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Gingelom online

VOORWOORD
Nog korter bij de burger, ook al wordt de ruimtelijke
afstand helaas groter.
Het “nieuwe normaal” zal willens nillens er één zijn van meer
ruimtelijke afstand en minder fysiek contact. Een stevige
handdruk, een warme knuffel, het zullen begroetingen worden
die beperkt blijven tot de familie of de vriendenkring. Ook het
spontane, toevallige bezoek zal niet kunnen zoals voorheen.
Vooraf een afspraak maken, thuis werken, mondmaskers bij de
hand hebben, dat worden de regels, niet langer de uitzonderingen. De deur van jouw gemeentehuis blijft open, maar liefst na
een seintje vooraf.
Ook met de versoepelingsmaatregelen, zullen onze contacten niet meer worden zoals voorheen. Want een virus onder
bedwang krijgen, dat lukt nog net. Maar corona uit de wereld
helpen, vergt een inspanning van jaren en een wereldwijde
aanpak. Gelukkig kunnen we vandaag videogesprekken voeren
met familie en vrienden en kunnen we online vergaderen. En
er is natuurlijk het wereldwijd web, het internet.
Vandaag kan de meerwaarde van dit digitaal informatiekanaal niet overschat worden. Tegenwoordig kan je miljoenen
websites raadplegen en een onbegrensde stroom aan informatie binnenhalen. In 1990 (amper dertig jaar geleden)
moest dit overweldigend communicatiekanaal nog worden
uitgevonden.
Ondertussen kan geen enkel bedrijf, die naam waardig, zonder.
En ook voor jullie, inwoners van onze gemeente, is deze informatiebron handig en praktisch. Als bestuur willen we maximaal op deze nieuwe mogelijkheden inzetten, want een korte
afstand met onze burgers is voor ons een topprioriteit.
Ik kan dus met enige fierheid onze nieuwe website aan je
voorstellen. Door te surfen naar www.gingelom.be zal je een
antwoord krijgen op vele vragen, maar kan je ook – en dat
is nieuw – een afspraak vastleggen. Onze medewerkers zien
je graag komen, maar je kan zelf kiezen wanneer dit voor
jou het beste past. Je surft naar onze website, je maakt een
afspraak en je komt langs.
En wie de dagelijkse verrichtingen van ons bestuur wil te
weten komen, kan, naast onze website, ook terecht op onze
facebook-pagina of kan zich inschrijven voor onze nieuwsbrief.
Het maandelijks overzicht kan je nog altijd lezen in ons
infoblad “Gingelom Vandaag”, dat je ook via onze website kan
raadplegen.
We hopen via een transparant communicatiebeleid te zorgen
voor openheid en vertrouwen.
We gaan ervan uit dat dit door onze inwoners gewaardeerd
wordt.
Je burgemeester,
Patrick Lismont.

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
27 april 2021
De centrummanager van het vaccinatiecentrum Sint-Truiden – Gingelom – Nieuwerkerken startte de vergadering
met een toelichting over de werking en de stand van zaken van het vaccinatiecentrum.
De gemeenteraadsleden keurden de agenda van de algemene vergaderingen, tevens jaarvergaderingen, van Fluvius Opdrachthoudende Vereniging, Fluvius Limburg en
van TMVS goed.
Vervolgens bevestigde de gemeenteraad haar eerder akkoord met de verkoop voor openbaar nut aan Fluvius
van twee achtergelegen percelen aan de Thewitstraat te
Borlo.
Daarna werden de straatnamen ‘Hoefsmidstraat’ en ‘Merinostraat’ toegekend aan respectievelijk de eerste en
tweede zijweg van de nieuwe verkaveling in het verlengde
van de Smisberg te Gingelom.
De gemeenteraadsleden keurden de bestekken en ramingen voor volgende opdrachten goed:
- Aankoop van een zoutstrooier achtergedragen voor
een tractor.
- Onderhoud van groene zones in diverse woonwijken te
Sint-Truiden, Gingelom en Nieuwerkerken, in opdracht
van de sociale huisvestingsmaatschappij Nieuw SintTruiden.
- Erosiebestrijdingsmaatregelen Gingelom: Houtstraat en
Nachtegael 2.
- Erosiebestrijdingswerken Gingelom: Kamerijck en Leeuwerstraat.
Hiervan werden ook telkens de lastvoorwaarden vastgesteld.
Ten slotte verleende de gemeenteraad zijn akkoord aan
de jaarrekening en het activiteitenverslag 2020 van de
projectvereniging wijk-werken Haspengouw goed.
De OCMW-raad keurde het reglement betreffende het
toekennen van een toelage ter bevordering van de uitbouw van een kwaliteitsvol aanbod aan kinderopvang in
Gingelom goed.
Het toegevoegde punt van Leef over het verkeersveilig maken van het kruispunt “Bergstraat - Oude Katsei”
is reeds ingepland bij de aanleg van het fietspad lang de
Oude Katsei en zal dan ook aangepakt worden.
Op verzoek van de N-VA besloot de gemeenteraad een
verzoek te doen om deel te mogen uitmaken van het Comité d’accompagnement, hetgeen een forum is inzake de
uitbreiding van de luchthaven van Liège Airport (Bierset).
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COMMUNICATIE
De nieuwe website is er!
Als gemeente vinden wij het belangrijk om onze inwoners goed verder te helpen. Gingelom staat dan ook
bekend om haar goede dienstverlening, vriendelijke ontvangst en behulpzaamheid.
Om onze dienstverlening ook digitaal te verbeteren, hebben wij de laatste maanden hard gewerkt aan een
nieuwe website.
Neem zeker een kijkje op www.gingelom.be!

Gebruiksvriendelijkheid centraal

Op onze nieuwe website staat gebruiksvriendelijkheid centraal. Door een frisse en handige lay-out, een goede zoekfunctie
en duidelijke menuknoppen, vind je alle informatie in een paar muisklikken.
Via de 5 hoofdmenu’s navigeer je eenvoudig doorheen de website. Op de homepage klik je via de snelknoppen meteen
door naar de meest bezochte pagina’s, zoals openingsuren, het meldformulier, ... Zo ben je slechts één klik verwijderd van
de info die je zoekt.
Vind je toch niet onmiddellijk je weg? Dan kan je met het vergrootglas heel gericht zoeken.

Mobiel surfen

Meer en meer mensen surfen tegenwoordig vanop hun smartphone of tablet, daarom werd gekozen voor een responsive website. De slimme lay-out past zich aan het scherm aan, zodat de website goed te bezoeken is vanop verschillende
toestellen, zowel vanop een laptop/PC als via een tablet, smartphone, …

www.gingelom.be
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COMMUNICATIE

Afspraak maken

Het afgelopen jaar hebben we noodgedwongen onze dienstverlening moeten omschakelen naar werken op afspraak. Maar
dat betekent niet dat de klantgerichtheid er bij inschiet. Wij helpen jullie nog steeds zo snel mogelijk verder, op het moment
dat het jullie past. Werken op afspraak betekent minder wachttijd aan het loket en geeft onze medewerkers de mogelijkheid
zich voor te bereiden op jullie vragen.
Een afspraak maken kan heel eenvoudig via onze website. De link daarvoor vind je onmiddellijk op de homepage of op de
pagina van de diensten.
Weet je niet goed of voor jouw vraag een afspraak nodig is? Zoek dan even op onze website of bel ons en wij helpen je verder.

Meer dan zakelijke info

Op onze website vind je uiteraard alle zakelijke informatie over onze administratie en dienstverlening terug. Maar daarnaast
zetten we ook ons toeristisch aanbod en onze vrijetijdsactiviteiten uitgebreid in de kijker. Zo hopen we zowel onze eigen inwoners als toeristen goesting te doen krijgen om onze mooie gemeente te ontdekken en beleven. Wie weet kunnen we je toch
nog verrassen met bijvoorbeeld één van onze wandelingen of streekproducten, ook al denk je Gingelom helemaal te kennen.

Nieuwsbrief

Wil jij op de hoogte blijven van wat er gebeurt in onze gemeente? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief. Dit kan eenvoudig
onderaan onze homepage.
Kreeg je vroeger ook al onze digitale nieuwsbrief, dan hebben we jouw gegevens al overgenomen.

www.gingelom.be

Ben je benieuwd om het allemaal zelf eens te bekijken?
Aarzel niet langer en surf naar www.gingelom.be. Neus wat rond en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!

											

WELZIJN

Vaccineren doen we samen !
‘Beter een goede buur dan een verre vriend’, zo luidt het spreekwoord. Dat geldt in deze coronacrisis des te meer.
Wij roepen iedereen op om in je eigen omgeving goed om je heen te kijken.
Woont er iemand in je buurt die hulp nodig heeft om zich te laten vaccineren? Ken jij iemand die met vragen zit, niet
weet hoe zich online te registreren of op welke manier in het vaccinatiecentrum te geraken?
Jij kan helpen met deze tips:
• Voor alle vragen over de vaccinatie: contacteer de helpdesk op het nummer 011 49 49 01. De helpdesk is alle
weekdagen bereikbaar van 9:00 tot 18:00.
Op sommige uren is het echter drukker dan anders. Daarom vraagt de helpdesk om liefst te bellen tussen 11:00 en 17:00.
• Heb je geen vervoer naar en van het vaccinatiecentrum? Ook hiervoor kan je de helpdesk bellen! Voor de prijs van
€ 5 pikt een taxi je op en brengt je terug thuis.
Minder mobiele personen kunnen ook beroep doen op onze minder mobiele centrale voor dezelfde prijs.
• Heb je extra hulp nodig, dan mag een begeleider je vergezellen naar het vaccinatiecentrum.
Heb je nog vragen? Meer info vind je op: https://www.vaccinatiecentrumsinttruiden.be/.
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WELZIJN

											

Gratis computer voor 34 kansarme kinderen
Sinds de start van de coronacrisis heeft de dienst welzijn maar liefst 34 kinderen in onze gemeente voorzien van een
gratis laptop of computer.
Voor jongeren die hoger of universitair onderwijs volgen, is een computer onmisbaar
Maar ook voor scholieren uit het middelbaar onderwijs is de computer een belangrijk gebruiksinstrument geworden.
Sinds het begin van de coronacrisis schakelden scholen noodgedwongen over op afstandsonderwijs. Echter is het bezit
van een computer niet voor ieder kind vanzelfsprekend en het gebrek eraan kan zorgen voor een grote leerachterstand.
Het voorzien van een computer of laptop aan alle scholieren van Gingelom die hier nood aan hebben, was dan ook een
grote uitdaging. Dankzij de hulp van een geëngageerde inwoner uit Borlo
zijn we er in geslaagd om aan iedere aanvraag tegemoet te komen.
IT-er Bart Van Ocken koopt door het bedrijfsleven afgeschreven laptops
en computers, herstelt ze, maakt ze startklaar en schenkt ze via de dienst
welzijn gratis aan kansarme kinderen. Ook de herstellingen neemt hij voor
zijn rekening.
Tot nog toe ontvingen wij op die manier 21 vaste computers en 13 laptops.
Een mooi cijfer voor een kleine gemeente als Gingelom. Een welgemeende
‘dankjewel’ aan het adres van Bart Van Ocken is hier dan ook zeker op zijn
plaats!

Coronacrisis: wij reiken de hand
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.
De dienst welzijn heeft een sociaal noodfonds opgericht
voor iedereen die het slachtoffer is van de coronacrisis.
Het sociaal noodfonds voor de coronacrisis is bereikbaar via:
• 011 88 04 71.
• noodfonds@gingelom.be.

Klusjesdienst doet ook kleine herstellingen aan graven
De gemeente Gingelom zet fors in op de opfrissing van haar begraafplaatsen. Hierdoor zullen een heel aantal verwaarloosde graven hersteld moeten worden.
De nabestaanden die een aanvraag tot verlenging indienen, zullen gevraagd worden om het graf te laten herstellen indien
het verwaarloosd is. Je hoeft hier natuurlijk niet op te wachten en kan herstellingen ook al spontaan laten uitvoeren.
Wanneer het om kleine herstellingen of lichte verzakkingen gaat, kan de klusjesdienst hiermee helpen.
Let wel, je moet tot één van de volgende doelgroepen behoren:
• Recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds.
• Een gezinsinkomen hebben van minder dan € 2.000 /maand.
Een klusjesman kost:
• € 12 /uur voor mensen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
• € 15 /uur voor mensen die geen recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming.
Voor meer informatie kan je bij ons terecht via 011 88 04 47 of thuisdiensten@gingelom.be.
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WELZIJN

Opvoedtip: gamen
Kinderen en jongeren hebben in coronatijden minder sociale contacten en het onderhouden van vriendschappen is niet
vanzelfsprekend. Gamen vormt dan een grote vervanger in de vrijetijdsinvulling.
Er zijn heel wat voordelen verbonden aan het gamen:
• Het kan even rust bieden in huis.
• Het bevordert de concentratie doordat je langere tijd je aandacht gericht houdt op iets.
• Je leert probleemoplossend denken en handelen.
• Het ontwikkelen van PC-vaardigheden.
• Het kan leiden tot een groter zelfvertrouwen: iets graag doen =
		 iets veel doen = er beter in worden = meer zelfvertrouwen.
Naast voordelen heeft gamen ook zijn nadelen:
• Het fysieke sociale leven komt in gedrang.
• Het kan mogelijks verslavend werken.
• Het kan agressief gedrag bij kinderen en jongeren doen ontluiken.
Daarom is het belangrijk om met je kind duidelijke afspraken te maken.
Graag bezorgt het Huis van het Kind jullie een aantal praktische tips:
• Maak concrete afspraken rond het gamen: hoe lang, waar, wanneer en welke spelletjes mogen.
• Maak een verschil in gametijd tijdens school- of weekenddagen, examenperiodes, bij bezoek of tijdens vakantie		 periodes.
• Bied duidelijkheid in welk gedrag je als ouder verwacht van je kind tijdens het gamen. Bv. je blijft rustig, er wordt niet
		 geroepen, …
• Benoem concreet en op voorhand welke gevolgen er zijn wanneer de gemaakte afspraken niet worden nagekomen
		 alsook de beloningen wanneer de afspraken wél worden nageleefd. Dit kan via de opmaak van een ‘game-contract’.
• Blijf steeds in verbinding met je kind tijdens het gamen. Dit doe je door af en toe eens mee te spelen en interesse
		 te tonen in hun spelletjes. Zo wordt het makkelijker om afspraken na te komen en voor jou als ouder om ze mee
		 op te volgen.
• Volg als ouder altijd de gemaakte afspraken op (bv. gameconsoles, kabels of het spel inleveren na gametijd).
Heb je nog bijkomende vragen? Je kan het Huis van het Kind vrijblijvend, gratis en anoniem contacteren via telefoon,
beeldbellen of via mail. Zij helpen je graag verder!
Contactgegevens:
• info@opvoedingswinkelhaspengouw.be.
• Inge Willems, pedagogische medewerker, 0493 25 18 74 of 0492 27 72 91.
• Gazometerstraat 7, 3800 Sint-Truiden.
• www.huisvanhetkindhaspengouw.be.
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POLITIE
Resultaten flitsactie maart
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 maart op ons grondgebied.
Locatie		
Max km/u
Gingelom
Borgwormsesteenweg
70 km/u
Gingelom
Steenweg
50 km/u BK
Gingelom
Oude Katsei
70 km/u
Gingelom
N80
70 km/u
Gingelom
Bergstraat
50 km/u BK
Gingelom
Landenstraat
70 km/u
Gingelom
Hoogstraat
50 km/u BK
				

# vtg
472
1.444
160
286
24
197
42
2.625

# pv’s
59
233
37
63
7
39
9
447

%
12,5%
16%
23%
22%
29%
20%
21%
17%

Activiteiten verenigingen
					
Dinsdag 01/06 – Vrienden van Haspengouw
			
Verzamelen om 12:00 voor het Internationaal carnaval en maskermuseum - Rue Saint Moustier 10, Binche 7130.
			
Info: +32 64 33 57 41.
Je kan een persoonlijke vermindering bekomen: € 4 i.p.v. € 8.

BIBLIOTHEEK
Voorlezen voor peuters en kleuters
					
			
Wanneer? Woensdag 19/05/2021 van 16:00 tot 16:30
			

mei

Wat?

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

Boekstart-dag (onder voorbehoud)
Wanneer? Zaterdag 22/05/2021 van 14:00 tot 16:00
Wat?
Tijdens de openingsuren van de bib schenken wij speciale
aandacht aan de allerjongsten (0-3 jaar) en hun ouders.
Wij tonen je dat voorlezen leuk kan zijn en laten je kennismaken met ons aanbod baby- en peuterboekjes.
Info?
bibliotheek@gingelom.be – 011 83 27 01
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Een overzicht van
activiteiten voor jong
en oud

VRIJE

Zomeraanbod
Tijdens de maanden jul i en augustus
organiseert de dienst Vrije Tijd
opnieuw speelpleinwerking,
taal kamp en zomeropvang.
Info: 011 88 04 98
vrijetijd@gingelom.be
Speelplein JUNIOR - van 13:00 tot 17:00
PERIODE 1 - van ma 05/07 t.e.m. vr 23/07
PERIODE 2 - van ma 02/08 t.e.m. 13/08
GO Kleurenboom Montenaken
Taalkamp Frans of Engels
van 09:00 tot 12:00 of 13:00 tot 16:00
van ma 26/07 t.e.m. vr 30/07
BIBLIOTHEEK CLIM Gingelom
Zomeropvang - van 07:00 tot 18:00
van ma 05/07 t.e.m. vr 20/08
GO Kleurenboom Montenaken
Gesloten op woe 21/07

TIJD

Animatoren
					
gezocht!

			
Wil je graag iets voor
			

kinderen en jongeren
in onze gemeente doen?
Heb je een hart voor
vrijwilligerswerk?
Stel je zo snel als mogelijk kandidaat!
Word animator op het speelplein in Gingelom
Word je dit jaar 16 of ouder? Wil je graag met kinderen
ravotten, kinderen en jongeren begeleiden, contacten
leggen met leeftijdsgenoten, allerlei activiteiten organiseren,… kortom een toffe zomer beleven? Dan is de
speelpleinwerking iets voor jou!
Voor je inspanningen ontvang je een vrijwilligersvergoeding.
Bezorg ons volgende gegevens via vrijetijd@gingelom.
be of maak een afspraak op de dienst vrije tijd via het
nummer 011 88 04 98.
 Naam, voornaam en rijksregisternummer.
 Adres.
 Telefoonnummer vrijwilliger.
 E-mailadres.
 Bankrekeningnummer + naam rekeninghouder.

Mountainbikeroutes voor het hele

					
gezin? Let op het Kindvriendelijk

label

			
183 permanente mountainbikeroutes doorkruisen 209
			

Vlaamse gemeenten. De getrainde mountainbiker kan
er terecht op de meer uitdagende technische routes, de
eerder recreatieve mountainbiker raden we de beginnerslussen aan.
Nieuw is het Kindvriendelijke label. Daarmee worden
de routes aangeduid die ook geschikt zijn voor gezinnen met jonge kinderen. De kindvriendelijke routes zijn
nooit langer dan 20 km en zijn relatief goed berijdbaar.
Bovendien vind je op deze routes extra faciliteiten en
belevingen.
In totaal kregen 105 lussen verspreid over 85 gemeenten het label ‘kindvriendelijke mountainbikeroute’ opgeplakt.
De MTB-route in Gingelom
is goedgekeurd voor kinderen.
Je vindt alle kindvriendelijke routes in je buurt op
www.sport.vlaanderen/kindvriendelijkeroutes
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ACADEMIE HASPENHOUW
Maak je (R)entree op het podium of atelier van Academie Haspengouw
					
Binnenkort mag het weer: spots aan, verf aan je vingers, instrument gestemd, tutu’s aan.
			
In de Academie Haspengouw kijken we al hoopvol een nieuw schooljaar tegemoet.
			
Je comeback of debuut?
Maak je voor het eerst je entree als beeldend kunstenaar, danser, acteur of muzikant?
Of maak je (na een corona-dip) graag je rentree in je favoriete kunstvorm?
Vanaf 15/05 reserveer je jouw plekje voor je podium of atelier.
Schrijf je in via www.mijnacademie.be/ahpodium of www.mijnacademie.be/ahbeeld.
Beeld, theater, dans of muziek? Wedden dat jij je creatieve ei kwijt kan.
Waarom nu al?
Na een bewogen jaar vliegen we er hoopvol in. Maar uiteraard werken we niet met overvolle
klassen.
Wil je zeker zijn van jouw favoriete plekje? Schrijf je dan online in vanaf 15/05!
Benieuwd?
Op onze websites vind je info over de opleidingen, prijzen, leslocaties en uurroosters.
www.ahbeeld.be of www.ahpodium.be.
En kom je graag de sfeer proeven?
Van deze activiteiten kan je de komende weken nog meegenieten:
•
•
•
•
		
•

Tekeningenspeurtocht voor kinderen: www.ahbeeld.be/tekeningenspeurtocht.
Jaarexpo kinderen & jongeren: www.ahbeeld.be/jaarexpo.
Virtuele tour door de academie beeld: www.ahbeeld.be/virtuele-tour.
Digitale kijkweek en individuele proeflessen muziek, theater en dans (16-19/06):
www.ahpodium.be/kijkweek.
Afstudeerexamens 4.3 Podium (van 17/05 tot 28/05) www.ahpodium.be/ahpstreamt.
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De gemeente werft aan
1. Aanwerving gemeentearbeider ploeg wegen/stoepen/metselwerken (technisch assistent D1-3)
De gemeente gaat over tot de aanwerving van een technisch assistent voor de ploeg wegen/stoepen/metselwerken en zal tevens een werfreserve voor deze functie aanleggen.
Wat zijn je taken in de ploeg wegen/stoepen/metselwerken?
Je werkt mee in een groep van medewerkers voor het onderhoud van wegen, stoepen, verkeerssignalisatie, kleine metselwerken,… Daarnaast kan je worden ingeschakeld voor ondersteunende taken bij evenementen of andere onderhoudstaken aan de gemeentelijke infrastructuur.

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?

Slagen voor praktische en mondelinge selectieproeven.
Kennis: je beschikt over de technische vaardigheden om de volgende werken uit te voeren:
 Herstellingen en onderhoud aan wegen, greppels, riolering en borduren.
 Herstellingen en aanleg van stoepen.
 Metselwerken aan gebouwen en andere gemeentelijke infrastructuur.
 Vervangen of plaatsen van verkeerssignalisatie.
Vaardigheden:
 Zelfstandig een opdracht kunnen uitvoeren.
 Taken verzorgd, snel en correct kunnen afwerken.
 Dynamisch, flexibel en klantgericht kunnen handelen.
 Beschikken over sociale vaardigheden om in teamverband te werken met de medewerkers van de technische dienst.
Rijbewijs: je beschikt minimaal over een rijbewijs categorie B.

2. Aanleg werfreserve kinderverzorg(st)er
Het OCMW gaat over tot de aanleg van een werfreserve voor de functie van kinderverzorg(st)er.
Wat zijn je taken?
 Je staat in voor de opvang, verzorging en begeleiding van de baby’s en peuters in ons kinderdagverblijf Minimax,
		 conform de richtlijnen van Kind & Gezin.
 Je onderhoudt een goed contact met je collega’s en de ouders van de kinderen.
 Je rapporteert aan de verantwoordelijke van het kinderdagverblijf.
Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
Houder zijn van een diploma dat toelaat om als kinderverzorg(st)er te mogen werken in een erkend kinderdagverblijf.

Wat ga je verdienen?

Je loon is conform de wettelijke barema’s:
 Gemeentearbeider: min. bruto maandwedde van € 1.929,61, te verhogen door, afhankelijk van je werkervaring, een
		 anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 2.132,73.
 Kinderverzorg(st)er: een min. bruto maandwedde van € 1.965,88, te verhogen door, afhankelijk van jouw werk		 ervaring, een anciënniteitstoeslag tot een bruto maandwedde van € 2.306,83 bij 8 jaar anciënniteit en voltijdse
		 tewerkstelling (38u /w).
Je krijgt haardgeld/standplaatstoelage, 2de pensioenpijler, maaltijdcheques, fietsvergoeding en een gratis hospitalisatieverzekering.

Hoe stel je je kandidaat?

Jouw sollicitatiebrief met CV richt je vóór 31/05/2021 aan personeelsdienst Gingelom, Sint-Pieterstraat 1, 3890 Gingelom.

Wens je meer informatie?

Voor meer inlichtingen, het examenprogramma en de functiebeschrijving kan je terecht op de personeelsdienst op
het nummer 011 88 04 41 of personeelsdienst@gingelom.be.
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Doe mee met Afvalvrij mei 2021 en laat je niet inpakken!
Het is weer zover, Afvalvrij mei staat voor de deur. Zoals gewoonlijk moedigt Limburg.net in mei iedereen
aan om zoveel mogelijk afval te vermijden. Op het werk, bij ons thuis, in de winkel en onderweg. Want wij
Limburgers, wij laten ons niet inpakken. Al zeker niet door onnodige, nutteloze verpakkingen. Jij doet toch
ook mee?
Elke kleine aanpassing is een goed begin
Afvalvrij leven, het is een uitdaging om u tegen te zeggen. Maar perfectie is gelukkig niet nodig! Een paar kleine aanpassingen zijn vaak al genoeg om de hoeveelheid afval drastisch te doen dalen. Ga met eigen verpakkingen naar de winkel,
vervang plastic flesjes door een drinkbus en verkies herbruikbaar boven wegwerp. Maar bovenal, gebruik jouw gezond
verstand en denk twee keer na voor je verpakkingen koopt.
Deel gekke verpakkingen met #iklaatmenietinpakken
Je kent het vast wel: je gaat naar de winkel en jouw kar is voor de helft gevuld met verpakkingen. Kom je in de winkel
producten tegen die onnodig dubbel of zelfs driedubbel verpakt zijn? Maak er een foto van en deel deze op sociale media
met de hashtag #iklaatmenietinpakken. Zo stellen we onnodige verpakkingen aan de kaak.
Ga afvalvrij picknicken in mei
Organiseer in mei een gezellige picknick met jouw bubbel. De uitdaging? Zorg ervoor dat je achteraf geen (of toch zo
weinig mogelijk) afval hebt. Stuur een foto van jouw picknick naar Limburg.net en maak kans op leuke prijzen! De wedstrijd loopt tot 31/05.
Bekijk de filmpjes met de afvalexpert
Over afval bestaan er heel wat vragen. Welke verpakkingen kunnen gemakkelijk gerecycleerd worden en welke niet? Wat
is bioplastic en wat zijn de voordelen?
Het zijn vragen die niet zo eenvoudig te beantwoorden zijn. Joke stelde de vragen aan afvalexpert Loes Weemaels, die de
voor- en nadelen van verschillende verpakkingen op een rijtje zet. Bekijk de filmpjes op de sociale media van Limburg.
net.
Volg een webinar van Centrum Duurzaam Groen
Heel wat mensen willen graag afvalarmer leven, maar weten niet goed waar te beginnen. Volg zeker één (of meer) van
de drie gratis online workshops.
• Goed koelkastbeheer vermijdt voedselverliesdinsdag.
Dinsdag 04/05, 20:00-21:30.
Zaterdag 08/05, 10:00-11:30.
• Koken met restjesdinsdag.
Dinsdag 11/05, 20:00-21:30.
Zaterdag 15/05, 10:00-11:30.
• Kippen houden als afvalverwerkersdinsdag.
Dinsdag 18/05, 20:00-21:30.
Zaterdag 22/05, 10:00-11:30.
De workshops zijn gratis.
Inschrijven kan op de website van Centrum Duurzaam Groen:
https://www.centrumduurzaamgroen.be/node/728.

Surf vanaf 01/05 naar www.afvalvrijmei.be
voor alle acties en tips.
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Zet mee je schouders onder “In de BRES voor Water”
Een Citizen science project over water en ecologie.
De waterbeschikbaarheid in Vlaanderen is één van de laagste in Europa. De voorbije zomers kreunde onze natuur
onder de droogte.
De afgelopen jaren verzamelde het provinciebestuur samen
met vrijwilligers al gegevens over de waterstanden, maar
waterstanden tonen niet alles. Ook de ecologische kwaliteit
van de beken is interessant. Om meer uitgebreide informatie te verzamelen, startten het Provinciaal Natuurcentrum
en de dienst Water en Domeinen een citizen science project “In de BRES voor water”. Dit is een breed gedragen
burgerwetenschappelijk onderzoek.
Het onderzoek wil de waterstand én de ecologische kwaliteit van beken in Haspengouw in kaart brengen. Die gegevens kunnen dan ons beleid mee vorm geven. Om gegevens te verzamelen en te analyseren, doen ze een beroep
op wetenschappers, burgers en scholen.
Wil jij mee je schouders zetten onder dit onderzoeksproject? Lees dan zeker verder!
Structureel watertekort
Ook al regent het bij ons vaker dan in pakweg Spanje, toch is onze gemiddelde waterbeschikbaarheid minder. Vlaanderen heeft
een structureel watertekort. Dat komt door onze hoge bevolkingsdichtheid, de sterke verstedelijking en hoge verhardingsgraad,
de drainage door landbouw en grote grondwateronttrekkingen.
Waar komt ons water vandaan?
Drinkwater, regenwater, oppervlaktewater, grondwater… Het lijkt soms alsof overal water zit en toch hebben we een tekort.
Dat komt omdat alles deel uitmaakt van één groot watersysteem. Regenval beïnvloedt het water in de grond, de beken en zelfs
ons drinkwater.
Wanneer regen- en oppervlaktewater de tijd krijgt om te infiltreren, zakt het water naar diepere grondlagen. Een lange tocht
van vele jaren. Het grootste deel van ons drinkwater wordt hieruit opgepompt.
Daarnaast zit er ook water opgeslagen in ondiepe grondwaterlagen. Dat water wordt gebruikt voor veldbemaling door landbouwers of soms zelfs particulieren. Het water in de ondiepe grondlagen is afkomstig van natte natuur zoals moerassen, natte
graslanden, broekbossen, overstromingszones langs beken of infiltratiebekkens ingericht door mensen. Natte natuur is dus als
een spons die water vasthoudt en is een essentiële bron voor het water dat we gebruiken uit de kraan of uit het landschap.
Het probleem: verharding, verdroging, klimaatverandering, verbruik
Het belang van natte natuur kan eigenlijk niet overschat worden. Maar in het verleden zag men niet graag natte percelen.
Daarom werden deze gronden drooggelegd en dikwijls verhard.

Verharding

Inmiddels weten we dat verharding grote gevolgen heeft voor de gehele watercyclus, doordat de regen niet kan infiltreren om
onze natuur te voeden en het grondwater aan te vullen. In de plaats daarvan stroomt het water weg. In het beste geval naar
een beek en zo uiteindelijk naar de zee. In het slechtste geval naar de riolering, waar het wordt vervuild door ons afvalwater.

Verdroging

In de jaren ‘60 werden veel beken rechtgetrokken. Het water maakt geen bochten meer, waardoor het minder of geen contact
heeft met de natuur en dus niet door de natuur kan worden opgenomen.
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Klimaatverandering

Een andere oorzaak van de waterschaarste is de klimaatverandering. Het zal niet noodzakelijk minder regenen, maar wel
meer geconcentreerd zijn. Daardoor zullen meer extreme droogteperiodes afgewisseld worden met periodes van hevige
neerslag. Het regenwater krijgt niet meer de tijd om in de grond te sijpelen en de grondwaterreservoirs aan te vullen.

Verbruik

Daarnaast is er ook een stijging in het waterverbruik, ondanks slimme technische oplossingen. Ook op het gebied van water
hergebruiken, scoren we slecht. Dat komt deels door de ongunstige ruimtelijke ordening in Vlaanderen: we wonen ver uit
elkaar en niet geclusterd.
Een oplossing: inzetten op natte natuur
Het wordt tijd dat we natte natuur niet langer als waterZIEK maar als waterRIJK beschouwen. Tijdelijke en permanent natte
gronden en kronkelende beken die overstromen op plaatsen waar het geen kwaad kan, zijn immers een efficiënte oplossing
voor droogte, overstromingen, biodiversiteit én CO2-opslag. Water wordt er vastgehouden, vertraagd afgevoerd en kan er
infiltreren naar de grondwaterlagen. Een goede beekstructuur zorgt ook voor een variatie aan planten en dieren.
Ingrijpen is dus noodzakelijk. Daarbij is een goede samenwerking tussen verschillende overheden en sectoren zoals natuur,
landbouw, erfgoed en streekbewoners zeer belangrijk. Er is niet overal ruimte en geld voor grote herstelprojecten van de
beekloop, moerasgebieden en natte hooilanden. Maar ook kleine ingrepen zijn nuttig! Zo kunnen uitgediepte beken minder
diep gemaakt worden, steile oevers afgeschuind worden of kleine happen verwijderd worden uit de oever zodat de beek
zélf haar structuur kan herstellen.
Ook in woonzones kunnen we de sponswerking van de bodem terug herstellen door te ontharden en het water meer
ruimte te geven.Vijvertjes, rietmoerasjes, grachten en wadi’s houden water vast of laten het infiltreren. Sommige tuinen kunnen de beek zelfs ruimte geven om te overstromen indien nodig.
Voor meer informatie kan je terecht bij de veelgestelde vragen en filmpjes op www.indebresvoorwater.be

GAS
Overlast in het GAS-reglement
We vinden het als gemeente belangrijk dat iedere inwoner in een leefbare en aangename omgeving kan wonen. Daarom
zijn er een aantal regels en afspraken opgenomen in het GAS-reglement om
ergernissen en overlast te voorkomen.
Onkruid, overhangende takken die het fietspad of voetpad belemmeren, hagen die een verkeersbord of straatnaambord bedekken,… Dit kan allemaal
leiden tot heel wat ergernissen en overlast.
Maar wist je dat je als eigenaar, huurder of beheerder van een terrein verplicht
bent het terrein te onderhouden zodat er geen overlast wordt veroorzaakt
aan de omliggende terreinen, aan de buren of het openbaar domein?
De gemeente is verantwoordelijk voor het openbaar domein, maar vraagt de
hulp van de inwoners voor het onderhoud van het privédomein. We bundelen graag onze krachten om samen het groen te onderhouden!
Dit zorgt voor een leuke leefomgeving en voor een nette en veilige buurt.
Niet-naleving kan leiden tot een gemeentelijke administratieve sanctie.
Meer informatie over waar je zoal rekening mee moet houden bij het onderhoud van je terrein, vind je terug in artikel 110 t.e.m. 114 van het GASreglement, op https://www.gingelom.be/gas.
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TERUGBLIK
1. Paassportkamp
Uitdovend raakt de bal ons hoofd.
Rakelings droppen we hem naar het
grote vat.
Bal balanceert even op de rand.
Aarzelend verdwijnt hij in het diepste
zwart.
Nul wordt één, één sportkamp om
nooit te vergeten.
1

2. Kamp MULTIMEDIA

1 1

1

Gamen in Minecraft, VR, racen op afstandsbediening, drones en zoveel
meer zorgden voor een onvergetelijk
en uitdagend kamp in de bibliotheek
CLIM en het Park van de Vriendschap.
De foto’s spreken voor zich!

1

2

2

2

2
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TERUGBLIK
3. Opvang paasvakantie

3

Wat als …
Je een dag mee op stap zou mogen
gaan bij de paashaas?
Het elke dag 1 april zou zijn?
Je deel zou uitmaken van de afvalpolitie?
Je het moet opnemen tegen blauwe
monstertjes?
Jij die ene tik aan een dominoblokje
mag geven waardoor alles omvalt?
Dan ben je misschien komen spelen,
knutselen, sporten en plezier maken
in de opvang tijdens de paasvakantie.
Want deze kinderen kunnen er allemaal van meespreken.

3

4

3

4. Vertelwandeling:
Faas de paashaas op vakantie?
Wat nu? De paashaas is Pasen uit het
oog verloren en is op vakantie!
Gelukkig kon Faas de paashaas rekenen op hulp en samen met Tess op
tijd terug naar Gingelom afzakken. Hij
kon alle kinderen nog van iets lekkers
voorzien en met sommigen afspreken
na de wandeling.
Dankzij het betere weer na Pasen
hebben verschillende gezinnen de
wandeling in Mielen, Borlo, Montenaken en Gingelom kunnen doen. Top,
want sporten is gezond! Niet alleen
voor viervoeters.
#sportersbelevenmeer #gingelom

3

4

4

4
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BIBLIOTHEEK
Leestip

Sonnetten van Shakespeare – Jules Grandgagnage

Jules Grandgagnage is een gepensioneerde leraar die enkele jaren geleden naar onze gemeente verhuisde. Hij heeft al een tiental jeugdboeken en boeken voor volwassenen op
zijn naam. Hij schrijft het liefst “kort werk”.
Cursiefjes, columns, korte verhalen en speelse poëzie verschenen in verschillende tijdschriften en e-zines.
Jules vertaalt ook gedichten van William Shakespeare en van John Dannes naar het Nederlands. Zo heeft hij na meer dan 10 jaar de vertaling van de 154 sonnetten van Shakespeare voltooid. De vertaler heeft drie aspecten willen verenigen:
- De inhoud moet zo precies mogelijk weergeven wat Shakespeare bedoelde te zeggen.
- De vorm van het oorspronkelijk gedicht moet gerespecteerd worden.
- Het vertaalde gedicht moet aantrekkelijk zijn voor de moderne lezers.
Deze bundel is goed leesbaar en is een ideale start voor iedereen die wil kennismaken
met Shakespeares sonnetten.

Nieuw in de bib
De doden voorbij
Jo Claes
Op enkele dagen tijd worden twee mannen
in hun woning door een inbreker neergeslagen en bezwijken ze aan hun verwonding.
Telkens verdween ook iets waardevols en
werd er een verwijzing naar een plaatselijke,
folkloristische figuur achtergelaten. Volgens
hoofdinspecteur Thomas Berg zijn de twee
inbraken gelinkt.
Wie niet horen wil
Nicci French
Na haar recente echtscheiding van Jason,
probeert Tess een nieuw leven met haar
dochtertje Poppy op te bouwen. Totdat
Poppy vreemde taal begint uit te slaan en
tekeningen maakt van een figuur die van
een toren valt. Tess raakt ervan overtuigd
dat haar dochtertje getuige is geweest
van een misdrijf.
10 jaar Dagelijkse kost
Jeroen Meus
Dit kookboek bevat 250 recepten: vis,
vlees, vegetarisch en zoets, dus voor elk
wat wils.
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De verre horizon
(Deverill-serie, deel 5)
Santa Montefiore
Tegen de wensen van zijn
halfzus Kitty, verkoopt JP
Deverill het familiekasteel aan
een grote hotelketen. Ook
nodigt hij de jonge en aantrekkelijke schrijfster Margot,
die aan een boek over de
familie Deverill werkt, uit om
op het landgoed te komen
logeren. Colm, JP’s zoon,
komt in actie tegen de plannen van zijn vader.
In het voetspoor van
zijn vader
Danielle Steel
Jacob en Emmanuelle overleven een concentratiekamp en
slagen erin een nieuw leven
te beginnen in New York.
Jacob is door talent, geloof en
hard werken rijk geworden.
Zijn zoon Max is afgestudeerd aan Harvard en heeft
vrienden in de rijkste families
ter wereld. En dan staat Max’
leven ineens op zijn kop en
leert hij wat het betekent om
echt in het voetspoor van zijn
vader te treden.

JUBILARISSEN

Willy Smolders en Chantal Renard
Jeuk - Gouden huwelijk

Fina Sikivie
100 jarige

Jacques Bex en Denise Vanbrabant
Jeuk - Diamanten huwelijk

Joseph Dubois en Denise Jenné
Mielen - Gouden huwelijk

Gustaaf Bovy en Godelieve Vanmarsenille Joseph Claes en Yvonne Materne
Borlo - Gouden huwelijk
Montenaken - Diamanten huwelijk

GEBOORTEN

OVERLIJDENS

18/03
18/03
20/03
02/04
06/04
08/04
08/04
13/04
15/04

25/03
28/03
02/04
07/04
10/04
19/04
19/04
26/04

Esmée Van Haeken (Borlo)
Gabriel Vanderstappen (Montenaken)
Muhammad Mantayev (Montenaken)
Rose Lademacher (Montenaken)
Oskar Vanmechelen (Montenaken)
Milosz Chmielewski (Jeuk)
Matteo Falcone (Montenaken)
Ilya Verjans (Gingelom)
Casper Lenaerts (Kortijs)

Marina Radoes (Mielen)
Jenny Dams (Jeuk)
Josée Bouvin (Montenaken)
Guy Paquay (Vorsen)
Sylvain Gevers (Niel)
Regina Van den Eynden (Mielen)
David Sayfou (Gingelom)
Jeannine Bollen (Jeuk)

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 13/05, 14/05 en 24/05.

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 13/05, 14/05 en
24/05.
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 13/05, 14/05 en 24/05.
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 11/05, 25/05 en 08/06.
GFT – Dinsdag 04/05, 18/05 en 01/06.
PMD – Dinsdag 11/05, 25/05 en 08/06.
Ophaling bij minder mobiele inwoners –
Maandag 31/05 en 28/06.
Papier en karton – Dinsdag 25/05 en 29/06.
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 19/05, 02/06 en 16/06.
Om je zo goed en veilig mogelijk te helpen, werken we enkel op
afspraak.
Maak een afspraak via https://woonenergieloket.stebo.be/gingelom.

