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Senioren in Gingelom

VOORWOORD
Grootouders voor het klimaat.
Nu de coronapandemie bijna ten einde is, is de tijd rijp om enkele
lessen te trekken.
Het zijn voornamelijk onze ouderen die het grote slachtoffer zijn
geweest. 90% van de overlijdens waren 65-plussers. En in de
woonzorgcentra zijn 1.500 van de 70.000 bewoners overleden
ten gevolge van de coronapandemie.
Daarenboven zagen we een ernstige onderﬁnanciering in de
ouderenzorg, die voor enkele schrijnende situaties heeft gezorgd,
zoals een gebrek aan beschermend materiaal.
Uiteraard is het makkelijk om na de feiten commentaar te geven.
Maar een vingerwijzing is zeker niet de bedoeling. Wel is het belangrijk om te leren uit hetgeen gebeurd is om dit in de toekomst
beter te doen.
Wat ik vooral onthoud, is dat beleidsverantwoordelijken, virologen,
verzorgend personeel en de meeste inwoners hun uiterste best
hebben gedaan om samen te werken naar een oplossing. Onze
burgemeester is hier ook een voorbeeld van. Hij wou met volle
overtuiging meebouwen aan een goed draaiend vaccinatiecentrum
in Sint-Truiden, zonder enig eigenbelang.
Ik dank iedereen die zich, met grote en kleine daden, heeft ingezet
voor onze samenleving.
In het verlengde daarvan wil ik graag even Paula Sémer onder de
aandacht brengen. Zij was een boegbeeld, een grande dame, een
icoon en pionier op radio en tv. Zij was een feministe nog voor het
woord bestond en zette zich in voor het klimaat.
Vorig jaar werd zij nog ambassadeur van “Grootouders voor het
klimaat”. Zij deed dit “uit bewondering voor de inzet van de jongeren die opkomen voor de toekomst van onze planeet”. Zij besefte
dat het redden van de aarde en onze samenleving alleen mogelijk
is als we samen, jong en oud, aan dezelfde koord trekken.
Zij overleed op 01/06 na euthanasie, maar haar idee houdt niet
op te bestaan.
Wij ouderen hebben hard gewerkt en daar dan ook de vruchten
van geplukt. We hebben onze welvaart zien toenemen en onze
leefomstandigheden erop zien vooruit gaan.
Nu is het aan ons om iets terug te geven aan onze jongeren, die
ook voor ons zorgen door hun bijdrage aan ons pensioen. En ook
zij verdienen een leefbare wereld en een gezond klimaat.
Het is daarom belangrijk dat we begrip opbrengen voor bepaalde
beslissingen die ons klimaat ten goede komen, ook al kost het
ons dan wel wat inspanning. Zo kunnen we bepaalde gewoonten
veranderen, zoals parkeren buiten de stad om met een bus het
centrum in te rijden.
Want alleen samen kunnen we bouwen aan een betere wereld.
Ten slotte ben ik blij om te melden dat de activiteiten van het Park
van de Vriendschap vol enthousiasme zijn heropgestart en dat we
ook terug kunnen uitkijken naar ons volgend seniorenfeest dat zal
doorgaan op zaterdag 20/11/2021. Bart Kaëll en Christophe Elen
zijn alvast van de partij en ook enkele artiesten van eigen bodem
zullen er een geweldig feest van maken.
De zomer is in het land. Het einde van de tunnel is hopelijk in
zicht. En ons hart herleeft.
Rita Thierie, schepen bevoegd voor het seniorenbeleid.

SCHEPENCOLLEGE
burgemeester PATRICK LISMONT (Vooruit - 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 (Vooruit - 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 (Vooruit - 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 (Vooruit - 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 (Vooruit - 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
30 juni 2021
De gemeenteraad keurde het jaarverslag en de jaarrekening 2020 van de Interlokale Vereniging Plaatselijke Groep
Haspengouw goed.
Vervolgens werd er kennis genomen van de agenda van
de algemene vergadering van de Gemeentelijke Holding
NV.
Ook nam de gemeente- en OCMW-raad kennis van het
jaarverslag van 2020 inzake informatieveiligheid.
De gemeenteraadsleden stemden in met het gewijzigde
meerjarenplan 2020-2025 en de budgetwijziging 2021
van de kerkfabriek van Sint Martinus Montenaken.
De gemeenteraad keurde de deelname aan de aankoopcentrale Vlaams Energiebedrijf voor de levering van gas en
groene elektriciteit goed.

Inhoud juli 2021
Welzijn - 2
• Gingelom zorgt voor zijn senioren
• Gingelom bekommert zich ook om kinderen
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• E-boeken, handig om mee te nemen op vakantie
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• Woningkwaliteit

Daarnaast ging de gemeenteraad akkoord met de wijziging van de uren van de schoolstraat in het Schoolbaantje
te Jeuk.

Bibliotheek - 10

De raad keurde verder het bestek en de raming, inclusief
de lastvoorwaarden, goed voor de opdrachten “Onderhoudswerken gemeentewegen in beton dienstjaar 2021”,
“Riolerings- en wegenwerken Heiseltstraat en Jean-Louis
Vrankenstraat” en “Riolerings- en wegenwerken Kaneelstraat, Kruisstraat en Bosstraat”.

Terugblik - 11
Burgerzaken - 13
Communicatie - 13

• Leestip “Al het blauw”
• Nieuw in de bib

• Oproep inschrijven nieuwsbrief

Er werd toestemming gegeven om de erkende jeugd-,
sport- en cultuurverenigingen voor het werkjaar 2021
dezelfde subsidie te verlenen als voor het werkjaar 2019.

Gemeente-info

De gemeenteraadsleden gingen akkoord met de aangepaste statuten van de projectvereniging Erfgoed Haspengouw.

Sommige gebruikte foto’s in deze editie
dateren van vóór de corona-uitbraak !

De gemeenteraad bekrachtigde het besluit van het
schepencollege van 25/05/2021 betreffende de toekenning van subsidies aan lokale besturen voor contact- en
bronopsporing.
De gemeenteraad nam kennis van het voorstel van Leef
om snelheidsremmers door middel van bloembakken op
de kruising van de Hekberg en de Gemeentestraat in Niel
aan te leggen. De problematiek zal eerst verder onderzocht worden.
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WELZIJN
Gingelom zorgt voor zijn senioren
Het welzijn van de Gingelomse senioren staat hoog op de prioriteitenlijst van het gemeentebestuur. Een
waaier aan diensten en voorzieningen ondersteunt de Gingelomse senioren waar nodig, zet hen aan om zo
lang als mogelijk actief te blijven en waardig in hun eigen omgeving te kunnen wonen.
Het seniorenbeleid bestaat uit twee pijlers:
1. Een uitgebreide aanbod aan thuisdiensten.
2. De werking van het lokaal dienstencentrum ‘Het Park van de Vriendschap’.

Thuisdiensten leggen senioren in de watten
Via de dienst welzijn van de gemeente kunnen senioren een beroep doen op 4
vormen van thuisdiensten:
1. Gezinszorg
Iedereen die zich voor korte of lange tijd niet meer alleen kan behelpen, kan
een beroep doen op de dienst gezinszorg. Onze verzorgenden helpen in het
huishouden en bij de verzorging in geval van ziekte, zwangerschap, vermoeidheid,
depressie, het ouder worden, dementie, overbelasting, handicap, enz.
De hulp varieert van 2 tot 40 uur /week. Het tarief is afhankelijk van het gezinsinkomen en bedraagt gemiddeld € 6,50 /uur.
2. Klusjesdienst
De klusjesdienst is er voor mensen die niet de ﬁnanciële middelen hebben om
een vakman in te schakelen voor kleine klusjes in en om de eigen woning. Ook
kleine herstellingen aan graven kunnen aangevraagd worden.
Heb jij recht op een verhoogde tegemoetkoming of is je gezinsinkomen lager
dan € 2.000 netto /maand, dan kan je een beroep doen op de klusjesdienst.
De prijs voor het uitvoeren van de werken bedraagt:
• €12 /uur voor mensen die recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming.
• €15 /uur voor mensen die geen recht hebben op een verhoogde tegemoetkoming, maar een gezinsinkomen hebben van minder dan € 2.000 netto /maand.
3. Warme maaltijden aan huis
Senioren die verkiezen om een warme maaltijd aan huis te laten leveren, zijn bij ons aan het juiste adres.
Dieetmaaltijden, suiker- & zoutarme maaltijden, maag- en darmsparende maaltijden en lactosevrije maaltijden zijn dagelijks
verkrijgbaar.
De prijs van een maaltijd is afhankelijk van het inkomen, maar bedraagt gemiddeld € 8.
Als er 2 maaltijden binnen een gezin worden afgenomen, wordt er een korting gegeven op de 2de maaltijd.
4. Minder Mobielen Centrale
Wie deur-tot-deur vervoer nodig heeft kan een beroep doen op de Minder Mobielen Centrale.
Boodschappen doen, vrienden of familie bezoeken, naar de kapper gaan, de dokter raadplegen, naar het ziekenhuis gaan,...
wij staan ter beschikking!
Het busje van de Minder Mobielen Centrale is speciaal aangepast om mensen in een rolstoel te vervoeren. De gebruikers
betalen € 5 lidgeld /jaar en € 0,40 /gereden kilometer.
Meer informatie
Voor meer informatie over de thuisdiensten kan je terecht bij Annick Gillard via 011 88 04 47 of via thuisdiensten@
gingelom.be.
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WELZIJN
‘Het Park van de Vriendschap’: daar waar senioren zich thuis voelen
Het lokaal dienstencentrum ‘Het Park van de Vriendschap’ is voor veel senioren een warme plaats waar ze leeftijdsgenoten
ontmoeten en waar ontspanning en vriendschap centraal staan. Het aanbod zorgt ervoor dat senioren actief blijven, sociale
contacten onderhouden en zich goed in hun vel voelen.
Na de gedwongen sluiting omwille van het coronavirus heropende het ‘Park van de Vriendschap’ midden juni zijn deuren. Dit
gebeurt uiteraard rekening houdend met de geldende coronamaatregelen. De volgende activiteiten worden georganiseerd:
• Maandag:
 Ontmoetingsmoment kansarmen: om de 2 weken 11:00 - 14:00.
 Bridge: 14:00 - 17:00.
 Kooklessen, afzonderlijk voor mannen en vrouwen: 19:00 - 22:00.
• Dinsdag:
 Fietsen: 13:00 - 17:00.
 Kienen: 14:00 - 17:00.
 Kaarten: 14:00 - 17:00.
• Woensdag: NIEUW
 Wandelclub: 14:00 - 17:00.
• Donderdag:
 Buurtrestaurant: 11:30 - 14:00.
Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

9:00 - 19:30
9:00 - 17:30
9:00 - 12:00
9:00 - 15:00
8:00 - 12:00

NIEUW: wandelclub!
Het ‘Park van de Vriendschap’ gaat van start met een wandelclub.
Iedere woensdagnamiddag kunnen wandelliefhebbers er terecht voor een begeleide wandeling van maximum 5 km.
Deelname is gratis.
Voor alle informatie kan je terecht bij Rita Thierie op het nummer 0473 36 63 07.

Gingelom bekommert zich ook om kinderen
Tussenkomst in de schoolkosten
Het begin van een nieuw schooljaar betekent voor ouders met schoolgaande kinderen extra uitgaven. Steeds meer mensen hebben moeite om de schoolkosten te betalen, wat zich vertaalt in een stijgend aantal onbetaalde schoolfacturen.
Via de dienst welzijn kunnen kwetsbare gezinnen een septembertoelage aanvragen.
Op die manier investeert de gemeente in de ontwikkelingskansen van kansarme kinderen.
Hoeveel bedraagt de septembertoelage?
• € 25 voor een kleuter.
• € 50 voor een leerling in het basisonderwijs.
• € 100 voor een leerling in het secundair onderwijs.
• € 100 voor een student in het hoger onderwijs.
Wie komt in aanmerking?
• Iedereen die een inkomen heeft dat lager ligt dan het leefloon + 25 procent.
• Mensen die in budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling zijn.
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WELZIJN
Hoe de septembertoelage aanvragen?
De aanvraag moet gebeuren op de sociale dienst met volgende documenten:
• Identiteitskaart met bijbehorende pincode.
• Bewijsstukken van alle inkomsten.
• Bewijzen van eigendom van alle onroerende en roerende eigendommen.
• Bewijzen van huurlast.
Voor meer informatie en een afspraak kan je terecht op het gemeentehuis bij de
dienst welzijn op het nummer 011 88 04 71 of via socialedienst@gingelom.be.

Inloopmoment ‘Huis van het Kind’
Het ‘Huis van het Kind Haspengouw’ organiseert maandelijks een inloopmoment voor ouders en kinderen. Dit gaat
door in de gemeentelijke bibliotheek.
Het inloopmoment van het ‘Huis van het Kind’ vindt elke 2de woensdag van de maand
plaats van 9:00 tot 11:00. Een afspraak maken hoeft niet. Je kan gewoon langskomen.
Deze dienstverlening is volledig gratis.
De eerstvolgende inloopmomenten zijn gepland op woensdag 08/09/2021, 13/10/2021, 10/11/2021 en 08/12/2021.
Tijdens het inloopmoment is er steeds een verpleegkundige van Kind en Gezin en een vroedvrouw aanwezig. Je kan bij
hen terecht met vragen over zwangerschap, voeding bij baby’s en peuters, slaapproblemen bij jonge kinderen, zindelijkheid, algemene ontwikkeling,... Je baby kan er gewogen worden en de gehoortest kan ook afgenomen worden.
Daarnaast is ook de consulente van de Opvoedingswinkel aanwezig.
Word je soms gek van de driftbuien van je 4-jarige zoon of het GSM-gebruik van je pubers? Kom dan langs voor een
luisterend oor en ontvang tips voor de opvoeding van je kinderen. Samen met jou wordt er naar een aanpak gezocht die
bij je gezin past.

Groot feest voor alle kinderen!
Op woensdag 06/10/2021 organiseert de gemeente Gingelom het jaarlijks feest van
het Huis van het Kind Haspengouw.
Het belooft een onvergetelijke namiddag te worden voor alle kinderen, groot én klein,
van Gingelom en omstreken met tal van leuke workshops, activiteiten en animatie.
Noteer alvast met stip in je agenda:
Datum: Woensdag 6/10/2021.
Tijdstip: 14:00 - 17:00.
Plaats: Basisschool De Regent, Nielstraat 1, 3890 Gingelom.
Inkom: Gratis (inschrijven is niet nodig).
Info: 011 88 04 49 of via huisvanhetkind@gingelom.be.
Het Huis van het Kind Haspengouw is een samenwerkingsverband
tussen 7 Haspengouwse gemeenten en verschillende diensten en
organisaties. Deze samenwerking heeft als doel het bestaande
aanbod aan opvoedingsondersteuning beter af te stemmen op de
noden van de gezinnen. De 7 gemeenten (Borgloon, Gingelom,
Heers, Kortessem, Nieuwerkerken, Sint-Truiden, Wellen) hebben
elk een antennepunt waar ouders terechtkunnen met vragen over
opvoeden en elkaar kunnen ontmoeten.
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Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud

VRIJE

TIJD

Gemeentelijke Wisselbeker Gingelom 2021
Wanneer?
Wat?
Waar?

Woensdag 21/07/2021 vanaf 14:00
De Gingelomse voetbalclubs spelen om de Gemeentelijke Wisselbeker.
Terrein KDH Jeuk, Cicindriastraat.

Programma:
14:00 KDH Jeuk - RDK Gravelo B (KVE).
15:30 RDK Gravelo B (KVE) – RDK Gravelo A.
17:00 RDK Gravelo A - KDH Jeuk.
18:00 Prijsuitreiking onmiddellijk na de wedstrijd.

September: maand van de sportclubs
In september zetten alle sportclubs in Gingelom hun deuren open om iedereen te laten kennismaken met hun sport.
Midden augustus verschijnt een overzicht van het aanbod van al deze enthousiaste sportclubs.

Gingelomse Zaalvoetballiga 2021-2022 - Inschrijven vóór 23/07/2021
Neem met je vriendenclub deel aan de Gingelomse zaalvoetballiga en schrijf je in vóór 23/07/2021.
De wedstrijden worden in sporthal De Winning in Montenaken gespeeld op maandag- en woensdagavond.
Info: Vrije tijd - 011 88 04 92 - vrijetijd@gingelom.be of sporthal 011 88 37 14 - sporthal@gingelom.be

Recreatief petanquetornooi
Laat de boules maar rollen!
Het ‘Park van de Vriendschap’ organiseert op zondag 19/09/2021 zijn
jaarlijks recreatief petanquetornooi.
Waar?
Het ‘Park van de Vriendschap’, Mielenstraat 1 in Buvingen.
Prijs?
Gratis.
Ploegen?
Ploegen van 3 spelers.
Uur?
11:00 - 17:00.
Inschrijven? Rita Thierie - 0473 36 63 07 of parkvandevriendschap@gingelom.be
Het wordt voor iedereen een gezellige dag. Zelfs wie nog nooit petanque heeft gespeeld, kan zonder
problemen meespelen. Deelnemen is dan ook belangrijker dan winnen.Tussendoor kan je genieten van
een breed assortiment aan drank, snacks en versnaperingen. Bovendien wordt er onder alle deelnemers en toeschouwers een gratis tombola georganiseerd met een heel mooie hoofdprijs!

Activiteiten verenigingen
Vrijdag 03/09 - Vrienden van Haspengouw
Bezoek aan de rommelmarkt Saint Pholien, tegenover de kerk in brasserie Toussaints. Samenkomen om 9:00 op het
volgende adres: Boulevard de la Constitution, Liège 4020.
Vaste activiteiten (mits inschrijving): iedere donderdag vanaf 11:00 – Vrienden van Haspengouw
Natuur - en landbouw werkjes op de hoeve ( Snoeiwerk, brandhout zagen en klieven, plantwerk, herstel weidedraad,
klusjes, dierenverzorging zoals schapen scheren enz..).
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ACADEMIE HASPENHOUW
Klaar voor het Atelier of Podium?
					
Potloden scherp en goed gestemd?

			
Jij maakt vanaf 01/09/2021 je (r)entree op het podium of atelier.
			
In de Academie Haspengouw krijgt jouw creativiteit vrij spel. Kies uit ons uitgebreide lesaanbod muziek, theater, beeld en dans. Je kan starten vanaf 6 jaar en
meestal dicht bij huis!
Hiernaast vind je het aanbod in jouw gemeente. Maar er is ook meer! Via
www.ahpodium.be of www.ahbeeld.be vind je het volledige aanbod. Ook voor
volwassenen!
Heb je beslist hoe jij je (r)entree maakt? Schrijf je dan snel in via www.mijnacademie.be/ahbeeld of www.mijnacadmie.be/ahpodium.
Wacht niet te lang! Want de plaatsten zijn beperkt.
Op 04/09/2021 kan je in AHPodium de sfeer gaan opsnuiven en alles uitproberen.
Je bent welkom op onze DOEDAG in de GAZO site in Sint-Truiden.
Alle info via www.ahpodium.be/doedag2021.
In de beeldacademie kan je tijdens de eerste weken een gratis les meevolgen
en zo kijken of het jouw ding is. Zeker doen dus!

BIBLIOTHEEK
					
Leesactie “Bestemming
			
			
Wanneer? 01/07/2021 - 05/09/2021.

Academie Haspengouw Podium

Gazometerstraat 5, 3800 Sint-Truiden

Academie Haspengouw Podium

Gazometerstraat 5, 3800 Sint-Truiden

Bib”

Voor wie? Kinderen en jongeren tussen 3 jaar en 18 jaar.
Wat?
Haal je reispas met 6 originele bestemmingen in de bib.
Elke bestemming staat voor een genre. Lees 6 boeken, één voor elke
bestemming. Voor elk gelezen boek krijg je een stempel in de bib.
Heb je 6 stempels verzameld, bezorg ons dan je volle reispas vóór 05/09/2021.
Zowel onze organiserende partner “Iedereen Leest” als onze bib voorzien leuke prijzen.
Uit de ingezonden reispassen worden winnaars geloot.
Inschrijven? Gratis deelname.
Info?
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01.

Op zoektocht met Vlieg – Bibster spel “Zie jij wat ik zie”
Wanneer? 01/07/2021 - 31/08/2021, tijdens de openingsuren van de bib.
Voor wie? Kinderen van 6 tot en met 12 jaar.
Wat?
Ga je ook mee op zoektocht met vlieg? Kom dan het Bibster-spel
“Zie jij wat ik zie” in de bib spelen.
Dit kan op je eigen smartphone of tablet.
Elke deelnemer ontvangt een leuke beloning.
Duur:
Ongeveer 30 min.
Inschrijven? Gratis deelname.
Info?
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01.
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POLITIE
Resultaten ﬂitsactie mei
De verkeersveiligheid is één van de permanente aandachtspunten van onze politiezone.
Handhaving en controle zijn hiervoor basisinstrumenten. Zo wordt er dagelijks gecontroleerd op snelheid, alcohol en
drugsintoxicatie, niet verzekerde voertuigen, enz.
Hierbij geven we een overzicht van de snelheidscontroles van de maand mei op ons grondgebied.
Locatie
Gingelom
Gingelom
Gingelom
Gingelom
Gingelom

Steenweg
Landenstraat
Houtstraat
Borgwormsesteenweg
Oude katsei

Max snelheid
50 km/u
70 km/u
50 km/u
70 km/u
70 km/u BK

# vtgn
1727
678
162
356
87
3.010

# pv’s
236
128
1
22
13
100

%
14%
19%
1%
6%
15%
13%

Geef inbrekers geen kans
Ga je het huis uit, voor eventjes of voor langere tijd, dan geeft de politie volgende tips om inbraak te voorkomen.
• Sluit alle deuren, ramen (ook die van de kelder), koepels en dakvensters.
Vergeet ook je tuinhuis en de garage niet.
• Laat geen ladders, klein tuingereedschap enz. binnen handbereik liggen.
• Geef je huis een bewoonde indruk: vraag iemand om je brievenbus regelmatig leeg te maken, de rolluiken of gordijnen te openen/sluiten en een
auto op je oprit te parkeren. Maak eventueel gebruik van tijdschakelaars
op enkele lampen en de radio.
• Laat aantrekkelijke voorwerpen niet in het zicht liggen.
• Vraag de buren of ze je huis in het oog willen houden, zo kunnen ze verdachte situaties opmerken. Je kan ook afwezigheidstoezicht aanvragen via de lokale politie.
• Wees uiterst voorzichtig met wat je op sociale netwerksites schrijft over je afwezigheid.

Geluidsoverlast: een zaak van wederzijds begrip en respect
Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) dienen om de buurt zo aangenaam mogelijk te maken. In de zomerperiode
is er meer volk en dus meer leven op straat. Soms krijgen de gemeenten of de lokale politie Sint-Truiden - Gingelom Nieuwerkerken dan ook klachten over geluidsoverlast. Het GAS-reglement bevat hierrond een aantal bepalingen.
Hieronder vind je wat voorbeelden:
• Ieders nachtrust verdient respect. Maar ook overdag gelden er duidelijke regels. Rijdende
discotheken, de zogenaamde boomcars bijvoorbeeld, kunnen niet door de beugel.
• Het gebruik van werktuigen met elektrische- of ontplofﬁngsmotoren zoals grasmaaiers, is elke
dag van de week toegelaten, maar wel enkel overdag.
- Lente (21/03/2021 t/m 20/06/2021): 08:00 – 20:00.
- Zomer (21/06/2021 t/m 20/09/2021): 06:00 – 22:00.
• Roken in horecazaken is verboden. Hierdoor gaan rokers in de zomerperiode naar buiten
om hun sigaretje op te steken, maar dat kan burenoverlast veroorzaken.
De lokale politie Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken doet enerzijds een oproep aan de terrasbezoekers en
aan de rokers om het rustig te houden voor de buurtbewoners en anderzijds aan de buurtbewoners om verdraagzaam te zijn ten opzichte van de terrasbezoekers en de rokers.
• Nachtlawaai werd ook aan GAS-reglement toegevoegd onder de zogenaamde ‘gemengde inbreuken’. Voorheen
werden deze op het niveau van het parket (art. 561, 1° SWB) afgehandeld, maar om korter op de bal te spelen
werden deze inbreuken opgenomen in het GAS-reglement.
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POLITIE
Geluid wordt als niet-hinderlijk beschouwd en kan geen aanleiding geven tot een gerechtvaardigde klacht, wanneer het geluid:
1. Het gevolg is van werkzaamheden op het openbaar domein of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen.
2. Het gevolg is van vergunde werkzaamheden aan privé-eigendommen.
3. Het gevolg is van werkzaamheden of handelingen bij hoogdringendheid.
4. Het gevolg is van een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie of evenement.
5. Afkomstig is van spelende kinderen en/of jongeren.
6. Het gevolg is van veldwerkzaamheden in het kader van land- en tuinbouwactiviteiten.
Indien je bepaalde vormen van overlast wenst te melden, aarzel dan niet om contact op te nemen met de lokale politie
Sint-Truiden - Gingelom - Nieuwerkerken op het nummer 011 70 19 11 of 101.
Meer informatie: GAS-reglement geluidsoverlast (Deel 2 ‘Openbare Rust’ - 2.1 en Deel 7 ‘Gemengde inbreuken’ - 7.1 artikel 145) te vinden via www.gingelom.be/gas.

BIBLIOTHEEK
E-boeken, handig om mee te nemen op vakantie
Je kan als lid van de bib van Gingelom gratis e-boeken lenen op je eigen toestel via
het platform cloudLibrary. Je kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken en tot 2
e-boeken reserveren.
De e-boeken zijn beschikbaar op de tablet, smartphone, computer en de meest
courante e-readers zoals Kobo en Tolino. In de collectie vind je voornamelijk Nederlandstalige boeken en een beperkt aanbod Engelstalige werken.
Voor meer info: bibliotheek@gingelom.be of 01 83 27 01.

WONEN EN LEVEN
Probeeractie De Lijn 1ste jaar secundair
Het coronavirus begint - gelukkig - langzaamaan terrein te verliezen. De wereld gaat beetje bij beetje weer
open, en we mogen meer. De Lijn blijft er alles aan doen zodat iedereen gerust op stap kan met bussen en
trams. Op elk moment: niet alleen nu en tijdens de grote vakantie, maar ook daarna. Leerlingen die overstappen naar het secundair onderwijs kunnen bovendien ook dit jaar een gratis abonnement krijgen voor de
maand september.
Ook in onze gemeente ontvangen ouders met kinderen geboren in 2009 deze maand een brief met informatie over
hoe ze dit gratis probeerabonnement kunnen aanvragen. Registreren ze zich vóór 17/08 met het rijksregisternummer
van hun kind op www.delijn.be/probeeractie, dan ontvangen ze het probeerabonnement per post in augustus.
Voor kinderen die niet geboren zijn in 2009, maar ook starten in het eerste secundair, kan de aanvraag via een ander
aanvraagformulier op www.delijn.be/probeeractie.
Met de probeeractie laat De Lijn hen kennismaken met het openbaar vervoer en de voordelen van een Buzzy Pazz, het
jongerenabonnement. Een verplaatsing met bus of tram naar school is efﬁciënt, duurzaam en blijft veilig.
Reizigers vanaf 13 jaar dragen verplicht een mondmasker aan de haltes en in de voertuigen van De Lijn. De Lijn vraagt
om maximaal afstand te houden. De voertuigen worden extra gereinigd en ontsmet. Jongeren en hun ouders kunnen
dus met een gerust hart kiezen voor het openbaar vervoer.
Meer info? Ouders kunnen terecht op www.delijn.be/probeeractie of het nummer 070 220 200 (0,30 euro/min).
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WONEN EN LEVEN
Woningkwaliteit
Volgens de wet heeft iedereen recht op menswaardig wonen. Elke woning in Vlaanderen (eensgezinswoning,
appartement, studio, kamer,…) moet daarom voldoen aan een aantal minimumnormen op het vlak van
veiligheid, gezondheid en woningkwaliteit. Deze normen liggen vast in de Vlaamse Codex Wonen, die sinds
01/01/2021 werd vernieuwd.
Kwaliteitsnormen
Iedere woning moet o.a. voorzien zijn van een veilige elektrische installatie, een veilige gas- en verwarmingsinstallatie, minimale sanitaire voorzieningen, rookmelders, toevoer van drinkbaar water,… Daarnaast moet de woning ruim genoeg zijn,
zowel qua oppervlakte als plafondhoogte. Bovendien dient iedere woning voldoende geïsoleerd te zijn. Hiervoor wordt
er gekeken naar de aanwezigheid van dakisolatie en dubbelglas. De energiezuinigheid van de woning kan de verhuurder
aantonen met een energieprestatiecertiﬁcaat (EPC).
Een onveilige of ongezonde woning?
Woon je in een onveilige of ongezonde woning en reageert de verhuurder niet op jouw klachten? Of weigert de verhuurder de nodige werken uit te voeren om de woning veilig te maken, dan kan je dit melden bij de gemeente. Een
woningcontroleur zal aan de hand van een conformiteitsonderzoek de situatie van de woning nagaan. De gemeente zal
proberen te bemiddelen tussen de huurder en verhuurder en proberen om tot een snel herstel van de gebreken te
komen. Indien nodig worden verdere procedures opgestart.
Je kan de kwaliteitsproblemen melden via: Dienst ruimtelijke ordening, Veronique Loix, 011 88 04 80, veronique.loix@
gingelom.be.
Ongeschikt / Onbewoonbaar
Bij een conformiteitsonderzoek worden er aan de hand van een technisch verslag gebreken in categorieën toegekend.
Afhankelijk van de ernst en het aantal gebreken kan een woning ongeschikt of onbewoonbaar worden verklaard. Dit heeft
een aantal gevolgen voor de eigenaar en voor de huurder.
Van de verhuurder wordt verwacht dat hij de woning zo snel mogelijk in orde brengt. Na een nieuw woningonderzoek
kan de gemeente een conformiteitsattest aﬂeveren dat aantoont dat de woning geschikt en conform is.
Voor de huurder betekent een ongeschikt- of onbewoonbaarheid echter niet dat het huurcontract is ontbonden of dat
je automatisch recht hebt op een schadevergoeding. Je mag ook niet zomaar stoppen met het betalen van het huurgeld.
Bij onbewoonbaarheid kan de burgemeester beslissen dat je de woning moet verlaten.
Als de woning die je huurt ongeschikt en/of onbewoonbaar wordt verklaard, krijg je niet automatisch voorrang bij de
toewijzing van een sociale huurwoning. Verder kan je ook niet automatisch aanspraak maken op een huursubsidie.
Ben je een huurder in deze situatie en heb je vragen, neem dan contact op met Stebo (089 39 16 44) of onze juridische
dienst (011 88 04 89).
Renoveren en premies
Als eigenaar-verhuurder kan je bij een renovatie in aanmerking komen voor premies.
Wil je als eigenaar-verhuurder in aanmerking komen voor de Vlaamse renovatiepremie, dan moet je op de aanvraagdatum de woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor en beschikken over een huurcontract voor minstens 9 jaar.
Daarnaast kan je bij een energetische renovatie ook als verhuurder energiebesparende premies aanvragen bij netbeheerder Fluvius. Wordt deze woning dan ook nog verhuurd aan een kwetsbare huurder of ligt de huurprijs onder het
vastgelegd maximumbedrag, zijn er bijkomende premies te verkrijgen.
Huursubsidie
Als je woning overbewoond of onbewoonbaar is verklaard én je verhuist naar een goede en gezonde woning, kan je in
aanmerking komen voor een tegemoetkoming in de huurprijs (huursubsidie). Je moet dan wel voldoen aan de inkomensen eigendomsvoorwaarde.
Als je woning ongeschikt is verklaard, is het recht op de huursubsidie bijkomend afhankelijk van de vastgestelde gebreken.
Woonenergieloket Stebo
Voor bijkomende informatie over deze woonkwaliteitsnormen, de procedures, premies of de huursubsidie, kan je terecht
op het woonenergieloket in Gingelom (iedere 1ste en 3de woensdag van de maand van 10:00 tot 12:00 in het gemeentehuis). Stebo helpt je graag verder. Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we enkel op afspraak.
Je kan zelf een afspraak inplannen via: https://www.gingelom.be/afspraken.
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BIBLIOTHEEK
Leestip

Al het blauw - Peter Terrin

In deze roman neemt Simon op zijn negentiende een ingrijpende beslissing: van de ene dag op de andere breekt hij met
zijn schoolloopbaan en blijft hij thuis. Een echte reden wordt ons als lezer hiervoor niet gegeven. Wel merk je de onvrede
die steeds meer in het leven van de jonge student sluipt. Zijn leven is voorspelbaar en ietwat saai.
Als enige zoon ontsnapt hij niet aan de constante aandacht van zijn lieve, zorgende moeder die haar best doet om haar
zoon te omarmen, in goede en slechte dagen. Ze is er altijd voor hem en voor zijn vader, maar communiceren is niet de
grootste troef in het gezin.
Gelukkig heeft Simon een auto. Die brengt hem naar zijn andere wereld, die van vrienden, een stamcafé en vrijheid. De
stille Simon verzamelt vrienden rond zich die elk op hun eigen manier passen in zijn leven, maar bij elkaar passen ze niet.
Praten lijkt vaak om Simon heen te gebeuren, hij observeert.
Als Simon verliefd wordt op Carla, de cafébazin van zijn kroeg, verandert zijn leven plots helemaal. Carla is getrouwd met een vaak afwezige, maar soms zeer aanwezige camioneur. Bewust
bouwt ze haar relatie met haar man af voor ze toegeeft aan haar verlangen naar Simon. De
afwijzing maakt haar man onzeker en achterdochtig. Wat drijft Carla om dit te doen?
Zo komt er een nieuwe, spannende dimensie in het leven van Carla en Simon en ook in dat
van hun omgeving. Niets is nog eenvoudig.
De kracht van dit boek ligt in de geweldige observatie van mensen in hun grote en kleine
momenten. Het perspectief verandert vaak. We kruipen in het binnenste van Simon, van
Carla, van moeder, van de camioneur, van de steeds pruttelende vader… Terrin weet een
sterk en beklijvend verhaal neer te zetten zonder spectaculaire gebeurtenissen. De verteller
oordeelt nooit, hij ziet en hoort en toont het ons. Aan de lezer om er het zijne van te denken.
Een aanrader!

Nieuw in de bib
Ademloos
(Dirty little secrets, 1)
Anja Feliers
In deze nieuwe reeks spelen liefde en
verlangen een hoofdrol. Louise, een
gepassioneerde lifestylejournaliste, is
in haar liefdesleven op zoek naar het
ultieme genot. Als Taylor More, met
wie ze 10 jaar geleden een stromende
affaire had én plots uit haar leven
verdween, opnieuw contact met haar
zoekt, valt ze weer als een blok voor
hem.
Maximaliseer je leven met
minimalisme
Virginie Vandaele
In dit boek vind je een praktische
methode die schoon schip wil
maken met overtollige dingen en
onbewuste gewoontes. Bovendien
leert het boek je bewust in het
leven te staan en te kiezen voor wat
werkelijk ‘essentieel’ is.
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Ketokuur 2. Een nieuw
leven in 10 dagen
Pascale Naessens
Samen met 2 deskundigen gaat
Naessens dieper in op de vragen die mensen hebben bij het
volgen van een ketokuur.

Go Green: duurzame
trips in België, Nederland en Duitsland
(Time to momo)
Een selectie van 38 duurzame
trips voor een dagje uit of een
weekendje weg in 11 groene
steden in België, Nederland en
Duitsland, die tevens per trein
te bereiken zijn.
Het boek voor ontdekkingsreizigers in België
Met meer dan 200 leuke
activiteiten voor het hele gezin,
onderverdeeld in buitenactiviteiten, binnenpret en bijzondere
overnachtingen.

TERUGBLIK
1. Opﬂeuren speelplaatsen

1

1

Met de ﬁnanciële steun van de gemeente brachten de scholen eenvoudige spelelementen of voorzieningen
aan op de speelplaatsen, zodat de kinderen de nodige impulsen krijgen om
in de open lucht te spelen.

1

1

1

1
1
1

2. Baloise Belgium Tour 2021

2

Het eerste grote sportevenement van
2021 werd gesmaakt door jong en
oud. De renners mochten over het
hele parcours rekenen op de steun
van heel wat supporters.
Op naar de volgende editie!

4
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TERUGBLIK

2

2
1

2
1

1

2
2
2

MILIEU

2

Aangepaste dienstregeling sorteerpark bij extreme hitte
De voorbije zomers hebben we regelmatig te kampen gehad met extreme hitte. Om het personeel van het
sorteerpark te beschermen, zal de dienstregeling worden aangepast bij extreme hitte.
Het personeel op het sorteerpark oefent zijn of haar beroep uit in de buitenlucht. Dat brengt vele voordelen met zich
mee, maar soms ook nadelen. Omdat het gevaar bestaat dat de gezondheid van de werknemer in het gedrang komt
tijdens het werken onder extreme temperaturen, zal de dienstregeling worden aangepast om te voorkomen dat werknemers hierdoor schade ondervinden.
Wanneer het KMI overgaat naar code rood zullen we de aangepaste dienstregeling aankondigen. Dit betekent dat de
openingsuren van het sorteerpark verschuiven.
Volgende openingsuren zullen gelden op het sorteerpark wanneer code rood wordt afgekondigd:
• 7:00 - 12:00.
• 12:30 - 14:30.
Indien code rood van kracht is, worden de maatregelen op het moment zelf via de gemeentelijke
kanalen gecommuniceerd.
12 | G I N G E L O M VA N D A A G | J u l i 2 0 2 1

JUBILARISSEN

Vital Clause en Alda Schroyen
Briljanten huwelijk

Yvain Dewaele en Nicole Gieleghem
Diamanten huwelijk

François Vanaken en Yvette Degling
Gouden huwelijk

Louis Bovy en Diana Herten
Gouden huwelijk

Willy Poelmans en Francine Ghoos
Gouden huwelijk

Willy Reynaerts en Suzanne Dehasque
Gouden huwelijk

WACHTDIENSTEN

GEBOORTEN

GENEESHEREN Tel. 089 59 00 59

29/05
31/05
01/06
10/06
17/06

APOTHEKERS

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

Marilou Vanliefde (Jeuk)
Mats Masco (Mielen)
Loua Menten (Boekhout)
Oskar Deboes (Borlo)
Loua Bronckaers (Gingelom)

TANDARTSEN

Tel. 0903 39969 (€ 1,50 /min) (op zaterdag, zondag,
feest- en brugdagen van 9:00 tot 18:00)
of www.tandarts.be

HUWELIJKEN
25/06 Yves Damas & Corinne Jadot (Jeuk)

OVERLIJDENS
25/05
26/05
09/06
14/06
14/06
18/06

Nadia Vanmansart (Jeuk)
Denise Stiers (Buvingen)
Gilberte Orye (Gingelom)
Christine Mignolet (Buvingen)
José Vanmechelen (Jeuk)
Chantal Reynaerts (Buvingen)

COMMUNICATIE
Oproep inschrijven nieuwsbrief
De gemeente Gingelom werkt met een nieuwsbrief om haar bewoners op de hoogte te houden van de laatste nieuwsberichten. Ook dringende zaken worden gecommuniceerd via de nieuwsbrief.
Wil jij graag op de hoogte blijven van de laatste nieuwe berichten en updates van de gemeente? Vergeet je dan zeker
niet in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Dit kan je makkelijk doen onderaan de homepage op de website van de
gemeente Gingelom (www.gingelom.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 21/07 en 13/08.

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. Bij een hittegolf gelden andere openingsuren. (zie
eerder in dit infoblad)
Hakselen van groenafval (snoeihout, takken, schors): enkel op
woensdagnamiddag en op zaterdag.
Opgelet! Het sorteerpark is gesloten op 11/07, 21/07 en
13/08.
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 wanneer je door de drukte geen 1,5m afstand kan
houden.

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

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 bib is in juli en augustus elke vrijdagnamiddag gesloten
en is bijkomend gesloten op 21/7 en van 13/08 tot 15/8.
Inleverbus (langs straatzijde van de bibliotheek, ter hoogte van
de uitleenbalie): om uitgeleende materialen buiten de openingsuren
in te leveren.
Afhaaldienst 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

HUISVUILOPHALING

Huisvuilzakken – Dinsdag 20/07, 03/08, 17/08, 31/08 en 14/09.
GFT – Dinsdag 13/07, 27/07,10/08, 24/08 en 07/09.
PMD – Dinsdag 20/07, 03/08, 17/08, 31/08 en 14/09.
Ophaling bij minder mobiele inwoners
Maandag 26/07 en 30/08.
Papier en karton – Dinsdag 27/07 en 31/08.
Grofvuil 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 woensdag van
de maand, 10:00 – 12:00 in het gemeentehuis. De eerstkomende
datums zijn 04/08, 25/08 en 08/09.
Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we enkel op
afspraak.
Maak een afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom.

