sporthal Zelem
Loksbergen, woensdag 16 februari - domein Panoven

www.limburg.net.

telkens van 14.00 u. tot 17.00 u.

!!! OPGELE

Optimo: 5 afvalsoorten
op 1 dag opgehaald
PMD

HUISVUIL

TUINAFVAL

BESTAANDE
AFVALSOORTEN
Huisvuil
klein

groot

T!

Onze opha
aldag
wijzigde va
n dinsdag
naar maan
dag!!

KEUKENAFVAL

TEXTIEL

NIEUWE AFVALSOORTEN
Pmd

Tuinafval

Keukenafval

Textiel

Prijs/rol

6,25 euro

12,50 euro

3 euro

2,50 euro

2 euro

1 euro

Prijs/zak

0,63 euro

1,25 euro

0,15 euro

0,25 euro

0,15 euro

0,10 euro

22 liter

44 liter

Literinhoud/zak
Aantal zakken/rol
Kleur
Sluiting

10

60 liter

50 liter

17 liter

50 liter

20

10

13

10

grijs

blauw

groen

geel

oranje

flappen

trekband

flappen

trekband

flappen

APARTE OPHALINGEN

Papier en karton
Prijs
Ophaling

Hoe?

Grofvuil

Snoeihout

0 euro

2 m³: 20 euro
Max. 4 m3 per aanvraag.

2 m³: 15 euro
Max. 4 m3 per aanvraag.

Maandelijks

op aanvraag

op aanvraag

Steek het papier en karton
in een kartonnen doos of
bind het goed samen.

Surf naar
www.limburg.net en klik op
‘Bestellen & Aanvragen’.

Surf naar
www.limburg.net en klik
op ‘Bestellen & Aanvragen’.

Uw ophaaldagen kunt u raadplegen op limburg.net/afvalkalender
Meer info over Optimo op limburg.net/optimo
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WELZIJN
Ken jij het

‘Lokaal Loket Kinderopvang’?
Een opvangplaats voor je kind vinden, is niet altijd eenvoudig.
De plaatsen zijn beperkt en je kan niet vroeg genoeg starten
met de zoektocht. Daarnaast heb je als ouder vaak heel wat
vragen en is het kinderopvanglandschap onbekend terrein.
Via het Lokaal Loket Kinderopvang willen we ouders
ondersteunen en begeleiden in deze zoektocht.
In samenwerking met het LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)
kreeg het Loket Kinderopvang in onze stad vorm.
In het LOK zijn alle opvanginitiatieven vertegenwoordigd.
Via het digitaal platform krijgen ouders een overzicht van alle
initiatieven en kunnen ze meteen een aanvraag doen bij het
opvanginitiatief van hun voorkeur. Via een persoonlijk profiel
kan je het verdere verloop van je aanvragen ook vlot opvolgen.

Start je zoektocht op Opvang.Vlaanderen.
Meld je aan, doorzoek het aanbod en registreer je aanvraag.
De opvanginitiatieven verwerken je aanvraag en informeren je
over de beschikbare plaatsen.

Je kan ook terecht bij ‘Huis van het Kind’ voor algemene
informatie, vragen over het digitale platform, ondersteuning bij
het aanvragen van een attest inkomenstarief,…

Meer informatie:
Huis van het Kind
welzijnsdienst@halen.be
T 013 46 03 78

LDC De Klapstoel
Wij zijn klaar voor een nieuwe opstart!
Sinds eind november moesten we alweer bijna alle activiteiten
stopzetten. Maar, niet getreurd, achter de schermen zijn wij
volop bezig aan een rijk gevuld activiteitenprogramma.
Een maandelijkse quiz, telkens de 2de woensdagavond van
de maand, mag je alvast in je agenda noteren.
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Van zodra het kan herstarten we met frisse moed.
Wij kijken er in ieder geval naar uit om je opnieuw te
verwelkomen!
Een welgemeende dankjewel aan al onze vrijwilligers.
Jullie engagement maakt echt het verschil!
Heb jij ook zin in vrijwilligerswerk?
Meld je dan aan via 013 46 03 78
of dienstencentrum@halen.be.

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming
tegen baarmoederhalskanker
Laat van je 25ste tot en met je 64ste elke drie jaar
een uitstrijkje nemen. Want met een uitstrijkje is
baarmoederhalskanker makkelijk op te sporen.
Ook de voorstadia ervan, waarin de ziekte nog heel beperkt
of nog niet ontwikkeld is, worden via deze test opgespoord.
Je hebt dan nog geen kanker en een eenvoudige
behandeling is vaak al genoeg om te voorkomen dat je wel
baarmoederhalskanker krijgt.

De tijd vliegt,
drie jaar is zo voorbij!
Je krijgt daarom als herinnering van het Centrum voor
Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de
doelgroep behoort en het te lang geleden is dat je een
uitstrijkje liet nemen. Je kan dan een afspraak met je
huisarts of gynaecoloog maken.
Graag meer info?
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing
op 0800 60160 of stuur een mailtje naar
info@bevolkingsonderzoek.be
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DEMENTIE EN NU

ZORGEN VOOR DE PERSOON MET DEMENTIE
EN ZORGEN VOOR JEZELF
In Vlaanderen woont bijna 65% van alle mensen met dementie thuis: alleen of met een naaste. Na de diagnose van een of
andere vorm van dementie zijn er vaak heel wat vragen.
Praktische vragen, zoals “Dementie … en nu?”, maar evenzeer
vragen op emotioneel vlak. Hoe lukt het je om te zorgen voor
de persoon met dementie en tóch ook te zorgen voor jezelf.
Naasten van mensen met dementie voelen zich hiermee vaak
alleen.
Om de zorg voor de persoon met dementie vol te houden,
helpt het om…
•

meer te weten over dementie, de impact ervan,
hoe ermee omgaan en mogelijke ondersteuning,

•

beter te kunnen omgaan met je eigen gevoelens,
gedachten en zorgbelasting,

•

mensen te ontmoeten die je steunen en begrijpen.

“Dementie en nu” richt zich naar de mantelzorger die thuis of
daarbuiten voor iemand met dementie zorgt. In de 10 bijeenkomsten van “Dementie en nu” worden inzichten, kennis en
vaardigheden meegegeven en is er ruimte voor reflectie met
deelgenoten over de behandelde onderwerpen.
De bijeenkomsten worden gegeven in een vaste groep van 8 tot
max. 15 mantelzorgers van een persoon met (jong)dementie.
“Dementie en nu” is een nieuw psycho -educatiepakket,
ontwikkeld op initiatief van het Expertisecentrum Dementie
Vlaanderen vzw en de Alzheimer Liga Vlaanderen vzw.

Interesse?
Neem een kijkje op www.dementieennu.info voor meer info.
Vanaf 8 maart wordt “Dementie en nu” in De Veste (Diest) aangeboden.
Voor meer informatie kan je terecht bij
Sofie Drijkoningen: T 013 38 09 70.
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Halen warme stad!
De Klapbus
In september en oktober kon je de Klapbus met haar
enthousiaste vrijwilligers elke woensdagvoormiddag ergens in
het straatbeeld zien opduiken.
We hebben regen gehad, zonnestralen, wind en nog meer
regen maar dat heeft ons nooit tegengehouden om jullie te
ontvangen met een lekker tasje koffie.
Het waren fijne ontmoetingsmomenten met Halenaars die
de Klapbus reeds kenden, maar ook met nieuwsgierigen die
een eerste keer kwamen piepen. Ontmoeting bevorderen is
uiteindelijk één van de belangrijke pijlers van onze Klapbus, net
zoals informeren over het zorg- en dienstverleningsaanbod en
het opsporen van eventuele zorgnoden onze de inwoners.
Vanaf mei rijdt de bus elke woensdagvoormiddag weer uit tot
eind oktober.
We kijken er alvast naar uit om iedereen te verwelkomen in hun
buurt. Hopelijk ben jij er dan ook!

Wie er ook in gelooft en graag mee op stap wil,
neem gerust contact op met nesje.clauw@halen.be

Van zodra de Sint terug naar Spanje was, werd in de bib een
bijzondere kerstboom gezet. Het werd een wensboom.
In de boom hingen de wensen van kinderen uit kansarme
groepen. Kinderen tot 12 jaar met deze achtergrond kregen via
hun ouders de kans om hun wens kenbaar te maken. Dat kon
door afbeeldingen van hun favoriete speelgoed uit een boekje
te knippen voor een maximale waarde van 25 euro.
Bezoekers konden dan een wens uit de boom nemen en een
geschenkje kopen.
Wat een succes was dat!
Op een dag tijd waren de kaartjes allemaal weg!
De kerstman in hoogsteigen persoon bracht de wensen rond
en bezorgde zo een onvergetelijk mooie kerst aan deze
kinderen!
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Terugkoppeling
buurtanalyse Zelem
In 2020 interviewden we verschillende sleutelfiguren en een
diverse groep bewoners door middel van een interview,
een telefoongesprek, een deur- of een buurtbabbel.

Zorgzame buurten
= zorgzame bewoners
Een mooi project verdient uiteraard een mooi logo!

Zo kregen wij zicht op de leefwereld van Zelem, op de sterktes,
maar ook op de noden. Corona zorgde echter voor een
vertraging in de verdere opvolging van de buurtanalyse.
Eind vorig jaar hebben we deze bevraagden opnieuw
uitgenodigd om te komen luisteren naar onze
bevindingen en wat de uiteindelijke uitdagingen
(eventuele acties) zijn.

Meer informatie?
Raadpleeg je huisarts
of neem een kijkje op www.griepvaccinatie.be.
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Dit logo staat symbool voor verbinding,
inclusie en samenhang in Halen.
In een buurt wonen waar iedereen zich thuis voelt.

- elkaar letterlijk omarmen -

VRIJE
WELZIJN
TIJD

IN JULI: POP-UP SKATEPARK:
Na het succes van vorige zomer wordt in GC De Rietbron opnieuw een pop-up skatepark geïnstalleerd. De ganse maand
juli kunnen onze jongeren hier terecht, weer of geen weer…
altijd welkom!

Vakantiebrochure 2022
De vakantiebrochure 2022 , voor 4 – 16 jarigen, komt er aan! In
februari worden de brochures in de scholen verdeeld. Uiteraard
zijn er ook brochures te vinden bij de afdeling Vrije Tijd, de
bibliotheek, de sporthallen of het stadhuis. Voor meer info kan
je op de website van de stad Halen terecht.
Hou de facebookpagina “AfdelingVrijeTijdHalen” in de gaten
voor de laatste nieuwe informatie!

Een tipje van de sluier…
• Op 23 april: Kijk ik fiets
Je leert je kind fietsen in sporthal De Kambergen. Je wordt
daarbij geholpen door fietsexperten. Wedden dat je (klein-)
kind kan fietsen na deze dag?
• 24 april – 1 mei – 8 mei – 15 mei:
Start to mountainbike 1.0
Je hebt weinig ervaring met mountainbiken maar je wenst
dit beter onder de knie te krijgen? Dan komt deze korte
sessie als geroepen! Naast tips over het goed schakelen, surplacen, bochten nemen enz. leer je ook banden vervangen
en je fiets onderhouden.
• 22 mei – 29 mei – 5 mei – 12 mei:
Start to mountainbike 2.0
Heb je de mountainbikekriebels goed te pakken? Of heb
je reeds deelgenomen aan een Start to Mountainbike
1.0-reeks? Schrijf je dan in. Je rijstijl wordt op een uitdagendere parcours getest en verbeterd.
• Na de paasvakantie (datum nog te bepalen):
Start 2 skate
Samen met de sportdienst van Herk-de-stad worden de
lessen start2skate gegeven op een startplaats in Herk-destad. Op 6 zondagvoormiddagen leer je rollerskaten. Je doet
dit niet graag alleen? Breng je kinderen (vanaf 6 jaar), je
vrienden, je familie, je buurman/buurvrouw mee! En beleef
plezier aan samen skaten.
SPECIFIEK VOOR DE 10 TOT 16 JARIGEN:
DE TOPPERS !!!
Twee kampen met gevarieerde, spectaculaire activiteiten.
Het kamp Sportsensation (18/07 -22/07), vindt dichter
bij Halen plaats, met o.a. kajak, suppen, surfen, klimmen,
adventure outdoor…
Het Sportavonturenkamp (22/08-24/08) met activiteiten
zoals waterski, paintball, karting enz.

Academie Haspengouw Beeld

Beeld in Beeld
Expo jeugdateliers

Halen, Loksbergen & Zelem

Expo ‘Beeld in beeld’
Academie Haspengouw Beeld geeft 6- tot 18-jarigen
in Halen, Loksbergen en Zelem de kans om zich met
verschillende technieken creatief te ontplooien. Wekelijks
kunnen zij samen met leeftijdsgenoten tekenen, schilderen,
knutselen, boetseren, een animatiefilm maken, kortom zich
kunstig uit leven. Het resultaat van hun inspanningen willen
zij graag tonen tijdens de expo “Beeld in beeld”. Je kan deze
tentoonstelling bezoeken van 5 februari tot en met 12 maart
2022 in GC de Rietbron tijdens de openingsuren.
Op zaterdag 5 februari kan je een beeldworkshop volgen
van 14.00 u. tot 15.45 u. in zaal ‘Gete’ (GC de Rietbron).
Deelname (6-12jaar) is gratis maar het aantal deelnemers is
beperkt. Inschrijven doe je via de QR-code.
Meer info vind je op www.ahbeeld.be
of op de facebookpagina: www.facebook.com/ahbeeld
Tina Tits, Hoofdcoördinator
Academie Haspengouw Beeld
tina.tits@ahbeeld.be
T. 011 70 16 20
www.ahbeeld.be
facebook.com/ahbeeld
Openingsuren secretariaat hoofdvestiging
Gorsemweg 55-57, 3800 Sint-Truiden
Dinsdag 9u30 – 18u30
Woensdag 13u30 – 21u00
Donderdag 9u30 – 18u30
Vrijdag 9u30 – 18u30
Zaterdag: 9.00 – 12.00
gesloten op zondag en maandag
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LOKALE ECONOMIE

WONEN

“HAAL HET IN HALEN”
In 2022 organiseert stad Halen samen met de Halense
handelaars de 4e editie van “Haal het in Halen”.
De actie vindt dit keer plaats van 18 tot 26 maart.
Onze Halense handelaars leggen die week hun klanten
extra in de watten met tal van speciale acties
en aanbiedingen.

Meer uitleg over de deelnemende handelaars,
hun openingsdagen en -uren, de speciale acties,...
vind je binnenkort op onze facebookpagina
‘Haal het in Halen’.

Like onze pagina en wees als eerste
op de hoogte van alle nieuwtjes.

De Vlaamse woonlening
Betaalbaar wonen blijft een belangrijke zorg voor velen.
Het Vlaams Woningfonds kent sociale woonkredieten
toe aan gezinnen en alleenstaanden met een reglementair begrensd inkomen.
De belangrijkste troeven van de Vlaamse woonlening
die het Vlaams Woningfonds en de kredietverstrekkende
sociale huisvestingsmaatschappijen aanbieden voor de
aankoop, het behoud en/of de renovatie van een woning
zijn de volgende:
• je leent vanaf 1,60 %;
• je kan lenen tot 100 % van de kostprijs of de waarde
van de woning en dit zonder enige meerkost;
• de schatting van de woning gebeurt volledig
kosteloos;
• je bespaart enkele honderden euro’s dankzij de
lagere kredietaktekosten;
• lage dossierkost;
• geen bancaire verplichtingen en vrije keuze van
verzekeringen;
• geen reserveringskosten voor het verbouwkrediet.
Voor meer informatie kan je terecht bij het

Vlaams Woningfonds
Koningin Astridlaan 75
3500 Hasselt
T 011 229 220
www.vlaamswoningfonds.be of bij
Wonen in West-Limburg
T 013 460 377
info@woneninwestlimburg.be
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POLITIE

De Verzekering Gewaarborgd Wonen
De Verzekering Gewaarborgd Wonen is een gratis
verzekering van de Vlaamse overheid die je als werkende
persoon kan aanvragen wanneer je een hypothecaire
lening afsluit voor het kopen, bouwen of verbouwen van
een woning.
Je kan je kosteloos verzekeren tegen inkomensverlies
door plotse werkloosheid, arbeidsongeschiktheid of
onvrijwillige stopzetting van de zelfstandige activiteit.
De verzekering loopt over een periode van tien jaar.
Wanneer je tijdens die periode werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd recht hebben
op een tegemoetkoming in de aflossing van je lening.

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.

Opgelet, na de datum van de eerste kapitaalsopname
van de lening heb je maar een jaar de tijd om je
aanvraag in te dienen.
Het aanvraagformulier en de bijhorende toelichting
vind je op de website
www.wonenvlaanderen.be.

Voor meer informatie kan je terecht bij:
Wonen in West-Limburg, 013 46 03 77
of info@woneninwestlimburg.be

Wist je trouwens dat je een GAS-boete riskeert
wanneer je jouw huisnummer
NIET DUIDELIJK ZICHTBAAR bevestigt?

Openingsuren wooninfopunt:
enkel op afspraak
Maandag
Woensdag

van 14.00 u. - 19.00 u.
van 13.30 u. - 16.00 u.
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BRANDWEER
PELLETKACHELS: vermijd ongelukken
De laatste jaren ziet de brandweer het aantal incidenten met
pelletkachels flink stijgen. Vaak is een gebrekkige installatie
en/of onderhoud de oorzaak van een incident. We geven
graag enkele tips, zodat je ‘ongelukjes’ met je pelletkachel
kan vermijden.
In een pelletkachel verbrand je pellets om warmte te creëren.
Die pellets zijn staafjes fijn gemalen en samengeperst houtstof,
met wat hars. Afhankelijk van de hoeveelheid hars branden de
pellets sneller of trager. De rook van de verbranding gaat via
een deel van de dubbele afvoerbuis naar buiten, via de andere
buis komt er verse lucht naar binnen. Het ventilatiesysteem van
de kachel werkt op elektrische stroom.
Onderhoud nodig voor pelletkachels?
Zeker weten!!!
Volgens erkende installateurs gebeuren heel wat ongelukken
door het ondeskundig plaatsen van een kachel. Mensen
installeren ze soms zelf terwijl ze daar geen enkele kennis van
hebben. Vooral in het begin van de opmars van deze kachels
was er weinig regelgeving, pelletkachels werden zonder
aanvullende informatie als ‘onderhoudsvrij’ verkocht.
Dit is dus niet waar!

Neem daarom deze tips in acht:
• Koop je kachel bij een erkend en gerenommeerd bedrijf
• Laat de kachel door het bedrijf zelf installeren en tijdig
controleren
• Bewaar de pellets op een droge plek. Controleer de zakken
of ze goed dicht zijn (om broei te voorkomen)
• Zorg ook voor gekoppelde rook- en koolmonoxidemelders in
de buurt van de kachel, maar ook daar waar je slaapt. Dan
hoor je het brandalarm op tijd
• Zorg voor regelmatig onderhoud:
maak de aslade elke week leeg
• Maak de afvoerpijp regelmatig schoon.
Vervuilde afvoerpijpen kunnen erg warm worden en brand
veroorzaken
• Is er sprake van een storing?
Zet de kachel uit maar trek nooit de stekker uit! Als je de
stekker uit het stopcontact trekt, zet je ook de ventilatie
uit. Als de brandende pellets nog warmte afgeven, kan
een gebrek aan ventilatie zorgen voor rookvorming of
koolmonoxide
• Bevestig de afvoerpijp nooit horizontaal op de muur. Als de
wind er op staat wordt de rook terug de kachel ingeslagen
en kan je huis vol met rook komen te staan.
Gaat het ondanks al deze tips toch grondig mis?

Een pelletkachel heeft, net als alle kachels, wel degelijk
onderhoud nodig. Je moet een pelletkachel dus regelmatig
proper maken!

18 INFOBLAD HALEN JANUARI 2022

Bel 112
en verlaat zo snel mogelijk de woning.
Maar laten we hopen dat het nooit zover komt!
www.zuidwestlimburg.be

BURGERLIJKE
WELZIJNSTAND

GEBOORTES

OVERLIJDENS

12/09
23/09
24/09
24/09
25/09
28/09
30/09
04/10
06/10
06/10
06/10
07/10
11/10
11/10
19/10
05/11
06/11
08/11
10/11
12/11
22/11
25/11
25/11

10/10
14/10
16/10
16/10
17/10
18/10
23/10
24/10
25/10
26/10
28/10
02/11
06/11
13/11
13/11
16/11
17/11
24/11
27/11
29/11
29/11
03/12
05/12
07/12
08/12

Isra El Mohadab, Halen
Odil Verstappen, Zelem
Louise Daniëls, Halen
Charlotte Emilie Put, Halen
Artan Osmani, Zelem
Jayson Tournelle, Loksbergen
Ariana Mugwagwa, Zelem
Eli Maurissen, Zelk
Edward-Andrei Taraboanta, Zelem
Max-Emile Tutenel, Zelem
Jef Schalenbourg, Halen
Flor Kerkhofs, Zelem
Otis Mahieu, Zelem
Emily Kimps Orenelis, Halen
Oona Geuens, Loksbergen
Lex Pira, Zelem
Lucas Haesevoets, Zelem
Minne Cloots, Loksbergen
Lewis Vlaeyen, Halen
Flo Verstreken, Halen
Zinzi Conquet, Halen
Philippa Colette, Halen
Emilia Mertens, Halen

Patrice Decoster, Zelem
Marleen Hellings, Halen
Lodewijk Vaes, Zelem
Jeannine Vandeweeghde, Zelem
Francine Versonnen, Halen
Dora Seré, Zelem
Florent Vanschoren , Zelem
Anita Beekman, Halen
Cyriel Severi, Loksbergen
Josephine Saenen, Zelem
Jules Thijs, Loksbergen
Josée Pieters, Halen
Elza Houdmeyers, Zelem
Livinus Vanmol, Zelem
Victorina Geerts, Zelem
Maria Claes, Halen
Julien Deruyver, Loksbergen
Nicolle Baens, Zelem
Emiel Goossens, Zelem
Marie José Vanderheyden, Zelem
Rudi Keyen, Zelem
Guido Vaes, Zelem
Ludo Vanoppré, Zelk
Eugeen Porters, Zelem
René Smets, Halen

HUWELIJKEN

DIAMANTEN BRUILOFTEN

13/11
03/12

30/10
27/12

Pieter Luyten en Karen Luyckx, Zelem
Wim Maris en Sandra Morren, Halen

GOUDEN BRUILOFTEN
22/10
26/11
16/12
20/12

Willy Surkijn en Mariette Vanhove, Halen
Rogier Flossie en Marguerite Prinsen, Loksbergen

BRILJANTEN BRUILOFTEN

Jean -Pierre Roosen en Ida Jacobs, Halen
29/12
Willy Vanheukelom en Lutgarde Colon, Zelem
Petrus De Keersmaeker en Maria-Jozefa Faes, Zelem
Walter Franssen en Marguerite Pieraerts, Loksbergen

Julius Severi en Jacquelina Boyen, Loksbergen
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In januari blikken we terug
Dat is niet te vermijden
Op mooie en ook minder mooie momenten en tijden.
Maar daarna werpen we een blik vooruit
Vol plannen & dromen
Want we hebben weer een heel jaar om ze uit te laten komen!

Beste wensen!

