INHOUD
Voorwoord
Gemeenteraad
Nieuw stadsbestuur
Jeugd
Allerlei
Openbare werken
Milieu en omgeving
Welzijn
OCMW
Sport
Bib
Locale economie
DCO
Cultuur
Burgerlijke stand
Activiteiten in Halen

3
4
5
7
8
9
10
12
13
14
18
19
19
20
22
24

TRIMESTRIEEL TIJDSCHRIFT STAD HALEN
JAARGANG 37 NR 1, AFGIFTEKANTOOR HALEN
V.U. Burgemeester E. Van Roelen, Markt 14,
3545 Halen

INFOBLAD
JANUARI - MAART 2019

INFOBLAD HALEN JANUARI 2019 1

OPENINGSUREN
STADHUIS • Markt 14
CULTUUR- en SPORTDIENST • Sportlaan 4A-B
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Dinsdag:
gesloten
Woensdag
08.00 - 12.00 u., 13.00 - 17.00 u.
Donderdag:
08.00 - 12.00 u., 13.00 - 16.00 u. op afspraak
Vrijdag:
08.00 - 12.00 u.
JEUGD- EN WELZIJNSDIENST • Diestersteenweg 42
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Dinsdag:
gesloten
Woensdag
08.00 - 12.00 u., 13.00 - 17.00 u.
Donderdag:
gesloten
Vrijdag:
08.00 - 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:
09.00 - 13.00 u.
POLITIE • Sportlaan 2a
Maandag:
13.00 - 19.00 u.
Woensdag:
13.00 - 17.00 u.
Donderdag, vrijdag:
08.00 - 12.00 u.
CONTAINERPARK
Dinsdag en vrijdag:
09.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
Zaterdag:
09.00 - 12.30 u, 13.00 - 16.00 u.
OCMW, Halen Sportlaan, 2b
Maandag:
17.00 - 19.00 u.
Dinsdag, donderdag, vrijdag:
09.00 - 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:
09.00 - 13.00 u.
Zondag:
10.00 - 12.00 u.
DCO • Diestersteenweg 40
Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag: 08.00 - 12.00 u.

TELEFOONNUMMERS
Stadhuis:
Wijkkantoor Politie Halen:
Containerpark:
OCMW:
Sporthal Halen:
Sporthal Zelem:
GC De Rietbron:
Dienst Welzijn - LDC De Klapstoel:
Bibliotheek:
Gemeentelijke Basisschool Zelem:
Kinderdorp Halen:
Kinderdorp Zelem
Kinderdorp Loksbergen:
DCO:

Fax

Fax

013 61 81 20
013 61 81 21
013 61 99 24
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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SLUITINGSDAGEN
FEBRUARI-APRIL 2019
Maandag 22 april

Paasmaandag

VOORWOORD

Beste inwoner,
Bij het begin van dit nieuwe jaar wil ik jou een fantastisch 2019 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.
Met het nieuwe jaar startte ook een nieuwe legislatuur voor het stadsbestuur.
Veertien gemeenteraadsleden werden terug verkozen en zeven nieuwe gemeenteraadsleden maakten hun opwachting tijdens de installatievergadering.
Het nieuwe decreet Lokaal Bestuur bepaalt dat de OCMW-raad voortaan bestaat uit
dezelfde leden als de gemeenteraad. Dat betekent een hele aanpassing ten opzichte van
voorheen. Datzelfde decreet voorziet ook de vermindering van het aantal schepenen wat
betekent dat ik samen met nog 4 schepenen alle bevoegdheden zal verdelen. Bijkomend
wordt voor persoonsgebonden dossiers een bijzonder comité van de sociale dienst
opgericht.
De samenstelling van de gemeente- en OCMW-raad en het bijzonder comité,
alsook de verdeling van de bevoegdheden vind je verder in dit infoblad terug.
Ik wens alle verkozenen veel ijver, enthousiasme en doorzettingsvermogen toe om in alle
collegialiteit tot doordachte en gefundeerde beslissingen te komen met een goede onderlinge verstandhouding met alle gemeentelijke diensten.
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 3 DECEMBER 2018

BESLISSINGEN
VAN DE GEMEENTERAAD
ZITTING VAN 1 OKTOBER 2018
• Goedkeuring van de wijzigingen in het reglement 2de
pensioenpijler
• Akteneming van de budgetwijziging 2018 van kerkfabriek SintPietersbanden Halen
• Goedkeuring van de aanpassing AGB - prijssubsidie
• Buitengewone algemene vergadering van dienstverlenende
vereniging Cipal voor een statutenwijziging op 14 december
2018 - vaststellen mandaat en aanduiding vertegenwoordiger
• Goedkeuring van de aanstelling van een financieel directeur
vanaf 01-01-2019.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ZITTING VAN 5 NOVEMBER 2018
• Goedkeuring van de aanpassing van het meerjarenplan 20142020 AGB en budgetwijziging
• Goedkeuring van de aanpassing van de meerjarenplanning
2014-2020 en budgetwijziging 1 stad 2018
• Bepaling van de gemeentelijke dotatie voor het jaar 2019
voor de hulpverleningszone Zuid-West Limburg.
• Goedkeuring van de agenda en in te nemen standpunten voor
de Algemene Vergadering van Limburg.net op woensdag
28 november 2018 om 18.00 u. en de Bijzondere Algemene
Vergadering op woensdag 28 november 2018 om 19.00 u.
• BAV Inter-energa van 17 december 2018 - Goedkeuring
van de agenda, het voorstel van de fusie door overneming
van Inter-Aqua en Inter-media door Inter-Energa, de
statutenwijzigingen en de naamswijziging naar Fluvius
Limburg en de vaststelling van het mandaat.
• BAV Inter-aqua van 18 december 2018 - Goedkeuring van
de agenda, het voorstel van de fusie door overneming van
Inter-Aqua en Inter-media door Inter-Energa die haar naam
wijzigt in Fluvius Limburg, het ontwerp van statuten en de
vaststelling van het mandaat.
• BAV Inter-media van 19 december 2018 - Goedkeuring van
de agenda, het voorstel van de fusie door overneming van
Inter-Aqua en Inter-media door Inter-Energa die haar naam
wijzigt in Fluvius Limburg, het ontwerp van statuten en de
vaststelling van het mandaat.
• Goedkeuring agenda Fluvius - Algemene vergadering in
buitengewone zitting van 17 december 2018.
• Goedkeuring nascholingsplan 2018-2019 GBS Op Dreef
• Goedkeuring pedagogisch project/schoolreglement/
infobrochure GBS Op Dreef
• Goedkeuring van de aanstelling van een waarnemend
financieel directeur voor de duur van 1 maand
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•

Eedaflegging van de financieel directeur
Kennisname van het budget 2019 van het OCMW
Vaststellen van het budget 2019 van het AGB
Budget 2019
Vaststelling van het mandaat voor de AV van 7 december van
de Intercommunale vereniging voor hulp aan Gehandicapten
in Limburg, afgekort IGL
Vaststellen van de dagorde en het mandaat voor de AV
Schulensmeer op 19-12-2018
Goedkeuring van de gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing - aanslagjaar 2019
Goedkeuring van het gemeentelijk aandeel op de
personenbelasting van de staat 2019
Goedkeuring van de gemeentelijke belasting ten laste van
nijverheids-, handels en landbouwondernemingen op de
motoren in gebruik bij deze ondernemingen
Goedkeuring van de gemeentelijke belasting op de inneming
van het openbaar domein
Goedkeuring van de retributie op de gemeentelijke
dienstverlening en het gebruik van gemeentelijk openbaar
domein naar aanleiding van werken aan permanente
nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein
Goedkeuring van het reglement betreffende heffing op 2de
verblijven 2019

INSTALLATIEVERGADERINGEN VAN
GEMEENTERAAD EN OCMW-RAAD
VAN 7 JANUARI 2019
• Kennisneming van de geldigverklaring van de gemeenteraadsverkiezingen
• Mededeling van de benoeming en de eedaflegging van de
burgemeester
• Installatie van de gemeenteraadsleden: onderzoek
geloofsbrieven, eedaflegging en bepalen van de rangorde van
de raadsleden
• Verkiezing van de voorzitter van de gemeenteraad
• Verkiezing van de schepenen en eedaflegging
• Verkiezing van de politieraadsleden
• Installatie van de leden van het bijzonder comité voor de
sociale dienst: eedaflegging

Voortaan is het OCMW geïntegreerd in de gemeente, weliswaar
nog steeds met een eigen werking. Op gebied van bestuur is er
daardoor wel wat veranderd.

NIEUW STADSBESTUUR
Op 14 oktober 2018 trokken we met z’n allen naar de stembus
om nieuwe gemeenteraadsleden te kiezen.
Op maandag 7 januari 2019 werden de nieuwe raad en het
schepencollege geïnstalleerd en legden alle leden de eed af.
Op 1 januari 2019 is het decreet Lokaal Bestuur in werking
getreden, waarin alle regels inzake de gemeente, het OCMW
en de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zijn opgenomen.

Vanaf nu zijn de leden van de raad voor het maatschappelijk
welzijn (OCMW-raad) dezelfde als de leden van de
gemeenteraad. De voorzitter van de gemeenteraad is ook de
voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn.
De leden van het vast bureau zijn dezelfde leden als de leden
van het schepencollege. De burgemeester is dus voorzitter van
zowel het schepencollege als het vast bureau.
Om de individuele OCMW-dossiers verder te behandelen is het
bijzonder comité voor de sociale dienst opgericht.

We stellen bij deze graag het nieuwe stadsbestuur aan je voor.
Gemeenteraadsleden/leden van de raad voor maatschappelijk welzijn (in alfabetische volgorde)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voorzitter Tom Adriaens (CD&V) - Heidestraat 15, tom.adriaens@halen.be, M 0474 22 41 33
Corry Baerts (N-VA) - corry.baerts@halen.be, M 0483 20 47 92
Gilberte Bastijns (N-VA) - Zepbrugstraat 1, gilberte.bastijns@halen.be, M 0477 31 62 53
Anita Bullens (Open Vld) - Zittaardstraat 9, anita.bullens@halen.be, T 013 44 23 85, M 0479 41 92 86
Inge Hansen (CD&V) - inge.hansen@halen.be, M 0475 33 89 07
Lore Hoebrekx (CD&V) - lore.hoebrekx@halen.be, M 0479 78 14 21
Brigitte Landerloos (N-VA) - Bloemendaalstraat 136, brigitte.landerloos@halen.be, M 0477 93 59 17
Rudy Marcoen (Open Vld) - Capucienenstraat 4, rudy.marcoen@halen.be, T 013 44 45 75, M 0496 98 89 99
Laurens Meeus (CD&V) - Oude Schansstraat 2, laurens.meeus@halen.be, M 0475 44 70 48
Guy Mertens (sp.a) - Bloemendaalstraat 92, guy.mertens@halen.be, T 013 46 17 81, M 0472 43 34 80
Mark Nickmans (Open Vld) - Bloemendaalstraat 205, mark.nickmans@halen.be, T 013 46 27 94, M 0476 96 37 43
Freddy Pans (CD&V) - Doelstraat 53 bus 1, freddy.pans@halen.be, M 0473 27 18 77
Inge Sannen (CD&V) - Heidestraat 28, inge.sannen@halen.be, M 0479 68 40 57
Wim Vanderbruggen (N-VA) - Staatsbaan 77, wim.vanderbruggen@halen.be, M 0475 76 01 46
Steven Vanmechelen (CD&V) - Liebroekstraat 102, steven.vanmechelen@halen.be, M 0491 56 23 05
Josiane Vanthienen (CD&V) - Stokstraat 18, josiane.vanthienen@halen.be, T 013 44 11 56, M 0498 06 50 52
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De gemeenteraad/raad voor maatschappelijk welzijn wordt verder aangevuld door de leden van het college van
burgemeester en schepenen. De komende zes jaar zullen 6 schepenen 4 mandaten verdelen en de burgemeester
bijstaan.

In 2019 gaan we van start met volgende samenstelling:
• Burgemeester Erik Van Roelen (CD&V) - Gennepstraat 3, burgemeester@halen.be, T 013 33 41 38, M 0497 53 78 39
Bevoegdheden: algemene coördinatie, personeel, politie, brandweer, civiele bescherming, rampenplan, veiligheid,
informatie, ambtenaar van de burgerlijke stand, juridische zaken, kerkfabrieken, plechtigheden, financieel beleid,
informaticabeleid en onderwijs.
• 1ste schepen Heidi Wuestenbergs (CD&V) - Winkelbeekstraat 4, heidi.wuestenbergs@halen.be, M 0474 37 99 63
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, huisvesting, wonen, economie, werk, middenstand, AGB, feestelijkheden,
natuurontwikkeling, milieubeleid, klimaatplan, leefmilieu en dierenwelzijn.
• 2de schepen Thomas Dubois (CD&V) - Vossekotstraat 22, thomas.dubois@halen.be, M 0478 50 24 66
Bevoegdheden: jeugd, sport, cultuur, bibliotheek en toerisme.
• 3de schepen Kris Jacobs (CD&V) - Zilveren-Helmenstraat 29, kris.jacobs@halen.be, M 0477 83 01 03
Bevoegdheden: openbare werken, wegen en waterlopen, energie, openbare nutsvoorzieningen, begraafplaatsen, beheer
gemeentelijke gebouwen, groendienst, groenvoorzieningen, landbouwbeleid, verkeer en mobiliteit.
• 4de schepen Elke Boogaerts (CD&V) - Pandputweg 2, elke.boogaerts@halen.be, M 0497 84 54 95
Bevoegdheden: sociale zaken, ontwikkelingssamenwerking, internationale samenwerking, kinderopvang, lokaal
dienstencentrum, gelijke kansen, senioren, voorzitter bijzonder comité, volksgezondheid, mantelzorg en sociaal huis.
Huidig schepen Steven Vanmechelen komt na 2 jaar het college vervoegen tot het einde van de legislatuur en
neemt de bevoegdheden over van Thomas Dubois, samen met de bevoegdheden natuurontwikkeling, milieubeleid,
klimaatplan, leefmilieu en dierenwelzijn. Thomas Dubois zal op zijn beurt de laatste 2 jaar de bevoegdheden van Elke
Boogaerts overnemen. Voorzitter van de gemeenteraad, Tom Adriaens, zal de laatste 2 jaar Kris Jacobs vervangen in het
schepencollege. Deze wordt op zijn beurt dan voorzitter van de gemeenteraad.

Leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst
Voorzitter Elke Boogaerts (CD&V)
Alice Kenens (N-VA),
Claudy Persoons (Open Vld), Huguette Putseys (CD&V),
Gunter Vaes (CD&V),
Ine Verheyen (CD&V),
Marina Wouters (CD&V)
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WELZIJN
JEUGD

JOBSTUDENTEN
ZOMERVAKANTIE

KINDERGEMEENTERAAD
De verkiezingen zijn achter de rug!
Op de eerste kindergemeenteraad werden alle posten
verdeeld en werden de ouders, leerkrachten en
vrienden uitgenodigd voor de eedaflegging en om
hierna een glaasje te heffen!
Onze nieuwe kindergemeenteraadsleden zijn:
Charlotta Beyens
Kaan Corthouts
Amber Geeraerts
Kayhan Gürsoy
Yelena Lemmens
Tuur Preuveneers

Fenne Steenaerts
Luka Stevens
Nona Vanderijn
Lili Vanlommel
Brent Verschoren
Egelina Zaufke

De schepenen zijn:
Sterre Hoebrekx - kinderschepen van onderwijs
Jirre Lieten - kinderschepen van feestelijkheden
Lani Molders - kinderschepen van jeugdcultuur
Liam Ruytinx - kinderschepen van jeugd
Xant Vaes - kinderschepen van speelterreinen en sport
Elize Vandijck - kinderschepen van media
De kinderburgemeester is Mathias Roosen.

• KINDEROPVANG KINDERDORP
De buitenschoolse kinderopvang van Halen zoekt
enthousiaste, creatieve
en sportieve speelvogels
die verantwoordelijkheid
kunnen nemen voor een
groep.
Voorwaarden:
Kandidaten moeten minimum 18 jaar oud 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;
• 2e jaar met succes voltooid: orthopedagogie, kleuterof lager onderwijs of bachelor opleiding.
Voor meer informatie kan je terecht bij
Betty Vandevenne, coördinator van de buitenschoolse
kinderopvang, op het nummer 013/46 03 74 of via
betty.vandevenne@halen.be
Gelieve bij je sollicitatie duidelijk te vermelden welke
periode in de zomer je vrij bent om bij ons als jobstudent
aan de slag te kunnen.

• GROENDIENST
Zoals elk jaar is er ook dit jaar in
de zomervakantie plaats voor 8
jobstudenten bij de groendienst
van de stad Halen. Steek jij graag
de handen uit de mouwen, werk
je graag in de buitenlucht en ben
je geboren in het jaar 2002? Dan
kom jij in aanmerking om twee
weken mee op pad te gaan met de groendienst.
Voor meer informatie kan je terecht bij
Dominic Vandermeulen, coördinator van de technische
dienst via dominic.vandermeulen@halen.be.
Vermeld bij je sollicitatie even waarom je graag bij ons
wil komen werken.
Solliciteren voor één van deze vakantiejobs kan tot 1 april 2019.
Stuur je cv + brief naar:
Personeelsdienst Stad Halen, Markt 14, 3545 Halen of via mail naar personeelsdienst@halen.be.
INFOBLAD HALEN JANUARI 2019 7

ALLERLEI
EEN GLOEDNIEUWE
WEBSITE VOOR DE STAD HALEN
Een nieuw jaar, een nieuw begin. Een nieuw stadsbestuur en
een gloednieuwe website voor de stad Halen.
De bestaande website was dringend aan een make-over
toe, zowel inhoudelijk als visueel en geen beter moment om
deze door te voeren dan samen met de installatie van een
nieuw stadsbestuur en het in werking treden van het nieuwe
decreet Lokaal Bestuur.
Onze nieuwe website oogt niet alleen frisser en moderner,
ze is ook toegankelijker, zowel op gebied van zoeken naar
info, als voor mensen met een (visuele) handicap. Alle informatie is logisch ingedeeld in één van de 6 hoofditems en er
wordt extra aandacht besteed aan hoe de informatie visueel
weergegeven wordt door middel van duidelijke lettertypes,
titels en tussentitels en het gebruik van foto’s.
Met de nieuwe website zet het stadsbestuur in op meer
transparantie en een betere interactie tussen het bestuur
en de bevolking. Zo kan je alle besluiten van de verschillende bestuursorganen inkijken en alle reglementen raad-
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plegen, maar kan je ook makkelijk en snel een probleem melden (overlast, zwerfvuil, schade, …) aan één van onze stadsdiensten, een zaal huren of wegenwerken in jouw buurt opvolgen.
Belangrijk nieuws en interessante activiteiten in onze stad
worden continu bijgewerkt zodat je volledig mee bent met het
reilen en zeilen in Halen. Informatie overzichtelijk en duidelijk
aanbieden op de website en zorgen dat de juiste en meest
recente informatie op een snelle manier gevonden wordt is
cruciaal om de inwoners te kunnen informeren.
We hopen alvast dit doel bereikt te hebben…
Neem dus zeker eens een kijkje op de nieuwe website, verken
en probeer uit en kom regelmatig terug om op de hoogte te
blijven van de laatste nieuwtjes.
Het adres is hetzelfde gebleven: www.halen.be.

STEDELIJKE
ADVIESRADEN
Het jaar na de gemeenteraadsverkiezingen is traditiegetrouw een drukke periode, met veel vernieuwingen en
een nieuw bestuur. Ook op gebied van burgerparticipatie
worden die vernieuwingen doorgevoerd, want in navolging
van de nieuwe samenstelling van de gemeenteraad worden
ook de stedelijke adviesraden opnieuw samengesteld.
Deze raden staan garant voor burgerparticipatie en vormen
de schakel tussen de Halense bevolking en het stadsbestuur.
Om deze adviesraden samen te stellen, zijn we opnieuw op
zoek naar verenigingen die een vertegenwoordiger willen
afvaardigen of naar individuele experts. Afhankelijk van de
welbepaalde samenstelling van de adviesraden kan elke
vereniging een vertegenwoordiger aanduiden of kunnen
onafhankelijk geïnteresseerde burgers of individuele
experts zich kandidaat stellen.

OPENBARE WERKEN
BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
LOKSBERGEN
De laatste hand wordt gelegd aan de werken aan de kinderopvang in de Panovenstraat. De verfwerken zijn afgerond,
de lampen zijn geplaatst en al het schrijnwerk binnen is klaar.
Ook de zone buiten wordt verder afgewerkt. Onze technische
dienst legde reeds het terras aan en werkt aan het toegangspad
en de buitenspeeltuin. In de speeltuin werd al een nieuw speeltuig geplaatst dat inmiddels al intensief gebruikt wordt.
Alles wordt in gereedheid gebracht om de kinderen zo snel
mogelijk te kunnen ontvangen in de gloednieuwe kinderopvang!

In Halen bestaan de volgende adviesraden: Bibliotheekraad, Centrumraad, Cultuurraad, Gemeentelijke Raad voor
Ruimtelijke Ordening (Gecoro), Gezondheidsraad, Adviesraad voor personen met een handicap, GROS, Jeugdraad,
Landbouwraad, Milieuraad, Seniorenraad, Raad voor lokale
economie en Sportraad. Nieuw sinds 2017 is de Adviesraad
Panoven en vanaf 2019 wordt ook voor de eerste keer de
Raad voor Toerisme samengesteld.
Het lidmaatschap voor een adviesraad geldt voor de
volledige beleidsperiode van 6 jaar.

Ben jij een geïnteresseerde burger of expert in een bepaald
vakgebied en wil je mee het beleid ondersteunen in een
adviesraad die jij een warm hart toedraagt, of wil je met
jouw vereniging graag mee uitvoering geven aan de
beleidsplannen in jouw ‘vakgebied’?
Stel jezelf of een vertegenwoordiger van je vereniging dan
ten laatste op 31 maart 2019 kandidaat om te zetelen in
een adviesraad.
Alle info per adviesraad en hoe je je kandidaat stelt, vind je
terug op onze nieuwe website.

VERBINDINGSRIOOL LOKSBERGEN
De aannemer is volop bezig met het ondergronds brengen
van de nodige elektriciteitskabels en het vernieuwen van
de nutsleidingen. Er worden ook nieuwe verlichtingspalen
met led verlichting geplaatst. Deze werken zullen nog tot
eind januari duren.
Nadien zal de firma Colas beginnen met de aanleg van de
fietspaden en de eindlaag asfalt in de Asbronstraat,
de Oude baan en de Kauwplasstraat en met de afwerking
van de inritten en voetpaden.

Stemming Milieuraad
Ben je minstens 18 jaar en woon je in Halen, dan kan
je van maandag 4 tot en met vrijdag 8 februari 2019,
tijdens de openingsuren van het stadhuis, komen
stemmen voor de samenstelling van de Milieuraad.
Er wordt gestemd per deelgemeente. Dit wil dus zeggen dat je enkel kan stemmen voor een kandidaat uit
jouw deelgemeente. Ben je dus een inwoner van Zelk,
dan kan je enkel een keuze maken uit de kandidaten
van Zelk.
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MILIEU EN OMGEVING
PAPIEROPHALING:
DE REGELS
Papier en karton is een afvalfractie die al jarenlang apart
ingezameld wordt door de Halense jeugdverenigingen in
samenwerking met de gemeentelijke technische dienst.
Het oude papier en karton wordt opnieuw tot papier en
karton gerecycleerd.
• WANNEER wordt het papier opgehaald?
• WELK papier/karton mag ik aanbieden?
Zuiver papier zoals:
papieren zakken en kartonnen dozen, tijdschriften,
kranten, folders, boeken, schrijf- en machinepapier, …
Dus NIET:
vuil of vet papier, behangpapier, aluminiumpapier,
cellofaanpapier, …
• HOE moet ik het papier aanbieden voor ophaling?
- plastic folie verwijderen van kranten, tijdschriften en
reclamebladen,
- aanbieden in een gesloten kartonnen doos of stevig samengebonden met touw om wegwaaien te voorkomen,
- vouw lege kartonnen dozen samen,
- per inzamelbeurt mag maximaal 1 m³ aan papier en
karton worden aangeboden,
- denk aan onze ophalers en maak het pak niet zwaarder
dan 15 kg,
- zet jouw oud papier en karton vóór 6 uur ‘s morgens
buiten, desnoods de avond voordien,
- in bepaalde straten wordt het papier, omwille van de
veiligheid van onze ophalers, slechts aan één kant van
de straat opgehaald. Aan welke kant van jouw straat je
het papier moet plaatsen vind je terug op onze nieuwe
website.

Het papier en karton wordt opgehaald op zaterdag. Welke
zaterdag van de maand de ophalers bij jou aan de deur
komen kan je opzoeken in de afvalkalender van Limburg.
net, die je ook digitaal kan raadplegen op
www.limburg.net/afvalkalender of via onze stad app.
• Wat als het papier NIET WORDT OPGEHAALD?
Soms gebeurt het dat de papierophaling niet (volledig)
kan doorgaan.
- Is een DEFECT aan de afvalwagen de oorzaak, dan
wordt het papier de maandag nadien door de technische dienst opgehaald en mag je het papier dus gewoon
buiten laten staan.
- Wanneer echter door OVERMACHT, zoals bijvoorbeeld
sneeuwval, de ophaling geannuleerd moet worden,
wordt een nieuwe datum geprikt om het papier in te
zamelen. In dat geval licht de stad de betrokken inwoners in via alle beschikbare communicatiekanalen en
wordt hen gevraagd het papier terug binnen te halen.
ALGEMEEN GELDT DUS:
als het papier op maandag om 16 uur nog niet is
opgehaald, worden de inwoners verzocht het terug
binnen te zetten.

OPGELET!
Papier dat niet volgens de bovenstaande regels wordt aangeboden, zal niet worden meegenomen door de ophalers.
Zij brengen een sticker aan op het papier om duidelijk te maken waarom het papier is blijven staan. De inwoners zijn
verplicht om het papier weer binnen te halen. Is het pak te zwaar, verdeel het dan over meerdere dozen of verwijder
foute inhoud uit de dozen. Bied het papier bij een volgende ophaling opnieuw en op een correcte manier aan.
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STRAAT.NET 2019
GROTE ZWERFVUIL OPRUIMING
IN ONZE GEMEENTE
Genoeg van al dat zwerfvuil? Ook in 2019 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 22, 23 en 24
maart 2019. Inschrijven kan tot 26 februari 2019 bij onze
duurzaamheidsambtenaar Zjef via het mailadres
zjef.vaes@halen.be.
Na de inschrijving krijgen de deelnemers bepaalde
straten toegewezen. Op de opruimdag zelf kan iedereen
beschikken over het nodige opruimmateriaal zoals vuilzakken, handschoenen, …. Limburg.net betaalt voor elke
opgeruimde kilometer € 15 euro uit.

MELDPUNT EVERZWIJNEN
In Limburg worden jaarlijks 1.500 everzwijnen geschoten
om schade aan landbouw te voorkomen. De everzwijnen
worden nu ook in de ruime omgeving van Halen gespot,
maar worden voorlopig nog tegen gehouden door het
kanaal.
Indien je toch een everzwijn waarneemt op het grondgebied van Halen, dan vragen we je dit melden aan:
-

voorzitter Guy Cordonnier van de Wildbeheerseenheid
(WBE) Halen op het nummer 0475 21 16 46
of guy@trike.be,
of boswachter Geert Coninx op het nummer
0479 67 95 27 of geert.coninx@lne.vlaanderen.be.

De WBE en het ANB overleggen dan samen over welke
maatregelen er getroffen moeten worden.

ZWERFKATTEN EN DE VALENTIJNSACTIE
STERILISATIE HUISKATTEN
Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden, voert het
stadsbestuur van Halen, net als alle Limburgse gemeenten, een
diervriendelijke zwerfkattenaanpak. Gewoon wegvangen lost het
probleem niet op. Door het weghalen van katten uit een bepaalde omgeving, ontstaat er een omgeving met voldoende voedselvoorraden, waardoor andere katten uit de omgeving de leegte
opvullen.
Zie je zwerfkatten lopen, maak daar dan meteen melding van bij
de Milieudienst. De katten worden door onze kattenvanger met
een aangepaste vangkooi gevangen en naar het asiel gebracht
om te laten steriliseren of castreren. Ze krijgen een knip in het
oor om visueel herkenbaar te zijn dat ze al behandeld zijn. Na
revalidatie worden de zwervers terug vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving. Eventuele tamme katten kunnen via het asiel herplaatst worden in een huisgezin.
De praktijk bewijst het, deze zwerfkattenaanpak is effectief maar
is enkel sluitend als ook katteneigenaars hun verantwoordelijkheid nemen. Anders blijft het dweilen met de kraan open …
De Valentijnsactie is daarom een extra stimulans voor katteneigenaars om tijdig over te gaan tot sterilisatie of castratie
van hun huiskat of kittens. Je kan vanaf 14 februari 2019 bij de
Milieudienst een bon komen ophalen voor de sterilisatie van je
kattin (ter waarde van € 25) of de castratie van je kater (ter waarde van € 15). De kortingsbonnen zijn geldig tot 30 september
2019 bij een dierenarts in Limburg.

WEETJE

Sinds april 2018 is het bij wet verplicht om elke
kat, geboren na 2014, te laten steriliseren of castreren en chippen en registreren. Sowieso geldt
deze verplichting voor alle kittens die verkocht of
(gratis) weggegeven worden.

INFOMARKT WOONPROJECT TE ZELEM
De sociale huisvestingsmaatschappijen
Kleine Landeigendom en Kantonnale
Bouwmaatschappij Beringen hebben
een nieuw woonproject ontwikkeld aan
de Schansstraat in Zelem. In samenwerking met het stadsbestuur werd een stedenbouwkundige visie uitgedacht voor
het projectgebied. De huisvestingsmaatschappijen stellen deze studie graag voor aan de bewoners en
organiseren hiervoor een infomarkt die doorgaat op woensdag 30 januari 2019 van 18.00 u. tot 19.30 u. in De Pastorie in
Zelem. Je kan vrij binnenlopen tijdens deze uren voor uitleg en
vragen.
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MAART 2019:

WELZIJN
GRATIS ROOKSTOP-APP
HELPT JE OM TE
STOPPEN MET ROKEN

MAAND VAN HET
BEVOLKINGSONDERZOEK
DIKKEDARMKANKER
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een
uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep
(51 tot en met 74 jaar) behoort en het twee jaar geleden is
dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken.

Wil je graag stoppen met roken?
Tabakstop ontwikkelde een gratis hulpmiddel voor dagelijkse steun: de Tabakstop-app.
De Tabakstop-app is gratis, zonder reclame en werd gefinancierd door de Vlaamse overheid. Je leest er interessante info in een eenvoudige en intuïtieve newsfeed en
alle info komt van tabakologen.
De app wil ook dat stoppers en ex-rokers elkaar helpen.
Daarom kan je er anoniem chatten om zo elkaar te steunen, tips te geven, vragen te stellen etc.
In de app zit een SOS-knop. Krijg je trek in een sigaret?
Dan je kan erop duwen en krijg je een korte uitdaging die
je zinnen verzet.
Surf naar www.tabakstop.be/tabakstop-app met je
smartphone of tablet, of zoek naar “Tabakstop” in de
Google Play Store of Apple Store.

Wil je weten wanneer je een uitnodiging met een afnameset
in de brievenbus mag verwachten?
Dat kan door via het gratis software-systeem ‘Patient Health
Viewer’ gegevens over de bevolkingsonderzoeken te raadplegen.
Download het programma via www.bevolkingsonderzoek.be.
Je hebt daarvoor een e-ID, kaartlezer en je pincode nodig.
Meer weten
Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op
0800 60160 tussen 09.00 u. en 12.00 u. en 13.00 u. en 16.00 u.,
stuur een e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be,
of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.

SEIZOENSGROENTEN EN -FRUIT:
NIKS DAN VOORDELEN!
Koning winter is weer in het land. Denk jij dan ook meteen aan die goeie
ouwe boerenkost zoals knolselderstomp of spruiten? Goed idee!
Hou rekening met seizoensgroenten en -fruit
Het is wel degelijk belangrijk om rekening te houden met wat er op dit
moment in de natuur aanwezig is. De prijs is een flink stuk lager, de kwaliteit
is beter en je spaart het milieu als je kiest voor lokaal. Zo verlaag je immers
de vervuiling door transport en het langdurig bewaren in frigo’s.
Lekker van bij ons
Maar hoe is het nu precies gesteld met jouw groenteconsumptie?
Krijg jij voldoende vitamines en mineralen binnen?
Doe de test op www.lekkervanbijons.be/groentetest.
Op www.lekkervanbijons.be ontdek je welke groenten
en fruit je wanneer eet.
Smakelijk!
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TWINSPORTEN
Zaterdag 31 augustus 2019 wordt in en rond het sportcentrum “De Koekoek” de 9de editie van TWINSPORTEN
georganiseerd.

OCMW

Dit is een dag waar personen met en zonder beperking
samen op stap gaan, in groepjes van ongeveer
6 tot 8 personen. Die kunnen ‘shoppen’ tussen
verschillende sport- en animatieactiviteiten.

ZOEKT NIEUWE VRIJWILLIGERS
Voor onze Minder Mobielen Centrale
zijn wij op zoek
naar nieuwe, enthousiaste vrijwilligers!
We eindigen deze dag met een groepsmoment en een
optreden van Belle Perez. We willen deze dag, net zoals
in het verleden, GRATIS aanbieden.
Deze dag is een ongeziene samenwerking
tussen zowat alle adviesraden van de stad
Halen en hun verenigingen.
Graag tot dan!

Twinquiz for Specials
Algemene Kennisquiz
voor het grote publiek
Ploegen van maximum 5 personen
inschrijving: 20 euro / ploeg
Wanneer: Zaterdag 13 april 2019 om 20.00 uur
(deuren open om 19u30)
Waar: GC De Rietbron, Sportlaan 4A, 3545 Halen

Wat doet de MMC?
Mensen met vervoerproblemen kunnen zich tot het OCMW
wenden om vervoer aan te vragen.
Voor deze verplaatsingen staan vrijwillige chauffeurs uit
onze gemeente ter beschikking.
Wie komt in aanmerking voor vervoer?
• 60-plussers
• gehandicapten
• andere personen die wegens omstandigheden zich
moeilijk kunnen verplaatsen (enkel medische redenen)
Reden voor vervoer:
ziekenhuisbezoek, doktersbezoek, familiebezoek, boodschappen, …
Mensen met een wagen die enkele uren per week vrij
willen maken om mindermobielen te vervoeren zijn meer
dan welkom. Tijdens de ritten ben je omnium verzekerd en
is er een onkostenvergoeding van 0,33 euro/km voorzien.
Voor meer inlichtingen kan je terecht bij de sociale dienst
OCMW Halen
bij Martine en Eva op het nummer 013 46 15 17.

Inschrijving:
www.twinsporten.be
info@twinsporten.be
013/46 03 78
De opbrengst van deze avond gaat integraal naar de
9de editie van Twinsporten!
NIEUW!!! Er is een prijs voorzien voor de beste
Halense vereniging.
V.U. Twinsporten, Diestersteenweg 42, 3545 Halen
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IMPULSSUBSIDIES
SUBSIDIEJAAR 2018 (WERKING 2017 - 2018)
NAAM VERENIGING

SPORT
BELEIDSSUBSIDIES
SUBSIDIEJAAR 2018
(WERKING 2017 - 2018)
BELEIDSSUBSIDIES
SUBSIDIEJAAR 2018 (WERKING 2017 - 2018)
NAAM VERENIGING
AIKIDO SANGEN ZELEM
ATLETIEKCLUB DCLA HALEN
BBC LIONS KAMBERGEN ZELEM
BC SHUTTLE HALEN
BLUE BIRDS BOWLING
CURVEBOWL- EN PETANQUECLUB HALEN
GEZINSSPORTFEDERATIE AFD. ZELEM
HALENSE TURNKRING
JUDOCLUB ZELEM
KFC EENDRACHT ZELEM
KFCMD HALEN
KFC VERBROEDERING LOKSBERGEN
KON. DE NACHTEGAAL LOKSBERGEN
KON. SINT-HUBERTUS HALEN
PETANQUECLUB DE PANOVEN LOKSBERGEN
ROBA'S DANCEFACTORY
TAEKWONDOSCHOOL ZELEM
TC DE ZWALUW HALEN
TENNIS- EN PADELClUB ZELEM
TURNCLUB HEREN ZELEM
TURNEN 50+ VRIENDENKRING
VELPENSE WANDELAARS
VISSERSCLUB ’t PANOVEKE LOKSBERGEN
VRIENDENKRING SENIORENZWEMMEN
WTC HET ZILVEREN WIEL HALEN
WTC VOGELZANG ZELK
WTC ZELEM CYCLING

TOTAAL EURO
€ 175,61
€ 615,98
€ 325,87
€ 570,39
€ 23,48
€ 37,92
€ 47
€ 888,96
€ 535,09
€ 324,66
€ 956,88
€ 103,28
€ 79,35
€ 81,49
€ 85,10
€ 791,10
€ 334,3
€ 460,22
€ 1.001,26
€ 74,15
€ 74,15
€ 74,27
€ 86,57
€ 42,46
€ 81,49
€ 30,70
€ 98,20

G-SPORT SUBSIDIES
SUBSIDIEJAAR 2018 (WERKING 2017 - 2018)
NAAM VERENIGING
KFCMD HALEN
ROBA’S DANCEFACTORY
PETANQUECLUB DE PANOVEN LOKSBERGEN
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TOTAAL EURO
€ 1.361,23
€ 1.361,23
€ 150

TOTAAL EURO

AIKIDO SANGEN ZELEM
ATLETIEKCLUB DCLA HALEN
BBC LIONS KAMBERGEN ZELEM
BC SHUTTLE HALEN
HALENSE TURNKRING
JUDOCLUB ZELEM
KFC EENDRACHT ZELEM
KFCMD HALEN
ROBA’S DANCEFACTORY
TAEKWONDOSCHOOL ZELEM
TENNISCLUB DE ZWALUW HALEN
TENNIS- EN PADELCLUB ZELEM

€ 274,17
€ 954,07
€ 411,25
€ 462,66
€ 2.208,6
€ 841,88
€ 263,89
€ 1.315,65
€ 771,1
€ 337,08
€ 448,44
€ 1.711,01

SPORTERSBELEVENMEER-AWARD
Ook dit jaar kreeg onze stad de “Sportersbelevenmeer-award” toebedeeld. Onze schepen van sport,
Steven Vanmechelen, mocht deze in ontvangst nemen
van Philippe Paquay, administrateur-generaal van Sport
Vlaanderen.
In totaal kregen 30 Limburgse gemeenten (van de 44)
de award toegekend. Om deze te verdienen werden een
aantal criteria opgelegd door Sport Vlaanderen, waaraan onze stad dus voldeed.
Promoot jouw sportbeleving (individueel of in groepsverband) op sociale media met de hashtag
#sportersbelevenmeer #Halen
zodat we onszelf een sportieve stad mogen blijven
noemen!

KAMPIOENENHULDE SEIZOEN 2017-2018
Tijdens de algemene vergadering van de Sportraad op 13 december 2018 werden door de raad van bestuur
de trofeeën uitgereikt voor Bijzondere Kampioenen en de Sportpluim van Halen.
Bijzondere kampioenen zijn de sporters die zeer opvallende sportieve prestaties in 2017-2018 hebben geleverd,
de Trofee der Sportverdienste wordt gereserveerd voor de sporter, organisator, bestuurslid, klusjesman of club die zich jarenlang zéér verdienstelijk heeft gemaakt.
De sportpluim wordt toegekend aan een vrijwilliger die minstens 20 jaar of langer actief is in de sportclub.
De gelukkige ontvangers dit jaar zijn:
•
•
•

KFCMD Halen - G-voetbalploeg - Sportploeg van het jaar
Camiel Vanwelkenhuyzen (WTC Het Zilveren Wiel Halen) - Trofee der Sportverdienste
François Peetermans (Turnclub Heren Zelem) - Sportpluim

V.l.n.r.: François Peetermans, G-voetbalploeg KFCMD Halen, Camiel Vanwelkenhuyzen

Ook dit jaar is onze stad weer een hoop kampioenen rijker; iedereen die een sportieve titel behaalde in het seizoen
2017-2018.
Bij deze een volledig overzicht:
KAMPIOENENPLOEGEN JEUGD
KFCMD HALEN

G-VOETBAL

U15 (gewestelijke reeks 2A):
Mathis Christiaen, Jonas Claes, Bo Claesen, Nic De Busser,
Luca Dekeyser, Kobe Dumon, Dario Goedhuys,
Siemen Hellinx, Arne Indeherberge, Jente Jonckers,
Obed Kitoko-Soukula, Karsten Mantels, Baptiste Ntalakiadi,
Siebe Rossaert, Jelle Van Roelen, Rob Vandereyt,
Yenthe Vandijck, Steffen Vanheyst, Jayden Veugelen.

niveau 4:
Ebel De Kempeneer, Bram Herlitska, Jordi Bungeneers,
Lander Vandenrijt, Lorenzo Jordens, Emiel Mertens,
Abdelkrim Missault, Nick Zanders, Anthony Mistler,
Silke Vandervelden, Leen Vandijck, Roy Deferm,
Jonas Sevenants, Marco Van Limbergen, Jelle Vanoppen
Trainers: Chris Buekers, Dirk Buekers, John Machtens

Trainer: Wouter Schoofs
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KAMPIOENENPLOEGEN VOLWASSENEN
TC ZELEM

VOLLEYBALCLUB MOOI & MEEDOGENLOOS

Dames 6D:
Anneleen Bervoets, Nathalie Didden, Karen Langendries,
Kirsten Langendries, Hilde Liefsoens, Jolien Lintermans,
Evy Nijs, Cindy Peeters, Ellen Vandermaesen

Dames afdeling 2A provincie Limburg (VKS Limburg)
Kampioen:
Caroline Daems, Inge Keunen, Karen Loots,
Sandra Magdelijns, Valerie Stiers, Ans Struys, Lien Struys,
Martine Thomis, Saar Vennekens

Dames 35 1C:
Kim Bosmans, Sofie Daniels, Ann Donne, Katrien Hermans,
Maria Jané, Leen Lisens, Isabelle Roosen, Katrien Theys
Heren 35 5Q:
Johan Berings, Steven Carmen, Dirk Nelis, Davy Geerts, Eric
Hillen, Peter Reeskens, Luc Theunis, Davy Tutak		
Heren 65 2A:
Herman Daniels, Jean Poel, Theo Poel, Willy Poel, Georges
Roosen, Francis Vannerum, Andre Vanrompay		
TC DE ZWALUW HALEN
Heren (4 spelers) 6 (Gewestelijk kampioen Limburg):
Patrick Vanhaeren, Wim Vanhaeren, Peter Thijs, Joeri Uten,
Pieter Vandepoel, Roel Vanhorenbeek, Raf Jeuris,
David Vanhees, Arne Palmaerts, Jelle Rykx.
INDIVIDUELE KAMPIOENEN
TC ZELEM

TAEKWONDOSCHOOL ZELEM

Lotte Creten:
- Provinciaal en Nationaal Criteriumwinnares Dubbel
Dames 1

Vincent Bollen:
- Provinciaal kampioen poomse, individueel U9 heren C
Clarice Bollen:
- Provinciaal kampioen poomse, individueel U11 dames D
Roxanne Bollen:
- Provinciaal kampioen poomse, individueel U14 dames C
- 1ste plaats internationaal Open Nederlandse Hanmadang, individueel U14 dames C
Michel Angillis:
- Provinciaal kampioen poomse, individueel U50 heren B

ATLETIEKCLUB DCLA HALEN
Joris Steenput:
- 1ste plaats eindklassement Limburgs Cross Criterium
veld Masters Heren 55+
Davy Segers:
- 1ste plaats eindklassement Limburgs Cross Criterium
veld Masters 35+
Jan Breugelmans:
- 1ste plaats Provinciaal kampioenschap piste, discipline
hoogspringen Benjamins jongens
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Liam Porters:
- Provinciaal kampioen poomse, individueel U14 heren D
- Belgisch kampioen, individueel U14 heren D
Jade Porters:
- Belgisch kampioen,
individueel U11 dames D
Wim Porters:
- 1ste plaats internationaal
Open Nederlandse Hanmadang,
individueel U50 heren D

KONINKLIJKE SCHUTTERSVERENIGING
SINT-HUBERTUS HALEN
Kelcy Daniels:
- Beste schutter liggende wip Nationale Schieting
te Halen
- Prinses Sint-Sebastiaansgilde staande wip te Halen
- Beste schutter gewest Diest -18 jaar
- Beste schutter liggende wip -18 jaar
Brabantse schietingen
- Beste schutter staande wip -18 jaar Brabantse
schietingen

DUIVENBOND DE TOEKOMST HALEN
Roger Vanmeert & Koen Vanmeert:
- 1ste Provinciaal Argenton oude duiven
- 1ste Gewestelijk Momignies jaarlingen
- 1ste Gewestelijk Soissons oude duiven
- 1ste Gewestelijk Momignies oude duiven
André Gacoms:
- 1ste plaats Gewestelijk Momignies jonge duiven
Hubert Walterus:
- 1ste plaats Gewestelijk Sourdun jonge duiven
Veulemans - Persoons:
- 1ste plaats Provinciaal Bourges jaarlingen
Rudi Serre:
- 1ste plaats Provinciaal Bourges oude duiven

DE LUSTIGE ZANGKANARIE HALEN
Alex Bungeneers:
- Kampioen van België
Belgische Waterslager Zangkanarie

Sabrina Brugmans:
- 1ste plaats Provinciaal Kampioen Kleine Halve Fond
jonge duiven
- 1ste plaats Provinciaal Kampioen Grote Halve Fond
jaarduiven
- 1ste plaats Provinciaal Asduif Halve Fond jonge duiven
- 1ste plaats Provinciaal Asduif Grote Halve Fond jaarduiven
- 1ste plaats Provinciaal Asduif Fond jonge duiven
- 1ste plaats Provinciaal Chateauroux oude duiven
- 1ste plaats Provinciaal Chateauroux jonge duiven
- 1ste plaats Provinciaal Chevrainvilliers jonge duiven
- 1ste plaats Provinciaal Argenton jaarlingen
- 1ste plaats Provinciaal Argenton jonge duiven
- 1ste plaats Gewestelijk Sourdun oude duiven
- 1ste plaats Gewestelijk Sourdun jonge duiven
Mondelaers - Sas - Laremans:
- 1ste plaats Gewestelijk Momignies oude duiven
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WAT ZIJN DE BELANGRIJKSTE VERNIEUWINGEN?
• Volledig mobiel

BIB
ONTDEK DE NIEUWE
BIBLIOTHEEKWEBSITE
De bibliotheekwebsite krijgt begin 2019 een grondige make-over.
De vernieuwde website kadert binnen de eenmaking van het
Vlaamse bibliotheeklandschap. Alle Vlaamse bibliotheken zullen
in de loop van 2019 gebruik gaan maken van dezelfde lay-out.
De basisdiensten blijven uiteraard beschikbaar zoals op de oude
website en ook de URL blijft dezelfde:
http://halen.bibliotheek.be.
Deze site is het resultaat van een groot gebruikersonderzoek
zodat deze zo goed mogelijk afgestemd is op de noden van de
bibliotheekklant. Zo staan de meest gebruikte taken als
‘toptaken’ centraal op de website.

De cataloguspagina's zijn nu volledig geschikt voor mobiel
gebruik. Dit verhoogt het gebruiksgemak op je smartphone aanzienlijk ten opzichte van de vorige versie. Je kan nu
bijvoorbeeld ‘swipen’ door je zoekresultaten.
• Sneller beschikbaarheid zien
De beschikbaarheidsinformatie van een boek krijg je nu
meteen op het detailscherm van een item te zien; je moet
niet meer doorklikken naar een aparte pagina.
• Geïntegreerde Mijn Bibliotheek diensten
De “Mijn Bibliotheek”- dienst is niet langer een aparte website. Meld je aan bij de site om je gebruikersmenu te zien.
Daar vind je jouw vertrouwde Mijn Bibliotheek diensten
zoals het bekijken en verlengen van je uitleningen terug. Je
uitleningen- en andere overzichten zijn ook opgefrist: je ziet
nu ook covers van je uitgeleende materialen.
• Klaar voor nog meer vernieuwing
De website is ontwikkeld om de toekomstige ontwikkelingen te kunnen opvolgen. Zo komt er bijvoorbeeld een
tool die je leestips op maat kan geven, op basis van jouw
leenhistoriek en interesses!
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LOKALE ECONOMIE

DCO

OPROEP AAN ALLE
HALENSE HANDELAARS
Wens je op de hoogte gehouden te worden van alle
activiteiten van de dienst Lokale Economie,
mail dan je gegevens naar

cultuurdienst@halen.be
DCO WERFT
GEMOTIVEERDE HUISHOUDELIJKE HULPEN AAN
Ben je op zoek naar een vaste job, op maat gemaakt en
in je onmiddellijke omgeving? Misschien is werken in het
dienstenchequesysteem dan iets voor jou!
OP ZOEK NAAR EEN POETSHULP?
Hoe werkt het dienstenchequesysteem:
- Je komt langs of belt naar het kantoor en we maken
afspraken over welke hulp, hoeveel uren poetshulp,
welke dag, …
- Samen met jou zoeken we dan een poetshulp die bij je
past.
- Eén dienstencheque kost 9 euro, per cheque krijg je één
uur huishoudelijke hulp.
- Bij elke dienstencheque heb je belastingvoordeel van
2,5 euro.
WIL JIJ OOK ALS POETSHULP AAN DE SLAG?
OF BEN JE OP ZOEK NAAR EEN POETSHULP?

BIB TIJDELIJK GESLOTEN!
Eind maart zal de bibliotheek tijdelijk gesloten
zijn omwille van een systeemupdate;
vermoedelijk van 18 tot en met 26 maart 2019.

Voor meer inlichtingen:
DCO Halen, Diestersteenweg 40, 3545 Halen
Tel. 013 46 25 22 - GSM 0495 11 54 45
Email: dcohalen@proximus.be
Openingsuren: ma, wo, do en vr van 08.00 tot 12.00 u.
		
of op afspraak.

Kijk op de website van de bibliotheek
voor de meest actuele informatie.
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CULTUURCHEQUES
Vergeet je cultuurcheques voor 2019 niet op te halen bij de
Cultuurdienst!

CULTUUR
WELZIJN

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 alleen 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.

ERFGOEDDAG 2019
ZONDAG 28 APRIL

Je mag maximum 1 cheque gebruiken per activiteit.
Onder het motto 'Hoe maakt u het?' richt de 19de editie
van Erfgoeddag op zondag 28 april 2019 volop de schijnwerpers op vakmanschap.
Hoe maak je het? Maar ook: hoe maakt het je?
En hoe geven we dat dan door? Voeg aan die vragen nog
het suggestieve woordje ‘beter’ toe en je hebt het thema
en de uitdaging van Erfgoeddag 2019 helemaal beet:
over vakmanschap, ambachtelijkheid en vakmensen dus.

De Cultuurdienst en Cultuurraad Halen kozen ervoor
om die dag de Rotemse Molen in de spotlights te zetten.
Meer info kan je de komende maanden terugvinden
op onze facebookpagina, de Halen app en ‘Uit in Halen’.

De molenaar zal deze pas gerestaureerde watermolen in
werking zetten en tal van ambachtslieden zullen hun
ambachten demonstreren op het domein van de molen.
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WERKINGSSUBSIDIES
SUBSIDIEJAAR 2018 (WERKING 2017 - 2018)

JEUGDKAMP-MUSICALKAMP
‘MUSICALFRAGILISTIC’
PAASVAKANTIE
Ga je wel eens naar een musical kijken en denk je dan:
“Dat zou ik ook wel eens willen doen!” of ben je gewoon
gek van acteren, zingen en dansen? Dan is dit musicalkamp zeker iets voor jou! Een heel nieuw script ligt op jou
te wachten! Samen met professionele
(musical)acteurs en/of muzikanten werk je een hele week
rond verschillende musicals. Als kers op de taart geef je
op het einde van de week een echte voorstelling voor je
familie en vrienden!
Het kamp, voor kinderen van 8 tot 15 jaar,
gaat door van 8 tot en met 12 april 2019,
telkens van 09.00 u. tot 16.00 u., in GC De Rietbron.
Inschrijven doe je bij de Cultuurdienst via
cultuurdienst@halen.be of op de nummers
013 35 08 33 en 013 35 08 30
en dit voor 25 februari 2019.
Het kamp gaat door bij inschrijving van minimum
10 deelnemers.

UIT IN VLAANDEREN
EXTRA PROMO
VOOR ACTIVITEITEN
VAN HALENSE VERENIGINGEN
“Uit in Vlaanderen” is een ideaal online platform waar je als
vereniging al je activiteiten kan promoten bij een groot
publiek verspreid over heel Vlaanderen.
Vergeet dus als Halense vereniging zeker niet om al je
activiteiten in de UIT databank in te voeren!
Geef je de activiteiten in deze databank in,
dan verschijnen ze ook automatisch op de stad app bij
“Evenementen”, op de website van stad Halen en worden ze
ook opgenomen in het Infoblad Halen.
Eén keer invoeren, 4 keer reclame dus!
Indien je als vereniging een account hebt op de stad app, kan
je zelf ook ter promotie van je activiteiten nieuwsberichten
aanmaken op de app.
Deze verschijnen dan bij “Lokaal nieuws”.
Laat deze kansen op extra promotie dus zeker niet liggen!
Het volledige cultuuraanbod op

Het subsidiebedrag wordt toegekend op basis van de reguliere werking van de vereniging en de activiteiten die de
vereniging ontwikkelde 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 heeft behaald.
NAAM VERENIGING
BOKKENBERG
DE BUTTERFLIES
CAFÉ CUVÉE
CV RIDDERS KROMME ELLEBOOG
DE PASTORIE VZW
DE KERSTVRIENDEN ZELK
DE VRIENDEN VAN SINT JANSBERGKLOOSTER
ERTSENRIJK FEEST
FEMMA HALEN
ZANGKOOR GAUDETE
HALENS VOLKSTONEEL
HALENSE ZUSTERSTADVRIENDEN
HEEMKRING SINT-JANSDAL
KARESTRAAT GEDICHTENSTRAAT
KF ST. LAMBERTUS
KF IN VRIENDSCHAP EN VREDE
KH DE KOORGALMEN
KNSB HALEN
KUNSTKRING HALEN
KVLV ZELK
KWB HALEN
LOKSBERGEN LEEFT
MARKANT HALEN
MUSEUM SLAG DER ZILVEREN HELMEN
MUSEUM DE REINVOART
OUDERCOMITÉ GBS OP DREEF
OUDERCOMITÉ TITA TOVENAAR
OUDERCOMITÉ REGENBOOG
PAROCHIETEAM ZELK
PAROCHIERAAD ST. PIETERS IN DE BANDEN
HALEN
PAROCHIERAAD ST. ANDREAS
REUZENGILDE HALEN
RUTVRIENDEN
SINT-PIETERS ZANGKOOR HALEN
TONEEL DE WARE VRIENDEN
VELPENSE KERMISVRIENDEN
KON. VERBOND DER VETERANEN LEOPOLD III
T VISPLATINEEKE
VRIJ EN VROUW
ZANGKOOR AUGUST CUPPENS LOKSBERGEN
ZELEM ZOMERT

TOTAAL

Totaal
punten
410
290
120
70
515
200
300
515
240
255
365
245
525
75
740
515
855
175
680
305
80
580
80
500
500
215
395
230
380

Totaal
in euro
€ 331,50
€ 234,47
€ 97,02
€ 56,60
€ 416,39
€ 161,71
€ 242,56
€ 416,39
€ 194,05
€ 206,17
€ 295,11
€ 198,09
€ 424,48
€ 60,64
€ 598,31
€ 416,39
€ 691,29
€ 141,49
€ 549,80
€ 246,60
€ 64,68
€ 468,95
€ 64,68
€ 404,26
€ 404,26
€ 173,83
€ 319,37
€ 185,96
€ 307,24

50

€ 40,43

215
210
215
100
365
415
175
615
220
155
515

€ 173,83
€ 169,79
€ 173,83
€ 80,85
€ 295,11
€ 335,54
€ 141,49
€ 497,24
€ 177,88
€ 125,32
€ 416,39
€ 11.000
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BURGERLIJKE
WELZIJNSTAND

GEBOORTES

HUWELIJKEN

21-09
24-09
29-09
01-10
03-10
11-10
11-10
16-10
16-10
26-10
27-10
01-11
07-11
12-11
12-11
12-11
13-11
15-11
16-11
22-11
05-12
06-12
17-12
21-12
24-12
26-12

26-09
26-09
29-09
24-10

Alexander Cleners, Loksbergen
Seppe Dubois, Halen
Lise Ooms, Loksbergen
Lou Seurs, Loksbergen
Noor Depuydt, Halen
Nova Jacobs, Loksbergen
Lyo Martens, Halen
Jake Michiels, Zelem
Amelie Loockx, Loksbergen
Arlo Renders, Halen
Casper Vanbrabant, Zelem
Louise Buvens, Halen
Marilou Colette, Halen
Jules Celis, Zelem
Eloise Vermaelen, Zelem
Noah Stockmans, Loksbergen
Zoé Rishirumuhirwa, Zelem
Marie Borgers, Halen
Lilou Bruyninckx, Halen
Liv Severi, Loksbergen
Yundri Roofthoofd-Moens, Loksbergen
Fin Rogiers, Zelem
Lena Daria Wilk, Halen
Basile Ector, Zelk
Esmea Linn Petra van Ballegooijen, Halen
Mila Lekens, Halen
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Hans Daniëls en Monica Jacobs, Halen
Tim Dejonghe en Ellen van den Goor, Zelem
Johan Leinders en Kim Lodeweyckx, Halen
Tom Stiers en Inge Houben, Halen

GOUDEN BRUILOFTEN
04-10
22-10
22-11
30-11
11-12
14-12
20-12
23-12

Jean-Marie Senesael en Maria Vaesen, Zelk
Roger Claes en Jeanine Strouven, Halen
Leopold Van Gils en Godeliva Miechielsen, Halen
Freddy Pans en Hermine Somers, Halen
Hugo Brems en Leona Mees, Loksbergen
Jan Janssen en Ghislaine Grauls, Zelk
Jean Hendrix en Sonia Strouwen, Halen
Raoul Haesevoets en Denise Reynders, Zelem

DIAMANTEN BRUILOFTEN
11-10
30-12

Frans Paessens en Simonne Nijns, Zelem
Lodewijk Exelmans en Juliette Goeleven, Zelem

OVERLIJDENS
22-09
27-09
03-10
04-10
05-10
05-10
13-10
14-10
16-10
18-10
24-10
24-10
27-10
30-10
01-11
01-11
02-11
02-11

Virginia Martha Sijmons, Zelem
Felix Henricus Gressens, Loksbergen
Victor Karel Lenaerts, Zelem
Matteo Robrecht Mark Bijnens, Halen
Jozef Antoine Gakens, Loksbergen
Willy Jozef Roosen, Halen
Antoinette Jacobs, Zelem
Emiel Antoon Grommen, Loksbergen
Elisabeth Maria Irène Joris, Zelem
Erik Ivo Albert Bertels, Loksbergen
Emma Paula Breugelmans, Zelem
Lorna Sabuco Bagual, Halen
Paula Philomeen Daniels, Zelk
Charles Joseph Theunis, Zelem
Joseph Blommen, Halen
Dimitri van Gorp, Zelem
Edgard Jozef Andreas Put, Zelem
Antonie Maria Uten, Halen

12-11
12-11
13-11
13-11
14-11
14-11
23-11
29-11
29-11
01-12
08-12
08-12
09-12
13-12
22-12
27-12
29-12

Eduardus Vereecken, Halen
Nelly Stephanie Eugenie Dumon, Halen
Gaston Pieter Swysen, Zelem
Severinus Lucianus Weckx, Zelk
Anna Rosalie Knuts, Zelem
Roger Louis Verbeemen, Zelem
Jozef Jan Motmans, Halen
Ludovica Paula Pot, Halen
Simona Martha Josephina Costermans, Zelem
Alfred Eduard Van den Broeck, Zelem
Severinus Romanus Modest Schots, Zelk
Eugeen Joseph Vandevenne, Halen
Charles Emile Smets, Zelem
Maria Louisa Morren, Halen
Ida José Costermans, Loksbergen
Maria Mathild Kenens, Zelem
Daniel Gilbert Smedts, Halen
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ACTIVITEITEN
02-02-19

Uylenspiegel

Quiz

GC De Rietbron

02-02-19

Sint-Barbaragilde

Feest

GC De Rietbron

03-02-19

GBS Op Dreef

Eetdag

GC De Rietbron

07-02-19

LDC De Klapstoel

Warme maaltijd senioren

GC De Rietbron

09-02-19

Chiro Loksbergen

Quiz

GC De Rietbron

09/10-02-19

KFCMD Halen

Eetdag

GC De Rietbron

16-02-19

DCLA Halen

Spaghettiavond

GC De Rietbron

17-02-19

Chiro Loksbergen

Eetdag

GC De Rietbron

19-02-19

NEOS Halen

Lezing Leo Vandingenen

GC De Rietbron

19-02-19

Seniorenraad

Dansnamiddag senioren

GC De Rietbron

20-02-19

vzw De Pastorie

Dorpsrestaurant

De Pastorie Zelem

22-02-19

Verbroedering Loksbergen

Quiz

GC De Rietbron

23/24-02-19

Toneel De Ware Vrienden

Toneelvoorstelling

Buurthuis Zelk

24-02-19

VBS Wegwijs Halen

Eetdag

GC De Rietbron

28-02 + 01-03-19

Toneel De Ware Vrienden

Toneelvoorstelling

GC De Rietbron

01/02-03-19

KH De Koorgalmen

Lenteconcert

GC De Rietbron

07-03-19

LDC De Klapstoel

Warme maaltijd senioren

GC De Rietbron

09-03-19

KF In vriendschap en vrede

Eetdag

GC De Rietbron

16-03-19

Loksbergen Leeft

Quiz

Buurthuis Zelk

17-03-19

KSA Zelem

Eetdag

GC De Rietbron

19-03-19

Seniorenraad

Dansnamiddag senioren

GC De Rietbron

20-03-19

vzw De Pastorie

Dorpsrestaurant

De Pastorie Zelem

21-03-19

KVLV Zelk

Kookles

GC De Rietbron

24-03-19

FC Eendracht Zelem

Eetdag

GC De Rietbron

29-03-19

OKRA Halen

Paasfeest

GC De Rietbron

30-03-19

Turnkring Halen

Turnfeest

GC De Rietbron

04-04-19

LDC De Klapstoel

Warme maaltijd senioren

GC De Rietbron

06-04-19

stad Halen

Machtsoverdracht carnaval

GC De Rietbron

06-04-19

We come 1

Fuif

GC De Rietbron

8 t.e.m. 12 april 19 Cultuurdienst stad Halen

Musicalkamp

GC De Rietbron

13-04-19

Twinsporten

Twinquiz

GC De Rietbron

17-04-19

vzw De Pastorie

Dorpsrestaurant

De Pastorie Zelem

20-04-19

KSA Zelem

Lolapalooza fuif

GC De Rietbron

27-04-19

LDC De Klapstoel

Galasoirée senioren

GC De Rietbron

24 INFOBLAD HALEN JANUARI 2019

