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V A N D A A G

Schoon en duurzaam
leven in Gingelom!

VOORWOORD
Gingelom is een mooie en groene gemeente waar het goed is
om te wonen.
Corona heeft veel teweeggebracht, zowel in positieve als in
negatieve zin. Velen moesten noodgedwongen thuis blijven en
reizen werd beperkt. Dat alles leerde ons om dicht bij huis
mooie plekjes te (her)ontdekken. Er werd massaal door onze
kerkdorpen gefietst en gewandeld. De natuur kreeg plotseling
de aandacht die ze verdient!
Bermen, bomen, beekjes, … elementen waar vroeger weinig of
niet naar omgekeken werd, zijn nu zelfs door vele mensen op
foto vastgelegd. Alles werd in een ander perspectief bekeken,
waardoor we het mooie in alles probeerden te zien. Wij zijn nu
6 maanden verder in het coronatijdperk en hunkeren allemaal
naar meer. Maar: waakzaam blijven is nodig. Gezond verstand
is de boodschap!
Doordat we ons meer ontspanden in eigen buurt, merkten
we dat leefmilieu in ruime zin belangrijk is. Het vermijden en
recycleren van afval, zuivere lucht, grondwater zonder pesticiden, een rijke biodiversiteit van fauna en flora, … en het
gebruik van hernieuwbare energiebronnen. Duurzame keuzes
om klimaatopwarming tegen te houden, dringen zich meer
dan ooit op. Ze dwingen ons om op langere termijn te denken.
Onze gemeente probeert hier ook haar steentje bij te dragen.
In de loop van deze maand worden er op verschillende gemeentelijke gebouwen zonnepanelen geplaatst. Jij, als inwoner
kan er óók baat bij hebben om deze keuze te maken en tegelijkertijd te besparen op jouw energiefactuur.
Om ons klimaat in ere te houden, gaan we op zoek naar een
aanpak die vriendelijker is voor ons milieu. Sproeien met pesticiden op openbaar domein is verboden. We zullen dan ook
moeten leren accepteren dat hier en daar wat langer onkruid
zal staan. De mensen van de groendienst doen hun uiterste
best om alles proper te houden, maar jullie hulp blijft hier
zeker noodzakelijk!
Onderhoud jullie stoep, raap hondenpoep steeds op, laat geen
zwerfvuil achter, …
De natuur en de Gingelommenaren zullen jullie dankbaar zijn!
Corona heeft ons leven zeker overhoop gehaald, maar laten
we trachten om er wat milieuvriendelijke gewoonten door te
kweken: blijf zoveel mogelijk plaatselijk kopen, neem meer de
fiets of doe kortere verplaatsingen te voet en blijf onze mooie
streek, provincie en land ontdekken!
Ingrid Scheepers
Schepen van Leefmilieu

SCHEPENCOLLEGE
burgemeester PATRICK LISMONT (SP.a - Goesting)
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
Na telefonische afspraak, 011 88 04 70 of 011 88 10 31.

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
Na telefonische afspraak, 0473 92 66 30.

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.

4de schepen ANNICK PRINCEN (SP.a - Goesting)
Bredenakkerstraat 9 - 3891 Gingelom
Tel. 0475 57 31 76
E-mail: annick.princen@gingelom.be
Bevoegdheden Welzijn, onderwijs, jeugd en kinderarmoede.
Na telefonische afspraak, 0475 57 31 76.
Zitdagen

GEMEENTE- EN OCMW-RAAD
Gemeente- en OCMW-raadszitting van
25 augustus 2020
De gemeenteraadsleden namen kennis van de opvolgingsrapportering van 2020.
Daarna gaven de leden van de gemeenteraad goedkeuring aan de samenwerkingsovereenkomst met het
Energiehuis Limburg. Ook het reglement aangaande de
brandveiligheid van kamerwoningen en studentenkamers
werd goedgekeurd.
De leden stemden in met het standpunt m.b.t. de opportuniteit over de opheffing van buurtweg 70 in de Atlas
van de Buurtwegen van Montenaken.
Vervolgens keurde de raad het openbaar vervoersplan
2021 goed van de vervoerregio Limburg.
De leden van de raad stemden in met de uitbreiding van
het gemeentelijk subsidiereglement voor de aanleg en
het onderhoud van kleine landschapselementen.
Er werd goedkeuring verleend aan de verrekening van de
kosten van de riolerings- en wegenwerken in de Mechelsestraat, Boekhoutstraat, Walenstraat en Heilig Hartstraat
in Boekhout. Ook de offerte voor de vernieuwing van de
openbare verlichting in de Sint-Rumoldusstraat, Duivenstraat, Groenplaats en Kortijsstraat werd goedgekeurd.
Ten slotte stemde de raad in met de samenwerkingsovereenkomst opgesteld door wijk-werken Haspengouw,
over de regierol van sociale economie 2020 – 2025.
De OCMW-raad bekrachtigde de samenwerkingsovereenkomst met de OCMW’s van Borgloon en Heers inzake contactonderzoek.
Als laatste bekrachtigde de OCMW-raad ook de kaderovereenkomst voor het gebruik van sociaal tolken en
vertalen.
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Gemeente Gingelom investeert in zonne-energie
We weten allemaal dat fossiele brandstoffen zoals stookolie en aardgas niet oneindig beschikbaar zijn. Daarom is het
goed om uit te kijken naar nieuwe manieren om stroom op te wekken. De gemeente Gingelom steekt een tandje bij
en investeert in de plaatsing van zonnepanelen.
Het gemeentebestuur besliste in 2019 om zonnepanelen te plaatsen op het dak van het gemeentehuis, de bibliotheek, de sporthal
en de gemeentelijke werkplaats. In september gaat de uitvoering
van dit project van start. Na afloop van dit project zullen 5 gemeentelijke gebouwen uitgerust zijn met een PV-installatie. In
2009 werden al zonnepanelen geplaatst op de vroegere gemeentelijke basisschool in Montenaken.
De investering van € 121.323,07 gebeurt in samenwerking met
Fluvius. Dankzij deze investering zal de gemeente jaarlijks heel wat
besparen op haar elektriciteitsfactuur. Het project heeft een terugverdientijd van ongeveer 10 jaar. Onze CO2-uitstoot zal per jaar
ook met 12,9 ton verminderen. Het is een slimme investering die ons ook helpt om onze klimaatambities te realiseren.
Is jouw dak geschikt?
Momenteel heeft 1 op de 6 gebouwen zonnepanelen of een zonneboiler (cijfers van het voorjaar 2019). Er is dan
ook nog een groot zonnepotentieel in Vlaanderen. Benieuwd of jouw dak geschikt is? Kijk het na op de zonnekaart via
www.energiesparen.be/zonnekaart.
Waarom zonnepanelen leggen?
• De zon is een onuitputtelijke bron van energie, in tegenstelling tot schaarse grondstoffen zoals olie, gas en steenkool.
• Met zonnepanelen wek je zelf je energie op. Daardoor bespaar je op je energiekosten.
• Hoe meer stroom jouw zonnepanelen opleveren, hoe minder stroom je nodig hebt van je energieleverancier.
• Door te kiezen voor zonnepanelen draag je bij aan de vermindering van CO2-uitstoot.
Energiebesparing blijft natuurlijk ook belangrijk. Zorg er voor dat je woning voldoende geïsoleerd is. Driekwart van de
energie stook je namelijk op om een aangename kamertemperatuur te behouden. Goed geïsoleerde daken, muren en
ramen zijn dus belangrijk!

Lokale milieuhinder
Zwerfvuil, sluikstorten, zwerfkatten, ‘vuurtje stoken’, ... zijn hinderaspecten die vaak voor ongenoegen zorgen.
Op wereldschaal stellen die lokale milieuproblemen niet zoveel voor, maar voor inwoners die er meermaals mee
geconfronteerd worden, zijn ze een bron van ergernis. De gemeente onderneemt diverse acties om hinderaspecten
te vermijden of op te lossen, maar we kunnen dit niet alleen!
Zwerfkatten: maak tijdig melding!
Om het aantal zwerfkatten onder controle te houden voert onze gemeente
(net als alle Limburgse gemeenten) een diervriendelijke aanpak. Alle zwerfkatten
weghalen lost het probleem op zich niet op. Door het weghalen van zwerfkatten
ontstaat er namelijk een omgeving met voldoende voedselvoorraden, waardoor
andere katten uit de buurt de leegte opvullen.
De katten worden door het dierenasiel van Sint-Truiden via een aangepaste kooi
gevangen. Er worden geen zwerfkatten geëuthanaseerd, tenzij op medisch advies
van de dierenarts en in het belang van het dier zelf. Het dierenasiel kan zelf beslissen om tamme zwerfkatten die via het project bij hen zijn terechtgekomen te
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herplaatsen. Zwerfkatten krijgen na sterilisatie/castratie een knip in het oor, zodat zichtbaar is dat ze al behandeld zijn. Na
revalidatie worden de zwervers vrijgelaten in hun natuurlijke omgeving.
Als je een zwerfkat ziet lopen, maak dan meteen melding bij het gemeentelijk meldpunt via 0800 99573. Snel reageren is
de boodschap, want katten vermenigvuldigen zich zeer snel. Binnen de kortste keren heb je er een paar kattenfamilies bij!
Overlast hondenpoep
Niets zo vervelend als hondenpoep op straat. Het ontsiert niet alleen het beeld van de omgeving, het is ook nog knap
lastig voor wie er achteloos met zijn of haar schoenzool in terechtkomt. Iedereen is het er wel over eens dat het weinig
sociaal is om zomaar verder te wandelen nadat je huisdier zijn behoefte gedaan heeft op straat, maar helaas zijn er nog
altijd hondeneigenaars die dat toch blijven doen.
De gemeente Gingelom beschikt over mobiele borden. Deze borden moeten hondenbaasjes ertoe aanzetten om de
hondenpoep op te ruimen. Deze borden kunnen gedurende enige tijd op een bepaalde plek geplaatst worden, ook op
vraag van burgers. Zo kunnen ook inwoners zelf hun steentje bijdragen. Na verloop van tijd verhuizen de banners naar
andere probleemlocaties, om zo gewenning te vermijden en de dynamiek op gang te houden.
Via deze weg willen we ook alle hondenbaasjes oproepen om de hondenpoep op te ruimen tijdens het wandelen. Hondenpoep opruimen is verplicht! Je kan beboet worden als je dat niet doet! Neem dus zeker poepzakjes mee tijdens de
wandeling.
Ratten voorkomen
Ratten in je tuin? De reflex is dan meestal om rattenvergif te leggen. Dit
is echter de allerlaatste stap bij het bestrijden van ratten. Het is belangrijk
om preventief te werken en je tuin onaantrekkelijk te maken voor ratten.
Bruine ratten voelen zich thuis op plaatsen waar er voedsel, water en
beschutting is.
Daarom de volgende tips:
• Laat geen voedselresten buiten liggen.
• Voeder (huis)dieren (zoals kippen) ’s morgens en geef hen niet te
		 veel. Eten dat te lang blijft liggen, trekt ratten aan.
• Gooi geen gekookte etensresten op de composthoop.
• Gebruik vogelhuisjes als je vogels wil voederen.
• Zorg voor een opgeruimde en propere omgeving in en rond de
		 woning.
		 Deponeer organisch afval ín en niet náást het compostvat/bak en
		 zet het vat bij voorkeur op een harde ondergrond.
• Berg dierenvoeders op in afsluitbare vaten of containers.
Als de preventieve maatregelen niet volstaan om de populatie bruine ratten onder controle te houden, dan is bestrijding
echt noodzakelijk. Als het niet lukt om een rattenprobleem zelf op te lossen dan kan je contact opnemen met het gemeentelijke meldpunt via 0800 99573.
Onderhoud de stoep, goot en/of berm voor je woning
Regelmatig stellen wij vast dat er op voetpaden aan woningen en op privéterreinen (privétuinen, bouwterreinen,
percelen, …) onkruid en distels groeien.
We willen er de aandacht op vestigen dat je als bewoner verplicht bent om het onkruid en de distels op het voetpad en
de aangelegde berm voor jouw eigendom te verwijderen. De aangelegde berm is de ruimte op het openbaar domein,
tussen de rooilijn en de rijbaan/het fietspad dat door de overheid werd aangelegd, maar niet als voetpad werd ingericht.
Het is een kleine klus met een groot effect voor de hele buurt. Een nette buurt bevordert namelijk het veiligheidsgevoel.
Je voorkomt veel onkruid door regelmatig de stoep te borstelen.
Zorg er zeker voor dat je de zone voor jouw woning proper maakt. Anders bestaat de kans dat je een GAS-boete in de
bus krijgt.
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Hou er wel rekening mee dat het verboden is om pesticiden te gebruiken bij het onderhoud van het voetpad of de
aangelegde berm. Zout, azijn, bleekwater en andere keukenmiddeltjes zijn pesticiden wanneer je ze gebruikt om onkruid
mee te bestrijden. Ook deze middeltjes zijn dus verboden, omdat ze schadelijk zijn voor de natuur. Regelmatig borstelen,
harken, heet water gebruiken of een voegenkrabber en een onkruidbrander zijn wél goede alternatieven!
Opgelet! Voor het onderhoud van bomen, hagen, struiken of ander plantsoen op openbaar domein zorgt de gemeente
zelf. Gelieve dit dan ook aan ons over te laten!
Zwerfvuil en sluikstorten
Zwerfvuil is een grote bron van ergernis en we treffen helaas
allerlei afval aan: sigarettenpeuken, kauwgom, blikjes, plastic flesjes, plastic en papieren zakjes, lege sigarettenpakjes, … Er zijn
nochtans tal van openbare vuilbakken in onze gemeente om het
afval in te gooien!
Het opruimen van zwerfvuil kost heel wat tijd en inzet van
mensen en middelen. De technische dienst van Gingelom en
onze zwerfvuilmeters en -peters ruimen regelmatig zwerfvuil.
De provinciale diensten onderhouden het fietsroutenetwerk en
het Vlaams Gewest maakt de gewestwegen proper.
De voorbije jaren hebben we heel wat actie ondernomen.
We hebben verschillende communicatiecampagnes op touw gezet. We namen deel aan de jaarlijkse handhavingsweek en
aan een coachingstraject van Mooimakers.
Toch volstaat dit niet om Gingelom zwerfvuilvrij te houden.
We geven niet op en blijven de strijd aanbinden tegen het rondzwervend vuil dat onze mooie dorpen en vele kilometers
wegen ontsiert. Bedankt aan alle zwerfvuilmeters, -peters en vrijwilligers die jaarlijks meehelpen tijdens de zwerfvuilactie.
We willen ook de leerlingen, leerkrachten, directies en alle inwoners bedanken die geregeld zwerfvuil oprapen. Bedankt
aan iedereen die gebruik maakt van de openbare vuilbakken en aan iedereen die zijn afval mee naar huis neemt.
Samen werken we aan een proper Gingelom!
Afval correct aanbieden
Heel veel mensen zetten hun afval correct klaar, zodat de ophalers het afval veilig en efficiënt in de ophaalwagen kunnen
gooien. Toch wordt niet alle afval op de juiste manier aangeboden. Hierdoor wordt het werk voor de ophalers soms
onveilig en kan het minder snel en efficiënt uitgevoerd worden.
Af en toe zorgt niet-correct aangeboden afval ook voor zwerfvuil in de straat, zoals wegwaaiend papier en karton of een
weggewaaide pmd-zak. Hier alvast enkele tips:
• Zorg dat het afval tijdig klaarstaat. De ophaalrondes starten om 6u, maar de ophaaluren kunnen variëren. Zet je
		 afval daarom altijd op tijd buiten.
• Zorg dat uw afval niet te zwaar weegt. In een huisvuilzak van 44 liter mag max. 10 kg afval zitten.Voor een huisvuilzak
		 van 22 liter is dit 5 kg. Papier en karton mogen een maximumgewicht van 15 kg hebben.
• Bied uw gft-container met gesloten deksel aan en zet de container met de greep naar de straatkant.
• Bind papier en karton goed samen. Papier en karton kunnen aangeboden worden in een kartonnen doos of zak
		 die goed dicht is, zodat het niet kan wegwaaien.
• Sluit uw pmd-zakken goed af. Zorg dat er geen afval kan uitvallen. Er mag bovendien geen pmd aan de zak
		 vastgehangen worden. Alles moet in de zak zitten.
• Zorg dat uw huisvuilzakken goed afgesloten zijn, maar doe dit niet door de zakken dicht te plakken. Voorzie steeds
		 een handgreep van 10 cm.
• Steek geen scherpe voorwerpen in uw zak. Vouw de deksels van blikken in uw pmd-zak naar binnen. Druk de
		 blikken in de pmd-zak altijd samen. Scherpe voorwerpen in de huisvuilzak omwikkel je met keukenrol, papier of iets
		 wat in de huisvuilzak zit.
Werd je afval niet opgehaald en heb je geen briefje in de brievenbus of een rode sticker op de zak?
Contacteer dan de helpdesk van Limburg.net via 0800 90 720 of www.limburg.net/meldingen.
4 | G I N G E L O M VA N D A A G | S e p t e m b e r 2 0 2 0

MILIEU
Vuurtje stoken in de tuin? Niet toegelaten! Ga voor het gezonde alternatief!
Het verbranden van afval of groenafval in openlucht in de tuin, op landbouwgrond of op openbaar domein is een schending van de milieuregelgeving. Een vuurtje stoken is nooit zonder risico’s. De rook is het grootste probleem. Die is ongezond, vervuilt de lucht en zorgt voor geurhinder.
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in openlucht is voor iedereen verboden. Het verbod
geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het
verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet wel enkele specifieke uitzonderingen die terug te vinden zijn op www.stookslim.be. Een sfeerverwarmer of barbecue gebruiken is wel toegelaten.
Als je wordt betrapt omdat er een klacht werd ingediend of omdat het vuur werd opgemerkt, kan er een proces-verbaal
worden opgesteld door de politie of door een toezichthouder.
Voor alle soorten afval bestaan gezonde, milieuvriendelijke oplossingen. Goed sorteren en meedoen aan de selectieve
inzamelingen is daarom erg belangrijk. Het merendeel van het ingezameld afval wordt gerecycleerd. Wat niet meer
gebruikt kan worden, gaat naar speciale afvalverbrandingsinstallaties met geavanceerde rookgaszuivering en energierecuperatie.
Sorteren is goed, maar preventie is nog beter. Enkele tips om afval te voorkomen:
• Plak een antireclamesticker op je brievenbus en je hebt meteen veel minder oud papier.
• Vermijd overtollig verpakkingsafval.
• Kies voor vaste planten en struiken die langzaam groeien en niet elk jaar massa’s snoeisel opleveren. Het betekent
		 ook minder onderhoud.
• Het grootste deel van je groente-, fruit- en tuinafval kan je perfect zelf composteren. Het resultaat is een
		 uitstekende natuurlijke meststof en bodemverbeteraar.
• Snoeihout en zelfs de kerstboom kan je hakselen! De snippers strooi je tussen de planten uit. Zo voorkom je
		 ook onkruid.
• Met dikkere takken leg je snel een mooie takkenwal aan als omheining. Zo zorg je bovendien meteen voor een
		 schuilplaats voor kleine dieren en dus voor meer biodiversiteit.
• Verse, soepele takken vlecht je tussen paaltjes tot een vlechtscherm of een natuurlijke bladcontainer.
Wil je graag meer info rond milieuhinder neem dan contact op met de dienst Wonen & Leven via milieu@gingelom.be
of 011 88 04 88.
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Gemeentelijke subsidies voor de aanleg en het onderhoud van Kleine Landschapselementen worden uitgebreid
Sinds 1 juni 2007 bestaat er een gemeentelijke subsidie voor de aanleg én het onderhoud van Kleine Landschapselementen (KLE’s). Met deze subsidie wil het gemeentebestuur de hoogstamboomgaarden, hagen, houtkanten, holle
wegen, poelen, … herstellen die zo typisch zijn voor ons Zuid-Haspengouws landschap. Dit subsidiereglement werd
onlangs uitgebreid.
Vóór de ruilverkaveling in Gingelom was ons landschap rijk aan KLE’s. Gingelom kende echter 1 van de eerste ruilverkavelingen van het land, waarbij bijzonder weinig aandacht werd besteed aan de natuur- en landschapsfunctie van de agrarische gebieden. Daardoor gingen hectaren hoogstamboomgaarden en andere KLE’s verloren. Open akkers bepalen nu het landschap.
Maar KLE’s zijn belangrijk voor de typische fauna en flora en voor de diversiteit van soorten. Door de aanleg en het onderhoud van bestaande KLE’s te stimuleren, kunnen fauna en flora een positieve evolutie kennen die ook het landschap alleen
maar ten goede kan komen.
Door de opkomst van de laagstamfruitteelt heeft de hoogstamboomgaard voor de fruitopbrengst nog nauwelijks economisch
belang. Het ecologisch belang daarentegen is enorm! Hoogstamboomgaarden omzoomd met hagen (meestal meidoorn)
hebben een belangrijke overgangsfunctie tussen de dorpskernen en het open akkerlandschap. Omwille van de diversiteit van
de oude fruitrassen vormen ze een belangrijk biotoop voor heel wat streekeigen planten en dieren.
Ook toeristisch-economisch zijn KLE’s niet zonder belang. Denk maar aan de vele toeristen die de prachtige bloei van de
hoogstamboomgaarden willen bezichtigen tijdens een wandeling langs weiden en holle wegen.
We willen dit cultuurpatrimonium niet verloren laten gaan! Om de resterende boomgaarden en andere KLE’s veilig te stellen
en opnieuw aan te vullen met jonge aanplantingen kan je volgende premies aanvragen:
• Aanleg haag/heg: € 2/m (autochtoon plantgoed), € 1/m (gewoon inheems plantgoed)
• Aanleg hoogstamfruitboom + 5 jaar vormsnoei: € 35/boom
• Aanleg houtkant: € 0,50/m² (autochtoon plantgoed), €0,30/m² (gewoon inheems plantgoed)
• Aanleg poel: € 200/poel
• Aanleg loof- en knotboom: €15/boom of €2,5/stek
• Onderhoud haag/heg: € 0,50/m
• Achterstallig onderhoud hoogstamfruitboom: 70% of max. € 30/boom
• Onderhoud houtkant/graft: € 0,14/m²
• Onderhoud poel: € 100/poel
• Onderhoud knotboom: € 10/boom
Met: • een max. van € 250 per subsidie-onderdeel per jaar, met uitzondering van de
			 aanleg van en het achterstallig onderhoud van hoogstamfruitbomen waar een max. van € 500 per jaar geldt;
• een max. van € 500 per jaar voor de combinatie van verschillende subsidie-onderdelen.
Nieuw vanaf nu is dat je voor een aantal meer omvangrijke landschapswerken gratis beroep kan doen op een landschapsteam via de samenwerking tussen de gemeente en het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren. Deze aanvragen worden individueel beoordeeld en door het Regionaal Landschap voorbereid en begeleid. De werken moeten minstens voldoen
aan de bepalingen uit dit subsidiereglement. Per aanvraagdossier kunnen maximaal 2 ploegdagen worden toegekend, voor
zover het jaarlijks voorziene aantal dagen niet overschreden is.
Volgende werken komen in aanmerking:
• Aanplant van minimaal 125 m haag
• Aanplant van minimaal 500 m2 houtkant
• Aanplant van minimaal 10 loofbomen of minimaal 10 fruitbomen
• Ook eenmalige achterstallige onderhoudswerken aan hagen, houtkanten en knotbomen met als doel een regulier
		 beheer op te kunnen starten, komen in aanmerking vanaf een geraamde werkduur van minstens 1 ploegdag.
		 In dit geval kom je niet in aanmerking voor de onderhoudssubsidie.
Graag meer informatie? Neem contact op met de dienst Wonen & Leven via milieu@gingelom.be of 011 88 04 88.
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MILIEU
Een klare kijk op de afvalbelasting
Limburg.net is de organisatie die in Limburg en Diest afval inzamelt en
verwerkt. In de meeste gemeenten stuurt Limburg.net de afvalbelasting
al enkele jaren rechtstreeks naar de gezinnen. Zo krijgen de inwoners
een beter inzicht in de kosten voor afvalophaling en -verwerking.
Sinds 2020 gebeurt dit ook in Gingelom. In september krijg je via Limburg.net voor het eerst een aanslagbiljet voor de
totale inzameling en verwerking van het afval in de brievenbus. Om deze kost te compenseren heeft het gemeentebestuur de dienstenbelasting afgeschaft. We maken je hier graag wegwijs in het nieuwe systeem. Zo weet je welk bedrag je
precies moet betalen en zie je wat afval echt kost.
Je ontvangt jaarlijks een aanslagbiljet voor de totale inzameling en verwerking van het afval. Hieronder krijg je een overzicht van de afvalbelasting in onze gemeente.
HOEVEEL BEDRAAGT DE AFVALBELASTING IN 2020?
De belasting bestaat uit 2 delen:
1.
		
2.
		
		
		

Een gezinskost die bestaat uit de basisdienstverlening ongeacht de gezinssamenstelling. Dit jaar bedraagt de vaste
kost voor elk gezin 111,35 euro.
De aanrekening van een quotum huisvuilzakken waarmee de verwerkingskost van het huisvuil wordt betaald. Dit
quotum wordt berekend in functie van de gezinssamenstelling volgens de toestand van 1 januari 2020. Het jaarlijks
quotum huisvuilzakken is af te halen tot en met 31 december in de deelnemende handelszaken en in het gemeentehuis (op afspraak).

Gezinssamenstelling op
1 januari 2020
1 persoon

Gezinskost

2 personen

111,35 euro

3 personen

111,35 euro

4 personen of meer

111,35 euro

111,35 euro

Aanrekening quotum
huisvuilzakken
12,50 euro
(2 rollen van 22 liter)
25 euro
(2 rollen van 44 liter)
31,25 euro (2 rollen van
44 liter en 1 rol van 22 liter)
37,50 euro
(3 rollen van 44 liter)

Aanslag 2020 te betalen
123,85 euro
136,35 euro
142,60 euro
148,85 euro

WAARVOOR BETAAL JE?
De vergoeding die je betaalt, geeft je recht op de volgende basisdienstverlening. Die is voor iedereen hetzelfde.
• Veertiendaagse ophaling aan huis van:
		 - huisvuil (inclusief uw quotum huisvuil).
		 - pmd (exclusief de aankoop van pmd-zakken).
		 - de gft-container (exclusief de aankoop van uw gft-sticker).
• Maandelijkse ophaling aan huis van papier en karton.
• Ophaling aan huis van herbruikbare goederen of aflevering ervan bij een Kringwinkel.
• Deponeren van glas en textiel in de containers verspreid over het grondgebied van Gingelom.
• De toegang tot het gemeentelijk sorteerpark.
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MILIEU
WELKE DIENSTVERLENING ZIT NIET IN DE
AFVALBELASTING?
• Aankoop van pmd-zakken: 3 euro/rol van 20 zakken.
• Aankoop van een gft-sticker: 15 euro (40 liter) en 40 euro (120 liter).
• Ophaling aan huis van grofvuil na uitdrukkelijke aanvraag: 20 euro met een maximum van 2 m³ per ophaalbeurt via
		 https://limburg.net/fractie/grofvuil.
• Aflevering van bepaalde afvalstoffen in het gemeentelijk recyclagepark.
WAT ALS DE BASISDIENSTVERLENING ONTOEREIKEND IS?
WAT ALS U HUISVUILZAKKEN OVER HEEFT?
Het tegoed waar je recht op hebt, is berekend op basis van een gemiddeld gebruik. Dit werd naar beneden afgerond. Limburg.net streeft ernaar om niet te veel kilo’s aan te rekenen, maar kan enkel berekeningen doen op basis van gemiddelden.
Voor sommige inwoners betekent dit dat de vooraf vastgelegde hoeveelheden ontoereikend zullen zijn. In dat geval kan
je zakken extra kopen:
- Grote grijze huisvuilzakken van 44 liter: 12,50 euro/rol van 10 zakken.
- Kleine grijze huisvuilzakken van 22 liter: 6,25 euro/rol van 10 zakken.
Voor goede sorteerders betekent dit dat ze op het einde van het jaar een overschot aan huisvuilzakken zullen hebben.
Mocht je een rol huisvuilzakken over hebben, dan kan je maximum 1 grote rol huisvuilzakken (12,5 LimbU-punten) of
2 kleine rollen huisvuilzakken (6,25 Limbu-punten per kleine rol) omruilen tegen LimbU. De LimbU is een gemeenschapsmunt die alle Limburgse partijen, van overheden tot bedrijven en verenigingen tot individuen wil verbinden om
samen de handen in elkaar te slaan en te bouwen aan een groener en warmer Limburg.
Zo verzamel je elektronische punten op www.limbu.be.
1. Je ruilt je rol huisvuilzakken (volledig met omband) om in
het gemeentehuis (enkel op afspraak via 011 88 04 88).
De LimbU-punten worden automatisch toegevoegd op
www.limbu.be.
2. Na registratie op www.limbu.be kan je thuis je puntensaldo raadplegen en deze punten omruilen op tegen
een filmticket of een ander product uit de verzilverlijst.
3. Vervolgens wordt de bon je toegestuurd per post.
WIE GENIET ER EEN VERMINDERING VAN
DE AFVALBELASTING?
Belastingplichtigen met een gezinslid dat op 1 januari 2020
recht heeft op een verhoogde tegemoetkoming zullen een
vermindering van 25 euro ontvangen. Deze vrijstelling wordt
automatisch toegekend.
Nog vragen over het aanslagbiljet? Surf voor deze en andere vragen naar www.limburg.net/vragen. Indien je er geen
antwoord vindt op je vragen, kan je bij Limburg.net terecht
via volgende kanalen: 0800 90 720 of info@limburg.net.
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Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud

VRIJE

TIJD

SPORT
					
Gymclub Gingelom
			
Dinsdag 22 september start het 16de turnseizoen van de
			
Gymclub Gingelom in sporthal ‘De Winning’ (011 88 37 14).

Gelet op de coronamaatregelen die gelden in de sporthal is
het belangrijk dat de kinderen niet te vroeg gebracht en tijdig
afgehaald worden. Alle info hierover vind je in de folder en op
de website en Facebookpagina van de gemeente Gingelom.

leeftijd

Leeftijdsgroepen en uurschema
dag
van

7 - 18

dinsdag

17u00

4-6
7 - 18

vrijdag
vrijdag

16u30
17u30

aantal kinderen
1ste kind
2de kind
vanaf 3de kind

tot (tijdens corona)
19u00 (afhalen kinderen
om 18u50)
17u30 (afhalen om 17u20)
18u30 (afhalen om 18u20)

Lidgeld
seizoen 2020-2021 september - juni
incl. verzekering (€)
50
40
25

Meer informatie nodig? Contacteer dan de sportdienst – 011 88 04 92 – sport@gingelom.be.

MTB-Haspengouw Challenge
Beleef een unieke mountainbike-dag of -nacht tijdens de MTB-Haspengouw Challenge tocht.
Wat?
		
Wanneer?
Afstanden?
Voorzieningen?
Vertrek?
Inschrijven?
Deelnamekost?
Info?

Mountainbiketocht over meer dan
75% onverharde stroken
Zaterdag 7 november
20 – 40 – 60 – 80 km (bewegwijzerde omlopen)
Bevoorrading, bewaakte fietsparking, afspuitstand
B&B ‘t Maanhof, Bergstraat 8, 3891 Gingelom
Tussen 13u en 20u30
€5
Dienst Vrije Tijd – 011 88 04 92 – sport@gingelom.be
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BIBLIOTHEEK
Lezing ‘Retour à Liège’ door Frank Van
					
			
Wanneer? 	 Donderdag 1 oktober om 20u
			
Wat?
Frank Van den Veyver, geboren in Antwerpen en
		
		
		
		
		
		
		
		
Waar?
Inschrijven?
		
Info?

den Veyver

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 over de provincie Luik. Hoe ervaarde hij
het leven daar als Vlaming? Is het een herwonnen sympathie voor Wallonië of een afkeer van het Waals
nationalisme?
In de polyvalente zaal van bibliotheek CLIM
Gratis deelname.
Vooraf inschrijven is verplicht, want het aantal plaatsen is beperkt tot 30!
bibliotheek@gingelom.be of 011 83 27 01

MILIEU
Gratis online workshops rond kringlooptuinieren
					
			
			
Centrum Duurzaam Groen organiseert in samenwerking met Limburg.net en Vlaco gratis online workshops voor
particulieren rond kringlooptuinieren, met telkens een ander thema.
Voor elke maand/thema is er een apart online inschrijvingsformulier. Je kan dus zelf kiezen aan welke workshop je wenst
deel te nemen! Er worden per maand telkens 5 tijdstippen voorzien, zodat iedere geïnteresseerde wel een ogenblik vindt
om de workshop te volgen.
Oktober: thuiscomposteerprincipes
Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloemen, planten en
bomen in je tuin? En dat je compost zelf kunt produceren door je
groente,- fruit- en tuinresten thuis te composteren? Je tuin krijgt niet
enkel een vitaminekuur maar je bespaart er zelfs geld en afval mee.
En bovendien hou je de duurzame kringloop in stand!
Zin om aan de slag te gaan, maar je weet niet hoe je er aan begint?
Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je het beste gebruikt? Mis dan zeker de online-infoles thuiscomposteren niet.
•
Maandag 5/10/2020 van 20u-22u
•
Zaterdag 10/10/2020 van 10u-12u
•
Dinsdag 13/10/2020 van 20u-22u
•
Zaterdag 17/10/2020 van 10u-12u
•
Donderdag 22/10/2020 van 14u-16u

November: snoeihout
Een tuin waarin veel moet gewerkt worden, levert ook veel afval op. Eén van de steeds weerkerende karweien is het
snoeien van hagen en struiken. Toch kan je ook hier werk en afval voorkomen en kan je het verkregen snoeihout nuttig
gebruiken in de tuin. In deze online les krijg je tips en tricks met heel wat inspirerend beeldmateriaal.
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MILIEU
•
Dinsdag 3/11/2020 van 20u-22u
					
•
Zaterdag 7/11/2020 van 10u-12u
			
•
Donderdag 12/11/2020 van 20u-22u
			
•
•

Zaterdag 21/11/2020 van 10u-12u
Dinsdag 24/11/2020 van 14u-16u

December: voedselverlies
Weet je niet zo goed wat je aan moet vangen met keukenrestjes, vind je het zonde om die restjes zomaar weg te gooien
of heb je koken nog niet zo goed in de vingers? Deze sessie geeft je eenvoudige en relevante tips en tricks om keukenen (moes)tuinresten te bewaren en te verwerken in nieuwe gerechten. Je hoeft geen keukenprinses, geen beroepskok of
geen ervaren restjesridder te zijn om de tips en tricks te kunnen toepassen op de overschotjes uit je koelkast!
•
Zaterdag 5/12/2020 van 10u-12u
•
Dinsdag 8/12/2020 van 20u-22u
•
Dinsdag 15/12/2020 van 14u-16u
•
Zaterdag 19/12/2020 van 10u-12u
•
Dinsdag 22/12/2020 van 20u-22u
Meer informatie rond deze workshops via https://www.centrumduurzaamgroen.be/ of 089 44 90 25.
Inschrijven kan via https://www.centrumduurzaamgroen.be/ of via e-mail naar annick.depaepe@centrumduurzaamgroen.
be (vergeet niet je voorkeursdatum door te geven). De deelnemers ontvangen een link per e-mail vlak voor aanvang.

ACADEMIE
Academie Haspengouw – inschrijven schooljaar 2020-2021
Hou jij van muziek of heb je artistiek talent? Schrijf je dan vóór eind september nog
in aan de Academie Haspengouw! Ben je nog niet zeker of het iets voor jou is? Kom
dan in september naar 1 gratis proefles! Misschien heb je nadien helemaal de smaak
te pakken!
In de Gingelomse afdeling van de Academie Haspengouw [Podium] verrijk je je muziekkennis met de opleiding Kids of Muziekatelier. Als instrument kan je kiezen voor
gitaar of piano! Voor een ander instrument kan je terecht in de hoofdvestiging in SintTruiden of in ons filiaal in Landen, ook lekker dichtbij! Daar kan je ook voor dans en
theater tercht. Alle info vind je op www.ahpodium.be!
Heb je tekentalent? Ben je
uiterst creatief en wil je dit
uiten in kunst? Dan is de
afdeling Academie Haspengouw [Beeld] iets voor jou!
Je hebt geen voorkennis
nodig en hoeft heus geen Picasso te zijn om je uit te leven bij
het maken van een mooi project! Interesse? Bezoek dan zeker
de website www.ahbeeld.be!
Ben je al zeker dat een muziek- of tekenhobby jou op het lijf
geschreven is? Schrijf je dan meteen online in via www.mijnacademie.be/ahpodium of www.mijnacademie.be/ahbeeld.
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ALGEMEEN BELEID
Maak jouw afspraak in het gemeentehuis online
Onze medewerkers in het gemeentehuis werken al enige tijd op afspraak.We merken dat we jou op deze manier zeer
snel en goed kunnen bedienen. Om het nog eenvoudiger te maken om een afspraak te boeken, lanceren we de optie
om dit online te doen.
Door de corona-lockdown in maart hebben wij gezocht naar een mogelijkheid om mensen te ontvangen op een veilige
wijze. Hierdoor kon iedereen nog bij ons terecht, maar enkel op afspraak.
Ondertussen zien we dat je hierdoor als bezoeker van het gemeentehuis minder lang moet wachten om geholpen te worden. Onze medewerkers kunnen zich tegelijkertijd ook meer focussen op de persoon die onze hulp op dat moment vraagt.
Om deze manier van werken verder te zetten én eenvoudiger te maken, hebben wij op onze website een systeem gelanceerd om uw afspraak in het gemeentehuis online te maken. Dat is mogelijk voor de dienst Burgerzaken, voor Wonen
& Leven en voor het OCMW.
Hoe werkt het?
- Surf naar onze website www.gingelom.be en klik aan de rechterkant op ‘afspraak maken’ of surf onmiddellijk naar
		 www.gingelom.be/afspraken;
- Klik op de dienst waarbij je een afspraak wil maken;
- Merk je dat een agenda lang geblokkeerd is of heb je een dringend probleem? Bel dan naar 011 88 10 31;
- Meld je op de dag van je afspraak 5 minuten op voorhand aan bij ons onthaal.
Ook de andere diensten van het gemeentehuis zijn enkel op afspraak
beschikbaar. Bel daarvoor naar 011 88 10 31.
Als je problemen zou ondervinden, kan je ons bereiken op hetzelfde
nummer!
Attesten per e-mail opvragen.
De meeste attesten kan je bij de dienst Burgerzaken ook via e-mail aanvragen, zodat je geen afspraak hoeft te maken.
Stuur hiervoor een e-mail naar bevolking@gingelom.be.
Deze attesten kan je enkel opvragen voor jezelf. Vermeld dus zeker jouw identiteitsgegevens of je rijksregisternummer!

Gemeentelijke zalen openen opnieuw hun deuren op 1 oktober
Met de uitbraak van het coronavirus werden op 14 maart de gemeentelijke zalen
gesloten. Reservaties werden geannuleerd of naar een latere datum verplaatst.
Op 15 augustus zijn de sportactiviteiten in de sporthal heropgestart. Diverse
maatregelen moeten er voor zorgen dat het virus onder controle blijft.
Vanaf 1 oktober worden de overige gemeentelijke zalen en lokalen, zoals het
Cultuurhuis Den Dries en het Park van de Vriendschap, terug open gesteld.
Reserveren kan terug, maar hou er best rekening mee dat het maximum aantal
toegelaten personen afhankelijk is van de activiteit.
Vanaf 1 oktober openen de kleedkamers en de douches terug voor alle sportactiviteiten. Leden van sportverenigingen die tot de vaste sportbubbel behoren
kunnen samen deze ruimtes benutten. Personen die niet tot een vaste sportbubbel behoren kunnen, op voorwaarde dat er ruimte is, de individuele kleedkamers en douches gebruiken.
Ook de tribune wordt terug geopend voor max. 50 personen. De afstand van 1,5m moet gerespecteerd worden en
mondmaskers zijn verplicht.
De Nationale Veiligheidsraad kan steeds nieuwe beslissingen nemen die een versoepeling of een verstrenging van
de maatregelen kunnen betekenen.
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WELZIJN
Septembertoelage
Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor ouders met schoolgaande kinderen extra uitgaven. Steeds meer
mensen hebben moeite om de schoolkosten te betalen. Dit vertaalt zich in een stijgend aantal schoolfacturen die
onbetaald blijven.
Het OCMW van Gingelom steunt kwetsbare gezinnen en geeft hen een septembertoelage. Op die manier investeert de
gemeente in de ontwikkelingsmogelijkheden van kansarme kinderen.
Hoeveel bedraagt de septembertoelage?
- 25 euro voor een kleuter;
- 50 euro voor een leerling in het
		 basisonderwijs;
- 100 euro voor een leerling in het
		 secundair onderwijs;
- 100 euro voor een student in het hoger
		 onderwijs.
Wie komt in aanmerking?
- Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt
		 dan het leefloon + 25 %.
- Mensen die in budgetbeheer of collectieve
		 schuldbemiddeling zijn.
Hoe de septembertoelage aanvragen?
De aanvraag moet gebeuren op de sociale dienst van het OCMW.
Breng zeker volgende documenten mee:
- Identiteitskaart met daarbijhorende pincode;
- Bewijsstukken van alle inkomsten;
- Eigendomsbewijzen van alle onroerende en roerende eigendommen;
- Bewijzen van huurlast.
Voor meer informatie kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW in het gemeentehuis. Maak een afspraak via
www.gingelom.be, op het nummer 011 88 04 71 of via socialedienst@gingelom.be.

Vraag de winterpremie aan
Het OCMW keert een winterpremie uit aan mensen
met een laag inkomen. Deze premie bedraagt 250 euro
per winter.
Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon +25% komt in aanmerking.
De inkomensgrens bedraagt dus 1.199 euro voor alleenstaanden en 1.620 euro voor iemand met een gezin ten
laste. Ook het kadastraal inkomen van onroerende goederen wordt voor een gedeelte in rekening gebracht.
Om de winterpremie aan te vragen kom je na afspraak
langs bij de sociale dienst van het OCMW. Je aanvraag
wordt daar met de nodige discretie onderzocht.
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Breng volgende documenten mee:
- Identiteitskaart met daarbijhorende pincode;
- Bewijzen van de inkomsten van alle leden van het gezin van de laatste 3 maanden (netto inkomsten per maand,
		 kinderbijslag, pensioen, mantelzorg, invaliditeitsuitkering, werkloosheidsuitkering, …);
- De huurlast (bankuittreksel) of het kadastraal inkomen (belastingsbrief van de onroerende voorheffing).
Voor meer informatie en een afspraak kan je terecht bij Elke Hubar van de sociale dienst via 011 88 04 71,
socialedienst@gingelom.be of via www.gingelom.be/afspraken.

Hulp nodig met verven, behangen of een reparatie?
Schakel de klusjesdienst van het OCMW in
Tijdens de wintermaanden kan je een beroep doen op de klusjesdienst van het OCMW. Zij komen verven, behangen
en kleine herstellingswerken in en rond de woning uitvoeren.
Mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming
of een gezinsinkomen hebben van minder dan 2.000 euro
netto per maand kunnen een beroep doen op de klusjesdienst. Bij het afhandelen van de aanvragen gelden volgende
voorrangsregels:
1. 80-plussers;
2. 65-plussers;
3. niet-65-plussers.
De prijs voor het uitvoeren van de werken bedraagt:
• € 12/u voor mensen die recht hebben op de
		 verhoogde tegemoetkoming;
• € 15/u voor mensen die geen recht hebben op de
		 verhoogde tegemoetkoming.
Voor meer informatie kan je terecht bij Annick Gillard via het nummer 011 88 04 47 of thuisdiensten@gingelom.be.

Het sociale noodfonds corona is er voor alle
COVID-19-slachtoffers
Is jouw gezin financieel getroffen door de coronacrisis? Zag jij je inkomen verminderen omwille van economische werkloosheid of ontslag? Heb jij onvoorziene kosten? Zit je met een vraag of voel jij je eenzaam? Maak jij je zorgen om een
gezins- of familielid, buur of kennis?
Aarzel dan niet en neem contact op met onze dienst Welzijn.
Samen met jou bekijken we je hulpvraag en zoeken we naar
een gepaste oplossing. Kleine kopzorgen die je vandaag kan
oplossen, voorkomen grote problemen in de toekomst!
Het sociaal noodfonds voor de coronacrisis is bereikbaar:
• via telefoon:
011 88 04 71
• via e-mail:
noodfonds@gingelom.be
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Kinderdagverblijf Minimax
heeft specifieke aandacht voor
dringende kinderopvangvragen
Het kinderdagverblijf Minimax, dat aan de Steenweg 107 in het
centrum van Gingelom ligt, biedt professionele en kwaliteitsvolle opvang aan voor baby’s en peuters tot schoolgaande leeftijd.
Dagelijks staat een gekwalificeerd en enthousiast team klaar om
de kindjes op een pedagogisch onderbouwde wijze op te vangen.
Zo kunnen ze zich maximaal ontplooien in een zorgzame en warme omgeving. Minimax werkt volgens de kwaliteitsnormen van
Kind & Gezin. De kindjes worden opgevangen in 3 leefgroepen
met aandacht voor de eigenheid van elk kind.
Het kinderdagverblijf is alle werkdagen open van 7u tot 18u30.
Het is gesloten op zaterdag, zon- en feestdagen. Het tarief dat je
betaalt voor de opvang is afhankelijk van je gezinsinkomen.
Een goede kinderopvang is niet mogelijk zonder een goede samenwerking met de ouders. Daarom wordt er veel belang gehecht aan een open en eerlijke communicatie.
Het kinderdagverblijf heeft steeds plaats vrij voor dringende opvangnoden. Heb je werk gevonden of moet je plotseling meer
dagen werken, dan kan je kindje zeker en vast in Minimax terecht.
Is er een crisissituatie in je gezin (ziekte, overlijden, ...) waardoor (tijdelijke) kinderopvang aangewezen is?
Of heeft jouw kind om sociale of pedagogische redenen baat bij opvang? Minimax is er voor jou!
Ook tijdens de coronacrisis bleef Minimax open, om ouders in hun opvangnoden te kunnen voorzien.
Als je opvang in Minimax overweegt, neem dan zeker contact op
met de verantwoordelijke van het
kinderdagverblijf. Zij geeft je graag
meer uitleg over de werking en zal
je uitnodigen voor een vrijblijvend
kennismakingsgesprek.

Contactgegevens:
Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107
3890 Gingelom
Tel.: 011 83 17 00
E-mail: minimax@gingelom.be
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KORT NIEUWS
Bloedinzameling Rode Kruis op 27 oktober
70% van de bevolking heeft ooit in zijn leven bloed nodig. Op elk
moment moet er daarom voldoende en veilig bloed in voorraad zijn.
Wist je dat hiervoor in Vlaanderen jaarlijks 265.000 bloeddonaties
noodzakelijk zijn?
We willen alvast een warme oproep doen voor de bloedinzameling
van dinsdag 27 oktober vanaf 18u tot 20u30 in Cultuurhuis
Den Dries.
Gezien de coronamaatregelen werkt het Rode Kruis enkel op afspraak. Wie bloed wil geven kan zich registreren via
https://donorportaal.rodekruis.be/ of via 0800 777 00.
00
Wij willen de donoren alvast van harte bedanken voor hun inzet!

Burgerbevraging Gemeente-Stadsmonitor
Is het leuk wonen in jouw buurt? Kan je veilig fietsen in jouw gemeente of stad? Is er voldoende groen? Hoe tevreden
ben je over de voorzieningen en diensten in jouw gemeente of stad?
Vanaf 9 september organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) de grootschalige burgerbevraging GemeenteStadsmonitor. Deze driejaarlijkse bevraging stond aanvankelijk in het voorjaar gepland. Omwille van de coronacrisis besliste het Agentschap Binnenlands Bestuur om de bevraging uit te stellen naar het najaar. !
Met de resultaten van deze bevraging wil het Agentschap Binnenlands Bestuur elk lokaal bestuur ondersteunen om betere
beleidsbeslissingen te nemen. Deze inzichten geven immers een
unieke kijk op wat voor elke burger belangrijk is in zijn of haar gemeente of stad. Dit is dan ook een unieke kans om jouw mening
te geven over je gemeente of stad!
Van woensdag 9 september tot eind oktober zal het Agentschap
Binnenlands Bestuur in elke Vlaamse gemeente een representatief
deel van de inwoners van 17 tot 85 jaar bevragen. 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.
Jouw mening over je gemeente of stad is bijzonder belangrijk!
We rekenen dan ook op jou om deel te nemen
Vlaanderen respecteert de privacy van elke burger. We handelen
steeds overeenkomstig de vereisten van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
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DIERENWELZIJN
Dier in nood? Animal Rescue Service snelt te hulp!
Een dier in nood? Een kadaver langs de weg? In Gingelom neem je hiervoor vanaf nu contact op met Animal Rescue
Service. De gemeente Gingelom sloot een overeenkomst met deze organisatie om dit soort taken op haar grondgebied uit te voeren.
Spijtig genoeg hebben we het allemaal al eens gezien: een aangereden hond, een gewonde kat langs de kant van de weg,
een vogel die zichzelf in een benarde situatie heeft gebracht. We vinden het vanzelfsprekend dat dit wordt opgelost. Maar
wie zorgt daarvoor?
Als gemeentebestuur slaan we de handen in elkaar met Animal Rescue Service. Onze inwoners kunnen bij hen terecht
voor alle interventies op ons grondgebied voor dieren die in een noodsituatie verkeren. Animal Rescue Service kan snel
ter plaatse zijn, wat de kans vergroot dat het met de dieren nog goed afloopt.
Soms komt hulp helaas te laat. Soms is het aangereden of gewonde dier al overleden op het moment dat het wordt
aangetroffen. Ook in dat geval snelt Animal Rescue Service ter plaatse. Vroeger deden we voor deze service een beroep
op de brandweer. We kiezen er nu voor om ook voor het ophalen van kadavers samen te werken met Animal Rescue
Service. Op deze manier hebben onze inwoners 1 centraal aanspreekpunt voor alles wat gewonde of dode dieren op
het openbaar domein betreft.
Wie een dier in nood aantreft, kan contact
opnemen met Animal Rescue Service op
0499 89 98 99.
Asielen richten zich vooral op het opvangen van loslopende honden en katten. Dit
blijft ook zo, dus voor loslopende honden
en katten neem je best contact op met de
lokale politie of 101.
In vele gevallen is er al iemand die zijn
hond of kat als verloren heeft aangemeld
en kunnen ze dus snel de eigenaar laten
weten dat hun huisdier terecht is. Zo niet
zullen zij de nodige dienst contacteren om
het dier op te halen en zo de eigenaar te
achterhalen.

VRIJE TIJD
Ik steun mijn (sport)club!
Alle sportclubs samen vormen met 1.400.000 leden de grootste vereniging van Vlaanderen. Zij gaan momenteel tot het
uiterste om iedereen weer in alle veiligheid te laten sporten. Dat is niet vanzelfsprekend, en soms zelfs moeilijk!
Met de sportsector proberen we de clubs zo goed mogelijk bij te staan, maar ook jouw steun kunnen ze nu meer dan
ooit gebruiken. Laat daarom zien dat je achter jouw club staat aan de hand van een leuke actie of een helpende hand.
Deel je favoriete foto of filmpje – kortom de beste herinnering aan je club – via sociale media met #iksteunmijnclub!
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Boekstart nu ook in Gingelom!
BIBLIOTHEEK
Boekstart wil jonge ouders samen met hun baby of peuter laten genieten van boeken, want

Boekstart
nuleerook
wat je vroeg leert,
je ook in
voorGingelom!
je leven! Zo is dat ook met lezen. Kinderen die al vroeg
kennismaken met boeken, blijken taalvaardiger, kunnen sneller lezen en beter rekenen.
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de praktijk
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nen sneller lezen en beter rekenen.
consultatiebureaus van Kind & Gezin in Sint-Truiden of Landen. Je kan het ook afhalen
In de praktijk brengt Boekstart op 2 momenten boekjes en
tijdens de openingsuren van de bib van Gingelom.
informatie binnen bij jonge gezinnen.
Het babypakketje voor je kindje van 6 maanden kan gratis
afgehaald
de consultatiebureaus
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of Landen. gratis
Je kan het
ook
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Is je baby 15 maanden? Dan kan je ook het peutertasje, gratis aangeboden door de gemeente Gingelom, afhalen in de bib.
Openingsuren bibliotheek CLIM in Gingelom: dinsdag en donderdag: 18u-20u, woensdag en
vrijdag: 13u-17u,
zaterdag:
14u -16u,dinsdag
zondag:
- 12u. 18u-20u, woensdag en vrijdag: 13u-17u, zaterdag:
Openingsuren
bibliotheek
CLIM in Gingelom:
en10u
donderdag:
14u -16u, zondag: 10u - 12u.
VoorVoor
meermeer
info: bibliotheek@gingelom.be
of 011 83 of
27011
01. 83 27 01.
info: bibliotheek@gingelom.be

Ophaaldienst
verdergezet
Ophaaldienst verdergezet

De ophaaldienst van de bibliotheek, opgestart tijdens de lockdown, wordt verdergezet voor risicogroepen of voor wie
De ophaaldienst van de bibliotheek, opgestart tijdens de lockdown, wordt verdergezet voor
liever nog niet in de bib komt.
risicogroepen of voor wie liever nog niet in de bib komt.
Hoe werkt deze dienst?
1.
		
		
		
		
		

Hoe
dienst?
Kies werkt
voorafdeze
de boeken
die je wenst uit te lenen.
Raadpleeg
hiervoor
onze
catalogus:
1. Kies vooraf de boeken
die je wenst uit te lenen.
https://gingelom.bibliotheek.be.
Raadpleeg hiervoor onze catalogus: https://gingelom.bibliotheek.be.
Je vindt er onder “waar staat het” of een boek in de bib
Je vindt er onder “waar staat het” of een boek in de bib aanwezig is. Noteer de titel en de
aanwezig is. Noteer de titel en de auteur van de boeken
van
je wenst.
kanuitlenen.
max. 10 materialen per lener uitlenen.
die auteur
je wenst.
Je de
kanboeken
max. 10 die
materialen
per Je
lener

2. 2.Bezorg
ons je
lijstjevialijstje
telefoon
op het nummer
83 27bibliotheek@gingelom.be.
01
Bezorg
ons
via telefoon
of per 011
e-mail:
		 of per e-mail: bibliotheek@gingelom.be.
3. Wij maken je bestelling klaar en spreken met jou een
		 afhaaltijdstip af.
4. Kom op het afgesproken tijdstip naar de bib.
		 De bestelling zal in de inkomhal van de bib klaarstaan.
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BIBLIOTHEEK
Nieuw in de bib: e-boeken lenen op je eigen toestel
Vanaf midden september kan je in de bib van Gingelom e-boeken lenen op je eigen toestel via cloudLibrary. Je kan
2 e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Als de uitleentermijn afloopt, verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel, dus
over boetes hoef je je geen zorgen te maken!
Je kan ook 2 e-boeken reserveren die je graag nog wil lezen.
De e-boeken zijn beschikbaar voor tablet, smartphone, computer en de meest courante e-readers zoals Kobo en Tolino.
In cloudLibrary zie je welke e-boeken je kan lenen of reserveren. Met 1 muisklik zet je e-boeken op je leesplankje en
start je met lezen.
Ons aanbod aan e-boeken bevat vooral Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod Engelstalige werken. De collectie
richt zich op volwassen leners en bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook toegankelijke non-fictie.
De meerderheid van Vlaamse uitgevers zet haar schouders
onder het platform. Je vindt er boeken van onder meer Arnon Grunberg, Kris Van Steenberge, Stefan Brijs, Luc Deflo,
Pieter Aspe, Per Olov Enquist, Nicci French, Rudi Vranckx,
Bart Aerts, Josje Huisman, Pascale Naessens en nog veel meer.
Het cloudLibrary-platform is erg gebruiksvriendelijk, zodat
jong en oud, digitaalvaardig en digibeet er vlot mee aan de
slag kunnen. De dienst wordt aangeboden in samenwerking
met Cultuurconnect, Standaard Boekhandel en Bibliotheca
(cloudLibrary).
Voor meer info kan je terecht in de bib:
bibliotheek@gingelom.be of 011 83 27 01.

Nieuw in de bib

DVD FC de Kampioenen
Viva Boma (4de speelfilm)
Na een nieuwe nederlaag van De Kampioenen besluiten de vrouwen zelf een
ploeg te vormen, met Pascale als trainer
en DDT als sponsor.

Jo Claes
Race tegen de klok
Inspecteur Thomas Berg ontvangt aan het
begin van het nieuwe academiejaar een bizarre brief. Hierin eist de anonieme afzender dat het aantal buitenlandse studenten
aan de unief drastisch moet verminderen.
Hij dreigt met het ontvoeren van 3 buitenlandse studenten. Als Berg een sms’je ontvangt met de locatie van de 1ste ontvoerde student, begint een race tegen
de klok.

Nora Roberts
Huis op de klif
De 4 zussen Calhoun strijden om het behoud van het familiehuis “de Towers”, een
imposant huis op de kliffen. Het boek is in
3 delen verdeeld, elk deel vertelt het verhaal van 1 van de zussen.
Eva García Sáenz de Urturi
De stilte van de witte stad (De witte stad
– trilogie deel 1)
De briljante archeoloog Tasio Ortiz de
Zárate werd 20 jaar geleden veroordeeld
voor een reeks bizarre moorden in het
stadje Vitoria. Wanneer hij op het punt
staat de gevangenis te verlaten, beginnen de moorden in Vitoria opnieuw. De jonge inspecteur
en profiler Unai López de Ayala wil niets liever dan meer
moorden voorkomen.
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Leestip

De mooiste tijd van ons leven
Claire Lombardo

Claire Lombardo doceert creative writing aan de universiteit van Iowa.
‘De mooiste tijd van ons leven’ is haar debuutroman.
Wij volgen het leven van de welgestelde familie Sorensen uit Chicago
gedurende een halve eeuw. De familie kent haar goede en slechte momenten en complexe perikelen. David Sorenson en Marilyn Conolly
leren elkaar in de jaren 1970 kennen en worden al snel ouders van 2
meisjes, Wendy en Violet. Een aantal jaren later wordt Liza geboren en
nog eens 9 jaar later komt er nog een nakomertje, Grace, bij.
David is huisarts en Marilyn is een zorgzame moeder. Hun 4 dochters
zijn totaal verschillend van karakter, wat voor de nodige spanning zorgt.
Heden en verleden wisselen elkaar af. Het verhaal begint met het huwelijk van Violet in 2000 en maakt dan een sprong van 16 jaar. De 4
zussen zijn intussen volwassenen vrouwen.
Wendy, jong weduwe geworden, zoekt haar troost in drank en vluchtige relaties. De ambitieuze Violet heeft haar advocatencarrière moeten opgeven voor het thuismoederschap. Liza, professor psychologie,
is zwanger, maar zit in een relatiecrisis. Grace houdt voor haar ouders
de schijn over haar studies hoog. Als dan ook nog de 15-jarige Jonah
opduikt, de bij de geboorte afgestane zoon van Violet, wordt het leven
van de familie Sorenson volledig op zijn kop gezet.
De auteur heeft een vlotte schrijfstijl. De familierelaties zijn herkenbaar
en de personages zijn levendig beschreven. Een ontspannend familieverhaal!

Met ‘Bieblo’ in de bib weet elk kind wat gelezen
Voor kinderen is het vaak moeilijk om een tof boek te vinden in de rekken: al die keuze!
De bib van Gingelom helpt deze jonge lezers een handje.
Bieblo laat 6- tot 11-jarigen spelenderwijs boeken vinden die aansluiten bij hun interesses. Kinderen zien een afbeelding
die een thema uitbeeldt, zoals fantasie, dieren, noem maar op.Vegen ze naar rechts, dan is het hun ding, vegen ze naar links,
dan niet. Op het einde krijgen ze een digitale etalage met 8 covers. Deze boekentips zijn op dat moment beschikbaar in
de bib en sluiten aan bij hun leeftijden bij wat hen interesseert.
Voor kinderen is het een voordeel dat ze al na enkele kliks (of na wat swipen) meteen resultaat zien. Binnen de minuut
hebben ze enkele goede boekentips te pakken.
Bieblo is een fijne ondersteuning voor kinderen (en hun leerkrachten) in de zoektocht naar een geschikt boek. Ook tijdens een klasbezoek kunnen ze nu gericht boeken vinden die ze ook graag willen lezen. Bieblo is online beschikbaar via
de website van onze bib: https://gingelom.bibliotheek.be.
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GEBOORTEN

OVERLIJDENS

11/07
08/08
20/08
31/08
02/09

11/08
18/08
24/08
01/09
01/09
01/09
03/09

Anaë Decoo (Buvingen)
Romy Brans (Gingelom)
Manon Swaanen (Montenaken)
Dahlia Pietercil (Gingelom)
Jayden Tyrions (Montenaken)

Paula Vandonck (Borlo)
Paul Houbrechts (Jeuk)
Monique Bollingh (Mielen)
Simone Limme (Vorsen)
Michel Gillard (Niel)
Mariette Delandsheere (Niel)
Albert Bollen

WACHTDIENSTEN
GENEESHEREN

Tel. 089 59 00 59

APOTHEKERS

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

HUWELIJKEN
22/08 Pieter Stivigny & Eva Puttevils (Gingelom)
29/08 Chris Coosemans & Katia Grosemans
				 (Montenaken)

TANDARTSEN

Tel. 0903 39969 (€ 1,50/min) (op zaterdag, zondag,
feest- en brugdagen van 9u tot 18u) of
www.tandarts.be
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GEMEENTEINFO
INFO
In alle gemeentelijke gebouwen is het verplicht om een mondmasker te dragen.
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
Openingsuren
Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag: 8u – 12u
Maandagavond: 17u – 19u
Woensdag en vrijdag: 13u – 15u

Opgelet: maak een afspraak om langs te kunnen komen in het gemeentehuis! Dat kan via www.gingelom.be/afspraken of via 011 88 10 31.

Gesloten: maandag 2 november (Allerzielen),
woensdag 11 november (Wapenstilstand)
Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak
Gesloten: maandag 2 november (Allerzielen)

Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107, tel. 011 83 17 00
Gesloten: maandag 12 oktober (vorming), maandag 2 november
(Allerzielen), woensdag 11 november (Wapenstilstand)

OPENBARE BIBLIOTHEEK CLIM

Contactgegevens
Surlet de Chokierstraat 4, tel. 011 83 27 01, bibliotheek@gingelom.
be, gingelom.bibliotheek.be
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.
Gesloten: zondag 1 november (Allerheiligen),
woensdag 11 november (Wapenstilstand)
De bibliotheek is opnieuw open, maar ook de afhaaldienst loopt
nog steeds.Van thuis uit kan je materialen uit onze bib bestellen en
op een afgesproken tijdstip ophalen aan de inkomhal van de bib.
Raadpleeg hiervoor de catalogus: https://gingelom.bibliotheek.be.

WIJK-WERKEN

Contactgegevens
Mielenstraat 1, tel. 011 88 20 15
GSM 0473 36 63 07

Zitdag
Elke donderdag van 8u tot 12u in het gemeentehuis
Opgelet: tijdens de duur van de coronamaatregelen gaat de zitdag
van wijk-werken niet door.

SORTEERPARK

ACADEMIE HASPENGOUW - FILIAAL GINGELOM

PARK VAN DE VRIENDSCHAP

Contactgegevens
Wintboomstraat 100, tel. 011 88 61 48
Openingsuren
Vanaf 2/4 tot 14/10: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag: 9u 12u en 12u30 - 16u
Woensdag: 9u - 12u en 12u30 - 19u
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.
Opgelet: momenteel gelden nog steeds deze coronamaatregelen:
- Er kan enkel elektronisch betaald worden.
- Kom bij voorkeur alleen naar het sorteerpark.
- Hou voldoende afstand (> 1,5 meter) van de parkwachters
en andere bezoekers.
- Blijf tijdens het aanschuiven in de wagen wachten.
- Sorteer jouw afval grondig thuis, zodat je vlot je afval in de
correcte container kan werpen.
- Het aantal bezoekers dat tegelijk toegang krijgt tot het park
wordt nog steeds beperkt.
- Draag een mondmasker tijdens het bezoek aan het
containerpark.

LOKALE POLITIE

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

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 22/09, 06/10, 20/10, 03/11
GFT – Dinsdag 29/09, 13/10, 27/10, 10/11
PMD – Vrijdag 02/10, 16/10, 30/10, 13/11
Ophaling bij minder mobiele inwoners – Maandag 28/09, 26/10
Papier en karton – Dinsdag 29/09, 27/10
Grofvuil – Woensdag 07/10, 04/11
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
Het woonenergieloket gaat door op iedere 1ste en 3de dinsdag van
de maand, van 10u tot 12u in het gemeentehuis. De eerstkomende
datums zijn 07/10, 21/10, 04/11.
Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we enkel op
afspraak.
Maak een afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom

