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RENÉ GAAT DE STRIJD
AAN TEGEN RATTEN
WIE IS MIJN WIJKAGENT?
Op www.pzglm.be/nl/wijkagent-zoeken
kan je makkelijk de wijkagent vinden die
voor jouw straat verantwoordelijk is. Je
vindt er haar/zijn contactgegevens en
je komt te weten voor wat je allemaal bij
je wijkagent terecht kan. Niet dringende
meldingen (bv. van sluikstort of vandalisme) kan je makkelijk via het digitaal loket
doen. Moet je persoonlijk aangifte doen?
Maak eerst een afspraak online (https://
www.pzglm.be/nl/aangifte-of-melding-doen ) of tel. 014 56 47 00.

GREEN DEAL HUISHOUDELIJKE
HOUTVERWARMING
Om de negatieve impact van huishoudelijke houtverbranding op de luchtkwaliteit en op de menselijke gezondheid te
beperken, maakte de Vlaamse regering
een Green Deal Huishoudelijke Houtverwarming op. Wetenschappelijk onderzoek maakt de negatieve aspecten van
huishoudelijke houtverbranding steeds
duidelijker: een grote impact op de luchtkwaliteit en op de gezondheid van de gebruikers en hinder voor omwonenden.
Op korte termijn moet de Green Deal
zorgen voor een sanering van de meer
vervuilende toestellen, door ze buiten
werking te stellen of indien mogelijk aan
te passen, door het verbeteren van het
stookgedrag en een degelijke installatie en
goed onderhoud van het toestel. Zo wil
de Green Deal sturen richting emissiearme en zeer energiezuinige toestellen en
het optimaler benutten van houtstromen.
Op lange termijn wil de Green Deal een
visie ontwikkelen omtrent huishoudelijke
houtverbranding.
Info: www.omgevingvlaanderen.be.

Beter voorkomen dan genezen… Dat
geldt ook voor rattenplagen! Nu het
kouder en natter is, gaan ratten op
zoek naar eten en een schuilplaats.
Hoe voorkom je dat ze rond jouw huis
sluipen? Wij vroeger het aan René
Mertens die dagelijks op pad gaat om
inwoners te helpen.

bak met eten dat toch niet op geraakt.
Ook is het belangrijk om selectief te
zijn als je composteert. Gooi bijvoorbeeld geen oud brood of bereid eten
op je composthoop. Om het in andere
dierentermen te zeggen: “Zet de kat
niet bij de melk.”

Welke tips geef je de mensen dan
zoal mee?
“Eerst en vooral is het belangrijk dat
er geen eten meer blijft liggen. Voeder
je kippen bijvoorbeeld ’s morgens en ’s
avonds, maar zet geen goed gevulde

Heb je ook vragen over
rattenbestrijding? Contacteer de
gemeente: tel. 013 67 01 10 of
info@laakdal.be.

Help ik heb ratten in mijn tuin! Wat
moeten inwoners dan doen?
“Ze contacteren de gemeente die mij
op de hoogte brengt. Ik maak een afspraak om bij hen langs te gaan. Zo’n
bezoek bestaat niet uit rattenverdelging alleen. Uiteraard leggen we gifbuizen om de inwoners van hun rattenplaag te verlossen, maar preventie
is minstens even belangrijk. Ik volg de
situatie ook altijd op tot het probleem
van de baan is.”

BEGIN JE FEESTJE DIT JAAR AL
OP DE BUS!
Dankzij de financiële tussenkomst
van de provincie en onze gemeente
kun je oudejaarsnacht zorgeloos inzetten. De Lijn brengt je veilig naar
jouw feestje en weer naar huis. In onze
gemeente legt De Lijn Feestbus 406 in:
Vorst – Veerle – Eindhout – Geel. Als
inwoner van Laakdal kan je een gratis
biljet aanvragen op www.laakdal.be.
Dit is een sms-ticket. Je moet dus niet
naar het gemeentehuis om een papieren biljet af te halen. Na registratie krijg je een e-mail met instructies
over de activatie van je sms-ticket. Per
sms-ticket rekent de provider 0,15 euro
aan. Met dat gratis biljet mag je van
oudejaarsavond 18 uur tot en met 2 januari onbeperkt gebruikmaken van de
bussen van De Lijn. Zowel van de spe-

Meer informatie, het reglement en
het retributiereglement vind je op
www.laakdal.be/evenementenloket
of contacteer de dienst evenementen
via evenementen@laakdal.be of
013 67 01 10.

MAAK VAN JOUW STRAAT EEN
SPEELSTRAAT

ciale feestbussen als van het gewone
stads- en streekvervoer, uitgezonderd
de Limburgse snellijnen. Heb je geen
gratis biljet? Dan betaal je 4 euro voor
een feestbiljet. Vanaf 17 december is
dit te koop in de Lijnwinkels en op 31
december vanaf 18.00 uur ook bij de
chauffeurs. Abonnementen, Lijnkaarten en andere vervoerbewijzen zijn
ook geldig op de feestbussen. Meer
informatie vind je ook op www.delijn.
be/oudejaar.

Geef je kinderen de ruimte om buiten
te spelen en leer je buren beter kennen.
Hoe? Maak van je straat, tijdens de zomervakantie, een speelstraat! Dien je
aanvraag in bij de jeugddienst (tussen 1
januari en 31 maart 2019). Jammer genoeg
is niet elke straat geschikt als speelstraat.
Meer informatie: www.laakdal.be/
speelstraat of via de jeugddienst:
013 67 01 10, jeugd@laakdal.be.

VUURWERK? VERKNAL JOUW
FEEST NIET!
Oudjaar staat voor de deur en misschien wil je de overgang van oud
naar nieuw inzetten met een spetterend vuurwerk? Let dan op! Vuurwerk
van slechte kwaliteit of vuurwerk dat
verkeerd gebruikt wordt, kan van
een supergezellige avond een heuse
nachtmerrie maken. Wil je jouw feestje
niet verknallen? Check onze tips op:
www.laakdal.be.
Ook dit jaar organiseren de lokale
handelaars van Veerle een vuurwerk
op 31 december middernacht.

KOM JE CWRM BEELDJE
AFHALEN

Nam jij vorig jaar deel aan een van de
Coming World Remember Me workshops in het oud-administratief centrum? Wil je graag een beeldje als
aandenken? Dat kan! Je hoeft er zelf
niet voor naar Palingbeek te rijden. De
gemeente zorgt ervoor dat er beeldjes
worden gehaald voor alle deelnemers.
Het zal dus niet je persoonlijke beeldje
zijn dat je krijgt. Interesse? Stuur dan
een mail met je gegevens en de datum
dat je de workshop volgde naar info@
laakdal.be. Zij die geen beeldje gemaakt
hebben, kunnen zich ook laten registreren en krijgen een beeldje als er nog
over blijven. Wie een beeldje afhaalt,
gaat akkoord met de voorwaarden dat
de beeldjes onder geen enkel beding
mogen verkocht worden (ook niet in
het kader van een actie voor een goed
doel). De beeldjes kunnen enkel dienen
als persoonlijk aandenken aan het project ComingWorldRememberMe.

OP ZOEK NAAR TIPS EN
TRICKS VOOR JE VERENIGING?
Houd alvast 23 februari 2019 vrij in
je agenda! Dan organiseert Cultuur‑
netwerk Kempen in Geel een dag met
workshops voor verenigingen. Van Facebook tot SABAM of vzw-wetgeving,
alles waar jouw vereniging mee te maken krijgt, komt aan bod.
Vanaf 7 januari 2019 vind je alle info
over de workshops en hoe in te schrijven op www.laakdal.be. De workshops
vinden plaats tussen 9.30 u en 15.00 u.
in De Waai in Geel. Cultuur-, jeugd-, senioren- en sportverenigingen ontvangen hiervoor ook een uitnodiging.

delijn.be/oudjaar

Begin je feestje dit jaar al op bus of tram
versie
versiein
incmyk
cmyk
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UITLEENDIENST MATERIALEN
De gemeente stelt materialen ter beschikking voor evenementen van adviesraden, openbare instellingen of
verenigingen uit Laakdal. We lenen
geen materialen uit aan commerciële organisaties of private personen.
Je vraagt de materialen samen met je
evenement aan via het digitaal evenementenloket.
We rekenen erop dat je alle materialen netjes terug brengt. Op die manier
toon je niet alleen respect voor de materialen zelf maar ook voor de vereniging die deze materialen erna ontleent.
Als we na teruggave, schade of verlies
van een onderdeel vaststellen of zien
dat de materialen niet goed gereinigd
zijn, verhalen we de kosten op de gebruiker. Indien de schade of de boete
niet betaald wordt, kunnen we een
volgende aanvraag weigeren.

Tijdens het festival dat plaatsvindt van
vrijdag 24 mei tot zondag 2 juni steken
podiumkunstenaars uit verschillende disciplines hun gemeentegrenzen
over om op te treden in een onbekende
huiskamer. Nu zijn wij op zoek naar
gezellige Laakdallers die hun huis willen openstellen voor artiesten én toeschouwers. Natuurlijk mag je zelf ook
vrienden en kennissen uitnodigen!
Misschien is je woonkamer te klein,
maar heb je een mooie achtertuin of
leuke garage waar het concert of andere podium act kan plaats vinden?
Zin om mee te doen? Schrijf je vanaf 15
januari in via www.laakdal.be of surf
naar de Facebookpagina ‘Gluren bij de
Buren Huiskamerfestival’. De oproep
voor artiesten werd al afgesloten. Je
kan als aanbieder van je huiskamer je
voorkeur dus ook al doorgeven. Midden februari brengen we je in contact
met de podiumkunstenaar die bij jou
zal optreden. Gluren bij de Buren is
een initiatief van de gemeenten Arendonk, Dessel, Geel, Laakdal, Lommel,
Mol en Retie.

Cultuurprijsuitreiking

‘SCHATTEN VAN MEERLAER’
WINT CULTUURPRIJS
Tijdens de Cultuurprijsuitreiking op
16 november ging de projectgroep
van Schatten van Meerlaer aan de
haal met de cultuurprijs.
“Samen met onze partners Vormingplus Kempen, k.ERF, Plateau en domein Meerlaer gingen we op zoek
naar de meest waardevolle Meerlaerse

schatten”, vertelt Eddy Mondelaers
van vzw Wakkerdal. “Al jaren organiseert Wakkerdal in de zomermaanden
sportieve en culturele activiteiten in
de tuin van het domein met als doel
de bewoners van het residentieel park
Meerlaer en de mensen van Vorst bij
elkaar te brengen. Uit deze groep mensen groeide het idee om het verhaal

Cultuurpenningen 2018
• Jan Nysmans
• Jan Goos en Angeline Daems
• Mena Peetermans

Meer info: dienst cultuur,
cultuur@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10

TRAJECTCONTROLE IN LAAKDAL
Het Agentschap Wegen en Verkeer
heeft op de gewestwegen in Laakdal
de bestaande flitspalen vervangen
door een trajectcontrole. Op de Nieuwe Baan zal er, van zodra het ronde
punt aan de oprit Hasselt - E313 klaar
is, nog een trajectcontrole geïnstalleerd
worden.

© Danny Louwet

Aan het begin- en het eindpunt van
een trajectcontrole staat een ANPR-camera (automatische nummerplaatherkenning). Die camera’s maken foto’s
van de nummerplaten van de voertuigen die passeren. Als blijkt dat de
gemiddelde snelheid van het voertuig
over het gehele traject hoger ligt dan
de toegelaten snelheid worden de ge-
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van het kasteel en het park te delen
met een groot publiek. Samen met een
heleboel partners brachten we de verhalen van Meerlaer naar de mensen
van de regio. Vormingplus Kempen
interviewde enkele bewoners van het
park en goot die verhalen in het glossy ‘Schatten van Mensen’-magazine.
Dit magazine is gratis en bevat ook
een weetjeswandeling rond het kasteeldomein. Erfgoedcel k.ERF dook
de archieven van kasteelheer Karel in
en maakte een expo die door Laakdal
en Geel reisde. De artistieke werking
van Jeugdhuis Vonk, Plateau, ging met
jonge fotografen op pad op zoek naar
de schoonheid van het kasteeldomein.
Die foto-expo gaat mee op reis met
de expo. Dit werd allemaal getoond
tijdens een heel succesvolle Open Monumentendag. We zijn fier dat we met
de Cultuurprijs nog eens erkenning
krijgen voor deze mooie samenwerking.”

gevens van de overtreding naar de
politiezone doorgestuurd en wordt er
een proces-verbaal opgesteld.
Naast het bepalen van de gemiddelde
snelheid van een voertuig kan men
met de ANPR-camera’s ook geseinde voertuigen en voertuigen die niet
gekeurd of verzekerd zijn detecteren.
Deze software kan niet alleen Belgische nummerplaten maar ook nummerplaten van alle omliggende landen
herkennen.
Op zoek naar meer info? Surf naar:
https://magazine.vab.be/mobiliteit/
trajectcontrole/

NIEUWE WEBSHOP
ZAALRESERVATIES
Vanaf 1 februari 2019 kan je via een
webshop online bekijken wanneer de
gemeentelijke sporthal in Veerle vrij
is. Je kan die dan ook online boeken.
Wanneer je al een profiel hebt gemaakt
voor de sportkampen, kan je dat ook
gebruiken voor de zaalreservaties.
Meer info volgt snel op
www.laakdal.be/sport-overzicht.

DE PENSEELVRIENDEN
STELLEN TENTOON IN HET
LOKAAL DIENSTENCENTRUM
Bewonder tot eind februari de kunstwerken van de Penseelvrienden in het
lokaal dienstencentrum. Dit groepje
kunstenaars komt elke donderdagvoormiddag samen in de kantine van
speeltuin Dennenoord in Eindhout
om te schilderen. Met olieverf of acryl
schilderen ze landschappen, stillevens,
portretten, … . Iedereen is welkom om
mee te komen schilderen. Meer info:
www.christianewilms.be/penseel

De tentoonstelling kan je komen bekijken elke maandag, woensdag en vrijdag tussen 12 u. tot 16 u. in het lokaal
dienstencentrum, Diestsebaan 62, 2431
Laakdal (in het voormalige kloostergebouw, naast het Kasteel in Veerle).
Zou je graag ook tentoonstellen in het
lokaal dienstencentrum? Meer info:
ldc@laakdal.be.

RESTYLING BEGRAAFPLAATS
VEERLE
De herinrichtingswerken aan de begraafplaats in Veerle starten begin
2019. De restyling omvat meer toegankelijke en onderhoudsvriendelijke
paadjes met voldoende banken en een
aangenaam ingerichte strooiweide. We
voorzien een paviljoentje waar je bij
slecht weer kan schuilen en waar je ook
de laatste groet kan brengen. Hier zal je
ook sanitair, een informatiebord en de
nodige voorzieningen om het graf netjes te houden, vinden. Tot slot worden
ook de kinderbegraafplaatsen heringericht, met speciale aandacht voor de
rouwbeleving van kinderen.

KOOLSTOFMONOXIDE,
DE STILLE DODER
CO (koolstofmonoxide) is een gas
dat vrijkomt bij de onvolledige verbranding van de meest uiteenlopende
brandstoffen (o.a. stookolie, aardgas,
hout, steenkool). CO is kleurloos, geurloos, smaakloos en lichter dan lucht en
dus laat het gas zich moeilijk detecteren. CO is gevaarlijk: In België is CO
de meest voorkomende oorzaak van
dodelijke ongevallen door vergiftiging.

Hoe CO in huis vermijden
In de woning:
• Verwarmingstoestellen op gas:
Gelig oranje vlammen wijzen op
slechte verbranding en dus op COgevaar.
• Beschadigde ruiten van de
kachel vormen een risico op COvergiftiging.
• Verplaatsbare kachels op petroleum
of gas zijn levensgevaarlijk
aangezien ze rookgassen uitstoten
in de opstellingsruimte.
Schoorsteen:
• De schoorsteen moet voldoende
hoog boven het dak uitsteken
voor een goede afvoer van de
verbrandingsgassen.
• Een schouw mag geen spleten
hebben en moet droog zijn.
• Houd ook rekening met het
verplichte onderhoud van het
stooktoestel en de schouw.

HAKHOUTBEHEER IN LAAKDAL
De komende maanden voert het
Agentschap Wegen en Verkeer hakhoutbeheer uit langs de gewestwegen
en autosnelwegen. Ook Laakdal komt
aan de beurt.
Meer informatie over waar en wanneer het hakhoutbeheer zal gebeuren,
vind je op www.wegenenverkeer.be/
hakhoutbeheer
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HUISKAMERFESTIVAL
GLUREN BIJ DE BUREN

EEN WARME MAALTIJD OP
JOUW BORD

Vanaf 1 januari veranderen de gft-sorteerregels. Materialen zijn van samenstelling veranderd en ook de inzichten
in de verwerking van gft zijn gewijzigd.

De dienst Thuiszorg levert warme
maaltijden aan zieken, ouderen en
personen met een handicap die zelf
tijdelijk of definitief deze maaltijden
niet meer kunnen bereiden. Wil jij ook
graag in aanmerking komen voor een
warme maaltijd? Dien jouw aanvraag
in bij de dienst Thuiszorg. Tijdens een
kort sociaal onderzoek stellen we dan
de noodzaak van deze dienstverlening

Wat verandert er?
Vanaf 1 januari 2019 mag je de volgende zaken wel bij het gft sorteren:
• keukenafval en etensresten (zowel
plantaardig als dierlijk) ook vis- en
vleesresten
• schaaldierresten (maar geen
mosselschelpen, oesterschelpen …)
• vaste zuivelproducten (kaas)
• eieren en eierschalen
• mest van kleine huisdieren (cavia,
konijn)
Maar om de verspreiding van plastics
in het milieu verder te beperken, horen theezakjes en koffiepads niet meer
in het gft. Uit onderzoek blijkt immers
dat deze kunststoffen bevatten. Papieren koffiefilters mogen nog wel in
het gft gesorteerd worden. Ook fruitstickers, plastic bloempotjes, plastic
zakjes en oorstokjes horen niet bij gft.
Voor thuiscomposteren blijven de sorteerregels ongewijzigd.

LAAT JE GFT NIET BEVRIEZEN
Hier enkele tips om te vermijden dat
gft-afval vastvriest aan je container:
• Plaats je container, indien mogelijk,
op een beschutte plaats.
• Leg een krant onderin de gftcontainer of wikkel vochtige gft in
een krant.
• Druk het gft niet te hard aan.
• Zet je container pas op de ochtend
van de ophaling aan de straatkant.

We bezorgen dagelijks maaltijden, behalve op zon- en feestdagen. En dit
voor 7,25 euro per maaltijd.
Interesse? Neem contact op met de
dienst thuiszorg via 013 67 01 10 of
thuiszorg@laakdal.be.

MINDERMOBIELENCENTRALE
ZOEKT CHAUFFEURS
Met een tiental zijn ze momenteel, de
vrijwillige chauffeurs van de mindermobielencentrale. Aangezien het aantal aanvragen stijgt, zijn we dringend
op zoek naar nog meer vrijwilligers.
Wij spraken met één van hen, Rudy
Van de Weyer.
Wat houdt het eigenlijk in om vrijwilliger te zijn voor de Mindermobielencentrale?
Rudy: “Wij brengen mindermobiele
mensen op hun bestemming. We rijden
vb. met hen naar het ziekenhuis, het dagcentrum, dokters. We brengen hen naar
de winkel om boodschappen te doen,
naar het rusthuis om hun partner te bezoeken, enz.”
Hoe lang doe je dit al?
“Een vijftal jaren nu. Eigenlijk ging ik
naar de sociale dienst om me te informeren voor een van mijn familieleden.
Toen ze bij me polsten of ik zelf niet geïnteresseerd was om vrijwilliger te worden, heb ik niet lang getwijfeld.”
Hoeveel vaak rijd je uit per week?
“Dat is heel afwisselend. Sommige
weken rijd ik wel alle dagen. Andere
weken is het rustiger. Ik vind het wel
plezierig dat elke vrijwilliger in sa-
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vast. Als jouw aanvraag is goedgekeurd, kunnen we onmiddellijk bij je
leveren.

menspraak met de sociale dienst kan
aangeven hoeveel tijd hij er kan voor
vrijmaken. Je kan zelf je agenda bepalen. Je wordt dus niet verplicht om op
bepaalde dagen of tijdstippen altijd te
rijden. Dat maakt dat ik nog tijd genoeg
kan vrijmaken voor mijn hobby’s en familie. Want ik heb ook twee – een derde
is op komst – kleinkinderen die ik in de
watten wil leggen.”

“De dankbaarheid van onze
passagiers is hartverwarmend.”
Heb je ‘vaste klanten’?
“Ik rijd wel regelmatig met dezelfde

OPROEP LEDEN OVERLEGCOMMISSIE BP-INEOS-JBF
Twee keer per jaar komen de bedrijven
BP, Ineos en JBF, betrokken gemeenten
en buurtbewoners samen om eventuele
problemen aan te kaarten en op te lossen.
Interesse om hieraan deel te nemen?
Geef een seintje voor eind januari
aan de dienst Omgeving,
omgeving@laakdal.be,
tel.: 013 67 01 10.

mensen rond. Piet is er bijvoorbeeld zo
een. Hem breng ik bijna wekelijks naar
de bibliotheek omdat hij er vrijwilligerswerk doet. Ik ben van Veerle dus ze
roepen me vooral op om te rijden voor
mensen uit Veerle.”

SPORTKAMPEN 2019
Je kan alle data van de sportkampen in
2019 vinden op onze nieuwe webshop
van de sportkampen. Hou de inschrijvingsdata goed in het oog!
Kerstvakantie binnenspeeltuin
• donderdag 27 december en vrijdag
28 december 2018 van 13.30 u. tot
16.00 u.
Krokusvakantie
• Kleuters: van maandag 4 tot en met
woensdag 6 maart 2019
• Lager onderwijs: van maandag 4 tot
en met woensdag 6 maart 2019
Inschrijvingen starten op maandag
4 februari 2019 vanaf 10.00 u.

Herfstvakantie
• Kleuters: van maandag 28 tot en
met woensdag 30 oktober 2019
• Lager onderwijs: van maandag
28 tot en met woensdag 30 oktober
2019
• Tieners: op dinsdag 29 oktober 2019
 ski- en snowboarddag
Inschrijvingen starten op maandag
30 september 2019 vanaf 10.00 u.

Wat vind je er leuk aan?
“De voldoening die je krijgt. De dankbaarheid van de mensen is echt hartverwarmend. Die mensen zien er vaak echt
naar uit. Ze zitten vaak te wachten tot
je er bent. Vaak geraken ze geïsoleerd
en dankzij de mindermobielencentrale
kunnen ze toch geraken waar ze moeten zijn. We babbelen over van alles en
nog wat. De rit is vaak voorbij voor je
het weet.”
Zou je het aanraden aan andere Laakdallers?
“Absoluut. Als je gepensioneerd bent
zoals ik, kan je je vrije tijd toch nog op
een nuttige manier invullen en je krijgt
zo veel in de plaats. Voor mij is het ideaal
vrijwilligerswerk, net omdat het zo flexibel te regelen is. Bovendien krijg je een
kilometervergoeding en kan je er van
op aan dat alles administratief, bijvoorbeeld de verzekering, tot in de puntjes
geregeld is. Dat is belangrijk want je rijdt
tenslotte met je eigen wagen”
Meer info: Wil jij ook vrijwilliger worden voor de mindermobielencentrale?
Neem contact op met de Sociale
dienst: tel. 013 67 01 10 of
socialedienst@laakdal.be
www.laakdal.be/mindermobielencentrale

Paasvakantie
• Kleuter: van maandag 15 tot en met
woensdag 17 april 2019
• Lager onderwijs: van maandag
15 tot en met donderdag 18 april
2019
• Tieners: dinsdag 16 april 2019
 avonturendag
Inschrijvingen starten op maandag
18 maart 2019 vanaf 10.00 u.
Zomervakantie
• Kleuters: van maandag 1 tot en met
vrijdag 5 juli 2019
• Lager onderwijs: van maandag 1 tot
en met vrijdag 5 juli 2019
• Tieners: op 13 augustus
 motorinstap
Inschrijvingen starten op maandag
3 juni 2019 vanaf 10.00 u.

OP STAP NAAR HET
SECUNDAIR ONDERWIJS
Het centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) organiseert donderdag 24
januari een informatieavond voor ouders met kinderen die de overstap naar
het secundair onderwijs gaan maken.
Volgende thema’s komen aan bod:
• structuur van het secundair
onderwijs met informatie over de
modernisering ervan
• het studiekeuzeproces in het zesde
leerjaar
• kennismaking met informatiebronnen

Inschrijven: via de school van je
kind of CLB-Kempen, 014 24 70 70,
herentals@vclb-kempen.be
Zaal Druivenrank (naast Vinea-site),
Veerledorp 13, Veerle-Laakdal,
donderdag 24 januari 2019 van 19 u.
tot 21 u.
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GFT SORTEREN WORDT
MAKKELIJKER

BENOveren:
nog beter renoveren
Duurzaam bouwen & wonen

IOK en Kamp C willen Kempense gezinnen helpen die hun
woning ingrijpend renoveren. BENOveren staat voor ‘beter
renoveren’: renoveren met hogere ambities op vlak van
energieprestaties door de verschillende renovatiestappen in
de meest logische volgorde te nemen. Ellen en Jochen kregen
intussen benovatiecoach Piet Wielemans (foto) op bezoek.

Sinds wanneer wonen jullie hier?
Ellen: “We kochten de woning in juni
vorig jaar en verhuisden in de kerstperiode dus we wonen hier nu net één
jaar.”
Hoe zijn jullie bij het
BENOvatieproject terecht gekomen?
Ellen: “Heel toevallig moest ik vorig
jaar voor we verhuisden in het gemeentehuis zijn en daar zag ik een folder liggen. Duurzaam wonen vind ik
belangrijk dus toen ik las dat we gratis
beroep konden doen op een benova-
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boven naar beneden’ renoveert. Voor
je je dak isoleert, is het belangrijk te
weten of je ook buitenmuurisolatie zal
aanbrengen, zodat je de dakrand ver
genoeg kan laten oversteken. Als je
nadien nog een ventilatiesysteem wil
installeren, kan je daar beter ook al rekening mee houden.”

‘Je wordt je ervan
bewust wat slim
renoveren is en je
vermijdt onnodige kosten’
tiecoach van Kamp C, heb ik niet lang
getwijfeld en me direct ingeschreven
via hun site.”
Hoe is het dan verder gegaan?
Ellen: “We kregen een telefoontje om
een afspraak te maken en benovatiecoach, Piet Wielemans, is langsgeko-

men. Het eerste advies kwam neer
op “bezint voor ge begint”. Doe niet
alles voor je verhuist. Leef een jaar
in het huis zoals het is en noteer al je
bevindingen, ervaar de verschillende
seizoenen, kijk naar je wooncomfort
en evalueer dat. Beslis op basis daarvan pas wat je gaat renoveren. Dat was
wel verrassend want we hadden al een
paar ideeën in ons hoofd die we wilden uitvoeren voor de verhuis. Ook
ons vroeger gas-, elektriciteits- en waterverbruik werd onder de loep genomen evenals dat van de vorige inwoners van dit huis.”
Jochen: “Tijdens die eerste rondgang
kregen we al veel praktische tips –
quick wins – om ons energieverbruik
te verminderen. Zo hebben we op zijn
advies alle lampen vervangen door
led-lampen en hebben we de verwarming afgesteld op onze eigen leefgewoontes. De vorige bewoners waren
ouder en waren overdag veel meer
thuis dan wij.”
Hoe oud is de woning?
Jochen: “Het is een ‘moderne’ woning
uit de jaren zeventig. Grote structurele
veranderingen waren we sowieso niet
van plan te doen.”
Ellen: “Ik had intussen ook al een afspraak gemaakt op de gemeente om
de resultaten van de thermografiefoto
te bekijken en bleek dat ons dak toch
redelijk goed geïsoleerd is.”
Jochen: “Tijdens een tweede bezoek
bracht Piet een warmtecamera mee
om te kijken waar er warmteverlies is.
Zo zagen we dat we de ramen aan de
noordkant toch best vervangen.”

Wat zijn jullie ervaringen nu jullie hier
een jaar wonen?
Ellen: “De woning is achteraan uitgebreid met een winterkamer met veel
glas. We dachten dat het daardoor in
de winter misschien fris en in de zomer heel warm zou zijn maar eigenlijk
valt dat heel goed mee. Zelfs met het
warme weer van afgelopen zomer.
Het zonwerend glas helpt duidelijk.
Hadden we het advies niet gevolgd
om eerst een jaar te gaan wonen in het
huis, zouden we misschien al zonwering aangebracht hebben terwijl het
niet echt nodig blijkt.”

Wat is de volgende stap?
Jochen: “Binnenkort hebben we opnieuw een afspraak met de benovatiecoach. Dan gaan we samen onze
ideeën bespreken en een stappenplan
opstellen.”
Ellen: “We gaan zeker niet alles tegelijk doen. Je kan het gefaseerd, naargelang je budget aanpakken. Als we
binnenkort aan de slag gaan, kunnen
we de offertes doorsturen naar de benovatiecoach. Hij kan als onafhankelijke expert helpen beoordelen. Dat is
een enorme meerwaarde. Want elke
aannemer spreekt natuurlijk voor zijn

Wat vond je het interessantste
advies?
Ellen: “Dat je best eerst alles in kaart
brengt. Veel mensen renoveren ‘verkeerd’ wat vaak voor dubbele kosten
zorgt. Eigenlijk moet je eerst alles inventariseren en een stappenplan opmaken. Het is belangrijk dat je ‘van

Piet Wielemans is benovatiecoach
bij Kamp C, het provinciaal centrum
voor duurzaam bouwen. Hij vertelt
hoe de begeleiding verloopt:
“Het eerste bezoek vindt plaats op
Kamp C. We overlopen de bestaande situatie, eventuele plannen en
wensen. Dit advies is onafhankelijk
en neutraal en helpt je commerciële belangen van juiste duurzame
ingrepen te onderscheiden. Welke
verwarming past het best in jouw
woning? Is de plaatsing van zonnepanelen of een warmtepomp een
goede zaak voor jou? Hoe kan je de
verluchting in je huis optimaliseren?

eigen winkel. Wij proberen ons goed te
informeren op voorhand maar echte
technische experts zijn we natuurlijk
niet.”
Zou je het andere Laakdallers
aanraden?
Ellen: “Absoluut! Je krijgt gratis een
hoop expertise ter beschikking. Ik zie
geen enkele reden om het niet te doen.
Ook als je geen grote renovatie plant,
loont het zeker. Je wordt je ervan bewust wat slim renoveren is en je vermijdt onnodige kosten doordat je dingen in de juiste volgorde doet.”

Energiemeesters
Geen tijd/budget voor een grondige renovatie van je woning? Wil je
wel graag energie besparen maar
weet je niet hoe? Weet je niet precies hoe je kamerthermostaat
werkt? Ligt jouw verbruik te hoog
en weet je niet waarom? Met deze
vragen kan je terecht bij één van
de Laakdalse energiemeesters.
Vraag een gratis huisbezoek aan
via www.kempen2020.be/huisbezoek.

Hoe kan je koudebruggen vermijden
als je zelf aan de slag gaat? Enz.
Bij concrete renovatieplannen
helpen we een stappenplan op te
maken zodat de werken in de juiste volgorde worden uitgevoerd, en
eventueel kunnen worden gespreid
in functie van het budget. Indien
nodig brengen we een bezoek aan
je woning. Nadat je bij verschillende aannemers offertes hebt opgevraagd, krijg je advies over deze
offertes en de loop van de werken.
De benovatiecoach blijft het aanspreekpunt voor al de vragen tijdens het renovatieproces.”

De benovatiecoach is geschikt
voor iedereen die vragen heeft
over de staat van zijn woning en
renovatieplannen heeft of reeds
enkele werken heeft uitgevoerd.
Vraag gratis ondersteuning van
de benovatiecoach via www.
kempen2020.be/
content/911/benoveer-jij-mee.
Meer info 014 27 96 50 of
kempen2020@iok.be.
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(facturen vanaf 01.01.2019)

Onderstaand premieoverzicht is geldig behoudens wijzigingen van Infrax of hogere overheden. Wacht niet te lang en investeer in een duurzame,
energiezuinige woning! Voor een volledig overzicht van de gemeentelijke premievoorwaarden verwijzen we je door naar het gemeentelijk
premiereglement voor duurzaam (ver)bouwen en wonen op www.laakdal.be. Raadpleeg ook de premiereglementen van Infrax op www.infrax.be.
Vragen? Neem contact op met de milieudienst, Markt 19, 013 67 01 10, milieu@laakdal.be.

SUBSIDIE INFRAX

Investering

Woningen aangesloten op het elektriciteitsnet
vóór 01.01.2006
of bouwaanvraag vóór 01.01.2006

Bioecologische isolatie
cumuleerbaar met
de andere
isolatiepremies

-

Dak- of
zoldervloerisolatie

€ 2/m² (doe-het-zelf)
of € 4/m² (aannemer)
RD-waarde ≥ 4,5 m²K/W

SUBSIDIE GEMEENTE LAAKDAL

Nieuwbouw

Woningen
aangesloten op het
elektriciteitsnet
vóór 01.01.2006
of bouwaanvraag
vóór 01.01.2006

Nieuwbouw

-

10% (excl. BTW)
max. € 400

10% (excl. BTW)
max. € 400

-

€ 1/m²

-

Beschermde klanten: € 5,25/m² (doe-het-zelf)
of € 10,5/m² (aannemer)

Vloerisolatie
(ook keldervloer)

-

Spouwmuurisolatie

€ 5/m²
λ-waarde ≤ 0,065 W/mK
Beschermde klanten: € 9/m²

-

€ 2/m²

-

Binnenmuurisolatie

€ 15/m2
RD-waarde ≥ 2 m²K/W
Beschermde klanten: +50%

-

-

-

Buitenmuurisolatie

€ 15/m²
RD-waarde ≥ 3 m²K/W
Beschermde klanten: +50%

-

€ 2/m²

-

Hoogrendementsglas

€ 10/m²
U-waarde ≤ 1,0 W/m²K
Beschermde klanten:
€ 56/m², max 40% van factuur

-

€ 10/m²

-

Deelname
InfraxBouwTeam

-

-

Gratis
inschrijven via

Gratis
inschrijven via

Condensatieketel

€ 1.800,
max. 40% van factuur
enkel voor beschermde afnemers

Duurzaam
geëxploiteerd hout
(FSC of
gelijkwaardig)

-

€ 2/m²

-

www.bouwteams.be

www.bouwteams.be

-

-

-

-

10% (excl. BTW)
max. € 400

10% (excl. BTW)
max. € 400

Lees verder op pagina 17
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SENIORENONTMOETINGSNAMIDDAG: DONDERDAG
31 JANUARI 2019
De seniorenraad nodigt alle 55-plussers
van harte uit op de seniorenontmoetingsnamiddag op donderdag 31 januari 2019
tussen 13.00 u. en 17.00 u. de sporthal,
Kwade Plas 1, 2431 Veerle-Laakdal. Humorist Rocky/Eddy Herman zorgt voor
ludieke acts en typetjes, dolkomische
sketches mét publiek, pittige liedjes uit
de oude doos en meezingers. Hij wordt
vergezeld door een accordeonist.
Inkomkaarten kosten 5 euro en zijn te
koop bij de verschillende OKRA’s en bij
het onthaal in het gemeentehuis (Markt
19). In de prijs zijn twee broodjes, een
koffiekoek en twee drankjes inbegrepen.
Inschrijven vóór 24 januari 2019. Je
inschrijving is definitief na betaling.

€ 6/m²
RD-waarde ≥ 2 m²K/W
Beschermde klanten: +50%

uitneembare
vrijetijdsgids

Overzicht premies duurzaam
(ver)bouwen en wonen

Laakdal
breekt uit
SCHRIKKELWANDELING

De laatste zondag van de schrikkelmaand
februari trekt VVV Laakdal er op uit met
de Schrikkelwandeling. Deze geleide
wandeling brengt je langs de mooiste
plekjes van Laakdal en wordt afgesloten
met een heerlijk en uitgebreid ontbijt!
Waar: ’t Fortun, Smissestraat 3, 2430
Laakdal
Wanneer: zondag 24 februari 2019, vertrek wandeling om 8.00 u.
Prijs: 10 euro voor een wandeling met
hapje, drankje en ontbijt
Inschrijven: verplicht voor 17 februari,
via info@vvvlaakdal.be of
tel. 013 67 01 10

SPORTKAMPEN KROKUS 2019
Laat je kinderen meedoen aan onze sportkampen tijdens de krokusvakantie!
3 dagen lang kunnen zij zich uitleven tijdens de vele spelletjes samen met onze
ervaren monitoren. We organiseren zowel een kamp voor lage schoolkinderen
als voor schoolgaande kleuters (omwille
van praktische redenen moeten ze zindelijk zijn, pampers niet toegelaten).
Wanneer: maandag 4 maart t.e.m. woensdag 6 maart 2019 van 9.30 u. tot 16.00 u.
(opvang van 8.00 u. tot 17.00 u.)
Waar: Gemeentelijke sporthal Kwade
Plas, Veerle
Prijs: 36 euro (korting vanaf 2de kind, geldig voor beide kampen)
Inschrijvingen starten op maandag 4 februari 2018 vanaf 10.00 u.
Inschrijven via www.laakdal.be (startpagina bovenaan – ‘inschrijvingen
sportkampen’) of bij het onthaal in het
gemeentehuis.

KOM NIEUWJAARKE ZOETE
ZINGEN IN DE BIB!
Elk jaar op 31 december krijgen we zangertjes aan de deur om ons een gelukkig
nieuwjaar te wensen.
Haal jouw Zingzak af bij het onthaal van
het gemeentehuis. We voorzien 1 zak
per gezin, tenzij de kinderen deze samen
met hun ouders komen afhalen, dan maken we elk kind blij met een Zingzak. Of
start je zangtocht maandag tussen 10.00
u. en 12.00 u. met een liedje in de bib
(Markt 19). Dan krijg je ook deze superleuke Zingzak om mee te nemen op je
tocht. (Zolang de voorraad strekt)
Ga je graag creatief aan de slag in
de kerstvakantie? Kom dan langs het
onthaal van het gemeentehuis voor het
Zing Ze Creaboek. Voor maar 3 euro
krijg je een boek boordevol tips om te
knutselen, te bakken of te koken.

Laakdal breekt uit

Laakdal breekt uit
IN LAAKDAL

Wil je jouw activiteit zien in deze UiTagenda? Surf dan snel naar
www.uitdatabank.be en voer je activiteit(en) van maart en/of april in voor
30 januari. Dan nemen we ze op in de maart editie van dit magazine.

DECEMBER
31 december

10.00 u.-12.00 u.

Nieuwjaarzingen & haal je zingzak

Bibliotheek Laakdal

Gemeentehuis, Markt 19 Vorst-Centrum

09 februari

19.30 u.-02.00 u.

Verstand van Vejel Quiz

Chiromeisjes Veerle

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle

31 december

middernacht

Vuurwerk

lokale handelaren Veerle

Veerledorp

12 februari

20.00 u.

Voordracht Drones door Christiaan Thoen

Davidsfonds Laakdal

Zaal Druivenrank, Veerledorp 14, Veerle

16 februari

18.00 u.-23.00 u.

Zettersprijskamp

FC Britanic

Terrein FC Britanic, Nieuwstraat, Vorst-Meerlaar

16 februari

21.00 u.-04.00 u.

I Love Aspi

16 februari

09.00 u.-12.00 u.

Werkdag in de Roost: oeverbeheer Roostvijvers

Natuurpunt Grote Nete

Roostvijvers (parking) Rooststraat, Veerle

Workshops voor verenigingen

Cultuurnetwerk Kempen

Geel

JANUARI

Chiro Albatros en Chiro De
Schakel

Chiro Den Albatros, Veldstraat 67, Vorst-Centrum

04 januari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

05 januari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

11 januari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

23 februari

12 januari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

24 februari

14.00 u.-19.00 u.

Zettersprijskamp

Visclub pv DAF

Rode Laakstraat, Veerle

12 januari

09.00 u-12.00 u.

Werkdag in Trichelbroek: houtopslag
wegnemen

Natuurpunt Grote Nete

Dreef aan de reigerkolonie, Blaardonk 4, Varendonk

24 februari

08.00 u.

Schrikkelwandeling

VVV Laakdal

’t Fortun, Smissestraat 3, 2430 Vorst-Centrum

18 januari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

MAART

19 januari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

17.30 u.

Sleep-in Bibliotheek Laakdal

inschrijven vanaf 4 februari 09.00 u.

11.30 u.-19.30 u.

Mosselfeest

VZW De Sportgalm
VBS De Wissel

Gemeentehuis, Markt 19,
Vorst-Centrum

Kapellestraat 9, Veerle

20 januari

09.00 u.-12.30 u.

Toast Literair – Ontbijt & Voordracht Marc
Helsen

Davidfonds Laakdal

Vrije Basisschool De Wijngaard,
Veerledorp 39, Veerle

24 januari

19.00 u.

informatieavond “Op stap naar het secundair
CLB
onderwijs”

Zaal Druivenrank, Veerledorp 3, Veerle

25 januari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

26 januari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

26 januari

20.00 u.

Operette Een Nacht in Venetië

Davidsfonds Laakdal

CC Zwaneberg Heist o.d. Berg

27 januari

08.00 u.-15.00 u.

Heide-Bos wandeling

KWB Veerle

Vertrek: ’t Buurthuis, Zandstraat, Veerle-Heide

30 januari

19.00 u.

Vorming begeleiders die iemand auto leren

KWB Vorst-Meerlaar&KWB Laak-

rijden

dal (inschr. voor 25/1)

31 januari

13.00 u.-17.00 u.

Seniorenontmoetingsnamiddag

Seniorendienst

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle

31 januari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

01 februari

20.00 u.-23.00 u.

Huldiging sportlaureaten

Sportdienst

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle

01 februari

21.00 u.-04.00 u.

Aspi Jeneverfuif

Chiro Eindhout

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

01 februari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

02 februari

19.30 u.-00.00 u.

Toneelvoorstelling “Drinken de Goden Duvel”

Toneelgroep Plansjeetrappers

’t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

03 februari

11.30 u-19.00 u.

Mosselfeest

KLJ Veerle-Heide

Buurthuis, Zandstraat, Veerle-Heide

03 februari

09.00 u-20.00 u.

Wandeling

KWB Eindhout

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

19 januari

02 maart

Een overzicht van alle activiteiten van het lokaal dienstencentrum vind je in de
tweemaandelijkse folder op www.laakdal.be/lokaal-dienstencentrum.

VBS Vorst-Meerlaar

FEBRUARI

Aan alle Laakdallers:
een super 2019 gewenst!

Ben je tussen 6 en 12 jaar oud (1e t.e.m. 6e
leerjaar)? Hou je van boeken, strips en
films? Heb je zin om mee te doen aan een
coole workshop én wil je een nachtje in
onze bib slapen, tussen de boeken, samen
met je vriendjes? Al voor de tweede keer in
de nieuwe bibliotheek!
Wil je als een echte VIP behandeld worden
in de leukste bibliotheek van de Kempen?
Schrijf je dan vanaf maandag 4 februari 9.00
u. via onderstaand inschrijvingsformulier
in. Breng dit samen met 7,5 euro binnen
in de bibliotheek, bel 013 67 01 20 of mail
bibliotheek@laakdal.be. Wees snel want
het aantal plaatsen is beperkt en inschrijven verplicht!
Meer informatie vind je op de
achterkant van dit magazine.

KAARTNAMIDDAG OP WOENSDAG
Elke woensdagnamiddag kan je in het
lokaal dienstencentrum komen kaarten.
Beginners of gevorderden, iedereen is
welkom. We hebben nooit kaarters genoeg! Afhankelijk van het aantal spelers,
spelen we wiezen of zetten. Tussendoor
geniet je van koffie of thee met een stuk
gebak voor 2 euro. Ook niet-kaarters
genieten van dit speciale aanbod! i.s.m.
OKRA Veerle centrum
Elke woensdag van 13 u. tot 16 u.
Diestsebaan 62, 2431 Laakdal (in het
vroegere kloostergebouw, naast het
Kasteel van Veerle)

ALGEMENE VERGADERING SPORT
Donderdag 14 februari om 19.00 u. vindt
de algemene vergadering van de Sportraad
plaats in sportcentrum Kwade Plas in Veerle.
Alle leden van erkende sportclubs welkom!

HULDIGING VAN DE LAAKDALSE
SPORTLAUREATEN
Traditiegetrouw huldigt de Laakdalse
Sportraad zijn sportiefste inwoners voor
de geleverde prestaties in het jaar 2018.
Tijdens een spetterende show op 1 februari 2019 zetten we hen in de bloemetjes.
Vanaf 19.15 u. is iedereen welkom in de
sporthal! De show start om 20.00 u.
Wil jij iemand uit Laakdal voordragen
als sportman of –vrouw van het jaar?
Behaalde je club, je jeugdploeg dit jaar
een kampioenstitel? Of ken je iemand
die een sportief hoogtepunt bereikte in
2018? Laat het weten aan de sportdienst!
De aanvraagformulieren vind je op
www.laakdal.be. Stuur je Kandidaturen
naar Sportraad Laakdal, Kwade Plas 1,
2431 Laakdal vóór 1 januari 2019! Heel
snel zijn is dus de boodschap!

SUBSIDIE INFRAX

Investering

Woningen aangesloten op het elektriciteitsnet
vóór 01.01.2006
of bouwaanvraag vóór 01.01.2006

Nieuwbouw

Woningen
aangesloten op het
elektriciteitsnet
vóór 01.01.2006
of bouwaanvraag
vóór 01.01.2006

Zonneboiler

€ 550/m², max. € 2.750,
max. 40% van factuur
Beschermde klanten: + 20%

-

€ 200 per adres

-

5% (excl.btw)
Max. € 400 per
adres

Warmtepomp

INSCHRIJVING: Sleep-in 2019
Van zaterdag 2 maart 17.30 u. tot zondag 3 maart 09.00 u., max. 90 deelnemers.
Naam en voornaam:
Adres:
Postcode:
Telefoon ouders:

Privacy: ik geef hierbij mijn toestemming voor het rechtenvrij en kostenloos gebruik van foto’s, die van mijn minderjarig kind werden genomen tijdens de
‘sleep-in’ van de gemeente Laakdal, voor gemeentelijke publicaties zoals het infoblad, folders en flyers en het gebruik op sociale media zoals Facebook
alsook de website www.laakdal.be .

Premie verdubbelt bij plaatsing in een gebied
zonder aardgasnet of ter volledige vervanging
van elektrische verwarming

-

€ 400
Max. 40% van factuur

Warmtepompboiler

Enkel gebruikt voor productie van sanitair
warm water. Niet cumuleerbaar met premie
voor zonneboiler. Enkel cumuleerbaar met
warmtepomp indien de warmtepompboiler
eerst geplaatst wordt.

-

-

Beschermde klanten: + 20%
OVERIGE STEUNMAATREGELEN

Totaalrenovatiebonus
BENO-pass

Vlaamse
Energielening
voor de sociale
doelgroep

Je kan een totaalrenovatiebonus ontvangen als je in een periode van 5 jaar tijd, minstens 3 nieuwe investeringen doet.
Mogelijke investeringen: dakisolatie, vloerisolatie, muurisolatie, hoogrendementsglas, warmtepomp, zonneboiler en
ventilatiesysteem. Per bijkomende investering krijg je een extra premie. Voor beschermde klanten worden de premies
verhoogd met 50%. Enkel energiebesparende maatregelen uitgevoerd vanaf 2017 komen in aanmerking.
Meer info: www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/bouwen-en-verbouwen/totaalrenovatiebonus-van-denetbeheerder-beno-pass
Wil je energiebesparende maatregelen uitvoeren in je woning zoals vb. dakisolatie, hoogrendementsglas, vervangen
CV-ketel, zonnepanelen,…? Als je alleenstaand en/of gepensioneerd bent of een laag inkomen hebt, kan je tot de sociale
doelgroep behoren. Je kan dan maximaal 15.000 euro renteloos lenen. Maximale terugbetalingstermijn is 10 jaar. Het
is een lening op afbetaling waaraan geen bijkomende kosten verbonden zijn.
Meer info: www.iok.be/energielening, ellen.vanhoudt@iok.be of 014/57 42 79

BEN-lening

Een aantal banken voorzien een korting op de rente voor wie een woning bouwt of koopt met een E-peil van max. 30.
Meer info: www.energiesparen.be/BEN/krediet.

Korting op de
onroerende
voorheffing voor
energiezuinige
nieuwbouwwoningen

Je kan vermindering krijgen van de onroerende voorheffing voor een energiezuinige woning. De vermindering wordt
door de Vlaamse belastingdienst automatisch toegekend op je aanslagbiljet. Je hoeft dus zelf niets te ondernemen.
Voor bouwaanvragen vanaf 2016:
• E-peil ≤ 30 > korting van 50% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar
• E-peil ≤ 20 > korting van 100% op de onroerende voorheffing gedurende 5 jaar
Meer info: www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/vermindering-van-de-onroerendevoorheffing-voor-een-energiezuinig-nieuw-gebouw

Gemeente:
Geboortedatum:

€ 4.000 (geothermische)
€ 1.500 (lucht-water)
€ 800 (hybride lucht-water)
€ 300 (lucht-lucht)
Max. 40% van factuur

Nieuwbouw

Beschermde klanten: + 20%

SLEEP-IN: DE BIB ZET HAAR DEUREN
WEER OPEN VOOR LOGEETJES!
Zaterdag 2 maart 2019 17.30 u.

SUBSIDIE GEMEENTE LAAKDAL

Handtekening ouders:
Inschrijvingsgeld: 7,5 euro per kind. Je inschrijving is pas definitief na betaling.
Wat breng je mee?

Slaapzak, hoofdkussen, pyjama, knuffel, veldbed/luchtmatras (check zeker of je materiaal in orde is!),
pantoffels, toiletgerief.
Wat laat je zeker thuis? Snoep, gsm, iPod & andere hoogtechnologische snufjes.
Belangrijk:
Zorg dat je gegeten hebt voor je arriveert. Je krijgt ’s avonds bij ons alleen nog een lichte versnapering.
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DE BIB ZET HAAR DEUREN WEER
OPEN VOOR LOGEETJES!
ZATERDAG 2 MAART 2019 - 17.30 U.

Is jouw dak
goed geïsoleerd?
Eind 2016 lieten we een thermografische foto maken van alle Laakdalse
daken. Daarop kan je zien hoeveel warmte er via jouw dak verloren gaat en
of je dus best (bijkomend) isoleert.

Samenaankoop
dakisolatie
IOK organiseert in de zomer van 2019
een samenaankoop dak- en zoldervloerisolatie. Om deze reden werd beslist om
de gemeentelijke samenaankoop niet te
laten doorgaan. De verwachting is dat
door de grotere schaal waarop de IOK-samenaankoop georganiseerd wordt, een
betere prijs zal bedongen worden.

Waarom bomen
goed zijn voor ons
Absorberen CO2 en
produceren zuurstof

Positief temperatuureffect: een
grote boom heeft het koelend
vermogen van 10 airco’s

Filteren schadelijke stoffen:
ozon, zwaveldioxide,
stikstofoxiden, fijn stof,…

Meer precieze info over de IOK-samenaankoop verwachten we in het voorjaar
van 2019.

Voedselbron voor
mensen en dieren
Wil je graag het resultaat van jouw
woning bekijken? Maak een afspraak
thermografie op www.laakdal.be of
telefonisch via 013 69 01 10. Je krijgt
advies over hoe je je woning energe-

tisch kan verbeteren en van welke premies je gebruik kan maken. We bekijken ook samen op de zonnekaart of je
dak geschikt is voor zonnepanelen of
een zonneboiler.

Betere waterhuishouding: regen wordt
vertraagd afgevoerd wat de kans op
overstromingen door stortbuien vermindert

Hoe vervang je je huidige lamp door een ledlamp?
Door je gloei- of halogeenlamp door een led te vervangen, bespaar je 80 tot 90% energie. Op jaarbasis komt dat neer
op een besparing van 10 euro per lamp. In de meeste gevallen kan je je oude lampen één op één vervangen door een
ledlamp, maar waar moet je op letten bij je aankoop?
1. Kies dezelfde fitting of lampvoet als
die van je originele lamp. Sommige lampen hebben een schroefdraad
waarmee je de lamp al draaiend vastmaakt in de lamphouder (bijv. E27).
Andere lampen hebben onderaan twee
pootjes (bijv. GU10) of stiftjes (bv. G4).
2. Kies de juiste sterkte van de lamp door
naar het aantal lumen van de ledlamp
te kijken op de verpakking. Wil je weten welk wattage overeen komt met
hoeveel lumen? Je vindt er alles over
op de onderstaande website.
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3. Kies een kleurtemperatuur om een bepaalde sfeer te scheppen. Wil je graag
neutraal wit licht? Ga dan voor een
lamp van 4.000 Kelvin. Voor hard wit
licht kies je voor een lamp van 5000 K
tot 6500 K. Heb je toch liever een gele
tint? Kies dan voor 2700 K als je een
gloeilamp vervangt en 2700 tot 3000 K
als je een halogeenspot vervangt.

Creëren
nestgelegenheid
voor dieren

Goed voor de gezondheid.
In Japan schrijven dokters
zelfs een bosbad als
therapie voor (Shinrin-Yoku)

Zorgen voor
speelruimte
Dempen
omgevingsgeluiden

Bomen zijn dus bijzonder waardevol.
Om die redenen gaan we niet lichtzinnig
om met vergunningsaanvragen voor het
vellen van bomen. Deze worden telkens
afgetoetst aan verschillende criteria om
na te gaan of het vellen van de bomen
gerechtvaardigd is. Bladval is een
natuurlijk jaarlijks wederkerend proces
en wordt niet gezien als geldige reden
om bomen te vellen.

Meer tips en uitleg vind je op
www.kempen2020.be/LED.
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13.765 afspraken later

Wist je dat...
• 58% online een afspraak maakt?
• 60% geholpen wordt vóór het tijdstip van hun afspraak?
• 60 tot 80 Laakdallers geholpen worden op maandagavond?

oma niet allemaal even vanzelfsprekend is. Als ik voor mezelf spreek, kies
ik zeker voor een afspraak. Waarom?
Ik word sneller geholpen!”
Severine Domus –
Omgevingsambtenaar

En of de tijd vliegt! Ondertussen is ons nieuwe gemeentehuis al een jaar open en met die komst volgde
ook een nieuw afsprakensysteem waarbij je voor de meeste producten of diensten een afspraak
nodig hebt. Hoe verloopt dat nu eigenlijk? Tine Bosmans, beleidsmanager Mens (dienst burgerzaken,
bevolking en onthaal), vertelt je er alles over.

Merk je dat de inwoners die voordelen
ook inzien?
“Eigenlijk zijn de reacties over het algemeen positief en daar zijn we heel
blij om. Uiteraard zijn er ook mensen
die er weigerachtig tegenover staan,
maar ook hen proberen we tevreden
naar huis te laten gaan. Hoe doen we
dat? Door met hen te praten en uit te
leggen waarom het nieuwe systeem
ook positief is voor hen. Vaak zijn ze
na hun eerste afspraak wel overtuigd
als ze zien dat het allemaal vlot gaat.”

De vraag die bij vele inwoners op
het puntje van hun tong ligt. Is het
nieuwe systeem nu eigenlijk een
verbetering?
“Het is zeker een verbetering om verschillende redenen. Eerst en vooral
zijn er geen lange wachtrijen meer en
kunnen we toch meer mensen helpen
dan vroeger. Vooral op maandagavond
merken we een verschil met vroeger
toen er vaak erg lange wachtrijen waren. Ook kunnen we de burgers meteen helpen, want ze staan direct in
contact met de juiste persoon die vroe-
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‘Er zijn geen lange
wachtrijen meer en we
kunnen toch meer mensen
helpen dan vroeger’

ger misschien niet aanwezig was als ze
zonder afspraak langskwamen. Ook
als er bijvoorbeeld een technisch probleem is, kunnen we de Laakdallers nu
vooraf op de hoogte brengen, zodat ze
toch niet voor niets naar het gemeentehuis komen. Ten slotte hebben de
burgers ook meer privacy, omdat het
rustiger is in het gemeentehuis.”

Uiteraard is niet alles rozengeur en
maneschijn. Wat denk je dat er nog
beter kan?
“We merken vaak dat mensen een verkeerd product kiezen als ze op de website een afspraak maken. Daardoor
kunnen we hen soms spijtig genoeg
niet meteen helpen. Bovendien zien
we dagelijks dat iemand een afspraak
heeft en niet komt opdagen. Ook 12,5%
van onze burgers die een afspraak
heeft, komt te laat. Als we hier samen
nog een tandje kunnen bijsteken, kan
het in de toekomst alleen nog maar
vlotter gaan.”
Wat zou je graag nog tegen de inwoners zeggen?
“Heb je een probleem of zit je met iets
dringends, je mag ons altijd bellen. Zo
kunnen we samen naar een oplossing
zoeken, want het is ons doel om alle
Laakdallers te helpen.”

Met of zonder afspraak…
wat vinden zij?
Er bestaat geen twijfel over dat het nieuwe afsprakensysteem even wennen was
voor iedereen. Nu we een jaar verder zijn, willen we toch graag weten of het
nieuwe systeem in goede aarde valt. We vroegen het aan een inwoner en aan
enkele medewerkers.
Dorien Pairoux –
Onthaalmedewerkster

ze kunnen zich beter voorbereiden en
bijgevolg de mensen beter helpen. De
meeste inwoners hebben ook dat gevoel, want ze stonden zeker open voor
de verandering. Hebben ze toch nog
vragen of hulp nodig? Dan zijn wij er
om hen te helpen en hen met een lach
op het gezicht terug naar huis te laten
gaan.”

“Ondanks het nieuwe afsprakensysteem kunnen de Laakdallers aan het
onthaal nog voor veel zaken terecht
zonder afspraak. Denk maar aan het
afhalen van rijbewijzen en reispassen,
formulieren voor sportkampen, inschrijvingen voor lezingen… Ik merk
wel dat het nieuwe systeem voor de
collega’s echt een verbetering is, want

Emelie Nys –
Bezoeker gemeentehuis
“Voor de jonge generatie is het zeker
een pluspunt dat je een afspraak moet
maken. Ik maakte zelf online een afspraak. Ik koos een moment dat mij
paste en ik kon de lange wachtrijen
van vroeger vermijden. Ik besef ook
wel dat het bijvoorbeeld voor mijn

“Inwoners kunnen bij mij terecht voor
complexere zaken zoals omgevingsvergunningaanvragen, problemen rond
woningkwaliteit of bodemverontreiniging. Voor mij is het dus zeker handig
dat ik mijn dossiers nu kan voorbereiden. Het is dan wel belangrijk dat
mensen vooraf duidelijk aangeven
waarover het gaat. Zo kan ik hen beter helpen, wat een win-winsituatie is
voor iedereen! Verder kan ik nu ook
beter doorwerken dan vroeger, omdat
ik weet wie er die dag zal langskomen.
Het gebeurt wel regelmatig dat mensen met een afspraak te laat zijn of
soms zelfs niet komen opdagen. Dat is
dan wel weer spijtig. Toch zie ik eigenlijk alleen maar voordelen en heb ik
het gevoel dat dit bij de inwoners ook
zo is. Ik geloof dat het principe dat je
een afspraak moet maken stilaan echt
ingeburgerd geraakt. Bij de dokter of
de bank moet je toch ook een afspraak
maken. Bij het gemeentehuis is dat net
hetzelfde.”
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Daar zijn de donkere winterdagen weer. Wie winter zegt,
zegt vrieskou en sneeuw… Dat zorgt niet alleen voor
sneeuwpret, maar ook voor gevaarlijke wegen. Gelukkig
zorgen de medewerkers van de strooidienst ervoor dat jij
toch veilig de weg op kan. Hoog tijd om hen aan het woord
te laten! Wij hadden een interview met Patrik Vergauwen,
medewerker dienst bouw & wegen.
Uiteraard kan je onze wegen niet alleen sneeuw- of
ijsvrij houden. Met hoeveel collega’s bemannen jullie de
strooidienst?
“We zijn met zes, maar we zijn niet allemaal tegelijk aan het
werk. Van vrijdag tot vrijdag hebben telkens drie collega’s
permanentie. We gaan dan met twee op pad met de vrachtwagen om zout te strooien terwijl een derde collega de fietspaden veilig maakt door er pekel op te sproeien. Bij sneeuwval worden zowel de rijweg als het fietspad geschaafd. Zo’n
week permanentie is best wel zwaar als het elke dag slecht
weer is.”

Hoe kunnen de inwoners zelf een handje helpen?
“Gooi de sneeuw zeker niet op het fietspad of op de weg als je
je oprit vrijmaakt. Normaal moeten we dit melden aan de poliHoe ziet jullie dag er dan uit?
tie en staan er gasboetes tot 350 euro op. Toch proberen we de
“Eigenlijk start onze werkdag al de dag voordien. Op basis
inwoners er eerst zelf attent op te maken door hen erover aan
van het weerbericht beslissen we samen of we al dan niet uitte spreken. Verder vragen we de mensen ook
rijden. We vertrekken om 3.30 u. Het duurt
om aan de kant te rijden als de strooiwagen
gemiddeld 4,5 uur om onze ronde af te werpasseert. Zo komen we niet vast te zitten in
ken. Toch is het vaak erg moeilijk om in te
“Gooi de sneeuw zeker
de stilstaand verkeer en kunnen we de wegen
schatten wanneer het glad zal zijn ondanks
veilig houden.”
de voorspellingen. Het weer kan ons ook
niet op het fietspad
nog verrassen tijdens onze ronde. Vreemd
genoeg blijkt het om 7.00 u. ‘s morgens het
Wat doe je als het niet sneeuwt of vriest?
of op de weg als je
gladst te zijn.”
“Sinds 2005 werk ik voor de strooidienst, maar
uiteraard heb ik ook nog een andere taak. Ik
je oprit vrijmaakt.”
werk ook voor de dienst bouw en wegen waar
Hoe bepalen jullie in welke straten jullie
ik verantwoordelijk ben voor de uitleendienst
strooien en in welke niet?
van materialen. Tijdens de wintermaanden is het rustig bij de uit“Hiervoor hebben we een vast strooiplan met verschillende
leendienst en zo kwam ik bij de strooidienst terecht. Ik heb dus
fasen waarbij eerst de grote doorgangswegen, dan de secunzeker een afwisselende job!”
daire wegen en tenslotte de pleinen, parkings enz. aan bod
komen. Agentschap Wegen en Verkeer onderhoudt de gewestwegen. Kerkfabrieken en scholen krijgen zout om de puNog een kort vraagje om af te ronden: “Zomer of winter?”
blieke plaatsen zelf ijs- en sneeuwvrij te maken.”
“Zomer!”
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Tijdens de kindergemeenteraad van
17 november stonden onze kinderschepenen- en burgemeester voor een
belangrijke beslissing. Ze moesten een
thema kiezen waarrond ze dit werkjaar gaan werken. Ze mochten uit drie
thema’s kiezen. Ze kozen unaniem
voor kinderarmoede.

Ook dit jaar waren er geen stoute kinderen in Laakdal! Sint en Piet kwamen naar onze afgeladen volle bib en
brachten voor alle kinderen een kleine
attentie mee.
Vrijdag 19 oktober vierden we zowel
de Dag als de Nacht van de jeugdbeweging. ’s Morgens deelde de Laakdalse jeugdraad, in samenwerking met
Westerlo en Herselt, een gratis ontbijt
uit aan alle leden die in uniform naar
het gemeentehuis in Westerlo kwamen. ’s Avonds legde de jeugdraad 3
bussen in voor maar liefst 150 leden
en leiding die zo op een veilige manier
konden gaan fuiven in Zoerle.
Tijdens de herfstwandeling van de
seniorenraad gingen we op pad in
Veerle. Noteer alvast de datum voor de
lentewandeling! 7 maart 2019, 13.30 u.,
start aan zaal Dennenoord Eindhout,
gratis.

9 december openden we een nieuw
speelterreintje in de buurt van Oostmolenveld samen met de Chiro en kinderen uit de buurt.

Tijdens Youca-dag 18 oktober engageerden 5 Laakdalse jongeren zich
om één dag mee te draaien in onze
organisatie. Het loon dat ze die dag
verdienden, € 50 per student, ging dit
jaar naar de jongeren in Nueva Prosperina, één van de meest achtergestelde
wijken van Guayaquil, Ecuador. Wie
zat waar? Sien V.K. draaide een dagje
mee op de dienst Activiteit, de buitenschoolse kinderopvang ging aan de
slag met Victor M., Miguel V. en Gunnar D. De keuken van het OCMW kon
rekenen op de hulp van Joris G.

11 november bracht Laakdal een hulde aan de gesneuvelden van ‘14-18.
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De strooidienst trotseert
de vrieskou!

Kasteel KaNeel was wat te klein voor
de vele kinderen die kwamen luisteren
naar de VertelSter tijdens de voorleesweek eind november. Nadien knutselden ze samen tijdens het Crea-Atelier
on tour een toverdoosje. Dat al hun
wensen mogen uitkomen!

WELKOM IN LAAKDAL

Gemeente en OCMW Laakdal streven naar een dynamische
en kwaliteitsvolle dienstverlening. Hiervoor leggen wij een
gemeenschappelijke wervingsreserve aan:

8 oktober 2018 (Veerle)
Wannes Van Bael
Johan Van Bael & Jelina Rens
3 oktober 2018 (Veerle)
Thibaut De Paepe
Ivan De Paepe & Olga De Paepe

1 Poetshulp

26 september 2018 (Veerle)
Lowie Das
Kristof Das & Jilly Belmans

Ons enthousiast poetsteam staat iedere dag opnieuw met
een glimlach voor ons klaar. Door een pensioen moeten
wij helaas afscheid nemen van 1 van onze toppertjes.
Voel jij je geroepen om in haar voetsporen te treden?
Functie:
• Poetsen van onder meer klaslokalen, speelruimtes,
refter, bureaus, vergaderruimten,... in basisschool
De Schans
• Poetsen van meubilair, sanitair en vloeren
• Onderhoud van de keuken (afwasmachine/afwas)
Profiel:
• Je haalt veel voldoening uit een nette werkomgeving
voor je collega’s
• Je werkt graag in teamverband
• Je communiceert open met je collega’s en
leidinggevende
• Je matcht met onze Laakdal mentaliteit: gedreven,
positief en passie voor je vak
Aanbod:
• Een job waarin je heel zelfstandig kan werken
• Een team met fijne collega’s
• Plezier in het werk nemen wij serieus
• Contract 25 u. / week onbepaalde duur bij het
gemeentebestuur
• Uurrooster van maandag t.e.m. vrijdag tussen 12 u. en
17.30 u.
• Maaltijdcheques (7,5 euro), hospitalisatieverzekering,
fietsvergoeding, aanvullend pensioen en 31,5 dagen
verlof
• De aanleg van een gemeenschappelijke
wervingsreserve voor zowel gemeente als OCMW.
• Weddeschaal E1/E3 - bruto start wedde €1.303,91
Interesse? Bezorg ons jouw CV en motivatiebrief via het
online sollicitatieformulier op www.laakdal.be/vacatures
of per post naar gemeente Laakdal, t.a.v. de personeelsdienst, Markt 19, 2430 Laakdal. Solliciteren kan tot en
met 13 januari 2019.

Meer info:

www.laakdal.be/vacatures
Dienst personeel & organisatie: 013 39 40 84,
personeel@laakdal.be
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Op zoek naar een leuke job
tijdens de zomervakantie?
Ook in 2019 hebben we een divers aanbod voor zowel animatoren als jobstudenten:
• Buitenschoolse kinderopvang ’t Kakelnest
De vakantie betekent voor de kinderopvang altijd
een gezellige maar ook drukke periode. Daarom
zijn wij op zoek naar gemotiveerde, creatieve
jobstudenten met spelbagage en een gezonde
dosis verantwoordelijkheid om tijdens de paas- en
zomervakantie de kinderen in de kinderopvang een
fijne vakantie te bezorgen.
• Groendienst
Werk je graag met je handen en spreekt een
vakantiejob in de buitenlucht jou wel aan?
• Administratie
Of toch liever wat administratieve ervaring opdoen in
de zomervakantie?
• Sportkampen
Heb jij het in je om groepen kinderen (lager onderwijs
of kleuters) te begeleiden en te entertainen? Ben je
beschikbaar tijdens de paas- en/of zomervakantie?
• Speelpleinwerking
De speelpleinwerking is op zoek naar jonge mensen
die het leuk vinden om kleuters, kinderen van de
lagere school, kinderen met een beperking en/of
tieners een fijne speldag te bezorgen!
• Keuken
Zou je graag meedraaien in ons keukenteam dat
dagelijks een 300-tal maaltijden voor onze oudste
inwoners bereidt en bezorgt? Voor de afwas en het
onderhoud van de keuken zoeken we in de zomer een
extra paar helpende handen.
Zie je het wel zitten om in één van de schoolvakanties bij
ons aan de slag te gaan? Hou dan zeker onze vacature-pagina www.laakdal.be/vacatures in de gaten! Begin januari
verschijnt hier alle info.

26 septemer 2018 (Eindhout)
Hazel Helsen
Joost Helsen & Tineke Dewaegeneere
26 september 2018 (Eindhout)
Hanne Tilborghs
Franciscus Tilborghs & Leen Vansant
26 september 2018 (Eindhout)
Ellis Van Bael
Dries Van Bael & Kristien Maes
19 september 2018 (Eindhout)
Sedra Belkhir
Adil Belkhir & Semmar Ibtissam
18 september 2018 (Vorst-Centrum)
Ismaël Issak Coroma
Sekou Coroma & Honorine Tankoano
18 september 2018 (Veerle)
Lize De Smedt
Dirk De Smedt & Elke Peeters
17 september 2018 (Eindhout)
Fien Cools
Jens Cools & Stephanie Van Opstal
13 september 2018 (Veerle)
Tya De Cremer
Joeri De Cremer & Kelly De Ridder
13 september 2018 (Vorst-Centrum)
Mathias Dox
David Dox & Liesl Ooms
12 september 2018 (Veerle)
Leon Goossens
Jelle Goosens & Bo Penasse

20 oktober (Veerle)
Vincent Bleys & Malika De
heyder

7 september 2018 (Eindhout)
Karsten Vandeurzen
Marnick Vandeurzen & Joke Bevers

13 oktober (Eindhout)
Maarten Van Den Broek &
Phaedra De Leeuw

31 augustus 2018 (Veerle)
Noé Van Dyck
Michiel Van Dyck & Elise Meynaerts
25 augustus 2018 (Vorst-Meerlaar)
Amber Luyten
Kevin Luyten & Lien Rutten

21 augustus 2018 (Vorst-Meerlaar)
Bas Goris
Rob Goris & Sarah Thys

26/10/1968 (Veerle)
Charly Somers & Jeannine
Mantels

20 augustus 2018 (Eindhout)
Mia Mori
Crt Mori & Natasa Mori

21/10/1968 (Veerle)
Lodewijk ‘Lode’ Vanarwegen &
Cornelia ‘Nelly’ Colebunders

19 augustus 2018 (Vorst-Meerlaar)
Fons Helsen
Thomas Helsen & Eef Cools

27/09/1968 (Vorst-Meerlaar)
Karel ‘Marc’ Nuyts & Magda
Macquoi

16 augustus 2018 (Vorst-Centrum)
Anne-Marie Vanhoolst
Yannick Vanhoolst & Rita Thijs

DIAMANTEN JUBILEUM

10 september 2018 (Vorst-Centrum)
Gustaaf Van Roy
Vincent Van Roy & Kim Mortelmans
9 september 2018 (Vorst-Meerlaar)

09/11/1968 ( Eindhout)
Jozef ‘Jef’ Cools & Magda
Bourbon

08/11/1958 (Vorst-Centrum)
Roger Verheyden & Hilda
Cenens

15 augustus 2018 (Vorst-Centrum)
Marie-Lou Van Wesemael
Davy Van Wesemael & Annick Frerot

08/10/1958 (Vorst-Centrum)
Gustaaf ‘Staf’ Huybrechts &
Stephania ‘Nieke’ Fonteyn

°23/05/1934 +12/11/2018
(Veerle)
Maria De Doncker

20 oktober (Vorst-Meerlaar)
Pieter Goossens & Ine Ghoos

°06/08/1927 +23/10/2018
(Vorst-Centrum)
Maria De Martelaere
°15/10/1942 +23/10/2018
(Veerle)
Suzanne Vandingenen
°07/03/1945 +22/10/2018
(Eindhout)
Karel Cools
°17/07/1937 +21/10/2018
(Vorst-Centrum)
Alfons Taels
°30/07/1924 +21/10/2018
(Veerle)
Elza Vansweevelt

°16/03/1961 +15/10/2018
(Vorst-Centrum)
Jozef ‘Jos’ Gilis
°02/09/1947 +13/10/2018
(Veerle)
Simone Van Elven
°27/02/1932 +06/10/2018
(Veerle)
Maria Verheyen

OVERLIJDENS

9 november (Veerle)
Mario Celis & Melinda Engelen

°13/09/1938 +29/10/2018
(Eindhout)
Gerard Geens

°23/03/1941 +18/10/2018
(Veerle)
Carolus ‘Charel’ Coomans

14 juli 2018 (Vorst-Meerlaar)
Jinan Tirest
Hicham Tirest & Sanaa Driouch

HUWELIJKEN

°23/03/1930 +02/11/2018
(Veerle)
Leopoldus ‘Pol’ Everaerts

°01/09/1927 +20/10/2018
(Vorst-Meerlaar)
Maria ‘Mia’ Theys

13 augustus 2018 (Eindhout)
Lily Noels
Ben Noels & Hannelore Vermeulen

11 september 2018 (Eindhout)
Vinz Vanherck
Glen Vanherck & Daisy Wagemans
11 september 2018 (Vorst-Centrum)
Romy Vanhoutteghem
Annemie Vanhoutteghem en Nancy
Copejans

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

8 augustus 2018 (Vorst-Centrum)
Linde Van den Bosch
Joris Van den Bosch & Elien Van
Elstlande

°18/06/1937 +05/11/2018
(Veerle)
Pelagia Verheyen

°11/02/1933 +01/11/2018
(Vorst-Meerlaar)
Frans Van de Weyer

24 augustus 2018 (Vorst-Meerlaar)
Matties Vanderaerden
Michael Vanderaerden en Loes
Volders

9 augustus 2018 (Veerle)
Flavie Segers
Tom Segers & Loes Geyskens

(Vorst-Centrum)
Petrus ‘Jos’ Lodewijckx
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VACATURES

Louise Carens
Philip Carens & Maria Elena Groenewegen

°10/04/1966 +11/11/2018
(Vorst-Meerlaar)
Liesbeth Cruysberghs

°27/01/1921 +27/09/2018
(Eindhout)
Martina Raeymaekers
°02/02/1936 +26/09/2018
(Eindhout)
Carolus ‘Charel’ Janssens

°09/09/1961 +09/11/2018
(Vorst-Meerlaar)
Rudy Nys
°26/01/1932 +06/11/2018
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Bibliotheek
Markt 19, 2430 Laakdal - tel. 013 67 01 20,
bibliotheek@laakdal.be
maandag
09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
dinsdag
09 u.-12 u.
woensdag
09 u.-12 u. en 14 u.-20 u
donderdag
09 u.-12 u.
vrijdag
09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
zaterdag
10 u.-12 u.
Sluitingsdagen gemeente, sporthal en bibliotheek
maandag 24/12/2018*
dinsdag 25/12/2018
woensdag 26/12/2018
maandag 31/12/2018*
*enkel open van 09.00 u. tot 12.00 u.
Politie aangiftes aan het loket op afspraak
Markt 19, 2430 Laakdal - tel. 014 57 01 12, fax 014 57 01 11,
wijkteamlaakdal@pzglm.be, www.pzglm.be
maandag
09 u. - 12 u.
dinsdag
14 u. - 16 u.
woensdag
09 u. - 12 u. en 14 u. - 16 u.
donderdag
14 u. - 16 u.
vrijdag
09 u. - 12 u.
Intercommunaal containerpark Meerhout
Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart) - tel. 014 86 73 59
maandag
08 u. - 15.45 u.
dinsdag
08 u. - 15.45 u.
woensdag
08 u. - 15.45 u.
donderdag
08 u. - 15.45 u.
vrijdag
08 u. - 15.45 u.
zaterdag
09 u. - 14.45 u.
Sluitingsdagen containerpark Meerhout
maandag 24/12/2018
dinsdag 25/12/2018
maandag 31/12/2018
Gemeenteraad
De installatievergadering van de nieuwe gemeenteen OCMW-raad vindt plaats op 3 januari om 20 u. in
het gemeentehuis, Markt 19, 2430 Laakdal.
dinsdag 22/01/2019
dinsdag 25/06/2019
dinsdag 26/02/2019
dinsdag 24/09/2019
dinsdag 26/03/2019
dinsdag 22/10/2019
dinsdag 23/04/2019
dinsdag 26/11/2019
dinsdag 28/05/2019
dinsdag 17/12/2019
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Burgemeester Gielis Tine
CD&V-LVA
Oude Veerlebaan 19, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 74 25, 0477 87 17 94, tine.gielis@laakdal.be

Het laatste woord
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Onthaal gemeentehuis
Markt 19, 2430 Laakdal - onthaal - tel. 013 67 01 10,
info@laakdal.be, www.laakdal.be
Meer info over dienstverlening op afspraak: www.laakdal.be
maandag
09 u.-12 u., 14 u.-16 u. en 18 u.-20 u.
dinsdag
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u
woensdag
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u
donderdag
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u
vrijdag
09 u.-12 u.

Algemeen beleid, politie, openbare werken, dorpskern-vernieuwing
(projecten), senioren, landbouw en huisvesting. Zitdag na telefonische
afspraak maandag (uitgezonderd schoolvakanties) van 18.00 u. tot
20.00 u., gemeentehuis.

Schepen Smets Benny
Samen - sp.a-groen
Oude Veerlebaan 45, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 84 84, 0475 30 72 60, benny.smets@skynet.be
Milieu, sport, ontwikkelingssamenwerking, intercommunales en
nutsvoorzieningen, inspraak, administratieve vereenvoudiging. Zitdag
steeds na telefonische afspraak.

Schepen Sels Frank
Samen - sp.a-groen
Kapelleberg 87, 2430 Laakdal
Tel. 0495 58 63 69, franksels@telenet.be
Ruimtelijke ordening, mobiliteit en verkeersveiligheid, verzekeringen,
jeugd, restylingsprojecten buurten en buurtwerking (i.s.m. OCMW) en
patrimonium. Zitdag steeds na telefonische afspraak op maandag
18.30 u. - 20.00 u. gemeentehuis. Andere dagen na telefonische
afspraak, Kapelleberg 87.

Schepen Janssens Octaaf
CD&V-LVA
Veldstraat 119, 2430 Laakdal
Tel. 013 66 26 30, 0476 31 39 03,
octaafjanssens@hotmail.com
Burgerlijke stand, onderwijs en personeel.
Zitdag steeds na telefonische afspraak.

Beste Laakdallers,

Beste Laakdaller,

Terwijl iedereen zich opmaakt voor een tijd van feesten en
gezelligheid, maken we ook onze gemeente winterklaar. Als
gemeente dragen we zorg voor onze wegen, plantsoenen,
voet– en fietspaden maar ook voor onze inwoners willen we
het winterleed verzachten. Mag ik een warme oproep doen
om ons hierin niet alleen te laten staan maar solidair te zijn.

Onze kalender wordt alsmaar dunner; een teken van de naderende feestdagen én van een nieuw jaar. 2018 was geen gewoon
jaar. In dit verkiezingsjaar mochten jullie het beleid van de afgelopen zes jaar beoordelen. Het voorbije jaar vormde dus een
brugjaar naar een vernieuwd bestuur.

• Geef anderen een duwtje in de rug
Voor sommige personen zijn de koude en donkere
wintermaanden een harde noot om te kraken. Laat de
kwetsbare mensen niet in de kou staan maar geef hen deze
winter wat extra aandacht. Ga eens langs bij iemand die
het moeilijker heeft. Of help hen met kleine boodschappen
of het ruimen van sneeuw.

• Hou jij jouw oprit ijsvrij?

Schepen Broeckx Gerda
CD&V-LVA
Grote Langvoort 10, 2430 Laakdal
Tel. 0491 07 40 69, gerdabroeckx@hotmail.com
Cultuur, toerisme, bibliotheek, lokale economie en
tewerkstelling, middenstand, begraafplaatsen, erediensten en
emancipatie. Zitdag steeds na telefonische afspraak.

In Laakdal zijn alle voorbereidingen getroffen om
de wegen en fietspaden vrij te houden bij mogelijke
sneeuwval: de ploegen staan paraat om bij sneeuw of
vriesweer uit te rukken en de zoutvoorraad is op peil.
Als je zelf sneeuw veegt, veeg die dan niet op de weg
of het fietspad.

• Wees voorbereid op een stroomuitval

Schepen Mensch Jurgen
Samen - sp.a-groen
Meerlaarstraat 189, 2430 Laakdal
Tel. 013 67 31 68, 0472 97 00 44,
jurgen.mensch@telenet.be
Financiën, evenementen, gezondheid, communicatie,
juridische zaken en ICT. Zitdag steeds na telefonische
afspraak.

OCMW-voorzitter Moons Raf
CD&V-LVA
Lakstraat 11 A, 2430 Laakdal
Tel. 0474 43 84 84, voorzitter@ocmwlaakdal.be
OCMW, sociale zaken, gezin en welzijn. Zitdag steeds na
telefonische afspraak.

Als de winter erg streng wordt, zou het kunnen dat de
bevoorrading van elektriciteit tijdens de piekperiode
in het gedrang komt. In dat geval voorziet de overheid
een afschakelplan waarbij ook Laakdal tijdelijk zonder
stroom valt. Bereid jezelf alvast goed voor zodat je niet
in problemen komt tijdens een mogelijke black-out; leg
een zaklamp, batterijen, kaarsen en warme dekens op een
makkelijk te bereiken plaats.
In naam van het gemeentebestuur wens ik iedereen een prettig eindejaar toe: mooie dagen, warme momenten en een fijn
samenzijn met al je geliefden.
Je burgemeester,
Tine Gielis

Desondanks hebben wij in Laakdal niet op onze lauweren gerust. Als schepen van gezondheid ben ik fier dat wij weer verscheidene rokers van deze ongezonde verslaving hebben afgeholpen. De kersverse kindergemeenteraad zorgt voor heel wat
dynamiek en zet ons een eerlijke spiegel voor. De waarheid komt
toch uit een kindermond!
Op financieel vlak hebben wij vorig jaar nog enkele miljoenen
euro’s geïnvesteerd in onze gemeente. De inwoner verwacht en
verdient dit ook. Tegelijkertijd krijgen gemeentebesturen het niet
gemakkelijk door de negatieve financiële impact van de taxshift,
de zware pensioenlast van de statutaire personeelsleden, … en
de extra verantwoordelijkheden zonder extra middelen. Een uitdaging die ik ook de volgende legislatuur met twee handen als
schepen voor financiën wil aanpakken.
Ondertussen wordt een bestuursakkoord op maat van Laakdal
samengesteld. Het nieuwe bestuur staat dan ook in de startblokken om de komende zes jaar de verantwoordelijkheid te dragen
voor het welzijn en de welvaart van al onze burgers.
Tenslotte wil ik jullie van harte een zalig kerstfeest en een liefdevol en vooral gezond 2019 wensen!
Jurgen Mensch,
Schepen van financiën, evenementen, gezondheid,
communicatie, juridische zaken en ICT.

KLAAR VOOR DE SLEEP-IN
IN ONZE BIB?!
Zaterdag 2 maart 2019 17.30 u.

	Ben je tussen 6 en 12 jaar
oud?
	Hou je van boeken, strips
en films?
	Heb je zin om mee te doen
aan een coole workshop
én wil je een nachtje in
onze bib slapen, tussen
de boeken, samen met je
vriendjes?
	Schrijf dan in voor onze
Sleep-in.
Zaterdagavond zal je je niet vervelen tijdens de supertoffe
activiteiten. Voor we gaan slapen, kijken we nog een leuke
film. Zondagochtend serveren we je een lekker en gezond
ontbijt. Om 9.00 is het feest voorbij en mogen je ouders je
komen afhalen.
Als je zin hebt om als een echte VIP behandeld te worden
in je bibliotheek, schrijf je dan vanaf maandag 4 februari
09.00 u. in. Wees snel want het aantal plaatsen is beperkt
en inschrijven verplicht! Let op: met inschrijvingen die
ons bereiken voor 4 februari 09.00 u. kunnen we helaas
geen rekening houden.
Wij zijn ook dit jaar op zoek naar helpende handen: indien
er (groot)-ouders zijn die kunnen komen helpen tijdens
de Sleep-in (bijv. blijven overnachten, ontbijt verzorgen
op zondagmorgen, ...), laat het ons weten!

