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V A N D A A G

Gewoon genieten

VOORWOORD
Maart heeft ons al een voorsmaakje gegeven van de 1ste
lentedagen, want na de donkere winterdagen hunkeren we
stilaan naar dat vakantiegevoel!
Dromen van verre reizen moet kunnen, maar zal waarschijnlijk dit voorjaar nog niet aan de orde zijn. Noodgedwongen
herontdekten we het afgelopen jaar uitstappen en vakanties
kortbij.
Dat deze manier van ontspannen hoog scoort in duurzaamheid is duidelijk. Het is niet alleen goed voor onze portemonnee. We verlagen hierdoor ook drastisch onze CO2 uitstoot.
Wat dat betreft is deze trend zeker een blijver.
Ook qua ervaring kan deze trend verder gezet worden. Onze
provincie bezit immers veel waardevolle plekken waar iedere
gemeente wel 1 of meerdere hotspots uitlicht.
Enkele jaren geleden investeerde de gemeente Gingelom in
de herwaardering van onze Gallo-Romeinse tumulisites. Fietsend, wandelend of met de huifkar kan je deze 6 tumuli gaan
bezichtigen. De nodige infoborden ter plaatse brengen je zeker
terug in de tijd.
Daarnaast is de natuur in onze gemeente op zich al een
topper. Want zeg nu zelf, wat is er mooier dan al fietsend of
wandelend te genieten van glooiende landschappen, kleurrijke
bloesems en streekproducten. Achteraf staan onze talrijke
logie-uitbaters voor iedereen klaar, zodat de vakantie-ervaring
daar verdergezet wordt.
En hopelijk kan de horeca ook snel weer open, want zij
verwennen de toeristen culinair, zodat deze met een warm en
positief gevoel huiswaarts keren!
Op toeristisch vlak zijn wij misschien klein, maar onze gastvrijheid is wel héél groot! Die troef spelen we dan ook graag uit.
Privé partners werken met hart en ziel om gasten en activiteiten te ontplooien. Als gemeente willen we dit in onze activiteitenkalender zoveel mogelijk promoten, uiteraard voor de
toeristen maar zeker ook voor onze inwoners.
De gemeente doet ook haar duit in het zakje door in te
zetten op het onderhoud en het updaten van de fiets- en
wandelroutes en propere dorpskernen.
Een positieve indruk nalaten is belangrijk voor bezoekers én
voor Gingelommenaren.

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.

Ingrid Scheepers
Schepen toerisme
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
Gemeenteraadzitting van 23 maart 2021
De gemeenteraad nam kennis van het jaarverslag van de
lokale politie over het jaar 2020.
Vervolgens werd er kennis genomen van de budgetten
van het jaar 2021 van de kerkfabrieken.
Daarna werden het bestek, de lastvoorwaarden en gunningswijze voor het “Aanstellen van een ontwerper voor
de opmaak van een RUP uitbreiding sorteerpark” goedgekeurd door de gemeenteraad.
Omwille van een aanpassing van het politiereglement
betreffende de openbare rust, de openbare overlast, de
openbare orde, de openbare veiligheid en de openbare
gezondheid en netheid, keurt de gemeenteraad het aangepaste GAS-reglement goed.
Ook werden de lastvoorwaarden en de gunningswijze
van het derdelijnsonderhoud toeristische fietspaden 2021
voor de verbinding Boekhout-Aalst goedgekeurd.
De gemeenteraadsleden keurden ten slotte de overstap
naar een nieuwe serverinfrastructuur goed. Hierdoor zullen de serverresources inclusief dienstverlening vanaf de
zomer 2021 naar het Ciport datacenter in Geel migreren.
De overeenkomst tussen de stad Sint-Truiden, gemeente
Gingelom en gemeente Nieuwerkerken, met betrekking
tot de organisatie van het vervoer naar en van het vaccinatiecentrum Minderbroeders voor minder mobiele burgers, werd goedgekeurd.
Ten slotte werd beslist om een eenheidstarief van €5 te
hanteren voor inwoners die gebruik maken van de mindermobielecentrale van de gemeente Gingelom voor dit
vervoer.
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TOERISME
De bloesems komen er weer aan
Het is weer zover… binnenkort wordt onze gemeente weer een sprookjeslandschap vol bloesems. Toeristen komen dan graag naar ons Haspengouws
Toscane. En ook wij, als inwoners, zijn dan toch weer even onder de indruk
van de prachtige natuur in eigen streek.
Andere jaren brengt Toerisme Limburg in het voorjaar een bloesem- en oogstbrochure
uit. De onvoorspelbaarheid van het laatste jaar heeft ervoor gezorgd dat dit nu niet
mogelijk was.
Maar niet getreurd, er is een alternatief, dat zeker in de smaak zal vallen!
13 Haspengouwse gemeentes bundelden de krachten en ontwikkelden een e-zine over
de bloesempracht in hun gemeentes. Hartelijk Haspengouw biedt een handig overzicht van alle toeristische activiteiten in deze prachtige streek. Het online magazine is al
vanaf 15/03 beschikbaar via de websites van de gemeentes of www.visithaspengouw.be.
Ga zeker een kijkje nemen, zo ontdek je nog meer je eigen dorp én de andere mooie
plaatsen in Haspengouw.

Onze toppers
Gingelom zetten we in het e-zine in de kijker met een aantal van onze toppers.
Ken jij ze? Ben je er al geweest?
Misschien wacht er voor jou een leuke ervaring, een nieuwe ontdekking of een mooie herinnering.

Genieten van wat de natuur te bieden heeft

Iedereen kent ze wel, de roodkleurige appels die je al van ver kan spotten aan de bomen, de bloesem die straalt bij een mooi
lenteweertje, de knapperige peren. Maar hiernaast hebben wij nog zoveel meer in de aanbieding, allemaal van bij ons.
Zo hebben we lekkere druiven, die vers van de boom worden afgesneden, of de frambozen die speciaal voor jou worden geplukt.
Laten we onze zoete kersen niet vergeten en de sappige aardbeien die bij een zonnig lenteweertje ideaal zijn als kleine snack.
Van het vers fruit worden er ook zelf gebrouwen perenjenever, confituren en nog zoveel meer gemaakt. Ga naar de verschillende
verkooppunten om van deze verse producten te genieten en sta versteld van het grote aanbod.
Naast het vers fruit dat van bij ons komt, hebben we ook verse groenten. Zo kan je bij onze telers terecht voor aardappelen die
voor jou dagdagelijks worden klaargelegd, verschillende groenten die dezelfde dag, of zelfs pas als je ze komt halen, worden geoogst, de asperges die je altijd tijdens het seizoen kan terugvinden bij ons.
Bezoek de telers en ontdek de seizoensgebonden producten.
Niet alleen zijn deze producten allemaal van bij ons en zoveel lekkerder. Het is ook nog eens super
ecologisch. Denk maar aan alle transportmiddelen die niet meer nodig zijn, omdat je recht bij de bron
je groenten en fruit gaat halen. Iedereen kan een steentje bijdragen en tegelijkertijd genieten van lekkere versnaperingen of een ouderwetse stamppot.
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Waar kan je terecht?
Contactgegevens

Product

Openingsuren

Bio-ei-korbol
Abdijstraat 4
3890 Gingelom
Facebook: Bio-ei-korbol

Verse biologische kippeneieren.

Hoeve Jadoul
Hoogstraat 34
3890 Gingelom
www.hoevejadoul.be

Vers fruit van eigen productie: appels,
peren, kersen (seizoen), appelstroop,
perenstroop, appelsap, appel-kriekensap
en zachte honing.

Elke dag beschikbaar in de
fruitautomaat.

Hoeveslagerij Stefan Thijsen
Kleine Jeukstraat 78
3890 Gingelom
www.hoeveslagerijstefan.be

Rund- en kalfsvlees, varkensvlees,
lamsvlees, gevogelte, charcuterie en
vleesbereidingen.

Zaterdag van 8:00 – 12:00

Elke dag geopend van
10:00 – 12:00

Aardappelen Biets Trudo
Steenstraat 29
3890 Gingelom
Facebook: Aardappelen Biets

Verse aardappelen.

Haspengouws Kleinfruit
Muizenstraat 15
3891 Muizen
Facebook: Haspengouws kleinfruit

Seizoensgebonden aanbod:
frambozen, bramen, kersen, pruimen,
peren, rode bessen, druiven, tomaten,
kropsla en nog zoveel meer.

De klein-Jeukhoeve
Klein Jeukstaart 51
3890 Jeuk

Seizoensgebonden producten zoals
aardbeien, peren, rode en zwarte
bessen, krieken en zoete kersen.

Ivo Cox
Kriekelstraat 1
3890 Gingelom

Seizoensgebonden aanbod zoals vers
appelsap, appelen, kersen en
pruimen.

Charlie Motmans
Daalstraat 15a
3891 Mielen-boven-Aalst

Verse Kordia en Regina kersen.

De hele maand juli.

Boergondiër
Steenweg 161-165
3890 Gingelom
Facebook: Boergondiër

Verse groenten en fruit, zuivel, eieren
en verwerkte producten van eigen
teelt of van collega landbouwers.

Iedere vrijdag van
9:00 – 18:00 en
iedere zaterdag van
8:00 – 17:00

Haal meer uit je tuin
Regentwijk 17
3890 Gingelom

Groenten en fruit voor de leden van
deze groentenclub.
Hoe je lid wordt, vind je terug op
www.haalmeeruitjetuin.be.

Van half april
tot en met
half november.

Alle dagen van
9:00 – 12:00
en van
13:00 – 17:00
Alle dagen doorlopend open
vanaf half juni tot en met
eind oktober
Op bestelling :
0474 73 53 96
Evandima@hotmail.com
Iedere dag van
17:00 – 19:00

Wandelen tussen Tumuli in Gingelom

Ben je iemand die geïnteresseerd is in geschiedenis of geniet je gewoon graag van de natuur? Dan zijn de tumuli-sites van
Gingelom iets voor jou. Geniet van het wijdste landschap rondom de tumuli, het zonnetje dat je ziet stralen van mijlenver,
de bloemetjes en de bijtjes die je zal tegenkomen tijdens je uitstap en nog zoveel meer.
Om je uitstap nog eenvoudiger te maken hebben wij, samen met onze partners, ervoor gezorgd dat er tussen en rondom
de tumuli van Gingelom paden zijn aangemaakt die het wandelen eenvoudiger maken. Hiernaast geniet je ook van de
zit- en picknickbanken die ter beschikking staan voor iedereen, waar je even kan rusten of iets eten en drinken.
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Bij elke site kan je een infobord terugvinden,
waarbij telkens een deel van de rijke geschiedenis van de tumuli wordt verteld.
Trek je wandelschoenen aan en vertrek in de
Brouwerijstraat, nabij de kerk van Vorsen
(Gingelom). De bewegwijzerde wandeling leidt
je naar 2 sites: de Twee Tommen en de Drie
Tommen.
Koop de wandelkaart “verborgen Moois GalloRomeinse tumuli” voor €1,5 bij de Gemeente
Gingelom of in de bibliotheek.
Of wil je liever de 3 sites bezoeken? Dat gaat
ook. Neem de fiets en volg de knooppunten
192, 511 en 510 van het fietsroutenetwerk.
Ben je van plan om met een groep de sites te komen bezoeken, maar heb je geen zin om dit al wandelend of al fietsend
te doen? Geen nood! Contacteer Hoeve Jadoul en reserveer een huifkar die met jullie de sites gaat bezoeken.
www.hoevejadoul.be

Fietsen langs kapellen
Zin om een frisse neus te nemen? Zin om nieuwe plaatsen te ontdekken?
Dan is het Kapelletjespad iets voor jou. Dit bestaat uit een fiets- en wandelroute, die is uitgewerkt zodat je door onze 11
dorpen en het glooiende landschap de 40 kapellen passeert.
In de brochure is bovendien een prachtige topografische kaart van heel
Gingelom opgenomen.
Niet enkel zal je kunnen genieten van de prachtige omgeving hier in Gingelom, maar dit kan ook een hele belevenis zijn met je familie of vrienden.
Ieder kapelletje is toegewezen aan een bepaalde heilige. Dit wil zeggen
dat ze allemaal, 1 voor 1, een eigen geschiedenis hebben.
Naast de historische eigenschappen geniet je ook van verschillende
raamwerken, het altaar, de kaarsen of beelden en bovenal de sfeer.
Heb je zin in een tussenstop? Het Kapelletjespad is zo ontworpen dat je
kan uitrusten op verschillende plaatsen waar bankjes voorzien zijn. Ook
kom je op de route voorbij verschillende eet- en drankgelegenheden.
Kies uit kleine en grote wandel- of fietslussen, waarbij je het exact aantal kilometers van jouw tocht vooraf kan bepalen.
De kaart van het “Kapelletjespad” vind je bij het gemeentehuis of de bibliotheek van Gingelom en kost €2,50.

We zetten in op vernieuwing
Enkele fiets- en wandelroutes krijgen een facelift met nieuwe infobordjes, bewegwijzering, QR-codes, enzovoort.

Fiets- en wandelroute “Kapelletjespad”

Deze route is momenteel voorzien van bordjes met een korte uitleg over elke kapel.
Wij zijn volop bezig om dit te moderniseren. De infoborden worden omgevormd en voorzien van een QR-code. Scan ze
en je krijgt een korte uitleg over de kapel.
Het hele verhaal met sfeerbeelden bekom je op de vernieuwde website van de Heemkundige Kring
https://www.heemkundegingelom.be.
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Wandelroute “Favoriete Plekjes in Niel”

Deze wandelroute krijgt een nieuwe bewegwijzering en het routeplan kan je vanaf april op de gemeentelijke website
downloaden.
De dorpsbewoners van Niel toonden ons hun favoriete plekjes aan de hand van foto’s.
Deze toffe wandelroute van 7,5 km is hiervan het resultaat. Volg de aluminium bordjes met rode bol op de grond.
Geniet van de mooie vergezichten en holle wegen in een groene omgeving.

Wandelroute Boekhout “Ontdek het Dorp”

De dorpsbewoners van Boekhout selecteerden de mooiste, leukste en interessantste punten in Boekhout en bundelden
deze in een mooie bewegwijzerde dorpswandeling van 5,2km “Ontdek het Dorp”.
Historische gebouwen, mooie vergezichten, bijzondere dorpsfiguren, unieke gebeurtenissen, … kortom alles wat kan
boeien, ontdek je in deze wandeling. Volg de groene pijlen met het logo van Ontdek het Dorp.
Benieuwd naar het volledige verhaal? http://www.ontdekhetdorp.be/ontdek-boekhout.php.

VRIJE TIJD
Dienst vrije tijd
De sport-, jeugd- en cultuurdienst gaan vanaf 01/05 als de dienst vrije tijd door het leven.
Het nieuwe gezamenlijk mailadres wordt vrijetijd@gingelom.be
sport@gingelom.be en cultuurjeugd@gingelom.be worden vanaf 01/05 stopgezet.
Je kan je vragen ook telefonisch stellen:
- Vragen over cultuur			
- Vragen over jeugd, opvang, speelplein
- Vragen over sport				

011 88 04 93
011 88 04 98
011 88 04 92

MOBILITEIT
Tijdelijke opheffing éénrichtingsverkeer Goede Kinderenstraat
Ten gevolge van de werkzaamheden in de Sint-Rumoldusstraat zijn we genoodzaakt om het éénrichtingsverkeer in de Goede
Kinderenstraat tijdelijk op te heffen.
Vanaf nu tot en met eind juni 2021 zal gemotoriseerd verkeer in beide richtingen worden toegelaten in de Goede Kinderenstraat.
Let ter plaatse dus goed op voor tegenliggers.
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ALGEMEEN BELEID
Nieuw GAS-reglement
Vanaf 1 april 2021 is het nieuwe GAS-reglement van toepassing. Dit reglement staat boordevol nuttige tips
en goede afspraken. Het vorige GAS-reglement dateerde al van 2014 en werd aangepast, zodat het beter
aansluit bij de huidige tijdsgeest.
Maar hoe zit dat nu juist? Wat verandert er? En wat gebeurt er bij een GAS-inbreuk?
We stelden een aantal vragen aan GAS-bemiddelaar Sofie Lamens.
Wat is GAS?
GAS staat voor Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Het GAS-beleid van de stad Sint-Truiden
en de gemeenten Gingelom en Nieuwerkerken wil een antwoord bieden op kleine vormen van
overlast zoals sluikstort, hondenpoep, vandalisme en geluidsoverlast. GAS-boetes zijn geen pestbelasting, maar wel een manier om overlast, veroorzaakt door een klein deel van de bevolking,
snel aan te pakken en het samenleven voor iedereen zo aangenaam mogelijk te maken.
Waarvoor kan ik een GAS krijgen?
Alle inbreuken op het GAS-reglement zijn strafbaar. Daarnaast zijn er aparte politiereglementen zoals bijvoorbeeld regels met betrekking tot woonwagenterrein, de uitbating van nachtwinkels, … . Deze reglementen kunnen ook worden
gehandhaafd met Gemeentelijk Administratieve Sancties.
Wie kan een GAS krijgen?
Vanaf de leeftijd van 16 jaar kan je een GAS krijgen.
Waarom is het GAS-regelement veranderd?
Het huidige GAS-reglement dateert van 2014. Onze samenleving evolueert en verandert snel. Het nieuwe GAS-reglement komt tegemoet aan een aantal nieuwe fenomenen die de kop hebben opgestoken. Anderzijds zijn een aantal regels
verouderd en niet meer van toepassing.
Wat zijn de nieuwe regels?
Verouderde elementen zoals een telefooncel werden geschrapt. Verder werden een aantal artikels uitgebreid. Zo kreeg
het artikel over sluikstorten een toevoeging in verband met glasbollen en kledingcontainers en werd het artikel over
afvalverbranding verduidelijkt. Verder komt er een algemeen verbod op vuurwerk, een verbod op lachgas en een captatieverbod op bepaalde momenten naar aanleiding van de droge zomers.
Er wordt ook gesproken van gemengde inbreuken. Wat houdt dit in?
Er worden ook een aantal vormen van ‘kleine’ criminaliteit toegevoegd zoals vernielingen van monumenten, beledigingen,
nachtlawaai en graffiti. Dit zijn de zogenaamde gemengde inbreuken.Voorheen werden deze op het niveau van het parket
afgehandeld, maar om korter op de bal te spelen, werden deze inbreuken opgenomen in het GAS-reglement.
Zijn de aanpassingen en de afspraken dezelfde in elke gemeente (Sint-Truiden, Gingelom, Nieuwerkerken)?
Ja, net zoals bij het vorige GAS-reglement is er gekozen voor een uniform GAS-reglement dat identiek is voor de hele
politiezone.
Wie kan een GAS-inbreuk vaststellen?
Politieambtenaren en gemachtigd ambtenaren (zoals bijvoorbeeld gemeenschapswacht-vaststellers, gemeentelijke ambtenaren, …) zijn bevoegd om overtredingen op het politiereglement vast te stellen.
De politie kan alle inbreuken vaststellen. De gemeenschapswacht-vaststellers en een aantal gemeentelijke vaststellers
kunnen ook vaststellingen doen, maar niet voor gemengde inbreuken.
Zijn er vaak GAS-inbreuken in onze politiezone?
In 2019 werden in de hele politiezone 350 GAS-inbreuken vastgesteld, in 2020 waren dit er 184. Deze daling is vooral te
wijten aan de maatregelen in verband met Covid-19. De meest voorkomende inbreuken zijn openbare ordeverstoring, afval
en sluikstorten, afvalverbranding en geluidsoverlast. Het grootste deel van de bevolking houdt goed rekening met elkaar.
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Moet ik onmiddellijk een GAS-boete betalen als ik een overtreding begaan heb?
Neen, je hebt altijd eerst de mogelijkheid om uw versie van het verhaal te doen bij de provinciaal sanctionerend ambtenaar
(PSA). Deze kan beslissen of er een bemiddelingsvoorstel (verplicht voor jongeren tussen 16 en 18 jaar), een gemeenschapsdienst of een GAS-boete komt. Een GAS-boete is de laatste stap.
Wie is die provinciaal sanctionerend ambtenaar (PSA)?
De PSA is extern en onafhankelijk. Deze persoon ontvangt alle GAS-vaststellingen van de vaststellers en oordeelt welk
gevolg er gegeven wordt.
Hoeveel bedraagt de GAS-boete?
GAS-boetes kunnen oplopen tot maximum 350 euro voor meerderjarige overtreders. Voor overtreders tussen de 16 en
de 18 jaar bedraagt de boete maximum 175 euro op voorwaarde dat niet ingegaan wordt op het bemiddelingsaanbod, dat
voor die leeftijdscategorie altijd verplicht gegeven wordt.
Er kan dus ook bemiddeld worden bij GAS?
Ja, als minderjarige overtreder krijg je altijd een bemiddelingsaanbod na de vaststelling. Bij een meerderjarige overtreder
beslist de PSA of er een bemiddeling wordt aangeboden of niet. Hiervoor worden een aantal criteria gehanteerd. Als er
een bemiddeling wordt aangeboden, komen deze dossiers altijd bij mij als GAS-bemiddelaar terecht.Tijdens de bemiddeling
wordt gezocht naar een alternatief voor de geldboete, wordt eventuele aangerichte schade hersteld en wordt getracht het
conflict te bedaren.
Zijn de GAS het enige middel tegen overlast?
Neen! Verdraagzaamheid, communicatie en bemiddeling zijn nog belangrijker!
Meer info? Surf naar www.gingelom.be/gas of scan deze code.

LOKALE ECONOMIE
We werken verder met Cirklo bonnen ter
ondersteuning van de lokale handelaars
In het najaar van 2020 werd aan elke inwoner van de gemeente Gingelom een
coronabon ter waarde van €10 geschonken om uit te geven bij deelnemende
lokale handelaars en horeca-uitbaters in Gingelom. Voor de verdeling van de
coronabonnen en de praktische afhandeling maakte de gemeente gebruik van de
Cirklo-light applicatie van The Studio.
Door de positieve reacties van verschillende deelnemende handelaars, horeca-uitbaters en inwoners werd besloten om het abonnement bij de firma Cirklo te verlengen.
Zo blijven we ook samen onze lokale handelaars ondersteunen.
De gemeente Gingelom zal deze applicatie verder gebruiken voor het aanmaken en verdelen van nieuwe waardebonnen
naar aanleiding van diverse gelegenheden (geschenkbonnen, prijzen naar aanleiding van wedstrijden, relatiegeschenken, ...).
Wens je als handelaar of horeca-uitbater dat inwoners ook bij jou kunnen betalen met waardebonnen van de gemeente
Gingelom, maar ben je nog niet geregistreerd?
Aarzel dan niet en neem contact op met onze dienst wonen en leven op het telefoonnummer 011 88 04 95 of per mail
op middenstand@gingelom.be.
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VRIJE

TIJD

Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud

Activiteiten verenigingen
					
Zondag 02/05 om 11:00.
			
Verzamelen aan het musée de la céramique de l’ Andenne.
			

Rue Charles Lapierre 29, Andenne 5300.
Toegang is deze dag gratis.
Organisator: Vrienden van Haspengouw/ Les amis de la Hesbaye.
Reservatie: Cornélis Mélanie op 085 84 41 81.

BIBLIOTHEEK
Voorlezen voor peuters en kleuters - april
					
			
Wanneer?
Woensdag 21 april 2021 van 16:00 tot 16:30
			
Wat?

Inschrijven?
Info?

Voorleesmoment voor peuters (2,5j t.e.m. 3j) en voor kleuters (4j t.e.m. 6j)
Een kamishibai verhaal over jonge dieren.
Gratis deelname. Vooraf inschrijven via de bib is verplicht.
Het aantal deelnemers is beperkt.
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01

WELZIJN
Gezinszorg levert hulp op
maat aan huis
Iedereen die zich voor korte of lange tijd niet meer
alleen kan beredderen, kan een beroep doen op de
gezinszorg van het OCMW. Bij ziekte, zwangerschap,
vermoeidheid, depressie, het ouder worden, dementie,
overbelasting, handicap, ... kunnen onze verzorgenden
helpen bij het huishouden en bij de verzorging.
De prijs voor de hulp is afhankelijk van je inkomen,
maar bedraagt gemiddeld €7 /uur.
Voor meer informatie kan je terecht op het nummer
011 88 04 46 of via thuisdiensten@gingelom.be.
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WELZIJN
Luierbank zoekt luiers
Heb jij overschotjes van luiers? Breng ze dan binnen bij 1 van volgende inzamelpunten:
• Kinderdagverblijf Minimax, Steenweg 107 in Gingelom.
• Gemeentehuis Gingelom, Sint-Pieterstraat 1 in Gingelom.
De ingezamelde luiers worden gesorteerd en in pakketjes ter beschikking gesteld aan gezinnen met een beperkt inkomen.

Corona noodfonds
Het OCMW heeft een sociaal noodfonds opgericht voor slachtoffers van de coronacrisis. Is jouw gezin financieel getroffen? Zag jij je inkomen verminderen? Heb jij onvoorziene kosten? Zit je met een vraag of voel je je eenzaam? Maak jij je zorgen om een
gezins- of familielid, buur of kennis? Vertel ons je verhaal. Wij zijn er om je te helpen!
Het sociaal noodfonds voor de coronacrisis is bereikbaar:
Via telefoon: 011 88 04 71
Via e-mail:
noodfonds@gingelom.be

BURGERZAKEN
Kijk de administratieve geldigheid van je rijbewijs na!
Op 07/07/2010 werd in België het vernieuwde elektronische Europese rijbewijs ingevoerd in ‘bankkaartmodel’. Zo’n rijbewijs is maar maximaal 10 jaar geldig, net zoals de elektronische identiteitskaart. Na 10 jaar
dien je een nieuw exemplaar aan te vragen in het gemeentehuis.
In tegenstelling tot bij de elektronische identiteitskaarten word je als burger momenteel niet verwittigd wanneer de geldigheid van het rijbewijs bijna verstreken is. Je ontvangt dus geen brief als je rijbewijs vervalt. Je moet zelf de einddatum
van het rijbewijs in de gaten houden en tijdig de hernieuwing van je rijbewijs aanvragen.
Maak hiervoor een afspraak met de dienst Rijbewijzen van de gemeente
Gingelom via het nummer 011 88 04 75. Een nieuw rijbewijs kost €25.
De loketmedewerker maakt ook meteen een 2de afspraak met jou, zodat
je weet wanneer je het nieuwe rijbewijs mag komen afhalen. De gemiddelde wachttijd bedraagt ongeveer 4 werkdagen.
Wat met het papieren rijbewijs?
Het vroegere ‘papieren’ rijbewijs was in principe levenslang geldig en
moet niet verplicht omgewisseld worden voor een bankkaartmodel. Dit
uiteraard op voorwaarde dat het document in goede staat is, alle tekst
leesbaar is en de foto op het rijbewijs overeenkomt met het huidige uitzicht van de houder.
Hierin komt verandering. Want uiterlijk tegen 2033 moeten in alle lidstaten van de Europese Unie de oude modellen van
rijbewijzen vervangen worden door een rijbewijs type bankkaartmodel. Alle papieren rijbewijzen zullen dus tegen dan
omgezet moeten worden.
Heb je je rijbewijs niet bij als er politiecontrole is, dan moet je het bewijsstuk zo snel mogelijk kunnen voorleggen op
het politiekantoor. Doe je dit niet of rij je rond met een vervallen rijbewijs, dan wordt een proces-verbaal opgemaakt en
beslist de rechtbank over een eventuele boete.
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MILIEU

											
		

De nieuwe blauwe zak is er
Vanaf 01/04/2021 kan er veel meer plastic in de pmd-zak.
De blauwe pmd-zak voor plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons bestaat
ondertussen al meer dan 20 jaar. Door goed te sorteren kunnen we gebruikte verpakkingen opnieuw inzetten als grondstof. Zo besparen we energie en stoten we minder CO2 uit.
Dankzij nieuwe technologische evoluties kunnen we steeds meer verpakkingen recycleren. Daarom introduceert Fost Plus samen met Limburg.net vanaf 01/04/2021 de nieuwe blauwe zak in
Limburg en Diest. Daarin mogen naast de klassieke pmd-verpakkingen ook alle plastic verpakkingen. Erg handig, want zo wordt er meer afval bij jou aan huis opgehaald.

Wat mag er in de nieuwe blauwe zak?
Plastic verpakking
• Flessen.
• Flacons.
• Nieuw: schaaltjes, vlootjes en bakjes.
• Nieuw: potjes en tubes.
• Nieuw: folies en zakken.

Metalen verpakkingen
• Drank- en conservenblikken.
• Spuitbussen voor voedingsmiddelen of cosmetica.
• Blikjes en schaaltjes.
• Deksels.
• Doppen en kroonkurken.
Drankkartons

Wat mag er niet in de nieuwe blauwe zak?
•
		
		
		
		
•
•
		
•
•

Verpakkingen bestaande uit een mix van materialen
(bijv. een laag plastic folie en een laag aluminiumfolie)
die niet van elkaar gescheiden kunnen worden, zoals
zakjes van sommige dranken, fruitmoes of natte dierenvoeding.
Verpakkingen met een kindveilige sluiting.
Verpakkingen met minstens 1 van de pictogrammen
op de afbeelding hiernaast.
Verpakkingen met een grotere inhoud dan 8 liter.
Piepschuim.

Regels voor een goede recyclage
• Schraap of giet flessen of andere verpakkingen goed
		 leeg.
• Duw plastic flessen plat, zet de dop erop.
• Verwijder de plastic folie van schaaltjes en gooi ze
		 los van elkaar in de zak.
• Steek verpakkingen niet in elkaar.
• Stop verpakkingen niet samen in een aparte dichtgeknoopte zak.
• Maak niets vast aan de buitenkant.
Wanneer zet ik de nieuwe blauwe zak buiten?
Vanaf 01/04 bied je de nieuwe blauwe zak aan op de dag waarop voorheen de pmd-zak werd opgehaald.
In de afvalkalender 2021 vind je de ophaaldata voor jouw adres terug.
Deze vind je ook terug op www.limburg.net/afvalkalender.
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MILIEU
Wat met zachte plastics op het sorteerpark?
Plastic verpakkingsafval, zoals een yoghurtpotje of folie, hoort vanaf april in de blauwe pmd-zak. Handig, want zo hoef je
zachte plastics niet langer apart te sorteren en naar het sorteerpark te brengen. Daarom staat er in het park vanaf
01/04/2021 geen container voor zachte plastics meer.
Ben je de blauwe zak eens vergeten buiten te zetten tijdens de 14-daagse ophaling? Geen probleem, je kan de pmd-zak
naar het park brengen. Verpakkingsplastics die niet in een blauwe zak zitten, worden niet aanvaard.
Of geef de vergeten blauwe zak gewoon mee met de volgende ophaling aan huis.
Heb je oude plastic tuinmeubelen, een plastic emmer of een overschot van een buis? Voor harde niet-verpakkingsplastics
verandert er niets: je kan hiermee terecht in de container voor harde plastics in het sorteerpark.
Hoeveel kost zo’n nieuwe blauwe zak?
De prijs blijft hetzelfde: een rol pmd-zakken met 20 zakken kost €3. Dit is €0,15 /zak.
Wat als ik ‘oude’ pmd-zakken over heb?
Heb je nog een rol ‘oude’ pmd-zakken? Je kan deze gebruiken tot en met 31/12/2021.

Gratis verkrijgbaar: de huisdierensticker en antireclamesticker
Huisdierensticker
Op de huisdierensticker kan je vermelden welke en hoeveel huisdieren je hebt. Dan weten de
hulpdiensten in noodsituaties dat er huisdieren aanwezig zijn in de woning. Zo hoopt men het
aantal huisdieren dat bv. in een woningbrand blijft drastisch te verminderen.
• Vermeld op de sticker welke huisdieren je hebt.
• Duid dit aan met een watervaste stift op de voorkant van de sticker.
• Hang de sticker aan een raam aan de straatkant.
Antireclamesticker
Ongeadresseerd drukwerk belandt vaak ongelezen in de papiermand. Wil je de papierberg mee
verkleinen? Kleef dan een antireclamesticker op je brievenbus. Daarmee kan je ook aangeven of je
nog gratis huis-aan-huis-bladen (gratis pers) wenst of niet.
Je kan deze 2 gratis stickers aanvragen via 011 88 10 31 of via milieu@gingelom.be.
Momenteel werken we enkel op afspraak op het gemeentehuis omwille van de coronamaatregelen, maar we bezorgen de stickers met plezier via de post.

Meldpunt everzwijnen
Everzwijnen zijn sterk in opmars in Limburg. Everzwijnen kunnen aangereden worden in het verkeer, schade aanbrengen aan landbouwgewassen en weilanden, maar ze durven ook tuinen om te woelen, op zoek naar lekkers.
Wij doen een oproep aan alle inwoners om waarnemingen van en schade door everzwijnen te melden bij het meldpunt.
Dit kan telefonisch op 02 553 12 69 of via e-mail: everzwijn@vlaanderen.be.
Vermeld zeker het aantal waargenomen everzwijnen, het tijdstip en de plaats van waarneming met eventueel foto’s.
Meldingen van schade geven niet automatisch recht op een schadevergoeding. Via
de website van het Agentschap Natuur en Bos kan je deze formulieren via het
e-loket invullen.
Surf hiervoor naar https://www.natuurenbos.be/formulieren#overlast.
De melding wordt doorgestuurd naar de verantwoordelijke van de Wildbeheereenheid zodat controle ter plaatse mogelijk is en de nodige maatregelen getroffen
kunnen worden.
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BIBLIOTHEEK
Leestip

“Ik ben er niet” Lize Spit

Over de inhoud van deze tweede roman van Lize Spit vertellen, zonder het leesplezier van toekomstige lezers in gevaar
te brengen, is niet gemakkelijk.
Het leven van de hoofdpersonages kabbelt een hele tijd rustig voort zonder grote ingrijpende gebeurtenissen. Simon
en Leo, twee jonge mensen die elkaar op de filmschool leren kennen, voelen zich intens met elkaar verbonden omdat
ze een moeilijke jeugd en een overleden moeder delen in hun verhaal. Ze beginnen een relatie en gaan samenwonen.
Leo beschrijft haar leven en dat van Simon, hoe ze samen midden in de grote buitenwereld een kleine, intieme wereld
creëren in hun woonst.
Hun leven verloopt zonder grote emoties. Ze gaan beiden werken, Leo in een kledingwinkel en Simon als grafisch
vormgever. Ze hebben weinig vrienden. Maar er is Lotte, de collega van Leo, die later een relatie krijgt met Coen, de
collega van Simon.
Voor Leo krijgt die vriendschap een extra dimensie omdat ze voortdurend haar leven spiegelt
aan dat van haar vriendin. Het is haar manier om zich ervan te vergewissen dat ze goed bezig
zijn, dat haar relatie met Simon goed loopt.
Als Simon op een dag totaal onverwacht met een nieuwe tattoo thuiskomst, zorgt dat voor
de eerste barsten in de beschermende cocon van hun relatie. Plots verliest Leo de controle
over haar zorgvuldig opgebouwde wereld met Simon. Ze zijn er nog, maar ze zijn niet meer
samen. Leo wil Simon begrijpen en ze wil hem beschermen. En toch wil ze hem een harde halt
toeroepen omdat ze ziet hoe destructief hij in het leven staat.
Simon is haar Simon niet meer. Wie is die vreemde man die bij haar woont? En is ze nog veilig?

Nieuw in de bib
De moord op Arno Linter
Toni Coppers

The queen’s gambit
Walter Tewis

Commissaris Liese Meerhout twijfelt
of de moord op Arno Linter iets te
maken heeft met het labiel, agressief karakter van het slachtoffer. En
dan wordt er nog een jong koppeltje
vermoord in het park en heeft de
dader een boodschap achtergelaten.
De moordenaar schept er blijkbaar
plezier in om commissaris Meerhout
persoonlijk uit te dagen met raadselachtige aanwijzingen.

Beth Harmon ontdekt al op jonge
leeftijd dat zij een wonderbaarlijk schaaktalent heeft. Terwijl zij
naar de top van de Amerikaanse
schaakranglijst stijgt, weet ze een
nieuw leven op te bouwen. Maar
haar drang tot zelfvernietiging kan
ze nooit helemaal overwinnen.

Het grote Singer naaiboek
Deze naaibijbel is een aanrader voor elke naai(st)er: alle
naaitechnieken worden uitvoerig
uitgelegd en er worden ook 65
eigentijdse werkstukken voorgesteld.
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De vondelingen
Diane De Keyzer
Vondelingen zijn van altijd en
van overal. De auteur wil een
naam en een verhaal geven aan
deze duizenden ongewenste en
naamloze kinderen. Zij kijkt niet
alleen terug naar wat is geweest, maar heeft ook aandacht
voor vondelingen van onze
tijden.

TERUGBLIK
Tijdens de krokusvakantie konden de
kinderen sporten, spelen en knutselen
naar hartenlust!
Kinderen van het lager onderwijs konden hun grenzen verkennen in het
sportkamp met als thema “Avonturencircuits”.
Kleuters maakten elke dag kennis met
een nieuw thema. Maak hier kennis
met de bouwvakkers, archeologen,
kunstenaars en sporters en spé!

GEBOORTEN

OVERLIJDENS

02/03 Oliver Meeus (Niel)
18/03 Juliette Delloye (Gingelom)

28/02
06/03
12/03
15/03
16/03
22/03
23/03

Victor Jacquemin (Montenaken)
Arthur Vreven (Niel)
Fernande Medart (Gingelom)
Hugo Lismont (Gingelom)
Brigitte Graindor (Buvingen)
Jan Ghijsens (Gingelom)
Paula Baugniet (Montenaken)

WACHTDIENSTEN
GENEESHEREN

Tel. 089 59 00 59

APOTHEKERS

Tel. 078 05 17 33 (tussen 22:00 en 9:00 –
zonaal tarief) of www.apotheeklimburg.be

TANDARTSEN

Tel. 0903 39969 (€ 1,50 /min) (op zaterdag,
zondag, feest- en brugdagen van 9:00 tot
18:00) of www.tandarts.be
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GEMEENTEINFO
INFO
In alle gebouwen die eigendom zijn van de gemeente is het verplicht 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: 8:00 – 12:00
Maandagavond: 17:00 – 19:00
Woensdag en vrijdag: 13:00 – 15:00

Opgelet: Maak een afspraak om langs te komen in het gemeentehuis!
Dat kan via www.gingelom.be/afspraken of via 011 88 10 31.
Opgelet: Het gemeentehuis is gesloten op 05/04 (Paasmaandag), 13/05
en 14/05 (O.L.H. Hemelvaart).

Openingsuren juridische dienst
Elke maandag op afspraak.
Kinderdagverblijf Minimax
Steenweg 107, tel. 011 83 17 00

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 02/04 tot 14/10: dinsdag, donderdag, vrijdag en zaterdag:
9:00 – 12:00 en 12:30 – 16:00 en woensdag: 9:00 – 12:00 en
12:30 – 19:00.
Hakselen van groenafval (snoeihout, takken, schors): enkel op
woensdagnamiddag en op zaterdag.
Opgelet! Het sorteerpark is gesloten op 04/04 en 05/04
(Paaszondag en -maandag), op 01/05 (Feest van de Arbeid) en
op 13/05 en 14/05 (O.L.H. Hemelvaart).
Opgelet! Laatste aanvoer van hakselhout een half uur vóór
sluitingstijd.
Opgelet! Enkel VERS groenafval mag aangevoerd worden.

OPENBARE BIBLIOTHEEK CLIM

Contactgegevens
Surlet de Chokierstraat 4, tel. 011 83 27 01,
bibliotheek@gingelom.be, gingelom.bibliotheek.be
Openingsuren
Woensdag en vrijdag: 13:00 – 17:00
Dinsdag en donderdag: 18:00 – 20:00
Zaterdag: 14:00 – 16:00
Zondag: 10:00 – 12:00
Opgelet: De bibliotheek is gesloten op 04/04 en 05/04 (Paaszondag
en -maandag), 01/05 (Feest van de Arbeid) en op 13/05 en 14/05
(O.L.H. Hemelvaart).
Inleverbus (langs straatzijde van de bibliotheek, ter hoogte van
de uitleenbalie): om uitgeleende materialen buiten de openingsuren
in te leveren.
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 inkomdeur van de bib.
Raadpleeg hiervoor de catalogus: https://gingelom.bibliotheek.be.

WIJK-WERKEN

Zitdag
Elke donderdag: 9:00 – 12:00 in het gemeentehuis, maar enkel
op afspraak via emanuel.middelbos@vdab.be of 0470 96 50 54.

LAND VAN LOON

Zitdag
Elke 1ste donderdag van de maand, 9:00 – 11:00 in het gemeentehuis
op afspraak.
Een afspraak maak je door te bellen naar Land van Loon op het
nummer 011 89 21 98.

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: 16:00 – 23:00
Woensdag: 14:00 – 23:00
Weekend en schoolvakanties: 9:00 – 23:00

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.

Huisvuilzakken – Dinsdag 13/04, 27/04 en 11/05.
GFT – Dinsdag 06/04, 20/04 en 04/05.
PMD – Dinsdag 13/04, 27/04 en 11/05.
Ophaling bij minder mobiele inwoners –
Maandag 26/04 en 31/05.
Papier en karton – Dinsdag 27/04 en 25/05.
Grofvuil enkel op aanvraag via 0800 90 720 of www.limburg.net.

LOKALE POLITIE

DEFECTEN AAN OPENBARE VERLICHTING

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: 9:00 – 12:00 en na afspraak.
Op dinsdag en donderdag enkel op afspraak!

HUISVUILOPHALING

Steeds melden via het meldpunt, gratis tel. 0800 99573,
meldpunt@gingelom.be

STEBO

Zitdag
Het woonenergieloket gaat door op iedere 1ste en 3de woensdag van
de maand, 10:00 – 12:00 in het gemeentehuis. De eerstkomende
datums zijn 07/04, 21/04 en 05/05.
Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we enkel op
afspraak.
Maak een afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom.

