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Oproep breimateriaal en goede doelen

DE BREIENDE BIEKES GAAN TERUG
VAN START!
De Breiende Biekes is een haak- en breiclub die regelmatig samenkwam in het
lokaal dienstencentrum. Door corona lagen hun samenkomsten even stil. Maar nu
vliegen ze er weer in! Wij spraken met Arlette Teirbrood, trouw lid van De Breiende
Biekes. Arlette is alvast enthousiast over de heropstart.

AANPLANTING LAANBOMEN

De afgelopen weken plantte onze groendienst nieuwe bomen aan in Besauw,
Klaverhoeve, Goorstraat, Pastorijkluis
en Hoeve Van Gemp. In Besauw en
Hoeve Van Gemp werden bestaande bomen vervangen door nieuwe bomen. De
bomen van Hoeve Van Gemp werden
verplaatst naar sportterreinen De Vloed
en de bomen in Besauw waren ziek,
waardoor ze geveld moesten worden.
Deze aanplantingen dragen bij tot het
behalen van de doelstellingen van het
bomencharter voor lokale besturen in
Vlaanderen 2019 – 2024, wat ook onze
gemeente ondertekende. We streven ernaar om in deze periode 2.500 bijkomende bomen te planten op het grondgebied
van onze gemeente.

39 BABYBOMEN

In december ontvingen 39 gezinnen thuis
een gratis boom n.a.v. de geboorte van hun
kleine spruitjes in 2019. Ze hebben hun
geboorteboom aangeplant in hun tuin en
kunnen hem samen met hun kind zien
‘opgroeien’. Bij elke boom werd ook een
QR-tag geleverd. De ouders en bezoekers
van de tuin kunnen de QR-code scannen,
waarna ze meer info over de boom krijgen:
boomsoort (er was de keuze tussen een
appelboom, winterlinde of veldesdoorn),
planttips, foto’s zomer en winter…

“We hebben lang genoeg stil gezeten! Ik
heb het samenkomen en de gezelligheid
van het samen breien en haken gemist.”
Wat maken jullie?
“We breien graag voor een goed doel.
Zo haakten we al inktvisjes voor premature baby’s en breiden we poncho’s voor
Afrikaanse weeskinderen. Nu zijn we op
zoek naar een nieuw goed doel. Bij deze een
warme oproep om ons te contacteren als je
een goed doel kent om te ondersteunen.”
Hoe komen jullie aan materiaal?
“We verkopen onze spullen in het lokaal
dienstencentrum ‘De Vriendschap’ en
stonden ook al eens op de kerstmarkt. Met
deze kleine opbrengst kochten we nieuw

ZWERFKATTENPROJECT: HET IS WEER KATTENTIJD

In samenwerking met de Laakdalse dierenartsen en enkele vrijwilligers probeert Laakdal
de zwerfkattenpopulatie in te perken. In het voorjaar breekt de ‘kattentijd’ weer aan,
waarbij meer kittens geboren worden. Dit is hét moment om het zwerfkattenproject te
contacteren. Op die manier kunnen kittens zo snel mogelijk gesteriliseerd worden (vanaf
het moment dat dat mogelijk is).
Heb je een zwerfkat gezien? Meld dit dan zeker aan de dienst Omgeving of neem contact
op met onze vrijwilligers om de kat op een diervriendelijke manier te vangen en te laten
steriliseren. Meld zeker ook kittens. Wanneer we er tijdig bij zijn, kunnen de kittens nog
gesocialiseerd en geplaatst worden.
Meer info: Vrijwilligers
• Inge 0499/25.91.14
• Nancy 0476/79.55.38
• Leentje 0490/40.42.27
• Vanessa 0497/40.86.96
zwerfkattenbeleid.laakdal@gmail.com
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materiaal aan. Met de heropstart is daar
nu ook nood aan. Daarom zijn we op zoek
naar gulle schenkers van brei-, haak- en
knutselmateriaal.”

Krijgen jullie ook opdrachten?
“Breien in opdracht kan ook. Als je ons
het materiaal aanlevert, haken en/of breien wij met alle plezier opdrachten tegen
een prijsje. Verder zou ik bijvoorbeeld
nog graag geboortedekentjes breien of
cadeautjes maken voor vroedvrouwen
om aan aanstaande ouders te geven.”
Wie kan er deelnemen aan de Breiende
Biekes?
“Iedereen! Deelnemen is gratis en voor de
gelegenheid bak ik altijd een taart. Voor
€2 kunnen de deelnemers een koffie en
een stuk taart krijgen.”
Waar moeten ze zijn?
“Je vindt ons iedere vrijdagnamiddag
van 14.00 u. tot 16.00 u. in het lokaal dienstencentrum ‘De Vriendschap’.”
Zin om onze Breiende Biekes te
vervoegen? Heb je nog breimateriaal liggen? Of ken je nog
een goed doel om te ondersteunen?
Laat het ons weten via mail:
lokaaldienstencentrum@dewinde.be
of tel. 014 84 92 20.

XANVIE HELPT JE IN DE BIB MET
COMPUTERPROBLEEMPJES

Elke woensdag kan je van 9.00 u. tot
12.00 u. terecht bij stagiair Xanvie voor
computerprobleempjes. Heb je bv. problemen met je Covid-safe ticket, Itsme,
het gratis ontlenen van e-boeken, Mijn
Bibliotheek, GoPress – kranten- en tijdschriftenartikels …? Xanvie helpt je
graag verder!

Meer info: dienst Burgerzaken, burgerzaken@laakdal.be, 013 67 01 10.

MEER BOS VOOR LAAKDAL!

Draag jij een boompje of meer bij? Nu de klimaatverandering ook voelbaar is in onze
omstreken en het belang van bos alsmaar duidelijker wordt, lanceert de Vlaamse overheid subsidies om grondeigenaars te ondersteunen bij het planten van hun eigen bos.
Gezonde en gevarieerde bossen zijn namelijk belangrijk voor het behoud van fauna
en bosflora, voor onze lichamelijke en geestelijke gezondheid en om het leefklimaat
van de generaties na ons veilig te stellen. Je kan de subsidie berekenen voor je stuk
grond via de subsidiesimulator op www.bosteller.be.
Met het Klimaatplan2030 zet Laakdal
onder andere in op bebossing dat kadert binnen de campagne Meer bos
voor Vlaanderen! Bij deze roept de
gemeente, in samenwerking met de
Bosgroep en provincie Antwerpen,
haar inwoners op om mee deze ambitie waar te maken. Enerzijds steken
ze samen met boseigenaars de handen
uit de mouwen om meer gezonde en
weerbare bossen te maken. Anderzijds
adviseert en ondersteunt de Bosgroep
eigenaars van A tot Z bij hun bebossing en helpen vrijwilligers, scholen
en jeugdverenigingen met de aanplant. Bovendien is het advies en lid
worden van de Bosgroep gratis.
Interesse? Neem dan alvast een kijkje op www.bosgroepen.be en surf naar jouw
bosgroep: Bosgroep Zuiderkempen.

CADEAUCHEQUES VOOR KWETSBARE GEZINNEN

De coronacrisis heeft ook Laakdal getroffen. Inwoners die het al moeilijk hadden om de
eindjes aan elkaar te knopen, kregen het nog moeilijker. In 2020 stelde onze gemeente een
herstelplan op om iedereen (alle inwoners, handelaars en verenigingen) een extra duwtje
in de rug te geven.
Er werd onder andere een speciale actie op poten gezet om alle Laakdallenaars te danken voor hun inspanningen in de uitzonderlijke coronatijden. Elke inwoner ontving een
‘Laakdal Schenkt Bon’ ter waarde van 10 euro. Tegelijkertijd werd ook een solidariteitsactie
aan dit initiatief gekoppeld: iedereen kon zijn bon schenken aan kansarme gezinnen.
Meer dan 500 inwoners deden dat. Een mooi teken van solidariteit tegenover kwetsbare
gezinnen met kinderen. De actie bracht een totaal van 6.475 euro aan cadeaubonnen op. De
sociale dienst zal de Laakdal Schenkt bonnen nu verdelen. De betrokken gezinnen kunnen
vervolgens zelf kiezen bij welke lokale handelaars ze deze besteden. Op die manier helpen
we niet alleen gezinnen in armoede maar ondersteunen we ook onze lokale economie.
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ONTRUIMING BEGRAAFPLAATS DE HEUVELS

Een gedeelte van begraafplaats De Heuvels zal ontruimd worden. Het gaat om de graven
van mensen overleden tussen 1955 en 1984 (en latere bijbegravingen) die zonder concessie
begraven werden. Alle informatie hangt uit aan de begraafplaats.

BEWEEG MEE

Maak kennis met Bewegen Op Verwijzing
(BOV) tijdens ons gratis evenement Beweeg
mee®. Om iedereen te laten kennismaken
met Bewegen Op Verwijzing organiseren
de zes lokale besturen van onze eerstelijnszone in samenwerking met de coaches
het gratis evenement Beweeg mee®. Vijf
weken lang worden in elke gemeente vijf
verschillende beweegmomenten georganiseerd, dit kan bv. een korte wandeling
zijn. De bewegingscoaches focussen niet
op sporten en zijn geen fitness-begeleiders.
Wel bekijken ze samen met jou op welke
manier beweging meer deel kan uitmaken
van je dagelijkse leven, rekening houdend
met een drukke agenda.
In Laakdal spreken we op woensdag
4, 11, 18 mei en 1, 8 juni, telkens van
19.00 u. tot 20.30 u., af in ’t Fortun,
Smissestraat 3 in Laakdal. Deelnemen
is gratis. Inschrijven is verplicht en
kan bij onze BOV-coach Nans Luyten:
laakdal@bewegenopverwijzing.be of
tel. 0486 34 12 80.

COMPUTER-, SMARTPHONEEN TABLETLESSEN

Kan je moeilijk volgen in de alsmaar
groeiende digitale wereld? Dan hebben
we goed nieuws voor jou! Onze computervrijwilligers zijn terug om jou te helpen.
Ze maken je graag wegwijs in de digitale
wereld en dat op jouw tempo. Je hoeft
geen voorkennis te hebben. Verder raden
we aan je eigen materiaal mee te brengen.
Beschik je niet over een eigen toestel? Geen
probleem, je kan bij ons ook een computer
lenen tijdens de lessen. Vroeger vonden
deze computerlessen plaats in de bib. Na
inschrijving krijg je data en locatie door
voor de nieuwe reeks.
Interesse? Dienst Buurtgerichte Zorg:
tel. 013 67 01 10, mail buurtgerichtezorg@laakdal.be of www.laakdal.be/inschrijvingsformulier-computer-smartphone-tablet-lessen.
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Hulp voor loslopende dieren

DIERENOPVANGERS
In december 2021 gingen in politiezone Geel-Laakdal-Meerhout vier dierenopvangers van start. Lessica, Els, Sarah en Katrien vormen samen een enthousiast team dat zich ontfermt over loslopende honden. Ze sporen de eigenaar op
en zorgen ervoor dat het dier veilig terug thuis geraakt. We zijn benieuwd naar
hun eerste ervaringen en laten hen graag aan het woord.
Steden en gemeenten zijn wettelijk verplicht zich over loslopende dieren te ontfermen. Dit was tot nu een taak van onze
politiemensen. Helaas lukt het niet altijd
om op drukke momenten een interventieploeg ter plaatse te sturen. Bovendien
is niet elke politieagent een expert in het
omgaan met honden en de politiekantoren zijn niet voldoende uitgerust voor
langdurige opvang. Daarom was het politiekorps van de politiezone Geel-Laakdal-Meerhout vragende partij voor een
oplossing. Wanneer de politie een melding krijgt over een loslopende hond beslissen zij of ze zelf ter plaatse gaan of ze
contacteren de dierenopvanger.

Hoe was de eerste interventie?
Katrien: ‘Ik vond het superspannend!
Ik schrok zo toen ik op mijn gsmscherm ‘dispatch’ zag staan dat ik mijn
telefoon liet vallen en moest terugbellen. Ik ben met een sterk verhoogde
hartslag ter plaatse gegaan, maar toen
ik de hond zag was het direct oké. Ik
merkte dat de mensen die hem opgevangen hadden ook heel vriendelijk
waren. Dat sociaal aspect is wel heel
leuk aan de job. Tijdens de zoekactie
kwam de eigenaar, op zoek naar zijn
hond, voorbij. De jonge Duitse herder
liep meteen naar zijn baasje, ze waren
duidelijk allebei opgelucht.’

Waarom kozen jullie ervoor om dierenopvanger te worden?
Els: ‘Ik ben me gaan verdiepen in hondengedrag omdat ik in het verleden problemen had met één van mijn honden.
Ik volgde verschillende opleidingen en
uiteindelijk richtte ik mijn eigen hondenschool op, met een heel andere aanpak
dan de traditionele hondenschool. Van
huis weglopen kan voor een hond heel
traumatisch zijn. Ik wil die honden dan
ook graag goed opvangen en helpen.’

Sarah: ‘Ik had ook echt knikkende
knieën! Je weet niet wat je mag verwachten en hoe mensen gaan reageren. Mijn eerste oproep was om een
klein bruin hondje dat loops stond
en was binnengebracht bij de politie.
Ik ben dat toen ’s nachts gaan halen.
Helaas was de chip afgeschermd en
moesten we wachten op de gegevens.
Het is belangrijk om de gegevens op
de chip van de hond openbaar te zetten. Dit kan echt een groot verschil
maken in hoe snel we baasje en hond
kunnen samenbrengen!’

Sarah: ‘Mij leek het een hele fijne uitdaging om honden zo snel mogelijk met
hun eigenaar te herenigen.’
Katrien: ‘Voor mij is het ook echt vanuit
een hart voor dieren! Ik was toe aan een
nieuwe uitdaging en het leek mij ook super om met een team vrouwen samen te
werken.’

Els: ‘Mijn eerste interventie was op
oudjaarsavond. Rond 20.00 u. was er
al vuurwerk en was een hond van de
schrik gaan lopen. De hond keek mij
met smekende oogjes aan en kwam
meteen naar me toe en gaf likjes aan
mijn hand.’

Vanaf 1 januari 2022 is het definitief en
voor onbepaalde duur verboden om water te onttrekken uit de Kleine en Grote
Nete. Provinciegouverneur Cathy Berx
nam hierover een gouverneursbesluit.
Het verbod beschermt kleine kwetsbare waterlopen met een hoge ecologische
waarde.

Hoe ga je om met bange of agressieve honden?
Sarah: ‘We zullen de hond niet direct
benaderen, maar observeren eerst en
proberen de hond op zijn gemak te
stellen. Wie ervaring heeft met honden
ziet aan de lichaamstaal of een hond
agressief is of vooral bang. Honden
geven goed aan of je in de buurt mag
komen of niet. En onze zakken zitten natuurlijk vol hondensnoepjes hè
(lacht).’
Katrien: ‘Een angstige hond kan soms
onvoorspelbaar reageren. Maar bang
ben ik nog niet geweest … je leert daar
wel mee omgaan. En de meeste honden werken echt goed mee. Van elke
hond smelt je wel een beetje en denk
je direct: ‘We gaan u helpen hè, maat’.’
Hebben jullie tips voor mensen die
zelf een loslopende hond zien?
(in koor: ) ‘Niet achter lopen!’
Els: ‘Mensen hebben de neiging om
achter zo’n hond aan te lopen, maar

als je een bange hond najaagt, raakt hij
in paniek en kan hij blijven lopen, zelfs
tot hij doodvalt.’
Sarah: ‘Probeer je klein te maken en
de hond lief en vriendelijk te lokken
naar een afgesloten tuin waar de hond
veilig is. Luister daarna eens bij de buren
of iemand weet van wie de hond is, of
verwittig de politie, zodat zij ons kunnen inschakelen.’

Meer info: www.laakdal.be/permanent-verbod-op-onttrekking-van-water-uit-onbevaarbare-waterlopen. Je
vindt hier ook het kaartmateriaal met
verbodszones, het volledige gouverneursbesluit en de FAQ.

Katrien: ‘Zeker niet recht op de hond afstappen en er ‘vroom’ tegen doen, dat is
veel te bedreigend! Wees rustig en vriendelijk, als de hond jou vertrouwt zal hij
vanzelf toenadering zoeken.’
Meer info: zie je een loslopend dier
of aangereden dier? Bel dan naar politiezone Geel-Laakdal-Meerhout, tel.
014 56 47 00.
www.facebook.com/Dierenopvangers
www.laakdal.be/dierenopvangers-gaan-aan-de-slag

STOPZETTING WERELDWINKEL

De Wereldwinkel in Laakdal is sinds begin dit jaar stopgezet. We verwijzen jullie graag door
naar de Oxfam Wereldwinkels van Westerlo of Tessenderlo.
Wereldwinkel Westerlo: De Merodedreef 104, 2260 Westerlo
Wereldwinkel Tessenderlo: Vismarkt 5, 3980 Tessenderlo

WIJZIGING OPENINGSUREN MAMADEPOT

De openingsuren van het Mamadepot in ’t Fortun (Vorst-Centrum) zijn gewijzigd:
• Eerste vrijdag van de maand van 14.00 u. tot 18.00 u.
• Eerste zaterdag van de maand van 10.00 u. tot 16.00 u.

ORIGINELE FOTO’S VOOR JE
COMMUNIE- OF LENTEFEEST!

Hulpverleners zijn echte helden! Tover je dochter om in een stoere politievrouw, zet je zoon op de ladder van
een brandweerwagen of neem plaats
achter het stuur van een ziekenwagen.
Op zaterdagvoormiddag 19 maart zet
Veiligheidshuis Ter Stokt aan de Stelenseweg in Geel de deuren open zodat je originele foto’s voor de communie of het lentefeest kan maken.
Op de website van de brandweer vind
je alle praktische info. Geef je gegevens
en voorkeuren vóór zondag 6 maart
door via het digitale inschrijvingsformulier op https://kempen.hulpverleningszone.be/pagina/inschrijving-foto-s-communie-of-lentefeest-2022. Elk
kind wordt begeleid door een volwassene en je brengt een eigen fotograaf
mee!
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PERMANENT VERBOD OP
ONTTREKKING VAN WATER UIT
DE KLEINE EN GROTE NETE

Lokale ondernemers in de bloemetjes gezet

LAAKDALSE ONDERNEMERSPRIJZEN 2022
Ook dit jaar reikt het Forum Ondernemen (Gemeentelijke Raad voor Lokale
Economie) de Laakdalse Ondernemersprijzen uit. Om de twee jaar wil het
zo het lokaal ondernemerschap in de kijker zetten want dat zorgt voor een
gevarieerd en gezond aanbod van producten en diensten, voor tewerkstelling
en draagt bij tot de welvaart in Laakdal. Een vakkundige jury selecteerde uit
de in totaal 36 kandidaat-ondernemers en bedrijven, de genomineerden.
Gie Reynders, voorzitter van de Lokale Handelsraad van Tessenderlo maakt
als onafhankelijke deel uit van de jury en staat ons graag te woord.

WIE NOMINEER JIJ ALS
LAAKDALSE SPORTLAUREAAT?

Traditiegetrouw huldigt Forum Sport
(de vroegere Sportraad) jaarlijks zijn
sportiefste inwoners voor de geleverde prestaties in het afgelopen jaar.
De huldiging, die normaal in januari
plaatsvindt, is uitgesteld naar vrijdag
29 april 2022. Tijdens een spetterende
show zetten we onze Laakdalse sportieveling dan in de bloemetjes.
Oproep nominaties
Komt iemand van jouw sportclub in
aanmerking voor sportman of -vrouw
2021? Behaalde je club, je jeugdploeg
in 2021 een kampioenstitel? Of ken je
iemand die in 2021 een sportief hoogtepunt heeft behaald? Is er iemand in je
club die het al lang verdient om eens in
de spotlights te staan? Laat het dan zeker weten aan het Forum Sport! Ook inwoners aangesloten bij een club buiten
Laakdal komen in aanmerking evenals
personen met een handicap.
Vraag de nominatieformulieren op bij
de sportdienst: vrije.tijd@laakdal.be.
Dien je kandidatuur voor 1 april 2022
in: mail deze naar vrije.tijd@laakdal.be
of breng ze binnen bij / stuur ze op naar
gemeente Laakdal, sportdienst, Markt
19, 2430 Laakdal.
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Wat is het belang van de ondernemersprijzen
“Enerzijds willen we liefst alle Laakdalse zelfstandige ondernemers belonen voor hun geleverde prestaties
de voorbije twee moeilijke jaren. Anderzijds is het ook een wedstrijd en
proberen we er enkele verdienstelijke
ondernemers uit te pikken. Iedereen
is al eens graag sant in eigen land. De
uitreiking van de ondernemersprijzen
moet ook aanstekelijk werken naar alle
collega’s om meer duurzaam te gaan
ondernemen, samen te werken en creatieve oplossingen te bedenken. Want
dat zijn de criteria die wij dit jaar bij
onze jurering voor ogen hielden”
Welke categorieën zijn er?
“Er zijn drie categorieën en in elke categorie zoeken we een winnaar:
• de Laakdalse ondernemer van het
jaar
• de Laakdalse starter
• een lifetime achievement award
Telkens worden er drie genomineerden weerhouden. Bij de categorie starters gaat het over jonge ondernemers
die maximaal vijf jaar als zelfstandige
in Laakdal actief zijn. Voor de vele
starters is het een stimulans om de
ingeslagen weg verder te zetten. Voor

de drie genomineerden in de categorie
ondernemer van het jaar, is het behalen van dit podium de absolute kroon
op het werk. De lifetime achievement
award gaat naar enkele monumenten
in Laakdal.”
Komen de kandidaten uit uiteenlopende sectoren?
“Zeker, er zit heel veel variatie in: van
detailhandel en mode tot horeca, vrije
beroepen en lokale kmo’s. Dat maakt
deze competitie net zo leuk.”
Wat zijn de doorslaggevende criteria
voor de nominaties?
“Dit jaar is innoverend ondernemen
weerhouden als basiscriterium, het vermogen om zich te onderscheiden van
andere ondernemers in dezelfde sector.
Verder keken we bij de nominaties voor
Laakdalse ondernemer van het jaar ook
op welke manier er succesvol is omgegaan met risico’s of werd ingegaan op
geboden opportuniteiten. Binnen de categorie Laakdalse starters speelden creativiteit, reputatie en duurzaam ondernemen een belangrijke rol. De lifetime
achievement award kan je zien als de
categorie ‘uitblinkers’, zowel als vaste
waarden in ondernemend Laakdal als
hun geleverde bijdrage aan de Laakdalse community.”

Tijdens de zomer van 2021 organiseerden we in samenwerking met het onderzoeksbureau Team Volt een enquête bij onze Laakdalse jongeren om te peilen naar hun noden
en wensen. Wat missen ze in onze gemeente? Waar liggen de interesses? Waar kan
onze gemeente een rol in spelen? 300 jongeren vulden de enquête in.
Nu gaan we effectief aan de slag met de resultaten. Er kwamen tal van interessante
en leuke ideeën naar boven. Twee thema’s werden enorm vaak aangehaald en ook
verder uitgediept: een skatepark en een jeugdhuis. Rond deze twee thema’s gaan we,
in samenwerking met Team Volt en de jongeren, aan de slag in twee focusgroepen
om te brainstormen over de uitwerking van deze initiatieven. De start voor deze
focusgroepen is voorzien in april. We houden jullie op de hoogte!
Ben jij tussen de 12 en 21 jaar en wil je ook deelnemen aan één van de focusgroepen,
neem contact op met de Jeugddienst, vrije.tijd@laakdal.be, tel. 013 67 01 10.

AANPASSING MEERJARENPLAN

Kan je al een tipje van de sluier
lichten?
“De 3 genomineerden voor ‘Laakdalse starter van jaar’ zijn (in alfabetische
volgorde):
• Nicky Cuppens (La Tierra)
• Tijl Huybrechts en Sofie Wynants
(Slagerij Net iets Anders)
• Liesbet Van Elven (Vital Bokal)
De 3 genomineerden voor ‘Laakdalse
ondernemer van het jaar’ zijn (in alfabetische volgorde):
• Annik Bogaerts (Arte di Loco)
• Wim Janssens en Jef Seykens (Mokapi)
• Bart van den Langenbergh (Villa en
Vuur)
Tijdens het nieuwjaarsontbijt voor
Laakdalse ondernemers op zondagvoormiddag 27 maart 2022 maken we
de winnaars bekend. We reiken ook
een lifetime achievement award uit
aan een onderneming die bekend staat
als een begrip in Laakdal én daarbuiten. Benieuwd? Hou dan zeker de
gemeentelijke Facebookpagina en de
volgende editie van ‘Laakdal leeft’ in
het oog!

De OCMW- en gemeenteraad wijzigden op 21 december 2021 het lopende meerjarenplan
2020-2025. Aanpassingen waren nodig door o.a. de overdracht van de uitbating van
het lokaal dienstencentrum aan De Winde, het uitdovend maken van onze poetsdienst
via dienstencheques, het inschrijven van nieuwe functies en functieverhogingen in het
kader van een nieuw organogram en personeelsplan, herschattingen door de hoger
overheid van aanvullende personenbelasting en onroerende voorheffing en de daling
van de dividenden van Fluvius voor elektriciteit en gas.
Waar nodig werden de uitvoeringstermijnen en bedragen van de investeringen bijgestuurd. De nieuw op te nemen leningen dalen met 3.110.000 euro naar 6.845.000 euro
over de periode tot 2025. Na de aanpassingen blijven we voldoen aan de 2 wettelijk
voorgeschreven financiële evenwichten. Dit geeft aan dat we in Laakdal een gezonde
financiële basis hebben om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. We denken
daarbij aan de daling van de aanvullende personenbelasting door de vergrijzing van
de bevolking, de financiering van de pensioenen van de statutaire personeelsleden
en mandatarissen, de toelagen aan de politiezone en de kerkfabrieken, de stijgende
energie- en grondstofprijzen.
Enkele kerncijfers voor 2022 :
• 24,5 miljoen euro werkingsuitgaven
• 26,2 miljoen euro werkingsontvangsten
• 8,6 miljoen euro investeringsuitgaven
• 3,8 miljoen euro investeringsontvangsten
• 3,1 miljoen euro nieuwe leningen
• 1,2 miljoen euro kapitaalsaflossingen lopende financieringen
Belangrijke investeringsuitgaven in 2022 :
• Afwerking polyvalent gebouw school Eindhout (1,8 miljoen euro)
• Afwerken polyvalente zaal (Capellebeemden) Vorst Meerlaar (1,4 miljoen euro)
• Aanleg begraafplaats Eindhout (0,5 miljoen euro)
• Doortocht Eindhoutdorp (0,4 miljoen euro)
Meer info vind je op onze website: www.laakdal.be.
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RESULTATEN JONGERENENQUÊTE:
AAN DE SLAG!

Lokale ondernemers in de bloemetjes gezet

LDC ‘DE VRIENDSCHAP’ NU OOK
OPEN OP WOENSDAG.

WIJZIGING GEBOORTEPREMIE

In de toekomst hoef je een geboortepremie niet langer zelf aan te vragen. Vanaf
1 januari 2023 ontvang je deze premie
automatisch bij de geboorte of adoptie
van een kind. Verder wordt de geboortepremie voor elk kind hetzelfde. Er zal
dus geen verschil meer gemaakt worden
tussen een geboorte en adoptie of tussen het eerste, tweede, derde… kind. De
geboortepremie bedraagt vanaf 2023 35
euro en je krijgt die in de vorm van een
Laakdal Schenkt geschenkbon.
Via deze nieuwe regeling willen we onze
nieuwkomers en hun ouders een warm
welkom geven in onze gemeente en ondersteunen we de lokale handelaars.

Word jij vrijwilliger in ons lokaal dienstencentrum?
Het Lokaal Dienstencentrum ‘De
Vriendschap’ werd in 2018 opgericht
door OCMW Laakdal. Het ontstond in de
schoot en onder impuls van de seniorenraad. De voorafgaande vergunning werd
verkregen in 2018 en is slechts geldig tot
en met 2022. Om de toekomst te garanderen, is een effectieve erkenning nodig.
De Vlaamse Regering koppelt hieraan
een aantal voorwaarden op gebied van
dienstverlening, werking, personeel en
infrastructuur. Daarom zijn er concrete
plannen voor vernieuwingen, meer info
daarover volgt nog. Het gaat onder andere over nieuwe infrastructuur. Daarom
wordt het eigenaarschap en de exploitatie van het LDC in de nieuwe gebouwen
overgedragen van het OCMW naar de
vzw KMSI. OCMW Laakdal zal echter
een blijvende rol hebben.
Greet Boeckx is sinds kort de nieuwe coördinator van het lokaal dienstencentrum
en kondigt alvast een extra openingsdag
van het LDC aan: “Iedere woensdag- en
vrijdagmiddag kan je bij ons terecht voor
een warme maaltijd . Voor 8 euro kan je

UPDATE HERINRICHTING NIEUWE BAAN

De nieuwe rotonde naast de op- en afrit Geel-Oost in Eindhout
is sinds begin februari klaar voor gebruik. De Nieuwe Baan blijft
wel deels afgesloten, doordat de aannemer bezig is met de aanleg
van het dubbelrichtingsfietspad langs de N174 tussen de nieuwe
rotonde en de Triangel. Ook wordt een nieuwe invoegstrook
gecreëerd aan op- en afrit 24 van de E313 richting Antwerpen.
Fase 3 start midden maart
Als alles volgens plan verloopt, kan de aannemer midden maart
beginnen aan fase 3, waarbij de nieuwe op- en afrit richting
Hasselt wordt aangesloten op de rotonde. Tijdens deze fase
wordt de verbinding met de E313 richting Hasselt maximaal
twee weken afgesloten. Omrijden van en naar de snelweg richting Hasselt gebeurt dan via de parallelweg langs de E313 en
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aan tafel voor
soep, hoofdgerecht en dessert (incl. water
en koffie). De
praatjes en tafelvrienden krijg je
er gratis bij! Jong
en oud, iedereen
is welkom! Ook
als je niet in Laakdal woont.” Meer info
over het menu en hoe je reserveert, vind
je verder op pagina 18.
Het dienstencentrum kan enkel maar
bestaan door de inzet van vrijwilligers.
Daarom zijn we nog op zoek naar extra
handen. Bij deze een warme oproep naar
vrijwilligers. Tijd en goesting? Laat het
ons weten!
Greet Boeckx: “Onze vrijwilligers leveren
fantastisch werk. Ze bedienen iedereen
steeds met de breedste glimlach.”
Ook zin om je handen uit de mouwen te steken? Mail dan naar
lokaaldienstencentrum@dewinde.be of
tel. 014 84 92 20.

de op- en afrit Geel-West.
Einde werken voorzien eind mei
Vanaf eind maart volgt fase 4: de aanleg van de carpoolparking,
waarbij er geen verkeershinder is. Vervolgens wordt in april,
tijdens fase 5, de aansluiting aan de zuidelijke kant met de N174
gemaakt. Het doorgaand verkeer op de Nieuwe Baan passeert
dan beurtelings door middel van tijdelijke verkeerslichten. In
mei volgt nog de afwerking van het geheel, fase 6 dus, waarbij
de hinder beperkt blijft. Het Agentschap Wegen en Verkeer
streeft ernaar om de werken af te ronden tegen eind mei.
Alle informatie over dit project vind je op www.wegenenverkeer.
be/laakdal. Schrijf je er ook meteen in voor de nieuwsbrief. Zo
ontvang je alle updates rechtstreeks in je mailbox.

Nieuwe fietspaden en gescheiden
riolering Averboodse Baan
Vorig jaar werden er nieuwe fietspaden op de Averboodse Baan van de abdij tot en met het kruispunt met de
Lakstraat aangelegd. Nu wil de gemeente en het Agentschap Wegen en Verkeer dit project verderzetten en de
fietspaden op de Averboodse Baan van de Lakstraat tot en met het kruispunt met de Diestsebaan vernieuwen.
Bovendien leggen we niet alleen nieuwe fietspaden aan, er komt ook een gescheiden rioleringsstelsel, een
vernieuwing van de nutsleidingen en nieuwe openbare ledverlichting en een nieuw wegdek.

SAMEN VEILIG OVERSTEKEN

Ook de kruispunten op dit volledige traject nemen we onder
de loep. Zo komen er middengeleiders ter hoogte van de kruispunten van de Averboodsebaan met insteekweg eenrichting
Lakstraat en Oude Diestersebaan (kant Averbode). Verder krijgen de kruispunten van de Averboodsebaan met Huyten-Oude
Diestersebaan en Diestsebaan fietsoversteekplaatsen met middeneilanden. Op die manier kunnen fietsers veilig oversteken.

GESCHEIDEN RIOLERING: BETER VOOR MENS EN
NATUUR

De rioolbeheerders maken van de gelegenheid gebruik om een
gescheiden rioleringsstelsel aan te leggen dat regenwater en
afvalwater apart opvangt en afvoert. Een belangrijke stap in
de strijd tegen zowel verdroging als wateroverlast.

INFOMARKT VOOR BEWONERS IN DE
PROJECTZONE

In de loop van maart ontvangen de bewoners in de projectzone
nog een brief waarin ze worden uitgenodigd voor de infomarkt.
De infomarkt zal eind maart doorgaan. Meer informatie vinden
de betrokken bewoners in de brief terug.

COMFORTABEL EN
AFGESCHERMD FIETSEN

De volledige rijweg in de projectzone
wordt opgebroken en krijgt nieuwe
funderingen en asfalt. Aan beide kanten van de Averboodse Baan komen er
vrijliggende enkelrichtingsfietspaden
in asfalt. De nieuwe fietspaden worden 2 meter breed en een haag schermt
fietsers af van het gemotoriseerd verkeer. Zo’n haag versmalt bovendien
het wegbeeld, waardoor de maximumsnelheid van 70km/u beter kan worden afgedwongen. Tot slot komen aan
de buitenkant van de berm grachten
voor de opvang van het regenwater.

Hou deze pagina in de gaten voor de meest recente informatie
over het project: www.laakdal.be/averboodsebaan
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Herinrichtingsprojecten

Herinrichtingsprojecten

Vernieuwing dorpskern
Eindhout
Hinder midden maart - eind juni ’22
de rijweg en parking met klinkers, nieuwe beplanting en zitbanken.

EINDHOUTDORP IN EEN NIEUW
KLEEDJE

Dit voorjaar vernieuwen we de dorpskern van Eindhout. Een drietal werven
worden aangepakt. Er komt een nieuw
wegdek in afsfalt in Eindhoutdorp
tussen de Oude Tramlijn en de
Berthoutstraat.
De parkeerplaatsen in Eindhoutdorp
worden herschikt, hersteld en deels heraangelegd met kasseien. Ook de parking aan de kerk gaan we plaatselijk
herstellen en de toegangsweg vernieuwen met klinkers.

Ten slotte worden er een nieuwe toegankelijke bushalte (Steenweg op Meerhout),
fietsenstallingen (achter het monument
en aan de andere kant van de Steenweg
op Meerhout in de buurt van de bushalte)
en laadpalen voor elektrische fietsen (ter
hoogte van hoek Sint-LambertusstraatEindhoutdorp) voorzien.

De huidige bomen in het centrum
van Eindhout vervangen we door
Zuilhaagbeuken en rond de kerk planten we enkele grotere Zilverlindes aan.
Het monument ‘De Trap’ en de nieuwe bomen voor de ingang van de kerk
worden verlicht met grondspots en de
kerk met een schijnwerper. Bovendien
richten we het parkje en plein aan het
monument aan de Kroonstraat opnieuw
in met onder andere de heraanleg van

De werken zijn gepland van midden
maart tot eind juni in drie fases en zullen voor hinder zorgen. In de nieuwsbrief (www.laakdal.be/hinder-Eindhout) vind je meer gedetailleerde
informatie. De plannen hangen ook tot
begin april op ter inzage aan de vitrine
van garage Lavrysen (Eindhoutdorp 7).

Fase 1:
Steenweg op Meerhout

Wanneer? 14/3/2022 tot 19/4/2022
Waar? Steenweg op Meerhout - Parking
achter het monument (verlengde van de
Kroonstraat)
Wat? De planten en bomen in de volledige werfzone worden weggehaald. Pidpa
en Fluvius voeren werken uit aan de
nutsleidingen. De aannemer verwijdert
ook al de beplanting in Eindhoutdorp.
14
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Hinder & omleidingen?

• Tijdens de werken wordt één rijvak
van de Steenweg op Meerhout (zijde
Berthoutstraat) ingenomen.
• Er geldt eenrichtingsverkeer in
de Steenweg op Meerhout, tussen
Eindhoutdorp en het kruispunt met
de Kerkhofweg.
• Gemotoriseerd verkeer:
▫ Doorgang van Eindhoutdorp
richting het op- en afrittencomplex van de E313.
▫ Vanuit de richting van het open afrittencomplex van de E313
richting Eindhoutdorp omleiding
volgen via de Kerkhofweg.
▫ Er worden flankerende verkeersmaatregelen voorzien op de
omleidingswegen (bijvoorbeeld
snelheidsbeperking, fietssuggestiestroken).
• Fietsers & voetgangers:
- Hebben doorgang via een beveiligde strook langsheen werfzone in
beide richtingen.
- Kunnen in de richting van
Eindhoutdorp als alternatief
eveneens de omleiding via de
Kerkhofweg volgen.
• Bus:
- Voor beide richtingen: de bussen van
de Lijn zullen niet op de Steenweg
op Meerhout halteren, maar wel
bij de tijdelijk ingerichte haltes in
de Kerkhofweg, ter hoogte van het
kerkhof. Er worden tijdelijke fietsenstallingen voorzien.

Kermis Eindhoutdorp

24 & 25 april is het kermis in Eindhout.
Van 20 april tot 29 april liggen de werken even stil zodat alle kermiswagens ter
plaatse kunnen geraken voor de op- en
afbouw van de kermis. In deze periode
is Eindhoutdorp afgesloten tussen het
kruispunt met Oude Tramlijn en het
kruispunt met de Berthoutstraat. De
gebruikelijke omleidingen bij de kermis
zijn dan van toepassing.

Fase 2: Steenweg op Meerhout
– opbreken bushaltes, parking
Kroonstraat en plein

Wanneer? 27/4 of 2/5/2022 tot
20/5/2022
Waar? Parking Kroonstraat - Steenweg Op
Meerhout - Kruispunt met Berthoutstraat
- Parkeerplaatsen achter de kerk
Wat? In deze fase worden de bushaltes
aan beide zijden van de steenweg, de parking van de Kroonstraat en het pleintje
opgebroken. Ook de parkeerplaatsen achter de kerk worden al heraangelegd zodat
deze beschikbaar zijn in de laatste fase.
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Fase 3: Eindhoutdorp - opbraak
voetpaden, rijbaan en heraanleg
Wanneer? 2/5/2022 tot 16/6/2022
Waar? Eindhoutdorp

Hinder & omleidingen?

Het opbreken van de voetpaden en rijbaan
en de heraanleg ervan zorgen voor hinder
in Eindhoutdorp. Eindhoutdorp is afgesloten. De Berthoutstraat en de Steenweg
op Meerhout zijn weer open voor al het
verkeer. Meer info over de omleidingen
op www.laakdal.be/hinder-Eindhout

DOORGAAND VERKEER

We adviseren doorgaand verkeer om tijdens de volledige periode van de werken, van midden maart tot eind juni de
dorpskern van Eindhout te vermijden.
Weggebruikers in de ruime omgeving
zullen via afstandssignalisatie hiervan
op de hoogte worden gebracht.

OP DE HOOGTE BLIJVEN?

1

21.01

De Steenweg op Meerhout is tot
20 mei volledig onderbroken tussen
Eindhoutdorp en de Klaprozenstraat.
Ook de Berthoutstraat is ter hoogte van
het kruispunt met Eindhoutdorp afgesloten, net als Eindhoutdorp, gedurende
de volledige fase. Er worden omleidingen voorzien. Na de afwerking van de
Steenweg op Meerhout (tot 20 mei) wordt
deze straat terug opengesteld, net zoals
het kruispunt met de Berthoutstraat.
Enkel Eindhoutdorp en de parking ter
hoogte van Steenweg op Meerhout 1 zijn
dan afgesloten.

12

21.54

21.28

21.23

21.29

21.55

Registreer je op BE-Alert (https://
www.be-alert.be/nl) en schrijf je in voor
berichten van algemeen nut. Op die
manier ontvang je geregeld updates via
e-mail van wegenwerken of hinder in
jouw straat of omgeving. Ook op www.
laakdal.be, de infoborden en de Facebook
pagina Laakdal geven we geregeld informatie over de werken en hinder.
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Hinder en omleidingen?

Lees meer
over de nieuw
e
mobiliteitsvisie
op
mobiliteitssw
itch.be

Samen maken we
de mobiliteitsswitch
Efficiënter, duurzamer en
flexibeler openbaar vervoer

Hoppin, het nieuwe mobiliteitsmerk dat alle

Met de mobiliteitsswitch zet Vlaanderen in op efficiënter,

maakt combimobiliteit eenvoudiger. Vlot overstappen doe je

duurzamer en flexibeler openbaar vervoer. De trein, tram

op een Hoppinpunt, dit is een knooppunt waar verschillende

en bus blijven vaste waarden. Op drukke verbindingen zetten

vervoermiddelen samenkomen, zoals bus, tram, deelsystemen

we snellere en frequentere bussen en trams in. Op plaatsen

of flexvervoer (Hoppinbus of -taxi). Je route plannen, boeken

waar er minder vraag is naar openbaar vervoer zetten we in

(en later ook betalen) kan via de app, de website of het

op flexvervoer. Je reserveert dan vooraf een rit of gebruikt een

callcenter van de Hoppincentrale.

deelfiets of -wagen om een deel van je traject af te leggen.

maakt
combimobiliteit eenvoudig

openbaarvervoersoplossingen onder één naam bundelt,

Op naar de mobiliteitsswitch
In 2022 werken de Vlaamse overheid, De Lijn, de
vervoerregio’s en de lokale besturen verder aan de realisatie

Centraal in de mobiliteitsswitch staat combimobiliteit.

van deze nieuwe mobiliteitsvisie. De Hoppincentrale

Dat wil zeggen dat je verschillende vervoermiddelen combineert

wordt verder uitgerold, er verschijnen Hoppinpunten in het

om je bestemming te bereiken. Denk aan trein, bus, tram, je

straatbeeld, het nieuwe net van De Lijn wordt op punt gezet

eigen fiets of deelsystemen zoals een deelfiets of -wagen.

en het flexvervoer wordt getest in een aantal regio’s.

Bereid je voor op
mobiliteitsswitch.be

FAMILIESPORTDAGEN 2022
In 2022 wil de sportdienst de vrijetijdssites van Laakdal in de kijker zetten. We organiseren op elke site een familiesportdag waar jij samen met je familie of vrienden kan
sporten en bewegen. Op het programma staan o.a. petanque, kubb, badminton, frisbee,
spikeball en allerhande initiaties. Noteer alvast volgende data in je agenda.
•
•
•
•

Vrijetijdssite de Vloed Vorst-Meerlaar: 3 april 2022
Vrijetijdssite de sporthal Kwade Plas Veerle: 8 mei 2022
Vrijetijdssite het gemeentehuis Vorst-Centrum: 5 juni 2022
Vrijetijdssite Kapelleberg Eindhout: 26 juni 2022

Meer info volgt op www.facebook.com/sportdienst.laakdal en www.laakdal.be.

uitneembare
vrijetijdsgids

CORONA-ALERT!

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud. We volgen
de richtlijnen volgens de coronabarometer:
www.info-coronavirus.be/nl/coronabarometer. Blijf
op de hoogte via onze website, Facebookpagina en
infoborden. #samentegencorona

SPORTKAMPEN PAASVAKANTIE
2022
Zijn je kinderen tussen 2,5 en 17 jaar?
Schrijf ze in voor de kleuterkriebels, omnisportdagen of de avonturendag van de
sportdienst! Noteer onderstaande data
alvast snel in je agenda:
Kleuterkriebels: van maandag 11 april
t.e.m. woensdag 13 april 2022 en/of uitstap op donderdag 14 april 2022
Sportkamp omnisportdagen lager onderwijs: van maandag 11 april t.e.m.
woensdag 13 april 2022 en/of uitstap op
donderdag 14 april 2022
• Avontuurlijk-Vloed op de Vloed
Vorst-Meerlaar
• Sportief creatief in de sporthal in Veerle
Inschrijvingen starten op 14 maart 2022
vanaf 10.00 u. tot woensdag 6 april
2022 of volzet via www.laakdal.be of
sportkampenlaakdal.recreatex.be

TIENERSPORTDAG TEAMCHALLENGE XL
Zin een onvergetelijke avontuurlijke dag? Ga dan op avontuur tijdens de teamchallenge XL en adventure walk in Spa! Tijdens de Teamchallenge XL strijd je in groep tegen
elkaar om de beste score te halen. Negen uitdagende opdrachten staan jullie te wachten
waaronder moersas, muur, trailstep, kratstapelen en nog veel meer. Het tweede deel
van de dag ga je op stap met kompas en kaart en overwin je met een instructeur enkele
obstakels zoals een wateroversteek, tokkelbaan...
Is dit avontuur helemaal iets voor jou? Schrijf je dan snel in want de plaatsen zijn
beperkt!
Wanneer? 12 april 2022, van 8.00 u. tot 18.00 u. (+/- afhankelijk van busroute)
Voor wie? Deelnemers geboortejaren 2004-2010
Prijs? €30 (inclusief busvervoer, monitoren, verzekering)
Inschrijvingen? T.e.m. 28 maart via sportkampenlaakdal.recreatex.be

#sportersbelevenmeer #laakdal

Laakdal breekt uit
KOM JIJ MEE BUITEN SPELEN?
Naar jaarlijkse traditie organiseren meer
dan 200 gemeenten de eerste woensdag
na de paasvakantie een Buitenspeeldag.
Ook in Laakdal kan jij je rot amuseren op woensdagnamiddag 20 april.
Nickelodeon, Nick Jr., Ketnet, Ketnet
Junior, Studio 100 TV en VTM Kids zetten die namiddag de schermen op zwart
en sporen zo kinderen over het hele land
aan om buiten te gaan spelen. De jeugd-en
sportdienst voorziet een tof programma!
Je kan er onder andere met gekke fietsen
rijden, spelen, klimmen … Kinderen zijn
enkel toegelaten onder begeleiding van
volwassenen; er is geen opvang voorzien.

Wanneer? Woensdag 20 april, tussen
13.30 u. en 17.00 u.
Waar? Sporthal Kwade Plas, Veerle
Prijs? Gratis
Meer info? Het volledige programma vind
je binnenkort www.laakdal.be. Volg ook
de Facebookpagina van de Jeugddienst
of Sportdienst voor updates.
Inschrijven? Voorlopig is inschrijven niet
nodig. Afhankelijk van de coronamaatregelen die gelden op dat moment kan dit
veranderen. Hou dus zeker onze website
in de gaten.

TIENERSPORTKAMP ZOMER 2022
Wist je dat onze gemeente samen met de regio Zuiderkempen een sportkamp voor
tieners voorbereidt? Er staan verschillende uitdagende activiteiten op het programma:
o.a. zipline, bananariding, zeilen, suppen, hoogteparcours, bananaride, Bobbejaanland,
bosspel… Meer info verschijnt in de loop van volgende maand op de website,
Facebookpagina en in de volgende Laakdal Leeft.
Iets voor jou? Noteer het Kick Some-kamp alvast in je agenda: van maandag
22 augustus tot en met donderdag 25 augustus 2022.
Wat? Sportkamp voor tieners met overnachting
Wanneer? 22 t.e.m. 25 augustus
Waar? regio Zuiderkempen (geheime locatie)
Voor wie? 2010-2009-2008-2007
Wat heb je nodig? fiets
Prijs? 150 euro
Inschrijven? Van 1 maart t.e.m. 31 maart 2022.
#sportersbelevenmeer #laakdal

SKATECONTEST RAMP?ZALIG!
Zet 14 mei alvast in je agenda! Die dag zijn er opnieuw workshops en wedstrijden voor
skaters en steppers in skatepark De Beeltjens in Westerlo. Tijdens de contest kunnen
skateboarders en steppers hun skills en tricks tonen aan een jury waarbij rekening
wordt gehouden met niveau en leeftijd. Iets voor jou?
Meer info volgt op www.laakdal.be en de Facebookpagina’s van Jeugd en Sport.

WIJ WUIVEN ONZE OUDE TIJDSCHRIFTEN UIT!
Op vrijdagavond 8 april om 18.00 u. is het eindelijk weer zover: onze jaarlijkse tijdschriften-weggeef. Het gaat over de oude exemplaren van méér dan 50 abonnementen,
zowel voor jongeren als volwassenen, voornamelijk van 2021. Je kan deze tijdschriften
verspreid terugvinden in jouw favoriete bibliotheek.
Alles is gratis en daarbij geldt: eerst = eerst & op = op … Mogen we je wel oproepen
tot hoffelijkheid?
Wanneer? 8 april, 18.00 u.
Waar? Bibliotheek, Markt 19, Vorst-Centrum
Prijs? Gratis
Meer info? www.laakdal.be

Laakdal breekt uit
START VERHUUR ETUKTUKS EN
FIETSEN
Vanaf zaterdag 2 april kan je met de eTuktuk of de fiets door het prinsheerlijke platteland van de Merode cruisen. De oude
stoomzagerij in Vorst-Meerlaar is de ideale uitvalsbasis voor je trip. Met de eTuktuk geniet je geruisloos van al het moois
rondom jou. Met een tablet en gps-route
ontdek je meer over landbouwers in het
Merodegebied of over monumenten (als
je voor de landschapsroute kiest). Met de
fiets trap je door de mooie streek van De
Merode en stippel je jouw route uit op de
fietsknooppunten.
Praktisch
Je pikt je eTuktuk of fiets op in de stoomzagerij. Voor je vertrek reserveer je deze
via de website www.etuktuks.be of www.
merodefietsen.be. Je betaalt voor een
eTuktuk € 85 voor vijf uur. Er is plaats
voor vijf personen: één bestuurder (rijbewijs B) en vier passagiers. Liever fietsen?
Voor 5 uur fietsen betaal je € 9 voor een
gewone fiets of € 12 voor een elektrische
fiets.
Het verhuurpunt in de stoomzagerij is geopend van woensdag tot zondag, telkens
van 11.00 u. tot 16.00 u. Ook op feestdagen
kan je jouw eTuktuk of fiets reserveren.
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Onder het motto ‘Erfgoeddag maakt school!’ duikt Erfgoeddag in 2022 in het
rijke schoolleven en -verleden. Ook in onze gemeente kan je erfgoeddag beleven!
We zetten de verschillende initiatieven op een rijtje:

KLOMPENMUSEUM FILMVOORSTELLING 30 JAAR
KLOMPENMUSEUM
Hoe maak je van een boom een klomp?
En op welke manieren worden klompen gemaakt? Ontdek het tijdens de
filmvoorstelling 30 jaar klompenmuseum. Via de instructiefilms ontdek je
alles over klompen.
Wanneer? Vrijdag 22 april vanaf 20.00 u.

ERFGOEDDAG
Hoe kan je klompen leren maken? Het
antwoord op deze vraag vind je in het
klompenmuseum! Ook kan je er echte klompenmakers aan het werk zien.
Ze vertellen je met veel plezier hoe zij
het klompenambacht geleerd hebben.
Tijdens Erfgoeddag kan je het klompenmuseum en klompenbelevingspad
gratis ontdekken. Daarnaast kan je je
fantasie de vrije loop laten tijdens de
workshop klompschilderen. Op het terras ontspan je met een heerlijk drankje
en muzikale animatie.
Wanneer? Zondag 24 april, van 10.00
u. tot 18.00 u.
Waar? Klompenmuseum, Hoeve den
Eik 3, 2430 Laakdal

Prijs? Alle activiteiten zijn gratis
Meer info? www.erfgoeddag.be,
www.klompenmuseum.be

LAAKDAL MAAKT SCHOOL –
LWGH LAAKDAL
Bezoek tijdens Erfgoeddag het oudste
schooltje uit de streek! Het dateert uit de
17de eeuw en is volledig ingericht zoals
vroeger. De Laakdalse Werkgroep voor
Geschiedenis en heemkunde neemt je
mee naar het verleden van het Laakdals
onderwijs, met een presentatie over de
kantelmomenten en honderden klasfoto’s uit alle deelgemeenten.
Wanneer? Zondag 24 april, van
10.00 u. tot 17.00 u.
Waar? Oud schooltje Klein-Vorst,
Meerlaarstraat 120, 2430 Laakdal. Het
schooltje staat naast de oude pastorie.
Er is extra parkeergelegenheid langs
de Geelsebaan.
Prijs? Gratis
Meer info? Organisatie door
LWGH Laakdal, www.erfgoeddag.be,
www.lwgh-laakdal.be

Laakdal breekt uit
NU OOK ETEN OP WOENSDAG IN
LDC ‘DE VRIENDSCHAP’
Voortaan kan je naast vrijdag, ook op
woensdag terecht in het lokaal dienstencentrum ‘De Vriendschap’ voor een warme maaltijd. Hier kan je alvast het menu
van maart en begin april terugvinden.
Het menu voor de rest van april vind je
binnenkort online.
Woensdag 2 maart
• Jardinière soep
• Gebakken vis met witloofslaatje en
aardappelen
• Stuk fruit
Vrijdag 4 maart
• Witte bonen soep
• Kippenworst met knolselder in witte
saus en aardappelen
• Semoule

Woensdag 9 maart
• Chinese curry soep
• Gehaktbrood met jonge wortelen en
dennekroketjes
• Rijstpap
Vrijdag 11 maart
• Juliennesoep
• Pensen met appelmoes en aardappelen
• Rozijnenpudding
Woensdag 16 maart
• Pastinaaksoep
• Boomstammetje, spruiten met spek en
aardappelen
• Yoghurt met coulis
Vrijdag 18 maart
• Erwtensoep
• Gepocheerde zalm met kervelpuree
• Gele rijstpap met bruine suiker

Woensdag 23 maart
• Groentebouillon
• Spaghetti bolognaise met gemalen kaas
• Semoule
Vrijdag 25 maart
• Prinsessensoep
• Spek met rode kool en puree
• Chocomousse
Als je komt eten, moet je je Covid Safe
Ticket laten scannen en een mondmasker
dragen is verplicht.
Wanneer? Elke woensdag- en vrijdagmiddag
Waar? Lokaal Dienstencentrum - Diestsebaan 62, naast het kasteel
Prijs? €8 (soep, hoofdgerecht en dessert
incl. water en koffie)
Inschrijven? Uiterlijk drie dagen op voorhand, tel. 014 84 92 20.
Meer info? www.laakdal.be

IN LAAKDAL

Wil je jouw activiteit zien in deze UiTagenda? Surf dan snel naar
www.uitdatabank.be en voer je activiteit(en) van mei en juni in voor
28 maart. Dan nemen we ze op in de mei-editie van dit magazine.

MAART
03/03/2022

06.30 u. - 15.00 u.

Abdijwandeling

Sporton vzw

t Buurthuis: Zandstraat 13, Laakdal

05/03/2022
5/03/2022 en
06/03/2022
06/03/2022
11/03/2022 16/09/2022
12/03/2022

19.00 u. - 01.00 u.

23ste Chirokwis

Chiro Groot-Vorst

Smissestraat 50, Laakdal

12.00 u. - 20.00 u.

Mosselfeest

KLJ Veerle-Heide

t Buurthuis: Zandstraat 13, Laakdal

14.00 u. - 16.30 u.

Wandeling in Trichelbroek: watervogels in de kijker

Sint-Bavokapel: Sint-Bavostraat 8, Laakdal

19.30 u. - 22.00 u.

Beginnerscursus Imkers

09.00 u. - 12.00 u.

Natuurbeheer in Trichelbroek

Natuurpunt Laakdal
Imkersvereniging 't
Bieke
Natuurpunt Laakdal

12/03/2022

-

Bierfestival

Biervrienden in Laakdal

Sporthal Veerle

17/03/2022

13.30 u. - 16.30 u.

(Zorg)massage geven en krijgen

Samana met CM

t Fortun: Smissestraat 3, Laakdal

19/03/2022

20.00 u. - 02.00 u.

Quiz

Chiromeisjes Veerle

Sporthal Veerle

19/03/2022

10.00 u. - 23.45 u.

Mosselfeest

KFC Exc. Vorst

Meerlaarstraat 95, Laakdal

19/03/2022

13.00 u. - 22.00 u.

Kleinkunst

Wakkerdal

t Buurthuis: Zandstraat 13, Laakdal

20/03/2022

13.00 u. - 17.00 u.

Reuze kiennamiddag

FC Netezonen

Rundershoek 32A, Laakdal

20/03/2022

06.00 u. - 13.00 u.

Afhaal ontbijt

GBS Eindhout

Schoolstraat 13, Laakdal

24/03/2022

13.30 u. - 16.30 u.

Omgaan met slapeloosheid

Samana met CM

t Fortun, Smissestraat 3, Laakdal

25/03/2022

19.00 u. - 23.00 u.

Voorstelling kortfilms 20 jaar Jimmenas

Jimmenas vzw

Geelsebaan 18, Laakdal

26/03/2022

18.00 u. - 23.00 u.

Bingo avond

OC VBS Groot-Vorst

Smissestraat 50, Laakdal

27/03/2022

11.00 u. - 20.00 u.

Eetdag

FC Britanic

Meerlaarstraat 95, Laakdal

30/03/2022

20.00 u. -

Infomoment begeleiding naar een gezondere levensstijl

Bewegen Op Verwijzing

t Fortun, Smissestraat 3, Laakdal

03/04/2022

-

Familiesportdag

Sportdienst

Vrijetijdssite de Vloed Vorst-Meerlaar

09/04/2022

09.00 u. - 12.00 u.

Werkdag op Eindhoutberg: exotenbeheer

Natuurpunt Laakdal

Holleweg (onverharde weg op de berg), Laakdal

12/04/2022
14/04/2022 20/04/2022
18/04/2022

08.00 u. - 18.00 u.

Tienersportdag Teamchallenge XL

Sportdienst

19.30 u. - 23.59 u.

Feestcaravan en cartoonexpo

Cultuursmakers

t Buurthuis: Zandstraat 13, Laakdal

09.00 u. - 21.00 u.

Paastornooi 2022

KFC Exc. Vorst

Lindestraat 5, Laakdal

22/04/2022

20.00 u.

Filmvoorstelling 30 jaar klompenmuseum

Klompenmuseum

Hoeve den Eik 3, Laakdal

23/04/2022

22.00 u. - 03.00 u.

Chiromeisjes Veerle

23/04/2022

19.30 u. - 22.30 u.

24/04/2022

10.00 u. - 17.00 u.

Delight
Avondwandeling in de Ossebroeken: op zoek naar
Nachtegaal en Houtsnip
Laakdal maakt school

LWGH Laakdal

Sporthal Veerle
Parking Dagcentrum Vogelzang, Vogelzang 48,
Laakdal
Oud schooltje, Meerlaarstraat 120, Vorst-Meerlaar

24/04/2022

10.00 u. - 18.00 u.

Erfgoeddag

Klompenmuseum

Hoeve den Eik 3, Laakdal

29/04/2022

-

Huldiging Laakdalse sportlaureaten

Forum Sport

Sporthal Veerle

Zaaltje Johanna, Eindhoutdorp 18, Laakdal
Sint-Bavokapel: Sint-Bavostraat 8, Laakdal

APRIL

Natuurpunt Laakdal

Hoe pakken we dit aan in
jouw regio?
Het openbaarvervoersaanbod is op maat van jouw regio. Daarom is Vlaanderen opgedeeld in 15 vervoerregio’s.
Vervoerregio Kempen bestaat uit 28 gemeenten die samenwerken aan een gezamenlijke mobiliteitsvisie
voor alle vervoermiddelen.
In het gezamenlijk plan wordt ingezet op:
Snellere en frequentere busverbindingen op drukke assen.
Een aanbod van flexvervoer (Hoppinbus of -taxi) en deelvoertuigen waar er minder vraag is
naar openbaar vervoer.
Het aanmoedigen om te kiezen voor je eigen fiets.

Het slim combineren van trein, bus, tram en deelvoertuigen, hoe loopt dit dan?
Hieronder vind je enkele voorbeeldtrajecten* voor jouw regio. Wat dit voor jou betekent, ontdek je vanaf het najaar.

Halte
Oostmalle
Busstation

Bart

Halte
Turnhout
Markt

uit Oostmalle
gaat shoppen in
Turnhout.

Farah

uit Hulsen
gaat met haar
kind naar
de Zoo in
Antwerpen.

Marco
uit Antwerpen gaat
op bedrijfsbezoek in
Oevel en neemt de
fiets naar het station.

uit ZoerleParwijs heeft een
mobiliteitsbeperking
en zit in een rolstoel.
Ze gaat maandelijks
op bezoek bij haar
vriendin in Ramsel.

*

Anna

Gasthuisstraat

Met bus naar halte
Turnhout Markt
Halte
Hulsen
Dorp

Halte Mol
Steenweg
N110

Met bus of taxi
naar halte Mol
Steenweg N110

Station
AntwerpenCentraal

Station
Mol

Met bus naar
station Mol

Met trein naar station
Antwerpen-Centraal

Station
Antwerpen-Centraal

Station
Geel

Met trein naar
station Geel

Thuis in
Zoerle-Parwijs

Op basis van de nieuwe en goedgekeurde openbaarvervoerplannen.

Zoo

Bedrijvenzone

Met deelfiets naar
bedrijvenzone Oevel

Ramsel

Met Hoppinflex+ (bus of taxi)
naar vriendin

Herinrichtingsprojecten

Dorpskern van Veerle
krijgt een make-over
De verkeersveiligheid in de dorpskern van Veerle is toe aan verbetering. Het Agentschap Wegen en Verkeer plant
er een grondige herinrichting. In de toekomst komen er nieuwe fietspaden, veilige kruispunten en ook de omgeving van de scholen wordt aangepakt. Wij spraken met Simon Tullen, projectleider van Wegen en Verkeer.

“Wegen en Verkeer
zorgt voor een grondige
herinrichting van de
twee gewestwegen zodat
het Veerle na de werken
een stuk veiliger en
aantrekkelijker wordt.”

Waarom zijn de werken nodig?
“Veerle ligt op de kruising van twee
drukke verbindingswegen: de N127
(Oude Geelse Baan/ Veerledorp/
Diestse Baan) en de N141 (Vorstse
Baan). Het centrum krijgt dus veel
verkeer te verwerken. Maar er zijn ook
veel fietsers en voetgangers, zeker in
de buurt van de drie basisscholen de
Wissel, de Wijngaard en de Schans.
De weginfrastructuur in Veerle is niet
aangepast aan al dat verkeer. Er liggen
smalle, onveilige fiets- en voetpaden
en je kan er niet veilig oversteken. Zo
ontstaan gevaarlijke situaties.”
Wat gaat er veranderen?
“Wegen en Verkeer zorgt voor een grondige herinrichting van de twee gewestwegen. De rijweg wordt vernieuwd en

Kruispunt van Veerledorp / Diestse Baan (N127) en Vorstse Baan (N141), waar veilige
fietspaden en oversteekplaatsen aangelegd zullen worden.
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we leggen overal brede fiets- en voetpaden aan. Verschillende kruispunten
krijgen een veiligere inrichting en we
hebben extra aandacht voor de omgeving van de scholen. Tenslotte zorgen
we voor meer groen in het straatbeeld.
Kortom: het Veerle van na de werken
wordt een stuk veiliger én aantrekkelijker dan vandaag.”
Hoe hebben jullie de plannen opgesteld?
“We hebben een studiebureau aangesteld om een plan voor Veerledorp op te
maken, rekening houdend met de voorwaarden van de Vlaamse overheid. Bij
dat ontwerpproces wilden we ook de
omgeving betrekken. Daarom hebben
we samengezeten met een klankbordgroep met vertegenwoordigers van de
scholen, handelaars, landbouwers, de
Fietsersbond, de kerkgemeenschap …
Allemaal lokale experten waar we veel
van hebben geleerd. Door samen na te
denken, ligt er nu een plan op tafel dat
helemaal op maat is van Veerle.”
Waar staat het project nu?
“We zijn bezig met de laatste aanpassingen aan het ontwerp. Tegelijk werken we
aan de administratieve voorbereiding van
het project. De werken in Veerle volgen
op de werken aan de Averboodsebaan
(N165), waar de fietspaden ook aangepakt worden. Eerst wordt het gedeelte
Averboodsebaan - Diestsebaan tot aan
de Winde aangepakt.De uitvoering van
de werken is voorzien voor de volgende
legislatuur.”

1.

2.

VERKEERSVEILIGHEID

VEILIG FIETSEN
In de volledige projectzone komen
veilige en comfortabele fietspaden.
Langs de Diestse Baan, buiten de bebouwde kom, liggen de fietspaden
achter de gracht en volledig afgescheiden van de rijweg. Binnen de
bebouwde kom leggen we de fietspaden iets hoger dan de rijweg, met
een smalle strook tussen beide. Zo
is er een scheiding tussen auto’s en
fietsers, maar kunnen alle weggebruikers elkaar wel goed zien.

VEILIG OVERSTEKEN
Alle kruispunten worden veiliger ingericht.
In het centrum van Veerle, aan het kruispunt
van de twee gewestwegen Veerledorp/ Diestse
Baan (N127) en Vorstse Baan (N141), komen twee
oversteekplaatsen met een middeneiland. Zo
zijn overstekende fietsers en voetgangers beter
zichtbaar en kunnen ze vlot in twee bewegingen oversteken. Om de veiligheid aan dit kruispunt nog te verhogen, zal je als automobilist het
dorpsplein aan Veerledorp vanop een andere
plaats kunnen oprijden. Tot slot komen er ook
nieuwe oversteekplaatsen aan de kruispunten
met de Tessenderloseweg, Averboodsebaan,
Schoterheide en de Eindhoutseweg.

3.

VEILIG NAAR SCHOOL
In de buurt van de basisscholen in Veerledorp
krijgt het wegdek een opvallende gele kleur.
Dit gebeurt op dezelfde manier als bij andere schoolomgevingen in de gemeente. Zo
trekken we de aandacht van automobilisten
en maken we meteen duidelijk dat ze een
schoolomgeving binnenrijden. Er komen ook
brede, goed zichtbare zebrapaden.

Meer weten?
Op woensdag 27 april 19 u. tot 21 u. organiseert Wegen en Verkeer
een infomarkt waarin ze de plannen graag in detail toelicht. Elke
inwoner van Veerle krijgt hiervoor een uitnodiging in de bus.
Voor meer informatie over de plannen kan je ook steeds terecht
op www.wegenenverkeer.be/laakdal.
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Politiecijfers Laakdal 2021
OVERZICHT
OVERZICHT
DIEFSTALLEN
in een notendop
Diefstal in woning

Laakdal
Laakdal
20212021

ANDERE CIJFERS
Meldingen - interventies

2 990 meldingen ,
Meer cijfers en analyses kan je vanaf begin maart lezen op www.pzglm.be. Check ook onze sociale mediakanalen:
t
4 effectieve inbraken
5 pogingen

DIEFSTALLEN
DIEFSTALLEN

` en™.

Daarvan werd bij 1 301 meldingen
een interventieteam ter plaatse
gestuurd.

ANDERE
ANDERE
CIJFERS
CIJFERS
Werken op afspraak

Voornamelijk in de week tijdens de dag
Piek: december

433 behandelde afspraken
Meldingen
Meldingen
- interventies
- interventies
13% van de behandelde

Diefstal
Diefstal
in woning
in woning

26 inbraakpreventieve adviezen

afspraken in heel de zone

2 990 meldingen
2 990 meldingen
4 effectieve4 inbraken
effectieve inbraken
5 pogingen5 pogingen
Voornamelijk
Voornamelijk
in de week in
tijdens
de week
de dag
tijdens de dag
Piek: december
Piek: december

onthaal
Daarvan
werd
Daarvan
bij 1 301
werd
meldingen
bij 1 301Tevredenheid
meldingen
VERKEER
een interventieteam
een interventieteam
ter plaatseter 57%
plaatse
verspreidingsgraad kwaliteitsbevraging
24% responsgraad kwaliteitsbevraging
gestuurd. gestuurd.
Ongevallen
31 ongevallen met gewonden
46 verkeersslachtoffers:
38 licht gewonden
7 zwaar gewonden
1 dode

77% weet dat we op afspraak werken
98% onmiddellijk voortgeholpen op uur van
afspraak
100% heeft vertrouwen in de politiezone

Werken
Werken
op afspraak
op afspraak

433 behandelde
433 behandelde
afspraken afspraken

LEEFBARE BUURT

26 inbraakpreventieve
26 inbraakpreventieve
adviezen adviezen

13% van de13%
behandelde
van de behandelde
Bemande snelheidscontroles
afspraken in
afspraken
heel de zone
in heel180
demeldingen
zone van verdachte
personen, voertuigen,
gedragingen,...

1 571 snelheidsovertredingen

VERKEER
VERKEER
Ongevallen
Ongevallen
31 ongevallen
31 ongevallen
met gewonden
met gewonden
46 verkeersslachtoffers:
46 verkeersslachtoffers:
38 licht gewonden
38 licht gewonden
7 zwaar gewonden
7 zwaar gewonden
1 dode
1 dode

Overtredingspercentage = 10%
171 meldingen
van geluidshinder
Tevredenheid
Tevredenheid
onthaal
onthaal
bij bemande controles
(vooral nachtlawaai)

57% verspreidingsgraad
57% verspreidingsgraad
kwaliteitsbevraging
kwaliteitsbevraging
48 meldingen van sluikstorten
Verkeersinbreuken
24% responsgraad
24% responsgraad
kwaliteitsbevraging
kwaliteitsbevraging
30 519 verkeersinbreuken
77% weet dat
77%we
weet
op afspraak
dat we opwerken
afspraak werken
Top 3:
38 meldingen van vandalisme
98%
onmiddellijk
98%
onmiddellijk
voortgeholpen
voortgeholpen
op uur vanop uur van
1. Snelheid (30 176)
afspraak
afspraak
2. Gsm-gebruik
(62)
17 meldingen van vechtpartijen
3. Negeren verbodsborden (48)
100% heeft100%
vertrouwen
heeft vertrouwen
in de politiezone
in de politiezone

LEEFBARE
LEEFBARE
BUURT
BUURT

Bemande
Bemande
snelheidscontroles
snelheidscontroles
1 571 snelheidsovertredingen
1 571 snelheidsovertredingen

180 meldingen
180 meldingen
van verdachte
van verdachte
personen, voertuigen,
personen, voertuigen,
gedragingen,...
gedragingen,...

Overtredingspercentage
Overtredingspercentage
= 10%
= 10%
171 meldingen
171 meldingen
van geluidshinder
van geluidshinder
bij bemande
bij controles
bemande controles
(vooral nachtlawaai)
(vooral nachtlawaai)

Verkeersinbreuken
Verkeersinbreuken

48 meldingen
48 meldingen
van sluikstorten
van sluikstorten

30 519 verkeersinbreuken
30 519 verkeersinbreuken
Top 3:
Top 3:
1. Snelheid 1.(30
Snelheid
176) (30 176)
2. Gsm-gebruik
2. Gsm-gebruik
(62)
(62)
3. Negeren3.verbodsborden
Negeren verbodsborden
(48)
(48)
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38 meldingen
38 meldingen
van vandalisme
van vandalisme
17 meldingen
17 meldingen
van vechtpartijen
van vechtpartijen

Op zoek naar een leuke job tijdens de schoolvakanties?
Ook in 2022 hebben we een divers aanbod voor zowel animatoren als jobstudenten:
Buitenschoolse kinderopvang
’t Kakelnest
De vakantie betekent voor de kinderclub steeds 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.

Administratie
Of toch liever wat administratieve ervaring opdoen in de zomervakantie?

Speelpleinwerking
Voel je de speelkriebels al rondzwemmen in je bloed? Zit je vol zotte plannen? Wil je graag deel uitmaken van
een mega amusante animatorengroep? Vind je het leuk om kleuters,
lagereschoolkinderen of kinderen met
een beperking een fijne speldag te bezorgen?

Communicatie
Studeer je communicatie of taal en letterkunde? Dan kan je gedurende vier
weken werken als jobstudent op de
dienst communicatie.
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.

Medewerker technische dienst bv.
groendienst, logistiek en signalisatie
Werk je graag met je handen en liefst
buiten? Dan is een job bij onze technische dienst iets voor jou!

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?

Zie je het wel zitten om in één van de schoolvakanties bij ons aan de slag te gaan? Surf dan naar onze vacature pagina
www.laakdal.be/vacatures voor meer info!
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Vakantiejobs

08/12/2021 (Veerle)
Noé Van de Weijer
Lorenzo Van de Weijer & Eline Alaerts
WELKOM IN LAAKDAL

*Rechtzetting voornaam
01/10/2021 (Vorst-Centrum)
Fenne Schauwers
Bart Schauwers & Melissa Eykens
27/12/2021 (Vorst-Centrum)
Louis Bauweraerts
Robbe Bauweraerts & Rani Houben
25/12/2021 (Vorst-Centrum)
Louis Weyens
Tommy Weyens & Evelien Van de Weyer
25/12/2021 (Veerle)
Daan Frijters
Tim Frijters & Miek Jacobs
23/12/2021 (Eindhout)
Kaithlyn Alexia Nita
Radu-Constantin Nita & Michaela
Dumitrache
23/12/2021 (Eindhout)
Odet Opdebeeck
Sebastiaan Opdebeeck & Magali Nuyts
23/12/2021 (Veerle)
Fonne Demeester
Joris Demeester & Shana Van Celst
21/12/2021 (Vorst-Meerlaar)
Imran Issah Yusifu
Ahmed Issah Yusifu & Oubéida Tagba Djeri
19/12/2021 (Veerle)
Reginald Cirpaci
Minodora – Silvia Cirpaci
17/12/2021 (Veerle)
Diyar Jandari
Abolghassem Jandari & Mahsa Onvani
17/12/2021 (Vorst-Meerlaar)
Billie-Rose Fory
Arno Fory & Lise Blockx
15/12/2021 (Eindhout)
Kristianas Ciulada
Aivaras Ciulada & Lina Ciuladienè
15/12/2021 (Veerle)
Lorris Huysegems
Nikki Huysegems & Stephanie Laeremans
12/12/2021 (Veerle)
Féline Dhallé
Michel Dhallé & Iris Michiels
11/12/2021 (Vorst-Meerlaar)
Yanis Dinar
Abdessamad Dinar & Wafaa Benfaida
09/12/2021 (Veerle)
Izabella Andreea Thellman
Alexandru Thellman & Madalina Petruse
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VIERGESLACHT

In volgorde van ouderdom: Frans, Wim,
Jonas, Emiel & Leon Vreys

07/12/2021 (Vorst-Centrum)
Estelle Geens
Stef Geens & Charlotte Wouters

BRILJANTEN JUBILEUM

19/01/1957 (Veerle)
Pieter Hoes &
Josée Van Kerckhoven

06/12/2021 (Vorst-Centrum)
Jules Boonen
Sven Boonen & Heidi Gybels
05/12/2021 (Vorst-Meerlaar)
Emiel Vreys en Leon Vreys
Jonas Vreys & Elien Mertens

OVERLIJDENS

°21/04/1928 +30/01/2022 (Veerle)
Augusta ‘Gusta’ Van Opstal

30/11/2021 (Vorst-Centrum)
Nouline Vanhove
Glenn Vanhove & Lisa Verheyen

°17/02/1961 +25/01/2022
(Eindhout)
Liliana ‘Liliane’ Hoes

30/11/2021 (Eindhout)
Jesse Peeters
Kevin Peeters & Katrien Cornand
29/11/2021 (Eindhout)
Twan Vandepoel
Davy Vandepoel & Femke Hermans
28/11/2021 (Veerle)
Emiel Verherstraeten
Glenn Verherstraeten & Elies Bruggemans
27/11/2021 (Vorst-Meerlaar)
Céline Vanwesemael
Zjef Vanwesemael & Dorien Dendas
22/11/2021 (Vorst-Meerlaar)
Cilou Bernaerts
Joeri Bernaerts & Elise Belmans

°18/03/1938 +22/01/2022 (Veerle)
Yvonne Verelst

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

28/01/1972 (Eindhout)
Edward ‘Eddy’ Helsen &
Magdelena ’Magda’ Oorts
03/12/1971 (Vorst-Centrum)
Lucas ‘Luc’ Vos &
Margaretha ‘Greta’ Geyskens

07/11/2021 (Vorst-Meerlaar)
Emiel Van Roie
Joren Van Roie & Elke Hoste
06/11/2021 (Vorst-Meerlaar)
Wannes De Win
Jeroen De Win & Liesbeth Helsen
03/11/2021 (Vorst-Meerlaar)
Lorenzo Sterckx
Robin Sterckx & Gina Segers
26/10/2021 (Vorst-Meerlaar)
Gust Terweduwe
Kristof Terweduwe & Stephanie Beyens

°08/06/1936 +18/01/2022
(Eindhout)
Maria ‘Hilda’ Huygens
°01/10/1931 +12/01/2022 (Veerle)
Bertha Willekens

°09/09/1940 +11/01/2022
(Scherpenheuvel-Zichem)
Hilda Cenens

12/11/2021 (Vorst-Centrum)
Féline Willemsen
Stef Willemsen & Charlotte Hendrickx

08/11/2021 (Vorst-Centrum)
Emma Sofia Letitia Dumitr
Manuel-Florin Dumitru &
Cerasela-Ioana Sima

°01/12/1932 +20/01/2022 (Veerle)
Frans Voordeckers

°02/01/1963 +11/01/2022 (Veerle)
Peggy Meersschaut

12/11/2021 (Veerle)
Lewis Ruelens
Didier Ruelens & Glynis Goukens

08/11/2021 (Vorst-Meerlaar)
Fran Oeyen
Dries Oeyen & Tinne Noels

°19/06/1946 +20/01/2022
(Scherpenheuvel-Zichem)
Liliane Huybrechts

°24/06/1964 +06/01/2022 (Veerle)
Carina Janssens
DIAMANTEN JUBILEUM

25/01/1962 (Vorst-Meerlaar)
Jozef ‘Jef’ Cenens &
Marie Louise Van Dingenen
15/01/1962 (Vorst-Centrum)
Willy Heus &
Anna ‘Suzanne’ Smets
02/12/1961 (Veerle)
Gustaaf ‘Staf van henke’ Plu &
Anna Couwberghs

°14/10/1957 +01/01/2022 (Veerle)
Jozef ‘Jos’ Eeckhout
°01/05/1942 +30/12/2021 (Veerle)
Franciscus ‘Swa’ Van Gestel
°20/06/1935 +28/12/2021
(Eindhout)
Maria ‘Lisa’ Verachtert
°22/06/1943 +27/12/2021
(Scherpenheuvel-Zichem)
Alphonse ‘Alfons’Corten
°28/02/1963 +27/12/2021
(Vorst-Centrum)
Caroline Vanwelden
°01/08/1932 +27/12/2021 (Veerle)
Leonardus ‘Leon’ Demulder
°14/08/1933 +26/12/2021
(Eindhout)
Jan Wynants
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°12/09/1935 +20/12/2021 (Veerle)
Helena ‘Lena’ Mangelschots
°26/05/1955 +13/12/2021 (Veerle)
Elsa ‘Els’ Goossens
°13/07/1930 +13/12/2021 (Veerle)
Maria ‘Tilleke’ Verbeeck
°31/08/1946 +12/12/2021 (Veerle)
Hubert Beckx

°06/10/1939 +08/12/2021 (Veerle)
Franciscus ‘Frans’ Peetermans
°02/09/1941 +06/12/2021
(Eindhout)
Frans ‘Jan’ Aerts
°02/01/1932 +26/11/2021 (Geel)
Gerard Van de Reyd
°01/11/1925 +25/11/2021
(Eindhout)
Frans ‘Sus’ Wouters
°27/02/1960 +25/11/2021
(Vorst-Meerlaar)
Geert Boyen

°17/11/1949 +25/11/2021
(Vorst-Centrum)
Alfred Mercier

Laakdal leeft - maart 2022

°10/09/1936 +20/12/2021
(Eindhout)
Franciscus ‘René‘ Verspreet

°19/06/1934 +25/11/2021
(Eindhout)
Benedictus ‘Benoit’ Ruelens
°17/05/1938 +25/11/2021 (Veerle)
Josef ‘Jos’ Peeters
°11/02/1949 +21/11/2021
(Eindhout)
Maria ‘Marie-Josée’ Bosmans

°02/05/1939 +11/12/2021 (Veerle)
Martha ‘Wis’ Vaneynde

VACATURE
DIRECTEUR GROND (M/V/X)
(voor de afdelingen Openbaar domein en Omgeving en de stafdienst Projectmanagement)
Voor de strategische coördinatie van het departement Grond en lid van ons
managementteam zoeken wij een communicatief sterke en verbindende leidinggevende.
Als een motiverende coach stel je resultaatgericht werken, met oog voor digitalisering,
innovatie en een warme aanpak, centraal.
Functie:
•
•

•

•

Je coördineert en stemt alle dienstoverschrijdende
dossiers en procedures op mekaar af.
Je definieert gewenste resultaten, maakt strategische
keuzes en vertaalt dit naar doelstellingen en acties
voor je team.
Je zorgt als leidinggevende voor de goede werking
van de binnen- en buitendiensten van het 78-koppige
team, zodat zij hun doelstellingen kunnen realiseren.
Je streeft als lid van het managementteam naar een
succesvolle organisatie en werkt daar actief aan mee.

Interesse?
Check onze website www.laakdal.be/vacatures
voor meer info of contacteer de dienst Personeel &
Organisatie (tel. 013 67 01 10 – personeel@laakdal.be)
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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

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.
Check https://laakdal.bibliotheek.be voor de meest
recente info.

Sluitingsdagen gemeente, sporthal en bibliotheek
Maandag
Zondag
Donderdag
Vrijdag
Maandag
Maandag
Donderdag
Maandag

18/04/2022
01/05/2022
26/05/2022
27/05/2022
06/06/2022
11/07/2022
21/07/2022
15/08/2022

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
Sluitingsdagen:
Maandag
18/04/2022
Donderdag
26/05/2022
Maandag
06/06/2022
Donderdag
21/07/2022
Maandag
15/08/2022

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2022:

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20 u.
22 maart, 26 april, 24 mei, 28 juni, 27 september, 25 oktober,
22 november, 20 december.
Houd onze website of de infoborden in het oog om
geïnformeerd te blijven of de raden virtueel of in de
raadzaal zullen plaatsvinden.

Corona-updates
Voor alle laatste updates over de geldende coronarichtlijnen, kijk op www.info-coronavirus.be of bel naar de
corona infolijn: 0800 14 689.
Wens je meldingen van coronamaatregelen te ontvangen via BE-Alert: www.be-alert.be/nl.
Wat de impact op onze gemeente betreft:
www.laakdal.be, volg onze Facebookpagina gemeente
Laakdal, corona@laakdal.be of 013 67 01 10.
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Burgemeester Tine Gielis
CD&V
Oude Veerlebaan 19, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 74 25, 0477 87 17 94
tine.gielis@laakdal.be
Zitdag: na telefonische afspraak maandagavond
van 18.00 u. tot 20.00 u. (uitgezonderd school
vakanties) in het gemeentehuis.
Bevoegd voor: Veiligheid & algemeen beleid,
Openbaar domein, Burgerlijke stand, Onderwijs

Schepen Frank Sels
Prolaakdal
Kapelleberg 87, 2430 Laakdal
Tel. 0495 58 63 69
franksels@telenet.be
Zitdag: na telefonische afspraak, op maandag
avond 18.30 u. tot 20.00 u. in het gemeentehuis, andere dagen (na telefonische afspraak)
Bevoegd voor: Ruimtelijke ordening, Mobiliteit,
Jeugd en wijkwerking

Schepen Gerda Broeckx
CD&V
Grote Langvoort 10, 2430 Laakdal
Tel. 0491 07 40 69
gerdabroeckx@hotmail.com
Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Cultuur, Toerisme, Festiviteiten,
Landbouw, Senioren & begraafplaats

Schepen Benny Smets
Prolaakdal
Oude Veerlebaan 45, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 84 84, 0475 30 72 60
benny.smets@proximus.be
Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Klimaat, Dierenwelzijn,
Sport, Internationale samenwerking

Schepen Jurgen Mensch
Prolaakdal
Meerlaarstraat 189, 2430 Laakdal
Tel. 0472 97 00 44,
jurgen.mensch@telenet.be
Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Ondernemen, Communicatie, ICT,
Financiën, Gezondheid

Schepen Raf Moons
CD&V
Lakstraat 11a, 2431 Laakdal
Tel. 0474 43 84 84
Raf.Moons@laakdal.be
zitdag: na telefonische afspraak
Bevoegd voor: Welzijn, Gezin, Personeel &
kwaliteitsbeleid, Sociale tewerkstelling

Het laatste woord

Beste Laakdallenaars,

Beste Laakdallenaars,

Beleid maken is de toekomst voorbereiden. Dat is niet anders
voor ons als Laakdals gemeentebestuur. In deze editie van
‘Laakdal Leeft’ belichten we enkele grotere herinrichtingsprojecten die de toekomst van onze gemeente mee vormgeven. We willen dat het goed vertoeven is in Laakdal: met
aangename straten, veilig verkeer en levendige kernen.
Daarom maken we samen met de bewoners, handelaars,
scholen en bedrijven nieuwe plannen.

Om onze gemeente gezonder, groener, slimmer en klimaatproof te
maken, hebben we heel wat plannen voor de toekomst opgemaakt en
goedgekeurd zoals het hemelwater- en droogteplan, het klimaatactieplan ‘Laakdal 2030’ en een Lokaal Energie- en Klimaatpact.

Heel wat projecten werden de afgelopen jaren gerealiseerd,
anderen staan nu in de startblokken of zitten momenteel
nog in de fase van ontwerp. Dat grotere bouwprojecten
veel tijd vergen, staat buiten kijf. Zo doorloopt elk project
verschillende fases: van ontwerp -, planning- tot bouwfase. Gezien de lange doorlooptijd van grote subsidiedossiers, zijn we nu alvast bezig met de voorbereiding van
projecten waarvan de uitvoering gepland is tijdens de
volgende legislatuur.
Hoe doen we dat?
We maken in gans Laakdal werk van de opwaardering van
sociale woonwijken, de opwaardering van begraafplaatsen,
ontmoetingsruimtes, sportinfrastructuur, een uitleendienst
voor verenigingen en buurtcomités, een voetpadenplan en
asfalterings- en betonwerken. Per deelgemeente worden
projecten opgestart en uitgevoerd, rekening houdend met
de specifieke situatie, behoeften en noden.
We zetten de grootste projecten nog even op een rijtje: de
aanleg van een fietspad langs de Nieuwe Baan in VorstCentrum, de aanleg van een fietspad langs de Averboodse
Baan in Veerle-heide, de aanleg van fiets - en voetpaden
door Veerledorp, de aanleg van een parking aan de school
in Vorst-Meerlaar en tot slot de heropwaardering van de
dorpskern in Eindhout.
Ik hoop dat we een resultaat verkrijgen waar alle inwoners
beter van worden en fier op kunnen zijn!
Tine Gielis,
jouw burgemeester

Bomen zijn nodig
Bomen dragen bij aan het leefklimaat en de biodiversiteit, zuiveren
de lucht en zorgen voor verkoeling. Dit najaar organiseren we samen
met IOK de actie ‘1.001 bomen’. Ieder gezin krijgt een gratis boom.
Tuinen spelen ook een belangrijke rol in de strijd tegen droogte, hittegolven en biodiversiteitsverlies. Om je tuin biodiverser en klimaatbestendig te maken kan je één van onze Tuinrangers uitnodigen voor
advies en ideeën.
Ruimte voor water
Om het grondwaterpeil hoog te houden, is het beter om water traag
af te voeren en de kans te geven in de grond te infiltreren. Met de
saneringswerken aan de Grote Laak gaan we proberen de oude meanders te herstellen. Het Sigmaplan in de vallei van de Grote Nete
zorgt ervoor dat water op een gecontroleerde manier wordt opgevangen om ongewenste overstromingen te vermijden. Zelf gaan we onthardingsprojecten opstarten en moedigen we iedereen aan om te
ontharden en regenwater op te vangen en te hergebruiken.
Hernieuwbare energie
Als we klimaatneutraliteit willen realiseren, moeten we inzetten op
energiebesparing, op meer hernieuwbare energie en op een verregaande elektrificatie. Onze klimaatmakers hebben een voorstel gelanceerd
om gemeentelijke gebouwen samen met een coöperatieve te voorzien
van zonnepanelen. Om de opkomst van elektrische wagens te ondersteunen, werken we aan een laadpalenplan. Uiteraard is fietsen beter
en gezonder. Daarom blijven we inzetten op veilige fietspaden.
Renovatie van woningen
Onze oudere woningen moeten overschakelen op hernieuwbare elektriciteit. Heb je renovatieplannen, maar weet je niet waar te beginnen?
De HUISdokter kan je op jouw tempo met raad en daad bijstaan gedurende het hele traject. De HUISdokter is volledig gratis en onafhankelijk.
En vergeet niet: alle beetjes helpen!
Benny Smets,
Schepen voor Klimaat, Dierenwelzijn, Sport, Internationale samenwerking
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Samen voor een gezonder leven met meer beweging.
Een traject van 10 zaterdagvoormiddagen vanaf eind april in begeleiding van diëtiste
en Bewegen Op Verwijzing-coach naar een gezondere levensstijl!
Infomoment 30 maart 2022 om 20 uur in ’t Fortun, Smissestraat 3 in Laakdal
Vooraf inschrijven:
www.laakdal.be
013 67 01 10
gezondheid@laakdal.be

v.u. gemeente Laakdal, Markt 19, 2430 Laakdal

Strijd tegen de kilo’s beu?

