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V A N D A A G

Een vernieuwende
start!

VOORWOORD

SCHEPENCOLLEGE

Voorwoord

burgemeester PATRICK LISMONT (SP.a - Goesting)

De gemeente Gingelom bezit heel wat gebouwen die verspreid
over de deelgemeenten liggen. In heel wat panden wordt een
gemeentelijke dienstverlening georganiseerd. Andere gebouwen
staan onder bepaalde voorwaarden ter beschikking van verenigingen of derden.
De meeste van deze gebouwen zijn al enkele decennia in gebruik. Samen met de evoluties in de maatschappij is het gebruik
en bezoek van deze gebouwen in de loop der tijden echter
geëvolueerd. Sommige gebouwen worden niet meer optimaal
benut of dreigen op korte termijn leeg te komen staan.
Als beleidsploeg willen wij onze verantwoordelijkheid nemen en
moeten we ons hieromtrent dan ook vragen durven stellen!
Waar willen we als gemeente naar toe met deze gebouwen?
Wat zijn de ruimtelijke noden van de gemeenschap? Welke
nieuwe invullingen zijn gewenst? Welke gebouwen komen eventueel in aanmerking om te verkopen? Behoort meervoudig gebruik, her- of nevenbestemming van het gebouwenpatrimonium
tot de mogelijkheden?
Op deze vragen werd de afgelopen maanden een antwoord
gezocht.
Om een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen besloot
de gemeente tot het uitvoeren van een patrimoniumstudie.
Samen met het onderzoeksbureau RE-ST werd onderzocht hoe
we ons gemeentelijk patrimonium optimaal kunnen gebruiken,
rekening houdende met onze kerntaken en onze budgettaire
mogelijkheden!
Deze werkwijze heeft geleid tot een breed gedragen resultaat
waar we alvast bijzonder fier op zijn én dat unaniem werd
goedgekeurd op de gemeenteraad van 10 december ll.
Na afweging van de mogelijke scenario’s als antwoord op de
gedetecteerde behoeften en noden werden vier voorkeurscenario’s weerhouden. Rekening houdend met de inzichten van de
patrimoniumstudie zullen we de komende jaren deze voorkeurscenario’s effectief opstarten en realiseren!
Ben je benieuwd naar de projecten voor de komende periode?
Verderop in het infoblad worden de voorkeurscenario’s en de
patrimoniumstudie uitgebreid toegelicht.

Dr. Kempeneersstraat 116 - 3890 Gingelom
Tel. 011 83 25 61
E-mail: patrick.lismont@gingelom.be
Bevoegdheden Algemene coördinatie, personeelsbeleid, politie, financiën,
ruimtelijke ordening, communicatie, begraafplaatsen en
bevolking.
Zitdagen
Maandag van 18u tot 19u en vrijdag van 10u tot 11u
in het gemeentehuis of na telefonische afspraak.

1ste schepen JAN WICHELER (SP.a - Goesting)
Albert Moyaertsstraat 26 - 3890 Gingelom
Tel. 0473 92 66 30
E-mail: jan.wicheler@gingelom.be
Openbare werken, mobiliteit, nutsvoorzieningen,
Bevoegdheden
sport en landbouw.
Zitdagen
Donderdag van 19u tot 19u30 in lokaal De Voorzorg,
Houtstraat 100, Jeuk of na telefonische afspraak.

2de schepen INGRID SCHEEPERS (SP.a - Goesting)
Albert Moyaertsstraat 68 - 3890 Gingelom
Tel. 011 48 47 64
E-mail: ingrid.scheepers@gingelom.be
Bevoegdheden Leefmilieu, cultuur en bibliotheek, ICT, toerisme,
tewerkstelling en kunstonderwijs.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 0494 91 55 77.

3de schepen RITA THIERIE (SP.a - Goesting)
Kriekelstraat 11A - 3890 Gingelom
Tel. 011 88 70 96
E-mail: rita.thierie@gingelom.be
Bevoegdheden Burgerlijke stand, middenstand, sociale woningen,
senioren en gehandicapten, buurtwerking,
ontwikkelingssamenwerking en dierenwelzijn.
Zitdagen
Na telefonische afspraak, 0473 36 63 07.

Patrick Lismont
Burgemeester
4de schepen ANNICK PRINCEN (SP.a - Goesting)

COLOFON
Verantwoordelijke uitgever
gemeente en OCMW Gingelom
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom

Vormgeving en druk
Drukkerij Trudo, 3800 Sint-Truiden
Gingelom Vandaag wordt met
milieuvriendelijke inkt gedrukt op FSC papier.

Bredenakkerstraat 9 - 3891 Gingelom
Tel. 0475 57 31 76
E-mail: annick.princen@gingelom.be
Bevoegdheden Welzijn, onderwijs, jeugd en kinderarmoede.
Maandag van 17u30 tot 18u30 in het gemeentehuis.
Zitdagen

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
Gemeenteraadszitting
van 28 januari 2020
De gemeenteraadsleden gingen akkoord met de concessievoorwaarden voor cafetaria De Winning en met de
aanpassing van de specifieke aanwervings- en bevorderingsvoorwaarden van de rechtspositieregeling voor het
gemeentepersoneel.
De gemeentelijke dotatie 2020 aan de politiezone SintTruiden – Gingelom – Nieuwerkerken werd vastgesteld.
Nadien stemden de raadsleden in met de raamovereenkomst voor de aankoop van ICT-infrastructuur en voor
de aankoop van licenties e.a. met betrekking tot standaardsoftware.
De lastvoorwaarden en gunningswijze voor de rioleringsen wegeniswerken aan de Sint-Rumoldusstraat, Duivenstraat, Groenplaats en Kortijsstraat werden goedgekeurd,
net als de aankoop van een nieuwe CNG-personenwagen/bestelwagen.
De leden van de gemeenteraad gingen akkoord met de
voorlopige vaststelling van de wijziging van de Atlas van
de Buurtwegen, aangaande de afschaffing van buurtweg
68 in Montenaken.
Vervolgens erkenden de raadsleden de gemeentelijke
sportraad en cultuurraad.
Als laatste nam de raad kennis van het ontslag van
mevrouw Evy Lessuisse, als gemeenteraadslid en van de
punten inzake het plaatsen van een woon-zorgunit in de
tuin, de investering in multifunctionele fietspaden en de
nieuwe regeling inzake de heffing op de huisvuilophaling.
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WONEN EN LEVEN
Wat als… we de bib nu eens zouden inrichten in de kerk?
De gemeente Gingelom en verschillende andere organisaties beschikken over een uitgebreid gebouwenpatrimonium
dat ten dienste van de gemeenschap staat. De functie en het gebruik van deze gebouwen is historisch gegroeid, doorheen de jaren geëvolueerd en mogelijks niet meer aangepast aan huidige en toekomstige noden.
Om een duurzame toekomstvisie te ontwikkelen besloot de gemeente een patrimoniumstudie uit te voeren.
Verloop van de studie
De eerste fase van de patrimoniumstudie bestond uit een compact maar integraal analyse- en onderzoekstraject. Hierbij
werden de openbare en private gebouwen die op één of andere manier de gemeenschap dienen in kaart gebracht, zoals
kerken, feestzalen, buurthuizen, scholen, administratieve gebouwen, … De stedenbouwkundige ligging, de bouwkundige
toestand, de kwaliteit en het gebruik werden afgetoetst.
Vervolgens werd er ingezoomd op de huidige en toekomstige behoeften van de gemeente. Er vonden tal van overlegmomenten plaats met de gemeentelijke diensten, het schepencollege, de gemeenteraad, de kerkfabrieken en het GO!
Onderwijs. Tijdens een open-atelieravond in de bibliotheek, waarop alle inwoners van Gingelom waren uitgenodigd,
werden deze behoeften nogmaals scherp gesteld en aangevuld.
Aan de hand van ontwerpend onderzoek werden de mogelijke scenario’s uitgewerkt als antwoord op de behoeften en
noden die gedetecteerd werden. Door alle mogelijkheden grondig af te toetsen, kwamen de voor- en nadelen in beeld
en kon er tot slot een objectieve en heldere keuze worden gemaakt van een viertal voorkeurscenario’s.
Hierna worden de voorkeurscenario’s kort toegelicht. De volledige studie kunt u terugvinden op onze website:
www.gingelom.be.
Multifunctionele zaal in CLIM
De behoefte voor een multifunctionele zaal met minstens 250 zitplaatsen leeft binnen het rijke verenigingsleven van
Gingelom. In de zoektocht naar een gepaste site voor een multifunctionele zaal werden verschillende locaties onderzocht
die vandaag onderbenut zijn of die zich aandienen om omgevormd te worden tot een zaal die multifunctioneel gebruik
toelaat.
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WONEN EN LEVEN

Er werd gekozen voor de omvorming van bibliotheek CLIM tot multifunctionele zaal. De CLIM (of het Centrum voor
Lectuur, Informatie en Multimedia), gelegen in de Surlet de Chokierstraat in Gingelom, werd gebouwd in 2003 en is
sindsdien in gebruik als bibliotheek. De CLIM wordt vandaag niet optimaal gebruikt. en de omvorming naar een multifunctionele zaal vraagt bouwtechnisch relatief weinig ingrepen.
Deze keuze heeft als voordeel dat er een zinvolle bestemming wordt gegeven aan de huidige onderbenutte bibliotheekruimte. Bovendien bestaat er de mogelijkheid om een degelijke nieuwe keuken te installeren die voor diverse doeleinden
kan gebruikt worden. De nieuwe zaal kan dan bijvoorbeeld zowel voor toneelvoorstellingen als voor mosselsoupers
worden gebruikt. Daarnaast zou deze ook dienst kunnen doen als ontmoetingsruimte voor senioren, waardoor het Park
van de Vriendschap op termijn mogelijk een nieuwe bestemming kan krijgen of verkocht kan worden.

Bibliotheek en loket Vrije Tijd in kerk

Gezien de vorige keuze, dient er een nieuwe locatie gezocht te worden voor de bibliotheek. Hiervoor werd al snel gekeken naar de Sint-Pieterskerk in Gingelom, gezien de centrale ligging van deze kerk en haar monumentale uitstraling.
De functie van bibliotheek leent zich uitstekend als nevenbestemming voor de Sint-Pieterskerk: de serene atmosfeer die
eigen is aan bibliotheken komt immers volledig tot zijn recht in de architectuur van kerken.
We gaan er van uit dat we met deze ruimte meer kunnen doen dan enkel boeken in rekken stapelen. Het kan een nieuw
centraal ontmoetingspunt worden voor de inwoners van Gingelom en haar bezoekers. Daarom wordt er ook voorgesteld
om in de kerk een onthaalpunt te voorzien voor de cultuur-toeristische ontsluiting van de gemeente. De bibliotheek in
de kerk, met zijn positie tegenover het gemeentehuis, kan ook perfect de loketfunctie
van de dienst Vrije Tijd opnemen. De aanwezigheid van voldoende parkeerplaatsen
rond deze zone is een pluspunt. Daarnaast
kan deze ruimte gebruikt worden voor kleine lezingen en/of concerten.
Het religieuze gebeuren blijft behouden in
het koorgedeelte. Door een gepaste afsluiting kan deze zone haar sacrale karakter behouden voor kleinere erediensten.

Vernieuwing kinderdagverblijf

Het kinderdagverblijf Minimax aan de
Steenweg in Gingelom worstelt vandaag
met haar huidige gebouw: de dienst kampt
met een ruimtetekort en botst op de beperkingen van de huidige infrastructuur.
De vestiging van De Kleurenboom, die in
hetzelfde gebouw gehuisvest is, zal op korte
termijn de site verlaten. Dit biedt een enorme opportuniteit om het kinderdagverblijf
onder te brengen in de volledige cluster van
gebouwen. Het voorkeurscenario voor het
kinderverblijf Minimax gaat dan ook uit van
een optimalisering van de huidige gebouwen na de stopzetting van de activiteiten van de school. Op de bovenverdieping kan het wijkkantoor van de politie
behouden blijven en is er eventueel plaats voor nieuwe functies.

Ontmoetingsruimte Boekhout

Tot voor kort functioneerde zaal Dennenhof als ontmoetingsruimte voor de deelgemeente Boekhout. Deze zaal is echter in slechte staat en voldoet niet meer aan de huidige comforteisen. Zeer recent werd de zaal om veiligheidsredenen
gesloten. Aangezien de noodzakelijke renovatie van het gebouw zeer duur is, werd onderzocht of de naastliggende kerk
tegemoet kan komen in de behoefte die zaal Dennenhof achter zou laten.
| 3

WONEN EN LEVEN

											

De kerk in Boekhout verkeert vandaag nog in goede staat. Door het accurate onderhoud door de jaren heen vraagt een
nieuwe invulling van het gebouw slechts beperkte ingrepen. Om te vermijden dat de kerk op termijn leeg komt te staan,
is investeren in de kerk een betere optie dan dit te doen in het Dennenhof. De site van het Dennenhof kan zo verkocht
worden en een nieuwe bestemming krijgen als kleinschalig woonproject.
En nu?
De gemeente Gingelom heeft de effectieve realisatie van deze 4 gekozen voorkeurscenario’s vooropgesteld. De benodigde budgetten hiervoor werden dan ook opgenomen in de meerjarenplanning 2020-2025.
De komende maanden zullen de eerste concrete stappen worden genomen. Volg ons op Facebook en onze website en
blijf op de hoogte van onze vorderingen!

De gemeenten Borgloon, Gingelom, Heers, Kortessem en Wellen zoeken kandidaten
voor de IGECORO – open oproep
De intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening, kortweg IGECORO, is een intergemeentelijke adviesraad die zich buigt over verschillende ruimtelijke en stedenbouwkundige vraagstukken op het grondgebied van de deelnemende gemeenten Borgloon,
Gingelom, Heers, Kortessem en Wellen. De voornaamste adviesvragen hebben te maken
met ruimtelijke planning, zoals de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen, strategische
beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen, stedenbouwkundige verordeningen, ... Ook
omgevingsvergunningsaanvragen met een bovengemeentelijke impact worden ter advies
voorgelegd aan de IGECORO.
De IGECORO bestaat uit 4 deskundigen en 10 vertegenwoordigers van maatschappelijke
geledingen. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter, heeft ook een plaatsvervanger. De commissie vergadert minstens
2 keer per jaar.
De IGECORO wordt samengesteld uit 10 vertegenwoordigers van de volgende maatschappelijke geledingen:
• milieu- en natuurverenigingen
• verenigingen van werkgevers of zelfstandigen
• verenigingen van handelaars
• verenigingen van landbouwers
• verenigingen van werknemers
Vertegenwoordigers van de maatschappelijke geledingen moeten aan dit profiel beantwoorden:
• voeling hebben met wat leeft op het grondgebied van de deelnemende gemeenten;
• voor een bepaalde maatschappelijke geleding herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger;
• vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening en hier inzicht in hebben;
• voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte tijd door te nemen en zich een inhoudelijk beeld
		 te vormen van een bepaalde ruimtelijke problematiek, er over vergaderen om tot een advies te komen;
• kunnen communiceren en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid;
• in hun adviesverlening steeds het algemeen belang laten primeren boven het private belang.
Voor de IGECORO gaan we ook op zoek naar 4 deskundigen en 3 plaatsvervangers. Om deskundig te zijn moet u, naast
de hoger beschreven eigenschappen, praktijkkennis hebben over de ruimtelijke ontwikkelingen binnen het grondgebied van
de deelnemende gemeenten door uitoefening van een specifiek beroep (o.a. architect, ruimtelijke planner, historicus, ...) of
door aantoonbare ervaring.
Heeft u interesse in deze materie en herkent u zichzelf in bovenstaand profiel van vertegenwoordiger van een maatschappelijke geleding en/of deskundige, aarzel dan niet om uw kandidatuur in te dienen vóór 31 maart. U kunt uw kandidatuur,
vergezeld van uw persoonlijke gegevens, de nodige bewijsstukken dat u voldoet aan de gestelde profielen en uw motivatie
om in deze commissie te zetelen, opsturen naar de gemeente Gingelom - Dienst Wonen & Leven, Sint Pieterstraat 1, 3890
Gingelom of via e-mail naar ruimtelijkeordening@gingelom.be.
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VACATURE
Aanleggen werfreserve celhoofd Burgerzaken & Informatie
De gemeente legt een werfreserve aan voor de functie van celhoofd Burgerzaken & Informatie, waarna er zal
overgegaan worden tot een tijdelijke invulling van deze functie.
Bent u de gedreven en dynamische persoon voor deze boeiende en zeer gevarieerde job?
Als celhoofd Burgerzaken & Informatie (burgerzaken, begraafplaatsen, communicatie en toerisme) maakt u deel uit van
het managementteam en geeft u leiding aan de medewerkers van de diensten.
Door uw innoverende en dynamische ingesteldheid zorgt u voor een efficiënte en klantvriendelijke dienstverlening, draagt
u actief bij aan de nodige veranderingsprocessen binnen de organisatie en neemt u een trekkersrol op wat betreft digitale
processen en procedures.
U bent verantwoordelijk voor het sturen, coördineren en promoten van het toeristisch aanbod en de promotie van Gingelom in het algemeen. U staat tevens in voor de interne en externe communicatie en de public relations van het bestuur.
Aanwervingsvoorwaarden
• In het bezit zijn van een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het
		 hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld werd met universitair onderwijs
• In het bezit zijn van een rijbewijs B
• Ervaring in de domeinen communicatie, toerisme of burgerzaken en/of leidinggevende ervaring is een pluspunt
Gevraagde competenties
• U beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk
• U heeft een grote affiniteit met de toeristische sector en de toeristische troeven van Gingelom
• U bent een authentiek leider en een goede organisator met de nodige verantwoordelijkheidszin en autonomie
• U kan zich vlot inwerken in de wet- en regelgevingen die van toepassing zijn binnen een dienst Burgerzaken
• U beschikt over de nodige digitale vaardigheden
Wat gaat u verdienen?
Uw loon is conform de wettelijke barema’s (min. bruto maandwedde Av: € 3.107) en afhankelijk van uw werkervaring
wordt bij indiensttreding een anciënniteitstoeslag toegekend. U krijgt maaltijdcheques en een hospitalisatieverzekering.
Hoe stelt u zich kandidaat?
Uw kandidatuur met CV en een afschrift van uw diploma richt u vóór maandag 2 maart 2020 aan: Gemeente Gingelom,
personeelsdienst, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom of personeelsdienst@gingelom.be.
Wenst u meer informatie over de functiebeschrijving en het examenprogramma?
Personeelsdienst – 011 88 04 87 – personeelsdienst@gingelom.be
Kim Peters, algemeen directeur – 011 88 04 74 – kim.peters@gingelom.be 		
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Aanwerving gemeentearbeiders:
groendienst (technisch assistent D1-3) en
ploeg ‘wegen/stoepen’ (technisch beambte E1-3)
De gemeente gaat over tot de aanwerving van 2 gemeentearbeiders voor de groendienst en 1 gemeentearbeider
voor de ploeg ‘wegen/stoepen’ en zal tevens een werfreserve voor deze functies aanleggen.

Wat zijn uw taken in de groendienst?

U werkt mee in een groep van medewerkers van de groendienst die instaan voor het planmatig onderhoud van alle groenvoorzieningen met het oog op een duurzaam en harmonieus groenbeheer. Daarnaast helpt u ook mee bij het aanleggen
en vernieuwen van groene ruimtes in de gemeente, kunt u worden ingeschakeld voor begrafenissen (graven delven en
begraven) en voor ondersteunende taken bij evenementen.

Wat zijn uw taken in de ploeg ‘wegen/stoepen’?

U werkt mee in een groep van medewerkers voor het onderhoud van wegen, stoepen, verkeerssignalisatie, kleine metselwerken, … Daarnaast kunt u worden ingeschakeld voor ondersteunende taken bij evenementen of andere onderhoudstaken aan de gemeentelijke infrastructuur.

Aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Slagen voor praktische en mondelinge selectieproeven.
Vaardigheden:
• zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren;
• taken verzorgd, snel en correct kunnen afwerken;
• dynamisch, flexibel en klantgericht kunnen handelen;
• beschikken over sociale vaardigheden om in teamverband te werken met de medewerkers van de technische dienst.
Rijbewijs: u beschikt minimaal over een rijbewijs categorie B

Wat gaat u verdienen?

Uw loon is conform de wettelijke barema’s:
•
		
•
		

Technisch assistent D1-3: min. bruto maandwedde: € 1.891,81 te verhogen door – afhankelijk van uw werkervaring –
een anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 2.090,95.
Technisch beambte E1-3: min. bruto maandwedde: € 1.884,70 te verhogen door – afhankelijk van uw werkervaring –
een anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 1.941,60.

U krijgt haardgeld/standplaatstoelage, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een gratis hospitalisatieverzekering.

Hoe stelt u zich kandidaat?

Uw sollicitatiebrief met CV richt u vóór maandag 2 maart 2020 aan Gemeente Gingelom, personeelsdienst, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom of personeelsdienst@gingelom.be.

Wenst u meer informatie over de functiebeschrijving?

Werkleider Kurt Leën - 011 88 04 73 - kurt.leen@gingelom.be
Personeelsdienst - 011 88 04 87 - personeelsdienst@gingelom.be

Aanwerving gemeentearbeiders
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ALGEMEEN BELEID
Uitbating cafetaria sporthal
De Winning – oproep kandidaten
De gemeente Gingelom is op zoek naar een uitbater voor de
cafetaria in sporthal De Winning in Montenaken.
Deze uitbating gebeurt onder de vorm van een concessie voor een
termijn van 9 jaar, met als startdatum 1 mei 2020. In deze concessie
is eveneens een appartement inbegrepen.
Indien u interesse heeft voor de uitbating van deze cafetaria kunt u
de concessievoorwaarden en het inschrijvingsformulier verkrijgen
via 011 88 04 72 of secretariaat@gingelom.be. Alle documenten zijn
ook terug te vinden op www.gingelom.be.
Inschrijvingen dienen het gemeentebestuur van Gingelom te bereiken vóór woensdag 18 maart om 10u00, hetzij per aangetekend
schrijven, hetzij door afgifte tegen ontvangstbewijs.

KORT NIEUWS
Burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor binnenkort
in uw brievenbus
Is het leuk wonen in uw buurt? Kunt u veilig fietsen in uw gemeente of stad? Hoe tevreden bent u over de voorzieningen en diensten in uw gemeente of stad? Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat u denkt over uw
gemeente of stad.
Daarom organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor. Van woensdag 25 maart tot
midden juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar
uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen. Uw medewerking aan deze
burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot belang.
De bevraging Gemeente- & Stadsmonitor is een unieke survey die in
elke Vlaamse gemeente en stad op wetenschappelijke wijze georganiseerd wordt. De waarde van de resultaten hangt dan ook af van het
aantal personen die de vragenlijst invullen. Bovendien krijgt u met deze
bevraging de kans om uw mening te geven over de thema’s die in uw
gemeente of stad belangrijk zijn. Als u de vragenlijst volledig invult, maakt
u kans op een geschenkbon van 12 euro.
Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. Er worden alleen
analyses op gemeentelijk niveau gemaakt en er wordt gewerkt volgens
de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Voor meer uitleg kunt u vanaf eind maart terecht op www.gemeente-enstadsmonitor.vlaanderen.be. Op deze website kunt u nu bovendien alle
resultaten van de vorige bevraging raadplegen.
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KORT NIEUWS
Aangepast fuifbusreglement 2020
Het project ‘Provinciale fuifbussen’ werd in 2002 gelanceerd om fuifgangers verkeersveilig naar en van de fuiflocatie te vervoeren. Na een
grondige evaluatie kwam er een vereenvoudigd reglement met een
grotere vrijheid voor de organiserende vereniging tot stand.
Elke Limburgse jeugd-, sport- of studentenvereniging die een openbare fuif in Limburg organiseert en daarvoor een fuifbus inzet heen
en terug naar de festiviteit, kan aanspraak maken op een fuifbussubsidie. Alle informatie en documenten vindt u terug op www.limburg.
be/fuifbussen.
Heeft u nog vragen over het nieuwe reglement?
Neem dan contact op via fuifbus@limburg.be of via 011 23 83 40 (dienst Mobiliteit en Routenetwerken).

Houtverkoop
De gemeente verkoopt gemengd brandhout: populier, eik, acacia, beuk, … Dit hout is afkomstig van snoei- en rooiwerken
door uitvoering van het hakhoutbeheer in onze holle wegen.
De minimumverkoopprijs van het brandhout werd door de gemeenteraad vastgelegd op € 40/ton.
Het brandhout wordt gratis geleverd in Gingelom, doch de leveringsplaats moet toegankelijk zijn voor de vrachtwagen
met container.
• Lot 1: Lage container:    4,080 ton
• Lot 2: Hoge container: 8,120 ton
De loten zijn te bezichtigen aan de gemeentelijke werkplaats,
Ambachtsweg 22, Gingelom (KMO-zone), enkel op afspraak –
tel. 011 68 02 57.
De biedingen dienen te gebeuren vóór vrijdag 22 februari –
11uur, onder gesloten omslag met vermelding van de naam, het
adres en het telefoonnummer van de bieder, het lot waarop men
een bod uitbrengt en de prijs per lot.

WELZIJN
Poetsen grafsteen
Ter gelegenheid van palmzondag biedt het OCMW aan om grafstenen te laten poetsen door de klusjesdienst. Het begin van de lente is het ideale moment om het graf van een familielid of kennis een grondige schoonmaakbeurt te geven.
Wie dit niet zelf kan uitvoeren, kan hiervoor een beroep doen op
de klusjesmannen van het OCMW.
Het poetsen gebeurt in de week van 30 maart tot 3 april.
Per grafsteen betaalt u € 7. Inschrijven kan tot 25 maart.
Voor meer informatie neemt u contact op met Annick Gillard op
het nummer 011 88 04 47 of via thuisdiensten@gingelom.be.
Gelieve er rekening mee te houden dat de capaciteit beperkt is
tot 50 grafstenen. De aanvragen worden in volgorde van aanvraag
afgehandeld.
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Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud

VRIJE

TIJD

SPORT
		
Krokussportkamp: minivoetbal
Minivoetbal is het kleine broertje van het populaire zaalvoetbal.
		
Elke dag worden er heel wat verschillende spelletjes en sporten aangeboden. Het minivoetbalspel vormt de rode draad
doorheen dit kamp.
Wanneer?

Van dinsdag 25 t.e.m. 28 februari
Telkens van 9u30 tot 15u30
Waar?
Sporthal De Winning,
Hannuitstraat 9, Montenaken
Voor wie? Jongeren van 6 t.e.m. 14 jaar
Wat steekt allemaal in je sportzak?
- Lunchpakket + drankje;
- Pantoffels voor binnen (geven geen strepen af);
- Pantoffels voor buiten;
- Extra kousen, T-shirt en handdoek;
- Kinderen vanaf het 1ste leerjaar combineren het sportkamp met de opvang.
Kostprijs?

€ 30 voor het 1ste kind en € 18 vanaf het 2de kind uit hetzelfde gezin
(gratis verzekering)

Vooraf inschrijven verplicht vóór 20 februari via sport@gingelom.be!
Bezorg de volgende gegevens over de:
a) deelnemer: naam, voornaam, geboortedatum, adres en medische gegevens waarvan we op de hoogte
		 moeten zijn.
b) ouder / voogd: naam, voornaam, rijksregisternummer, GSM-nummer ouders en e-mailadres.
Na inschrijving krijgt u de factuur met de deelnamekosten toegezonden. Na betaling ontvangt u een fiscaal attest
voor kinderen jonger dan 12 jaar. U kunt een deelnameattest aanvragen voor tussenkomst van de werkgever of het
ziekenfonds.
Info?

Dienst Vrije Tijd - Sportdienst - 011 88 04 92 - sport@gingelom.be

Schoolsport Moev – American games
Wanneer?

Dinsdag 3 maart
9u15 – 11u30: De Groeiboog en De Regent
13u00 – 15u00: De Kleurenboom

Wat?

Amerikaanse sporten

Waar?

Sporthal De Winning te Montenaken

Voor wie?

3de graad (5de en 6de leerjaar) van alle Gingelomse scholen

Verenigingen
Vrijdag 7 & zaterdag 8 februari
Het Gingeloms Jeugdtoneel brengt het stuk ‘Een heel bijzondere schoolreis’ van auteur Bram Wiekens onder regie
van Murielle Menten en Greet Poelmans. Het is een verhaal dat niemand onberoerd laat!
Waar? Parochiezaal Borlo (Bergstraat)
Wanneer? Telkens om 19u
Kaarten kosten 6 euro per persoon of 4 euro voor kinderen van 3 tot 14 jaar.
Info vragen en reserveren kan per mail via gingelomsjeugdtoneel@hotmail.com.
Betaal via rekeningnummer BE 10 7360 5120 0304 van het Gingeloms Jeugdtoneel met vermelding van uw naam +
aantal kaarten + datum voorstelling.
Zondag 23 februari
Op 23 februari vindt weer een wandeltocht plaats van De Vriendenkring Kortijs.
Er zijn verschillende parcours, met een afstand van 4, 7, 13 of 18 km, met rustpunten onderweg.
Startpunt: Cultuurhuis Den Dries, Groenplaats 20 Prijs: € 2 – leden betalen € 1,50
Vertrek: vanaf 7u tot 15u Meer info? Johan Vranken: johan@devriendenkringkortijs.be of 0475 95 62 29
Er worden drank en versnaperingen aan democratische prijzen voorzien.
Maart
Met groot genoegen nodigen De Toneelvrienden Gingelom u uit voor de jaarlijkse toneelvoorstellingen. Dit jaar
brengen zij: ‘Rijles of Vrijles’ van Philip Himpe & Johan Vanden Broucke. Een blijspel waarmee uw lachspieren weer
gaan verwend worden! Er zijn nog plaatsen beschikbaar op vrijdag 13 maart 2020 om 20u, zondag 15 maart 2020
om 14u30 en vrijdag 20 maart 2020 om 20u.
Waar? De voorstellingen gaan door in het PCC Velm: Sint-Martinusstraat 6.
Tickets kosten € 8 en zijn verkrijgbaar bij Rene Tilkens: 0474 82 53 39 of via rene.tilkens@telenet.be.
U kunt ook terecht in het Total tankstation in Gingelom - Steenweg 158

Senioren
OKRA TREFPUNT BORLO
Dinsdag 10/03/2020: kaarten, kienen en gezelschapsspelen, Bergstraat, 14u tot 17u
Elke dinsdag: turnen, Bergstraat, 9u15 tot 10u15 (met uitzondering tijdens de schoolvakanties)
S+ MONTENAKEN
Elke maandag: kaarten, Duivenstraat 2, Gingelom, 13u30 tot 17u
OKRA MONTENAKEN
Donderdag 12/03/2020 en 13/02/2020: kaarten en gezellig samenzijn, WZC Ocura, 13u30 tot 17u
DERDE LEEFTIJD JEUK-BOEKHOUT
Zaterdag 07/03/2020: feestnamiddag, parochiezaal Jeuk
OKRA JEUK-BOEKHOUT
Elke dinsdag en donderdag: fietsen, samenkomst aan de kerk in Jeuk om 13u
Elke dinsdag: kaarten, parochiezaal Jeuk, 13u30 tot 17u
Woensdag 19/02/2020: winterwandeling: aanmelden bij Paul Weemans
Maandag 02/03/2020: creanamiddag, parochiezaal Jeuk, 13u30 tot 16u30
Dinsdag 03/03/2020: wandelen, samenkomst aan de kerk in Jeuk om 13u
Dinsdag 10/03/2020: kienen en kaarten, parochiezaal Jeuk, 13u30 tot 17u
Woensdag 11/03/2020: uitstap naar de kaasboerin, samenkomst aan de kerk van Jeuk om 9u30
50+ GINGELOM-NIEL
Woensdag 26/02/2020 en 25/03/2020: koffienamiddag met kaarten en kienen, Park van de Vriendschap, Mielenstraat 1,
13u30 tot 16u30
OKRA GINGELOM-NIEL
Donderdag: 20/02/2020 en 19/03/2020: kaarten en kienen, café ‘De Krekel’, 14u tot 17u

PARK VAN DE VRIENDSCHAP
Valentijnsbrunch
		
Vier Valentijn in het Park van de Vriendschap met een heerlijke brunch!
		

Wanneer?
Donderdag 13 februari om 9 uur.
Prijs?
€15 per persoon.
Inschrijven? Vooraf inschrijven kan t.e.m. 10 februari in het Park van de Vriendschap,
bij Rita Thierie op 0473 36 63 07 of via parkvandevriendschap@gingelom.be.

Eet lekker en geniet van Luc Steeno

Het Park van de Vriendschap gaat op bezoek bij Gasthof Delicia in Riemst.
Deze zaak staat bekend voor de mooie shows met lekker eten en muzikale optredens van bekende
Vlaamse artiesten. Op 23 maart is onder meer Luc Steeno één van de gasten.
Vóór de show van start gaat kunt u genieten van een driegangenmenu. Na de show krijgt u nog een
broodjeslunch aangeboden. Een leuke, ontspannende middagshow dus die u zeker niet mag missen!
Wanneer?
Prijs?
Vertrek?
Inschrijven?

Maandag 23 maart.
€25 per persoon.
De bus vertrekt om 10u30 aan het voetbalterrein van Gravelo.
Tot 13 maart in het Park van de Vriendschap, bij Rita Thierie op 0473 36 63 07 of
via parkvandevriendschap@gingelom.be.

Leer alles over whisky

Steeds meer mensen ontdekken de verrukkelijke sensatie van het drinken van whisky. Deze mythische drank kent een
rijke geschiedenis en heeft een enorm gevarieerd aanbod.
Neem daarom deel aan onze 2de whisky-tasting. Een gerenommeerd whiskykenner geeft u uitleg over de herkomst,
het rijpingsproces, de kwaliteitskenmerken, enz.
Bovendien mag u 8 soorten whisky proeven.
Wanneer?
Waar?
Prijs?
Inschrijven?

Woensdag 25 maart om 19u.
Het Park van de Vriendschap.
€25 per persoon (proeven inbegrepen).
Tot 18 maart in het Park van de Vriendschap, bij Rita Thierie
op 0473 36 63 07 of via parkvandevriendschap@gingelom.be

MILIEU
Composteren in een notendop
		
		
Begint het bij u bij de eerste zonnestralen ook te kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan? Wist u dat compost
krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en bomen in uw tuin? En dat u zelf compost kunt produceren door uw
groente,- fruit- en tuinafval thuis te composteren? Uw tuin krijgt niet enkel een vitaminekuur maar u bespaart er zelfs
geld en afval mee. En bovendien houdt u de duurzame kringloop in stand.

Weet u niet hoe u er aan begint? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem u het best gebruikt? Mis dan
zeker de infoavond thuiscomposteren niet.
De vorming wordt georganiseerd door Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met de gemeente Gingelom,
Limburg.net en Vlaco vzw.
Voor wie?
Waar?
Wanneer?
Info?

Alle geïnteresseerde jongeren en volwassenen uit de gemeente.
Raadzaal van het gemeentehuis, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.
Dinsdag 3 maart van 20u00 tot 22u00.
Deelname is gratis maar inschrijven is wel wenselijk. Inschrijven kan
via milieu@gingelom.be.

BIBLIOTHEEK
Voorlezen voor peuters
					
Wanneer?
Wat?

en kleuters

Woensdag 19 februari van 16u tot 16u30
Voorleesmoment voor peuters (2,5j – 3j) en voor kleuters (4j – 6j)
Thema: verkleedfeestje
Info?
bibliotheek@gingelom.be - 011 83 27 01
Gratis deelname

Gingelomse leesclub
Wanneer?
Wat?

Donderdag 5 maart om 20u.
Wij bespreken ‘Het moois wat we delen’ van Ish Ait Hamou, ‘De bijenhouder
van Aleppo’ van Christy Lefteri en ‘Alleen de bergen zijn mijn vrienden: verslag
vanuit de Manus-gevangenis’ van Behrouz Boochani.
Vervolgens wisselen wij leestips uit.
Waar?
In de polyvalente zaal van bibliotheek CLIM.
Info?
bibliotheek@gingelom.be - 011 83 27 01 - http://gingelom.blibliotheek.be
Gratis deelname

Lezing ‘Retour à Liège’ door Frank Van den Veyver
Wanneer?
Wat?

Donderdag 12 maart om 20u.
Frank Van den Veyver, geboren in Antwerpen en nu inwoner van Gingelom, heeft op verschillende plaatsen in Limburg en in het Luikse gewoond. Zijn lezing is gebaseerd op het gelijknamig boek. Hierin vertelt
Frank over zijn indrukken over Wallonië, in het bijzonder de provincie Luik. Hoe ervaarde hij - als Vlaming
- de Walen? Is het een herwonnen sympathie voor Wallonië, maar tevens een afkeer van het Waals
nationalisme?
Waar?
In de polyvalente zaal van bibliotheek CLIM.
Info?
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01 – http://gingelom.bibliotheek.be
Gratis deelname

Jeugdboekenmaand – Dani’s muzikale verhalen: ‘Wilde haren’
Wanneer?
Voor wie?
Wat?

Woensdag 25 maart om 14u – duur: ongeveer 50 min.
Kinderen van 3 jaar tot 9 jaar.
Dani tovert met haar instrumenten en een handpop het kinderboek ‘Wilde haren’ van
Hanne Swinnen om tot een heuse mini-musical: Leeuw Loewis is het zat, al die gevaren
op zijn pad. Hij ziet niets en doet zich altijd pijn. Wie bevrijdt hem van zijn wilde haardos?
Kom mee luisteren, zingen en dansen!
Info?
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01
Gratis deelname

ACADEMIE HASPENGOUW
Expo ‘[Beeld] in Beeld’
					

De Academie Haspengouw [Beeld] geeft 6- tot 12-jarigen in Gingelom en Jeuk de kans om zich creatief te ontplooien met verschillende technieken. Wekelijks kunnen zij samen met leeftijdsgenoten tekenen, schilderen, knutselen,
boetseren, … kortom: zich kunstig uitleven!
Het resultaat van hun inspanningen willen zij graag tonen tijdens de expo
‘[Beeld] in Beeld’.
Wanneer?
Waar?
Meer info?

Vanaf zaterdag 15 februari tot vrijdag 14 maart.
Bibliotheek CLIM, tijdens de openingsuren.
www.ahbeeld.be – www.facebook.com/ahbeeld

JEUGD
Zomeraanbod 2020
Tijdens de maanden juli en augustus organiseert de cel Vrije Tijd opnieuw speelpleinwerking, taalkamp en
zomeropvang in GO! De Kleurenboom in Montenaken.
Speelplein JUNIOR (4 t.e.m. 12 jaar)
van 13u tot 17u

Periode 1: van woensdag 1 t.e.m. vrijdag 17 juli
Periode 2: van maandag 27 juli t.e.m. vrijdag 14 augustus

Speelplein SPRING
(12 t.e.m. 16 jaar)

Uitstappen gedurende de speelpleinweken

Taalkamp van 9u30 tot 12u30

Van maandag 6 t.e.m. donderdag 9 juli

Zomeropvang van 7u tot 18u
(niet op 20 en 21/07)

Van woensdag 1 juli t.e.m. vrijdag 21 augustus

Ook door Gingelomse verenigingen worden allerlei jeugdkampen georganiseerd tijdens de zomermaanden. Steek ook daar uw licht eens op.

Animatoren en vrijwilligers gezocht!
Ben je tussen de 16 en 25 jaar? Wil je graag iets voor kinderen en jongeren in onze gemeente doen? Heb je een hart voor vrijwilligerswerk?
Versterk ons team en stuur een mailtje naar cultuurjeugd@gingelom.be
of kom langs bij de jeugddienst in het gemeentehuis.
Word animator op het speelplein in Gingelom
Word je dit jaar 16 of ouder? Wil je graag met kinderen ravotten, kinderen en jongeren begeleiden, contacten leggen met
leeftijdsgenoten, allerlei activiteiten organiseren, … kortom een toffe zomer beleven? Dan is speelplein ’t Gingelommeke
iets voor jou!
Voor je inspanningen ontvang je een vrijwilligersvergoeding.
Word vrijwilliger in de kinderopvang
De gemeente wil deze zomer graag een beroep doen op vrijwilligers voor de ondersteuning van de kinderopvang tijdens
de zomermaanden juli en augustus.
Wie komt in aanmerking?
Jongeren die op datum van hun contract 18 jaar
oud zijn, een voorbeeldfunctie vertonen, gevoel
voor verantwoordelijkheid hebben, graag met kinderen omgaan en minimum in het bezit zijn van een
diploma secundair onderwijs.
Als vrijwillige medewerker ontvang je een forfaitaire onkostenvergoeding.
Geïnteresseerden kunnen zich kandidaat stellen
vóór 15 april.
Bezorg ons jouw gegevens:
• Gemeente Gingelom, Jeugddienst,
Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom
• cultuurjeugd@gingelom.be
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MILIEU
Haal uw huisvuilzakken 2020 af, wij doen
hetzelfde met uw afval!
Vanaf 1 januari vinden er een aantal veranderingen plaats in het afvalbeleid van onze
gemeente.
Tot 2020 werd de inzameling en verwerking van uw afval betaald vanuit de middelen van
de gemeente. Hier betaalde u onrechtstreeks voor, via de gemeentelijke belasting. Voortaan
krijgt u ieder jaar rechtstreeks een afvalbelasting van Limburg.net, de afvalintercommunale
van Limburg en Diest. Vanaf dit jaar zal u dan ook geen dienstenbelasting meer moeten
betalen.
Gezinnen waarvan een gezinslid recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming – toegekend door het ziekenfonds – op 1
januari van het belastingjaar, krijgen een vermindering van hun jaarlijkse afvalfactuur van 25 euro. Indien meerdere gezinsleden
recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming, wordt de vermindering slechts 1 keer verrekend. Dit wordt automatisch
toegekend. Hiervoor moet er dan ook niets bijkomend worden aangevraagd.
Waar en wanneer kunt u uw quotum huisvuilzakken afhalen en een gft-sticker kopen?
U kunt uw huisvuilzakken vanaf 10 februari tot en met 31 december 2020 afhalen. Tegelijkertijd kunt u ook uw gft-sticker
2020 aankopen.
Dit kan op volgende locaties:

Locatie
Handelszaken
Bakkerij Latui
Slagerij Ludwig en Cleopatra
Buurtwinkel Simke
Spar Express
Press Shop
Openbare diensten
Gemeentehuis

Adres
Langstraat 85
Langstraat 8
Houtstraat 38F
Borlostraat 10A
Steenweg 141
Sint-Pieterstraat 1

Verder voorzien we ook extra bedeeldagen in het gemeentehuis:
Datum
Maandag 10/02
Woensdag 12/02
Zaterdag 15/02
Maandag 17/02
Woensdag 19/02
Zaterdag 22/02

!

Uren
08u-12u en 17u-19u
08u-12u en 13u-15u
09u-12u
08u-12u en 17u-19u
08u-12u en 13u-15u
09u-12u

Om uw huisvuilzakken 2020 af te halen en uw gft-sticker te kopen, heeft u steeds uw
elektronische identiteitskaart nodig. Vergeet deze dus zeker niet mee te brengen!

Heeft u liever grote zakken in plaats van kleine of omgekeerd? Wisselen is mogelijk als u de volgende regels respecteert:
• 1 rol grote zakken (44 liter) kan ingeruild worden voor 2 rollen kleine zakken (22 liter)
• 2 rollen kleine zakken (22 liter) kunnen ingeruild worden voor 1 rol grote zakken (44 liter)
Enkel op het ogenblik van afhaling van uw quotum kunt u het voorgestelde formaat huisvuilzak omwisselen voor
het andere formaat. Het is niet mogelijk om rollen bordeaux huisvuilzakken om te wisselen naar grijze zakken.
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MILIEU
Heeft u niet voldoende zakken om het jaar mee door te komen? U kunt er steeds extra kopen in de bovenvermelde
verdeelpunten!

Wat met een teveel aan huisvuilzakken?
Merkt u op het einde van het jaar dat u nog een rol ongebruikte huisvuilzakken heeft? Limburg.net voorziet een systeem
waarbij een gezin per aanslagjaar max. 1 grote rol huisvuilzakken kan inruilen voor 12,5 Limbu punten (of 2 kleine rollen
huisvuilzakken voor 2 x 6,25 Limbu punten). Deze Limbu punten kunnen verzilverd worden op de website www.mijnlimbu.be tegen een filmticket, busticket of treinticket. Voor deze omruiling dient u langs te komen op het gemeentehuis
met de rol ongebruikte huisvuilzakken en uw elektronische identiteitskaart.

Bordeaux wordt grijs
Vanaf januari introduceert Limburg.net een nieuwe huisvuilzak. De nieuwe zak heeft een grijze kleur en een wavetopsluiting. De nuttige inhoud van de zakken blijft even groot, maar ze moeten wel anders gesloten worden.
Misschien heeft u nog een rol bordeaux zakken met oude sluiting? De bordeaux huisvuilzakken met de sluitstrip mag u
blijven vullen en buiten zetten voor ophaling. Gebruik eerst uw bordeaux zakken op vooraleer u de grijze huisvuilzakken
gaat vullen.

Vraag de ophaling van uw grofvuil online aan
Heeft u grofvuil dat u aan huis wil laten ophalen? Vanaf 2020 haalt Limburg.net het grofvuil maandelijks bij u thuis op,
na aanvraag op www.limburg.net. De exacte ophaaldata vindt u in de afvalkalender terug. Een ophaling kost 20 euro.
Tijdens de aanvraag registreert u zich éénmalig met uw elektronische identiteitskaart (eID) of de app ‘itsme’. Zo krijgt u
een account op mijn.limburg.net. Hier vindt u niet alleen uw aanvraag terug, u kunt er vanaf 10 februari ook info vinden
over uw quotum huisvuilzakken. Bij een volgend bezoek aan mijn.limburg.net logt u in met een gebruikersnaam en paswoord. U krijgt de informatie te zien die op uw persoonlijke situatie afgestemd is.
Grofvuil is afval dat niet selectief ingezameld wordt en te groot is voor de huisvuilzak. Het afval is meestal samengesteld
uit verschillende materialen. Voorbeelden van grofvuil zijn: groot niet-herbruikbaar speelgoed, gipsplaten, glaswol en isolatiemateriaal, plastic buizen, oude matrassen, matten en tapijten, vloerbekleding, linoleum en vinyltapijt, versleten sanitair
materiaal, …
Wat is geen grofvuil?
• Afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) zoals koelkasten, diepvriezers, ovens, ...
• Recycleerbaar afval of kringloopgoederen
• Bouwafval
• Gevaarlijk afval
• Houtafval
• Afval met gemengde samenstelling dat in een huisvuilzak past
Hoe bied ik het grofvuil aan?
• Plaats het grofvuil buiten na zonsondergang de avond voordien of
		 vóór 6 uur ’s morgens op de dag van de ophaling.
• Het gewicht van 1 afzonderlijk voorwerp of een samengebonden
		 bundel mag niet groter zijn dan 70 kg. Het mag maximum 2 m lang
		 en 1 m breed zijn en het totaalvolume is beperkt tot 2 m³ per
		 aanbieding.
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MILIEU
Composteren kan u leren!
Vanaf dit jaar dienen inwoners van de gemeente Gingelom een gft-sticker aan te kopen voor de lediging van hun gftcontainer. Begin met thuiscomposteren!
Er zijn heel wat alternatieven om uw gft-afval thuis te verwerken. Door een compostvat of -bak en/of het houden van
kippen kunt u gft zelf verwerken. U heeft dan geen gft-container meer nodig. Ook het gebruik van een mulchmaaier
vermindert uw gft-afval drastisch.
Om de inwoners een handje te helpen met composteren worden er 2 cursussen georganiseerd: een uitgebreide cursus
van 7 lesmomenten en een korte cursus van 1 avond.
Compostcursus
Bent u begaan met het leefmilieu en het klimaat en gelooft u in de kringloopgedachte? Weet u niet goed hoe u dit kunt
vertalen in toepassingen die wel degelijk een impact kunnen creëren in uw leefomgeving, uw huis, uw tuin? Volg dan de
cursus rond de biologische kringloop.
De vorming bestaat uit 6 interactieve sessies en 1 dag praktijk op locatie.Voor elke sessie is telkens een andere gemeente
de gastgemeente. De volgende thema’s worden belicht: voedselverlies, grasbeheer, snoeihoutverwerking, vaste planten,
kippen, thuiscomposteren en compostgebruik.
De vorming wordt georganiseerd door Centrum Duurzaam Groen in samenwerking met een aantal Zuid-Limburgse
gemeenten, Limburg.net en Vlaco vzw.
Voor wie? Alle geïnteresseerde jongeren en volwassenen van de provincie Limburg en stad Diest.
Waar? Deze cursus is een samenwerking van een aantal Zuid-Limburgse gemeenten.
De cursus zal afwisselend georganiseerd worden in de deelnemende gemeenten.
De 5 beoogde gemeenten zijn: Borgloon, Gingelom, Tongeren, Kortessem en Hoeselt.
Wanneer?
Dinsdag 3 maart: namiddag van 14u-17u.
Donderdag 5 maart: avond 19u-22u
Dinsdag 17 maart: namiddag van 14u-17u
Donderdag 19 maart: avond 19u-22u
Dinsdag 31 maart: namiddag van 14u-17
Donderdag 2 april: avond 19u-22u
Praktijksessie: Hasselt domein Kiewit of CJP Londerzeel.
Deelname is gratis maar inschrijven is wel verplicht.
Inschrijven betekent dat u inschrijft voor alle sessies.
Er kan niet ingeschreven worden voor 1 of 2 sessies.
De exacte locatie van de verschillende lesmomenten
wordt voor aanvang van de cursus vastgelegd.
Meer informatie en inschrijven via
annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.be.
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MILIEU
Straat.net 2020: grote zwerfvuilopruiming in onze gemeente.
Doe mee op 20 en 21 maart!
Genoeg van al dat zwerfvuil? Ook in 2020 trekken we er weer massaal op uit om samen onze leefomgeving te
bevrijden van al dat zwervend vuil. We willen deze editie nog meer scholen en verenigingen warm maken om de
handen uit de mouwen te steken voor een propere buurt.
Wil u samen met uw klas of vereniging meehelpen
om van uw eigen buurt een aangenamere omgeving
te maken? Of wil u helpen om de plastic soep in de
oceanen te voorkomen en er nog wat aan verdienen
ook? Neem dan deel aan de grote Straat.net zwerfvuilopruimactie op 20 en 21 maart. Inschrijven kan
tot 21 februari via het online invulformulier op www.
gingelom.be.
Na de inschrijving krijgen de deelnemers bepaalde straten toegewezen. Op de opruimdag zelf kan iedereen
beschikken over het nodige opruimmateriaal: vuilzakken, handschoenen, … Limburg.net betaalt voor elke
opgeruimde kilometer 15 euro uit. Onze gemeente
zorgt voor een gezellig en lekker slotmoment.

Gebruik van herbruikbare bekers door verenigingen
Vanaf 1 januari is het op alle evenementen – van schoolfeesten tot grote festivals – verboden om drank te serveren
in wegwerpbekertjes, blikjes of petflesjes. Om organisatoren van kleinschalige evenementen te helpen stelt Limburg.
net herbruikbare drankbekers, met bijhorende bakken, ter beschikking.
Sinds 1 januari mogen Vlaamse overheden en lokale besturen geen
drank meer serveren in recipiënten voor eenmalig gebruik. Om organisatoren van kleinschalige evenementen te helpen, stelt Limburg.
net herbruikbare drankbekers met bijhorende bakken ter beschikking
van de sport-, cultuur-, jeugd- en buurtverenigingen, onderwijsinstellingen en gemeentelijke diensten. Met deze uitleendienst wil Limburg.
net haar burgers en gemeenten helpen bij het beperken van hun afval
en hen aanzetten evenementen duurzaam te organiseren. Limburg.net
beschikt over ongeveer 150.000 bekers. Dit milieuvriendelijk alternatief
voor wegwerpbekers is veilig, stevig, quasi onbreekbaar en eenvoudig
om te spoelen. Het uitlenen van de bekers is gratis. Reinigen en drogen
kost 8 cent per beker.
Voor het ontlenen van de bekers werkt Limburg.net samen met Festicup. Alle afspraken over het ontlenen, terugbrengen en betalen van de
kosten voor de bekers worden gemaakt tussen de ontlener en Festicup.
Meer informatie over het aanbod van Limburg.net kunt u terugvinden
op https://limburg.net/herbruikbare-bekers-limburgnet.
Een praktische handleiding rond het opzetten van retoursystemen en
het organiseren van duurzame evenementen kunt u terugvinden op
www.groenevent.be.
| 13

BIBLIOTHEEK

Leestip

Normale mensen - Sally Rooney

We kennen de jonge Ierse schrijfster Sally Rooney van haar debuutroman Gesprekken met vrienden.
In haar tweede roman ‘Normale mensen’ zijn de adolescenten Marianne Sheridan en Connell Waldron de hoofdpersonnages.
Ze gaan naar dezelfde school, maar daar hebben ze weinig contact met elkaar. Connell ontmoet Marianne ook thuis als hij
zijn moeder gaat ophalen die als huishoudster werkt bij de Sheridans.
Marianne en Connell komen niet alleen uit een verschillende klasse, ook hun sociaal leven verschilt erg.
Connell heeft veel vrienden, maar Marianne is een eenzaat. Ze kan geen vrienden maken en reageert
ongewoon als ze samen is met leeftijdgenoten. Door haar relatie met de populaire Connell komt daarin
wel verandering. Wanneer de jongeren bij elkaar zijn, lijkt hun wereld oké. Ze praten veel met elkaar, delen
hun diepste zieleroerselen. Uit hun gedachten en gevoelens blijkt echter ook hoe eenzaam ze beiden zijn
en hoe ze hunkeren naar een warm leven.
Wanneer ze hun kleine stadje verlaten om in Dublin te gaan studeren, lijkt het er aanvankelijk op dat ze
er in slagen om zichzelf opnieuw uit te vinden. Marianne krijgt een groter sociaal netwerk, maar Connell
maakt daar steeds minder deel van uit. Ze hebben een knipperlichtrelatie die nooit overgaat in ware liefde. Toch vinden ze
elkaar steeds weer. Even, en dan gaan ze weer alleen voort.
Als Connell een beurs krijgt om een maand naar New York te gaan, beseft Marianne dat hun wegen stilaan scheiden. Maar
dat is niet zo erg, hij heeft haar sterker gemaakt, ze kan het leven aan…
Aan het einde van de roman krijgt Connell de mogelijkheid om naar New York te gaan, om een master ‘Creatief schrijven’ te
volgen. Hij had Marianne daar niets over verteld, omdat het hem onwaarschijnlijk leek dat hij zou worden gekozen. Marianne
voelt zich buitengesloten. Waarom heeft hij wel met een ander meisje over die inschrijving gepraat en niet met haar?

Verkoop oude tijdschriften

Er zijn oude jaargangen van tijdschriften te koop tijdens de openingsuren van de bib.
Prijs per jaargang: € 2.

Nieuw in de bib
Rutger Bregman
De meeste mensen deugen: een nieuwe geschiedenis van de mens
Al eeuwen is de westerse cultuur doordrongen van het geloof in de verdorvenheid van de mens. In dit boek verweeft
Rutger Bregman de jongste inzichten uit de
psychologie, de economie, de biologie en
de archeologie. Hij neemt ons mee op een
reis door de geschiedenis en geeft nieuwe antwoorden op
oude vragen. Waarom veroverde juist onze soort de aarde?
Hoe verklaren we onze grootste misdaden? En zijn we diep
vanbinnen geneigd tot het kwade of het goede?
Christy Lefteri
De bijenhouder van Aleppo
Bijenhouder Nuri leidt samen met zijn
vrouw Afra en zijn zoontje Sami een eenvoudig leven in Aleppo totdat de oorlog
uitbreekt en zijn kindje omkomt. Nuri en
Afra besluiten te vluchten. Op hun levensgevaarlijke tocht worden zij geconfronteerd
met de realiteit van het vluchtelingenbestaan en met hun onuitsprekelijke verdriet.
Alleen de berichten van Nuri’s neef Mustafa, die in Engeland
op hen wacht en die er opnieuw is begonnen als imker, houden hen op de been.
2
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Ish Ait Hamou
Het moois dat we delen
Soumia en Luc wonen in dezelfde buurt,
maar kennen elkaar niet. Zij komt terug in
haar ouderlijk huis wonen, na 5 jaar in de
gevangenis gezeten te hebben. Hij is een
oude man die na het overlijden van zijn
vrouw een eenzaam bestaan leidt. Wanneer ze elkaar bij toeval leren kennen, ontstaat er een bijzondere relatie.
Ruud Bruijns
De Ardennen. Hitlers laatste aanval
Dit boek met veel fotomateriaal geeft u
een compleet beeld van de slag om de Ardennen, één van de belangrijkste en ook
één van de zwaarste slagen in de Tweede
Wereldoorlog.
Lieven Scheire
DNA. Hoe de menselijke genetica ook jouw
leven zal veranderen
Lieven Scheire maakt niet alleen de nieuwste inzichten in het DNA onderzoek aanschouwelijk, maar werpt ook de vraag op
wat we daar nu eigenlijk mee zijn.

TERUGBLIK
1. Nieuwjaarsdrink
Zo’n 800 inwoners kwamen een glaasje
drinken op het nieuwe jaar. Er werd
heel wat gekust en handen geschud. Op
een gezond en gelukkig 2020!
2. Voorlezen in de bib
Deze jonge inwoners van Gingelom genoten van het voorleesmoment in de bibliotheek en luisterden vol spanning naar
het verhaal!

1
1

3. Bloedgeven
56 donoren boden zich aan in Cultuurhuis Den Dries om bloed in te zamelen
voor het Rode Kruis. Zij konden achteraf
genieten van een stukje warme appeltaart!

1
1

1

1
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3

3
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GEBOORTEN

OVERLIJDENS

18/12
10/01
16/01
16/01
20/01

19/12
21/12
28/12
29/12
29/12
30/12
05/01
06/01
17/01

Nessa Coosemans (Gingelom)
Lena Franco (Montenaken)
Alya Lina Koyuncu (Mielen)
Jean Gacoms (Jeuk)
Elias Claes (Niel)

Seraphine Liebens (Gingelom)
Jean Sauwens (Niel)
Olga Ponsarts (Jeuk)
Michel Carlier (Montenaken)
Edgard Vanhove (Montenaken)
Edgard Roelandts (Montenaken)
Renée Lambrechts (Niel)
Marcel Vandenborne (Niel)
Marie-Jeanne Eertmans (Jeuk)

HUWELIJKEN
04/01
04/01
25/01

Patrick Appeltans & Suzanne Schepers (Niel)
Eli Pinto Y Lazo & Irka Vannitsen (Niel)
Olivier Manigart & Elke Pollenus (Borlo)

JUBILARISSEN

WACHTDIENSTEN
GENEESHEREN

Tel. 089 59 00 59

APOTHEKERS

Charles Debroux & Maria Jacquemin - Montenaken
Diamanten huwelijk

Tel. 078 05 17 33 (tussen 22u en 9u - zonaal tarief) of
www.apotheeklimburg.be

TANDARTSEN

Tel. 0903 39969 (€ 1,50/min) (op zaterdag, zondag,
feest- en brugdagen van 9u tot 18u) of
www.tandarts.be

Josephus Daenen & Germaine Brugmans – Borlo
Briljanten huwelijk
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GEMEENTEINFO
INFO
GEMEENTEHUIS (GEMEENTE EN OCMW)

Contactgegevens
Sint-Pieterstraat 1, tel. 011 88 10 31, info@gingelom.be
Meldpunt: gratis tel. 0800 99573, meldpunt@gingelom.be
Milieulijn: tel. 011 88 04 80
Website: www.gingelom.be

OPENBARE BIBLIOTHEEK CLIM

Contactgegevens
Surlet de Chokierstraat 4, tel. 011 83 27 01,
bibliotheek@gingelom.be, gingelom.bibliotheek.be

Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak

Openingsuren
Woensdag en vrijdag: 13u - 17u
Dinsdag en donderdag: 18u - 20u
Zaterdag: 14u - 16u
Zondag: 10u - 12u
Inleverbus (langs straatzijde van de bibliotheek, ter hoogte van de
uitleenbalie): om uitgeleende materialen buiten de openingsuren in
te leveren.

Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107, tel. 011 83 17 00

WIJK-WERKEN

Openingsuren
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: 8u - 12u
Maandagavond: 17u - 19u
Woensdag en vrijdag: 13u - 15u

PARK VAN DE VRIENDSCHAP
Contactgegevens
Mielenstraat 1, tel. 011 88 20 15
GSM 0473 36 63 07

SORTEERPARK

Contactgegevens
Wintboomstraat 100, tel. 011 88 61 48
Openingsuren
Vanaf 15/10 tot 01/04: van dinsdag t.e.m. zaterdag: 9u - 12u en
12u30 - 16u30
Hakselen van groenafval (snoeihout, takken, schors): enkel op
woensdagnamiddag en op zaterdag. Opgelet! Laatste aanvoer
van hakselhout een half uur vóór sluitingstijd.
Opgelet! Enkel VERS groenafval mag aangevoerd worden.

LOKALE POLITIE

Contactgegevens
Steenweg 111, 3890 Gingelom, tel. 011 70 19 30
Uw wijkagenten
Michel Bossens, 0498 93 16 55 - Gingelom en Niel
Sarah Pictoel, 0498 93 16 56 - Mielen, Jeuk, Boekhout en Muizen
Renier Volont, 0498 93 16 61 - Montenaken, Vorsen, Kortijs,
Borlo en Buvingen
Openingsuren
Alle werkdagen van 9u tot 12u
Op dinsdag en donderdag enkel op afspraak!

Zitdag
Elke donderdag van 8u tot 12u in het gemeentehuis

ACADEMIE HASPENGOUW - FILIAAL GINGELOM
Contactgegevens
PODIUM: 011 70 16 50
BEELD: 011 70 16 20

SPORTHAL ‘DE WINNING’
Contactgegevens
Hannuitstraat 9, tel. 011 88 37 14

Openingsuren (enkel na reservatie)
Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 16u - 23u
Woensdag: 14u - 23u
Weekend en schoolvakanties: 9u - 23u

HUISVUILOPHALING

Huisvuilzakken – Dinsdag 11/02, 25/02, 10/03
GFT – Dinsdag 18/02, 03/03
PMD – Vrijdag 21/02, 03/03
Papier en karton – Dinsdag 25/02
Ophaling bij minder mobiele inwoners – Maandag 24/02
Grofvuil – Woensdag 04/03
enkel op aanvraag via 0800 90 720 of www.limburg.net

DEFECTEN AAN OPENBARE VERLICHTING
Steeds melden via het meldpunt, gratis tel. 0800 99573,
meldpunt@gingelom.be

STEBO

Zitdag
Woensdag 19/02, 04/03 van 10u tot 12u in het gemeentehuis

