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K l i ma at m ak e rs

MET DE FIETS NAAR SCHOOL

Bike2School wil 40% meer duurzame
schoolverplaatsingen in 14 Kempense
gemeenten realiseren, met een jaarlijkse CO2-reductie van 972 ton. 83 lagere
scholen nemen deel vanaf schooljaar
2021-2022.
Het project start normaal bij het nieuwe schooljaar 2021-2022 en stimuleert
lagereschoolkinderen om met de fiets
naar school te gaan door hun fietsgebruik automatisch te registreren. Met
de verzamelde punten kunnen de
leerlingen bij lokale handelaars en/
of op de lokale kermis een beloning
kopen. IOK coördineert het project.
De gemeenten Arendonk, Balen, Geel,
Grobbendonk, Herentals, Herselt,
Hoogstraten, Hulshout, Kasterlee,
Laakdal, Meerhout, Ravels, Vosselaar
en Westerlo nemen deel. Dit project is
mogelijk dankzij subsidies van EFRO
GTI Kempen en de provincie.
Het project kadert binnen het engagement van de 29 Kempense gemeenten
om hun CO2-uitstoot te verminderen
met 40% tegen 2030.
Meer info: www.kempen2030.be.

SAMEN KLIMAAT MAKEN
VOOR LAAKDAL
Op 19 januari, daags voor de inauguratie van een nieuwe president in Amerika,
beleefde Laakdal nog een ándere hoogdag. Met meer dan 80 inwoners gaven
we de aftrap voor het project Klimaatmakers. En dat als eerste gemeente in de
Kempen. Een primeur met een missie.
Kempen én de wereld voor te stellen.
De toehoorders gaan terug in de tijd en
zien de curves evolueren: van de ijstijd
over het holoceen tot in 2021. We leren
over de magische 2°C-grens, en hoe we
daar beter onder blijven als we nog wat
pagina’s willen toevoegen aan onze geschiedenisboeken.
Maar meer: we leren dat het kán. Met
klimaatacties die echt werken.

Het is een warme online huiskamer
waarin gastspreker Pieter Boussemaere
het woord neemt. De bekende klimaatexpert en historicus heeft 30 minuten om zijn klimaatoplossing voor de

WARME MAALTIJDEN

Als inwoner van Laakdal kan je een
warme maaltijd thuis laten bezorgen
van maandag t.e.m. zaterdag, wanneer
je het (tijdelijk) moeilijk hebt om er zelf
een te bereiden. Sinds 1 februari 2021 is
de prijs verhoogd met € 0,25. Je betaalt
nu € 7,50 voor een soep, hoofdgerecht
en nagerecht.
Meer info: www.laakdal.be/
warme-maaltijden, ouderen- en
thuiszorgdienst, tel. 013 67 01 10,
thuiszorg@laakdal.be.
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Simpel wordt het niet. Waarom zouden
we dus niet meteen de handen in elkaar
slaan? Dat is alvast het opzet van dit
Kempen 2030-initiatief, ondersteund
door Vormingplus en IOK: een klimaatvriendelijke regio creëren samen met
geëngageerde burgers. Laakdallenaar
Roel Vanaelten is één van hen.
Waarom schreef jij je in?
“Een paar jaar geleden ben ik begon-

nen met een eigen fruitboomgaard.
De gemeente heeft me daarin op een
fijne manier begeleid. Toen de vraag
kwam om mee te doen, was ik meteen
enthousiast.”
Wat is volgens jou de sterkte van
dit project?
“Ik ben ervan overtuigd dat we als
burgers veel kunnen doen. Niet alleen
door zelf de handen uit de mouwen
te steken, maar ook door een draagvlak te scheppen voor de overheid om
dingen te verwezenlijken.”
Een wisselwerking dus?
“Inderdaad. Met een paar zichtbare
acties kunnen we elkaar inspireren.
Kleine aanpassingen kunnen het verschil maken.“
Je handen jeuken al?
“Ik wil me zeker engageren, maar
alleen lukt het niet. Daarom is het
ook zo belangrijk om zoveel mogelijk mensen mee op de kar te krijgen.
Het wordt een werk van lange adem,
maar hoe waardevol is het niet als je je
(klein)kinderen een betere leefwereld
kan meegeven?”
Volg Klimaatmakers in
Laakdal op www.laakdal.be en
www.kempen2030.be/
klimaatmakers-laakdal.

ONTHAALOUDERS GAAN VOOR
GEZONDE BUITENLUCHT

Ken je dat gevoel? Dat je terugkomt
van een wandeling en je je veel beter
voelt dan vóór je de deur achter je dicht
trok? Ook voor baby’s en peuters kan
een wandeling enorm deugd doen.
Voldoende buitenlucht zorgt immers
voor een beter slaapritme en is gezond
voor je baby. Afgelopen jaar ontvingen alle Laakdalse onthaalouders een
vierling of zeslingbuggy, zodat zij met
hun kleintjes op pad kunnen gaan.
Allicht ga je op onze Laakdalse wegen

Op 1 januari 2021 begon een nieuwe
verwarmingsperiode in het kader van
het Sociaal Verwarmingsfonds (1 januari – 31 december). Je hebt recht op een
verwarmingstoelage, afhankelijk van
de brandstofsoort, als je tot een van
deze categorieën behoort:
1. de gerechtigden op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en
invaliditeitsuitkering (dit geldt voor
elke inwonende op eenzelfde adres);
2. de gezinnen met een laag inkomen
(jaarlijks bruto belastbaar inkomen
van het huishouden is lager of gelijk aan € 19.566,25 verhoogd met
€ 3.622,24 per persoon ten laste);
3. de personen met een schuldoverlast.
Bovendien moet de brandstof geleverd zijn tussen 1 januari en 31 december 2021. Per verwarmingsperiode en per huishouden wordt er een
verwarmingstoelage gegeven voor
maximum 1.500 liter brandstof. Voor
in kleine hoeveelheden aan de pomp
aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een
forfaitaire verwarmingstoelage. Vraag
deze verwarmingstoelage aan bij de
sociale dienst en dit binnen de 60 dagen na de levering. Om een aanvraag
te doen maak je een afspraak: tel. 013
67 01 10 of online via www.laakdal.be/
verwarmingstoelage.
Meer info: www.verwarmingfonds.be,
bel gratis naar het Sociaal
Verwarmingsfonds: 0800 90 929.
regelmatig een kleurrijke buggy met
kindjes tegenkomen, genietend van de
buitenlucht.
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RECHT OP
VERWARMINGSTOELAGE?

#DEKEMPENBEWEEGT

Sinds begin dit jaar tot aan de zomer
kan je weer dagelijks op RTV kijken
naar nieuwe afleveringen van het
populaire bewegingsprogramma
#samenbewegen, maar dan onder de
nieuwe naam #deKempenbeweegt.
Welzijnszorg Kempen en alle 27
Gezonde Gemeenten die hierbij aangesloten zijn, ook Laakdal, ondersteunen dit programma. Twee keer per
dag, om 10.30 en 15 uur, kan je thuis,
voor de tv, op een laagdrempelige manier een kwartier bewegen.

AANPASSING
MEERJARENPLAN 2020-2025

2020 was niet alleen op gezondheidsvlak een uitdaging maar ook financieel was dit een bewogen jaar met
impact op de volledige meerjarenplanning. We zijn erin geslaagd deze
impact op te vangen, en daarnaast
zelfs 345.000 euro minder nieuwe leningen in te schrijven voor de periode
2020-2025 dan eerst was voorzien.
De leningslast per inwoner blijft onder het Vlaamse gemiddelde.
Onze 2 grote projecten, een polyvalent gebouw aan de gemeenteschool
in Eindhout en Capellebeemden,
nemen 30% van de totale investeringskosten voor hun rekening en
gaan binnenkort in uitvoering.
Meer info: www.laakdal.be/
meerjarenplan2020-2025
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Hu l di gi n g l aak dal s e s por t l au re at e n

KEN JIJ DE NIEUWE EID AL?

Wie een nieuwe identiteitskaart
(eID) aanvraagt, zal zien dat deze er
een beetje anders uitziet. De nieuwe eID volgt namelijk de Europese
richtlijnen. Hierdoor is ze nog beter
beschermt tegen fraude. En niet alleen
de buitenkant is veranderd… ook je
vingerafdrukken worden vanaf nu
toegevoegd. Zo is het nog moeilijker
om je identiteitskaart te vervalsen. Wil
je hier meer over weten? Je leest er alles over op www.vernieuwde-eID.be.
Heb je pas een nieuwe identiteitskaart? Deze blijft uiteraard geldig! Net
als de rijbewijzen, worden de eID’s
geleidelijk aan vernieuwd. Enkele
maanden voor je eID vervalt, krijg je
een oproepingsbrief van de gemeente.
Daarnaast worden eID’s vernieuwd bij
een naamswijziging, diefstal of verlies.
Merk je dat je niet meer op de foto op
je eID lijkt? Ook dan kan je deze vernieuwen. Maak hiervoor een afspraak
via onze website of bel 013 67 01 10.
Wist je trouwens dat je met je
eID ook online aan de slag kan?
Je leest er alles over op
www.mybelgium.be.

ONDANKS CORONA
PRACHTIGE SPORTIEVE
PRESTATIES!

De huldiging van de Laakdalse sportlaureaten kon dit jaar omwille van corona
niet doorgaan. 2020 was een moeilijk
jaar, ook voor sporters. Desondanks
waren er toch sportievelingen in onze
gemeente die prachtige prestaties neerzetten. Zo werd Kiara Nijst Belgisch
kampioen op de ‘middle distance’ en
op het BK mountainbikeorientatie in
de categorie dames beloften. Ze eindigde op de derde plaats op het BK ‘long
distance’ en de interclub. Biljartclub
BC Carotiers kwam in de tweede af-

HAKSELTEAM AAN HUIS

Ook dit voorjaar, van 29 maart t.e.m. 2 april, organiseren we een
Hakselteam aan Huis. Het eerste kwartier hakselen is gratis.
Daarna rekenen we 7,5 euro aan per begonnen kwartier. We
hakselen maximum 1 uur per adres.
Enkele praktische afspraken:
• Leg het snoeihout met de takken in dezelfde richting aan
de straat, zonder te hinderen.
• Je mag snoeihout samen binden, maar enkel met natuurtouw
en in hanteerbare hoeveelheden.
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deling als eerste uit de rangschikking.
Devlin Neyens werd Belgisch kampioen
hamerslingeren. Bij het discuswerpen
behaalde hij een mooie 5de plaats in de
Belgische ranglijst. Bij het Vlaams kampioenschap MOEV indoor pakte hij de
zilveren medaille in het kogelstoten
en de bronzen medaille in het hoogspringen.
Devlin, sinds wanneer beoefen jij al
atletiek?
“Ik ben in het 3de leerjaar gestart. In het

• Verwijder wortelkluiten, stronken, stenen en rietstengels.
Deze worden niet gehakseld en blijven op je perceel liggen.
• Leg een zeil klaar om de snippers op te vangen.
• De takken mogen max. 15 cm dik zijn.
• We hakselen enkel snoeihout van particulieren.
• Buxusplanten aangetast door de buxusmot worden niet
gehakseld (om verspreiding te voorkomen).
Inschrijven: t.e.m. 24 maart op www.laakdal.be,
omgeving@laakdal.be, aan het onthaal van het gemeentehuis of telefonisch 013 67 01 10.

begin beoefende ik alle disciplines:
hardlopen, hoogspringen... Ik bleek al
snel heel goed te zijn in het werpen.
Bovendien doe ik dat heel graag. En
mijn lange armen zijn natuurlijk een
pluspunt. Ik heb mij de laatste jaren
gespecialiseerd in het hamerslingeren, discuswerpen en kogelstoten.”

Het Agentschap Wegen en Verkeer
wil het kruispunt van de Nieuwe
Baan (N174) met de op- en afritten
naar de E313 ‘Geel-Oost’ vlotter en
veiliger maken voor alle weggebruikers. De moeizame onteigenings- en
vergunningsprocedures zorgden voor
enige vertraging.

Waarom atletiek?
“Voor ik met atletiek startte, ging ik
zwemmen. Ik was hier best wel goed
in maar het baantjes zwemmen werd
mij al snel te saai. In atletiek vond ik
veel meer variatie.”

Voorbereidende werken voor de
zomer
De eerste voorbereidende werken
starten vermoedelijk in maart 2021.
Die gebeuren hoofdzakelijk buiten de
rijweg, dus de verkeershinder blijft
daarbij beperkt. Het gaat dan onder
meer om de gedeeltelijke ontbossing,
het archeologisch onderzoek en de
aanleg of het verplaatsen van nutsleidingen. Die fase neemt ongeveer
drie maanden in beslag. Voorafgaand
wordt ook al een vervallen woning in
het bos afgebroken.

Hoe heb jij het voorbije jaar als
sporter beleefd?
“Toen wij in het begin niet meer op
onze piste in Mol konden trainen,
huurde ik in Herentals regelmatig
een werpterrein af. Thuis probeerde
ik mij fit te houden door veel stabilisatie-, kracht- en buikspieroefeningen
te doen en regelmatig te gaan lopen.
Vanaf het moment dat ik opnieuw
mocht trainen, heb ik mij volledig
gefocust op het hamerslingeren om
mijn doel om Belgisch kampioen te
worden.”
Heb je nog nieuwe doelen?
“Hopelijk kan het Europees kampioenschap in Italië in augustus
doorgaan. Ik droom van een selectie
hiervoor maar de criteria in België zijn
zwaar.”
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HERINRICHTING KRUISPUNT
N174 NIEUWE BAAN,
HEIKANTSTRAAT EN HEZEMEER

In de loop van het voorjaar sluiten de
hoofdwerkzaamheden in verschillende fases aan, die een achttal maanden
duren. De op- en afritten aan de zuid-

DISCRIMINATIE HUURMARKT

Discriminatie?
Wanneer verschillende kandidaat-huurders zich aanmelden, moet
een verhuurder keuzes maken. In
Vlaanderen is het wettelijk verboden
om je bij deze keuzes te laten leiden
door de achtergrond, het geloof, de
geaardheid … van de kandidaat-huurders. Als verhuurder besef je uiteraard
niet altijd dat je mogelijk discrimineert.
En als huurder weet je misschien niet
goed welke informatie je toekomstige
verhuurder of het immokantoor al dan
niet van je mag vragen.

kant van de E313 worden daarbij voor
enkele weken afgesloten.
Wat gaat er gebeuren?
Het Agentschap Wegen en Verkeer
voorziet de aanleg van een dubbelstrookrotonde aan de Heikantstraat,
een nieuwe carpoolparking voor 74
voertuigen met naastliggende bushaven, een nieuw dubbelrichtingsfietspad en een groenere inrichting van
de Triangel. Ook de Heikantstraat en
het kruispunt met de Steenweg op
Meerhout worden volledig vernieuwd.
Op dit laatste punt komt in de toekomst
dan ook een knip voor gemotoriseerd
verkeer, om de verkeersveiligheid aan
de Triangel te verhogen.

Melden
Meen je het slachtoffer te zijn van discriminatie op de woningmarkt? Dan kan je
dit melden: www.melding.unia.be/nl/
meld-het. Heb je geen internet of heb je
hulp nodig bij het invullen van de melding? Dan kan je terecht bij onze dienst
Rechtshulp.
Meer info: dienst Rechtshulp,
tel. 013 67 01 10,
anneleen.barbier@westerlo.be

Meer info? www.unia.be/nl/
actiedomeinen/huisvesting (*)
(*) Unia is een onafhankelijke Belgische openbare instelling
die discriminatie bestrijdt en gelijke kansen bevordert.
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ASBEST IN JOUW WONING?

isolatie mag enkel door een erkende asbestverwijderaar verwijderd worden.
Hiervoor kunnen particuliere eigenaars
van woningen of appartementen beroep
doen op subsidies.

IOK en OVAM helpen je graag om je
woning asbestveilig te maken door
het veilig en vakkundig laten verwijderen van asbesthoudende vloeren en
leidingisolatie. Een asbestdeskundige
komt ter plaatse om vast te stellen of er
niet-hechtgebonden asbest aanwezig is
in de leidingisolatie of vloerbedekking.
Er zal ook een staalname gebeuren. IOK
en OVAM nemen de kosten van dit onderzoek op zich. Je betaalt slechts 25 euro
voor het rapport. Niet-hechtgebonden
asbest in vloerbedekking en leiding-

Jouw voordeel
Wie deelneemt, hoeft zelf geen asbestdeskundige en erkende asbestverwijderaar te zoeken. IOK deed dit voor jou
via een overheidsopdracht. Je geniet
van een voordelig tarief om leidingisolatie of vloerbedekking met asbest te
verwijderen. IOK en OVAM dragen bij
in 50% van de kostprijs (excl. btw), met
een maximumsubsidie van 5.000 euro
voor een woning en 7.000 euro voor
leidingisolatie in een appartementsgebouw. Je hoeft deze tussenkomst niet
eerst zelf te betalen. IOK betaalt rechtstreeks aan de erkende asbestverwijderaar. IOK (OVAM) komt niet tussen in
het verschuldigde btw-bedrag.

Nieuw: subsidies voor een asbestonderzoek en het verwijderen van
niet-hechtgebonden asbest bij vloerbedekking en leidingisolatie.

Meer info: www.iok.be/asbestproject,
tel.: afvalinfolijn 014 56 27 75.
www.ovam.be/naar-een-asbestveiligvlaanderen

BE-ALERT TEST PRIMA
VERLOPEN

Donderdag 7 januari testten wij de Alertsms van BE-Alert, samen met buurgemeente Tessenderlo. Daardoor kreeg
iederéén die in het testgebied aanwezig
was een sms, niet alleen wie al ingeschreven is voor BE-Alert. Het testgebied
lag in de zone rond de Sparrenweg, vlakbij de grens met Tessenderlo. Meer dan
580 abonnees van BE-Alert in Laakdal
kregen de sms, maar ook iedereen die
(nog) niet ingeschreven is voor BE-Alert
maar zich toch in het testgebied bevond
(chauffeurs op de weg, fietsers, wandelaars... ). Er werden meer dan 8.000
sms’en verstuurd. Door de test hebben
wij, en het Nationaal Crisiscentrum, een
beter idee van hoe goed het systeem
werkt in een crisissituatie. Eventuele
fouten kunnen zo verholpen worden.
Wat is BE-Alert?
Tot en met 2018 beheerde het Crisis-
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centrum het sirenenetwerk rond Sevesobedrijven en nucleaire sites. In 2017 werd
de beslissing genomen om dit netwerk
stop te zetten omwille van verschillende
redenen. In plaats daarvan werkten ze
performantere en meer kostenefficiënte
alternatieven uit, zoals BE-Alert. BE-Alert
is een alarmeringssysteem waarmee we
jou kunnen verwittigen bij een noodsituatie. 25 januari informeerden we alle
Laakdallenaars nog over de rookontwikkeling ten gevolge van een brand
bij een metaalverwerkend bedrijf op de
grens van Eindhout en Geel. Dankzij BEAlert konden we snel verwittigen om uit
voorzorg alle ramen en deuren gesloten
te houden. Dankzij BE-Alert kan een burgemeester, gouverneur of de minister van
Binnenlandse Zaken dus een bericht uitsturen naar iedereen waarop de noodsituatie impact heeft. Zo kunnen inwoners
op een snelle manier de nodige aanbevelingen krijgen. Je kan een BE-Alertbericht
krijgen via sms, telefoon of e-mail.

MANTELZORGPREMIE

Sinds vorig jaar geeft onze gemeente
een financiële waardering aan mantelzorgers en dit via zorgbehoevenden
uit hun onmiddellijke omgeving waarvoor ze zich langdurig en onbetaald
inzetten en zo een grote bijdrage leveren aan een warme en solidaire samenleving. Inwoners van Laakdal kunnen
dan onder bepaalde voorwaarden een
mantelzorgpremie aanvragen.
Voor meer info, reglement en
aanvraagformulier: www.laakdal.be/
mantelzorgpremie of contacteer de
sociale dienst, tel. 013 67 01 10,
socialedienst@laakdal.be.
Ben jij nog niet geregistreerd?
Doe het snel!
Om een verwittiging van BE-Alert te
ontvangen moet je je registreren. Je
kunt je registeren op het adres van je
woonplaats, maar ook je werkplaats,
de school van je kinderen, je tweede
verblijf. Zo word je altijd verwittigd als
er een crisissituatie is. Heb je ouders,
buren, vrienden die geen internettoegang of e-mailadres hebben maar wel
een gsm? Help hen registreren zodat zij
ook de BE-alert waarschuwingen krijgen in de toekomst.
Meer info: www.www.be-alert.be,
dienst communicatie, tel. 013 67 01 10
of communicatie@laakdal.be
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Participatie

doet een gemeente bewegen!

Het lokaal bestuur van Laakdal wil graag samen met jullie toekomst maken: samen met de inwoners en alle
spelers / actoren die in Laakdal actief zijn. Verbondenheid, betrokkenheid en toegankelijkheid kunnen we niet realiseren
zonder participatie, zonder medewerking van de inwoners of zonder naar hen te luisteren en hen de
kans te geven mee te denken en mee te werken.

Wil je je mening kwijt, je steentje bijdragen of een idee
kwijt om van onze gemeente een fijnere plaats om te
wonen te maken? Dat kan. Want participatie vinden
wij belangrijk. In het participatiereglement op onze
website (www.laakdal.be/participatie-en-inspraak),
lees je hoe het lokale bestuur inwoners bij het beleid
wil betrekken.
De drie verplichte adviesraden – Lokaal Overleg
Kinderopvang, GECORO en Jeugdraad - blijven bestaan. Daarnaast is in dit reglement ook het kader
vastgelegd voor alle acht niet verplichte gemeentelijke
adviesraden, die we vanaf nu fora noemen. We streven
naar ‘open fora’ waar iedereen op elk moment welkom
is. Je bepaalt zelf je engagement. Je kan lid worden van
een kerngroep maar we zijn even goed op zoek naar
inwoners die mee willen werken aan een project. Of
misschien wil je gewoon een handje toesteken bij de
organisatie van een activiteit?
Alle inbreng is welkom!

“We zetten
de 8 fora en 3 adviesraden
even voor je op een rij.”

Forum On!beperkt
Laten we samenleven.
Wie zijn we?
Het Forum On!beperkt verdedigt de belangen van personen met
een beperking en ijvert voor een inclusief Laakdal, waarbij alle
burgers kunnen deelnemen aan het dagelijks leven.
Wat doen we?
Wij spelen een centrale rol in alle zaken die personen met een
beperking aangaan. En dit gaat breed: Van toegankelijkheid,
mobiliteit tot de specifieke problematiek voor slechtzienden,
autisme, G-sport… Het is een misvatting om te denken dat wij
er enkel zijn voor mensen in een rolstoel of met rollator. Wij staan
open voor iedereen met specifieke vragen.
Wie zoeken we?
Heb je een hart voor mensen met een beperking en wil je in onze
gemeente het verschil maken? Dan hebben we jou nodig! Maak
kennis met onze werking op woensdag 17 maart om 20 u. We
nodigen je uit op een online gespreksavond over “On!Beperkt in
corona-tijden”. Inschrijven kan bij Yves.
Interesse? Laat het ons weten voor 28 maart en vul dit
formulier in: www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora
Meer info: Yves Christiaens I onbeperkt@laakdal.be I
0495 28 70 07

>>>
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8 FORA
Forum Klimaat
Een fijnere en gezondere gemeente
om in te wonen
Severine Domus is omgevingsambtenaar milieu en samen met duurzaamheidsambtenaar Evelyn Celis staat zij het forum Klimaat bij.

Wie zijn we?
Severine: “Laakdallenaren met een
hart voor natuur en duurzaamheid, die hun steentje willen bijdragen aan een klimaatvriendelijk
Laakdal.”
Wat doen we?
Severine: “Het forum Klimaat
vraagt zich af of het anders en
beter kan en wil vorm geven aan
duurzame ideeën. Het forum adviseert de gemeente bij het opstellen van een klimaatactieplan en bij
de verdere uitwerking van de
duurzame ideeën die we hierin
bundelen. We slaan ook zelf
de handen uit de mouwen met
acties die onze gemeente fijner
en gezonder maken om in te
wonen.”
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Wie zoeken we?
Severine: “Ben jij een enthousiaste Laakdallenaar met duurzame
ideeën over hoe de gemeente en
haar inwoners beter kunnen presteren op gebied van energie, water,
mobiliteit, milieu en natuur? Wil
jij mee nadenken over duurzame
acties van en voor inwoners en
verenigingen van Laakdal, waarbij
de gemeente een rol kan spelen?
Dan zijn we naar jou op zoek!

Forum Landbouw
Help lokale landbouw op
de kaart zetten
Wat is het forum Landbouw?
Wim Houtmeyers, voorzitter van het
forum Landbouw: “Het forum
Landbouw behartigt de belangen van
de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak. Iedereen die affiniteit heeft met
landbouw kan zich kandidaat stellen om
lid te worden.”
Wat doen jullie?
Wim: “We werken regelmatig mee aan
pilootprojecten in de landbouwsector.
Momenteel loopt er een project rond
agro-biodiversiteit van de Hooibeekhoeve
en Eco², waarbij niet-kerende grondbewerking, gemengde teelten en randenbeheer een aantal van de thema’s zijn die aan
bod komen. Het forum Landbouw treedt
ook in dialoog met het gemeentebestuur
over landbouwgerelateerde thema’s zoals
het waterlopenbeheer. En we willen de
lokale landbouw ook zichtbaar maken
voor het grote publiek. Zo werkten een
aantal landbouwers een fietsroute langs
12 Laakdalse landbouwbedrijven uit
(www.laakdal.be/lalalapad) en organiseerden we al een aantal keren een openbedrijvendag.
Interesse? Laat het ons weten voor
28 maart en vul dit formulier in:
www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora
Meer info: Dienst lokale economie I
economie@laakdal.be I tel. 013 67 01 10.

Interesse? Laat het ons
weten voor 28 maart en vul dit
formulier in: www.laakdal.be/
interesse-adviesraden-fora
Meer info: Dienst omgeving I
omgeving@laakdal.be I
tel. 013 67 01 10

Wim Houtmeyers, voorzitter van het forum Landbouw

Samenwerken aan een
ondernemingsvriendelijk Laakdal

Wist je dat…
… de verschillende deeldorpen in Laakdal een
middenstandsvereniging hebben ? Middenstand
Eindhout, Middenstand Veerle en Vorst
Ondersteboven promoten het lokaal ondernemerschap door de organisatie van activiteiten zoals de
kerstmarkten in Vorst en Eindhout, het eindejaarsvuurwerk en de Vejelse Metten in samenwerking
met het forum Sport in Veerle.

Wie zijn we en wat doen we?
Het forum Ondernemen verenigt ondernemers uit Laakdal
die samen met het gemeentebestuur willen werken aan een
ondernemingsvriendelijk klimaat. Het forum denkt mee na
over aangelegenheden die rechtstreeks of onrechtstreeks
de lokale economie aanbelangen, zoals het uitwerken van
een strategisch-commercieel plan, het promoten van lokaal
aankopen, parkeergelegenheid…

Deze middenstandsverenigingen zijn ook vertegenwoordigd in het forum Ondernemen. De verschillende middenstandsverenigingen kunnen
steeds helpende handen gebruiken.

Het forum Ondernemen wil ook het netwerk tussen de
Laakdalse ondernemers versterken en uitbreiden, door onder meer de organisatie van een nieuwjaarsreceptie en de
Laakdalse ondernemersprijzen.

Ben je geïnteresseerd om mee je schouders te
zetten onder één van hun activiteiten of heb je zelf
een goed idee ? Laat dan zeker van je horen via de
dienst lokale economie (economie@laakdal.be of
tel. 013 67 01 10).

Interesse? Laat het ons weten voor 28 maart en vul dit formulier in: www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora
Meer info: Dienst lokale economie I economie@laakdal.be I
tel. 013 67 01 10.

Forum Seniorenwelzijn
Aangenaam ouder worden
Wat doen we?
Het forum Seniorenwelzijn informeert senioren, adviseert het gemeentebestuur en organiseert evenementen
zoals het Seniorenfeest. Daarnaast bevordert dit forum
de samenwerking tussen de plaatselijke seniorenverenigingen onderling en tussen de seniorenverenigingen en
het gemeentebestuur. Francine Altruye, voorzitter van de
huidige Seniorenadviesraad, vertelt over de omvorming
naar het forum Seniorenwelzijn.
“Bij het forum Seniorenwelzijn zullen we naast het uitbrengen van advies ook aandacht besteden aan het participeren in het beleid door alle Laakdallers. We gaan werkgroepen oprichten waarin we specifieke aandachtspunten
zullen aanpakken zoals wonen, evenementen, dementie
en mobiliteit.”

Wie zoeken we?
“Het forum Seniorenwelzijn zoekt zowel vertegenwoordigers van verenigingen voor senioren die in Laakdal actief
zijn alsook niet-georganiseerde enthousiastelingen. Vraag
je jezelf wel eens af hoe je ouder wilt worden in Laakdal
of denk je soms dat er iets anders of beter kan? Wil je je
ervaringen en expertise delen? Stel je kandidaat om deel
te nemen aan het forum Seniorenwelzijn, en denk met
ons na over manieren die het welzijn van onze senioren
bevorderen.”

Interesse? Laat het ons weten voor 28 maart en vul dit formulier in: www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora
Meer info: Dienst senioren I senioren@laakdal.be I tel. 013 67 01 10.
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Forum Cultuur
Zet je in voor een breed
cultureel leven
Het forum Cultuur behandelt alle culturele aangelegenheden in onze gemeente. We zien cultuur heel breed;
dat gaat van erfgoed tot de bibliotheek, van gemeentelijke zalen tot
onze Laakdalse (socio-) culturele verenigingen. Het forum Cultuur bestaat
uit een kerngroep die zich inzet voor
het brede culturele leven en verenigingen. Daarnaast is er een platform
‘Vrienden van de bib’, dat zich richt
op enkel de bibliotheek.

CULTUUR
Wat doet de kerngroep Cultuur?
Het forum Cultuur heeft inspraak in
alle culturele aangelegenheden in onze
gemeente. Ze zetten zich vooral in op:
- Mee nadenken over het beleid, bijvoorbeeld adviezen aan het schepencollege;
- Verenigingen samenbrengen en contacten onderhouden;
- Activiteiten organiseren en plannen
zoals de Cultuurprijsuitreiking of de
Dank-je-Wel-Dag voor vrijwilligers.
Wie zoeken we?
Lief maakte deel uit van de cultuurraad en wil zich inzetten voor het
nieuwe forum Cultuur. Zij vertelt je
waarom het forum Cultuur iets voor
jou is: “Wij willen graag dat de gemeente leeft op cultureel vlak, waar
iedere inwoner zich goed bij voelt
en zijn gading kan vinden. Hiervoor
komen we regelmatig samen, in een
aangename sfeer waarbij jouw mening
telt. We zijn op zoek naar jou, om de
groep te versterken, om nieuwe impulsen, nieuwe initiatieven en nieuwe
meningen te krijgen en om er samen
met jou te zijn voor onze verenigingen.
Dus als je je wil inzetten voor cultuur
en onze verenigingen, ben je welkom!”
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VRIENDEN VAN DE BIB
Wat doet het platform ‘Vrienden
van de bib’?
De Vrienden van de bib houdt zich
vooral bezig met de bibliotheek, de
goede werking ervan en het aanbod
van de bibliotheek. Ze denken mee
over de prioriteiten en de richting
die de bib uitgaat. Bovendien heeft
‘Vrienden van de bib’ inspraak in en
werkt de groep mee aan het activiteitenaanbod van de bib.
Wie zoeken we?
Guy is al enkele jaren voorzitter van de vroegere bibraad en kent dus het reilen
en het zeilen van de bibliotheek. “We zoeken personen met een hart voor en een
mening over de bibliotheek. Je hebt vooral veel zin om mee na te denken over
onze mooie bib. We maken de bib samen nog meer hip!”
Interesse? Laat het ons weten voor 28 maart en vul dit formulier in:
www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora
Meer info: Dienst vrije tijd I vrije.tijd@laakdal.be I tel. 013 67 01 10.

uitneembare
vrijetijdsgids

laakdal
breekt uit
CORONA-ALERT!

Alle activiteiten zijn voorlopig onder voorbehoud. Als gevolg van het coronavirus is het mogelijk
dat bepaalde activiteiten nog afgelast of uitgesteld worden. We houden je op de hoogte via onze
website, Facebookpagina en infoborden. #samentegencorona

ZOMERSE SPEELPLEINWERKING
Wil je ook deze zomer ravotten en
buiten spelen? Dat kan bij de speelpleinwerking!
Waar? Sporthal, Kwade Plas 1
Wanneer en voor wie?
We starten op maandag 19 juli en
eindigen op vrijdag 27 augustus. Het
speelplein is voor kinderen vanaf
het instapklasje tot en met het zesde
leerjaar. Er zal ook speelpleinwerking
georganiseerd worden voor kinderen
en jongeren tot en met 21 jaar met een
beperking. Data volgen!
Een speelpleindag?
Normaal gezien start een speelpleindag om 9.00 u. en eindigt om 16.00 u.
Maar iedereen is welkom vanaf 8.00 u.
en tot 17.00 u tijdens de opvang voor en
na. Normaal kan je ook een halve dag
komen spelen. Tijdens de middagpauze van 12.00 u. tot 13.00 u. kan je dan
vertrekken of toekomen. Dat allemaal
onder voorbehoud natuurlijk van de op
dat moment geldende coronamaatregelen. Voorlopig is het ook nog moeilijk te
zeggen of we de wekelijkse uitstappen
zullen kunnen organiseren.
Meer informatie volgt op
www.laakdal.be/speelpleinwerking.

ZOMERREGELING
BUITENSCHOOLSE
KINDEROPVANG ’T KAKELNEST
Alle kinderen van 2,5 tot 12 jaar, wonend en/of schoolgaand in Laakdal,
kunnen ook tijdens de zomervakantie
terecht in ’t Kakelnest. De buitenschoolse opvang is elke weekdag open van
6.30 u. tot 18.30 u., behalve van 19 juli
tot 1 augustus.
Inschrijven?
Inschrijven is verplicht. Maandag
31 mei om 19 u. starten de inschrijvingen in i-school. Persoonlijk inschrijven
bij de coördinatoren kan ook op maandag 31 mei tussen 19 u. en 19.30 u. in
de BKO in Eindhout, Eindhoutdorp
16. Indien het de eerste keer is dat je
kind komt, is het noodzakelijk om
vooraf contact op te nemen met de coördinatoren om de nodige afspraken
te maken: Karine Den Hond of Katleen
Vanderstraeten, tel. 014 86 62 15.

Waar en wanneer?
Kleuters: Eindhoutdorp 16, Eindhout
Kids (lager onderwijs): Geelsebaan
24/2, Vorst-Meerlaar
De opvang is dagelijks open van 6.30
u. tot 18.30 u., behalve van 19 juli tot
1 augustus. Mogelijk verandert dit opvangscenario nog in het kader van de
coronamaatregelen.
Wat kost het?
Je betaalt 4,65 euro voor minder dan
3 uren opvang; 7 euro voor 3 tot 6 uren
opvang; 13,99 euro voor meer dan
6 uren opvang. Bij gelijktijdig verblijf
van meerdere kinderen uit hetzelfde
gezin wordt 25 % korting per kind
gegeven. De betaling gebeurt via facturatie.
Meer info: BKO ’t Kakelnest,
Eindhoutdorp 16, 2430 Laakdal,
tel. 014 86 62 15,
info@bko.laakdal.be

De data van de sportkampen kon je al terugvinden in de vorige editie van
Laakdal Leeft en je vindt ze ook op www.laakdal.be/sportkampen-overzicht.

Laakdal breekt uit
FIETSZOEKTOCHT

OP STAP MET STABBEL IN 2021

VVV Toerisme Laakdal serveert je ook in
2021 een gratis fietszoektocht. Je verkent
verrassende plekjes en beantwoordt de
vragen. Dit jaar lanceert het VVV de
zoektocht vroeger dan andere jaren. In
de loop van april kan je de zoektocht
vinden op www.laakdal.be/toerisme of
afhalen in het gemeentehuis. Zo verlengen we jouw fietsplezier!

Eind vorig jaar mochten we leuk nieuws
aankondigen; de winterstabbel werd
verlengd. Het wandelplezier werd verlengd met 2 maanden. De winnaars van
Stabbels eetfestijn worden persoonlijk
gecontacteerd in de loop van maart.
Nu hebben we nog leuker nieuws! We
organiseren een heuse lente-Stabbel
met 3 lussen over de gemeentegrenzen heen. Vanaf april kan je een nieuwe
Stabbeltocht verwachten.
Blijf op de hoogte via de facebookpagina Stabbelwandeling of
www.laakdal.be/stabbel.

MAAK LAAKDAL MOOI
De week voor de paasvakantie en de
eerste week van de paasvakantie organiseren we een zwerfvuilactie. Help
jij mee om, samen met onze Witz-ers
(zwerfvuilvrijwilligers), heel Laakdal
proper te maken? Deelnemen kan volgens de geldende coronamaatregelen,
per bubbel.
Schrijf je vooraf in via www.laakdal.
be of omgeving@laakdal.be en je kan
rekenen op een pakket materiaal
(zakken, handschoenen, grijpstok,
fluovestje) om je te ondersteunen.

EEN FRISSE NEUS HALEN?
Omdat we niet met meer dan 4 personen mogen wandelen, beslist het forum
Seniorenwelzijn de Lentewandeling te
annuleren en de uitgestippelde routes
van Laakdal nog eens in de kijker te
zetten. Wandel ze op je eigen tempo, en
spreek in een kleiner groepje af.

Wanneer? Van 27 maart t.e.m. 11 april
Waar? In heel Laakdal
Wie? Iedereen
Deelnemen? www.laakdal.be
Meer info? 013 67 01 10
omgeving@laakdal.be

De wandelroutes kan je zowel in het
gemeentehuis als op www.laakdal.be
terugvinden.

KOM JIJ MEE BUITEN SPELEN?
Naar jaarlijkse traditie organiseren meer dan 200 gemeenten de eerste woensdag
na de paasvakantie een Buitenspeeldag. Ook in Laakdal hopen we dat je je rot
kan amuseren op woensdagnamiddag 21 april!
Het is moeilijk om te voorspellen wat er in april al dan niet zal mogen. Andere
jaren voorzien we aan de sporthal in Veerle gekke fietsen en leuke spelen. Maar
misschien gaat het er dit jaar een tikkeltje anders uitzien. We houden rekening
met de maatregelen die op dat moment van kracht zijn en proberen een leuk
aanbod te voorzien tussen 13.30 u. en 17.00 u.
Meer info? Het volledige programma kan je binnenkort vinden op
www.laakdal.be. Of volg de Facebookpagina van de Jeugd- en/of Sportdienst.

Laakdal breekt uit
MAMADEPOT
Het Mamadepot, sinds 17 februari aanwezig in het Fortun in Vorst-Centrum,
verzamelt en verkoopt herbruikbare
kinderspullen voor koters van 0 tot 18
jaar. Alles wordt verkocht aan kleine
prijsjes en voor mensen in armoede
aan sociaal tarief. Heb je zelf kindermateriaal wat je niet meer gebruikt;
alles is welkom wat nog netjes en in
orde is. Word je mama/papa, zoek je
nog een leuk geschenk voor je nichtje of het zoontje van je vriend? Word
je oma/opa en wil je wat reserve aan
kindermateriaal bij je thuis? Dan is het
Mamadepot Laakdal de plek waar je
moet zijn! Voor de kinderen is er een
speelhoek voorzien zodat mama/papa
rustig kan winkelen. Af en toe worden
er ook workshops aangeboden. Het
Mamadepot is een initiatief van Ferm
met dank aan een enthousiast team van
vrijwilligers.

START VERHUUR ETUKTUKS
Tuktuks zijn niet alleen voor Azië. Vanaf zaterdag 3 april kan je opnieuw door
het prinsheerlijke platteland van de Merode cruisen. De oude stoomzagerij in
Vorst-Meerlaar is de ideale uitvalsbasis voor je trip met een elektrische tuktuk.
Geruisloos, zo geniet je in stilte van al het moois rondom jou. Met een tablet en
GPS-route ontdek je meer over landbouwers in het Merodegebied. Of ontdek
monumenten tijdens de landschapsroute.
Je pikt je eTuktuk op in de stoomzagerij. Voor je vertrek reserveer je jouw e-tuktuk via de website www.etuktuks.be. Je kan uitrijden van woensdag tot zondag,
ook tijdens schoolvakanties, van 11.00 u. tot 16.00 u. Je betaalt voor een eTuktuk
€ 85 voor vijf uur. Er is plaats voor vijf personen: één bestuurder (rijbewijs B) en
vier passagiers. Ideaal dus om met jouw bubbel eropuit te trekken.
Meer info? www.etuktuks.be

OPENING WERELDWINKEL

Open voor zowel het binnenbrengen
van materiaal als aankopen:
● Elke 1ste zaterdag van de maand van
14 u. tot 16 u.
● Elke 3de woensdag van de maand van
14 u. tot 16 u.
Meer info:
mamadepotlaakdal@gmail.com,
www.facebook.com/
mamadepotlaakdal

De Wereldwinkel is verhuisd naar ’t
Fortun. Je kan er terecht voor het traditionele fairtrade-gamma en hedendaagse
producten met oog op duurzaamheid.
Kom zeker een keertje langs!
Openingsuren:
Woensdag 12.00 u. – 17.00 u.
Zaterdag 12.00 u. – 17.00 u.
Adres: ’t Fortun, Smissestraat 3,
2430 Laakdal

Laakdal breekt uit
ONLINE SENIORENGYM
Heb jij ook stramme spieren ’s morgens?
Moet je jezelf uit bed rollen? Wil je meer
bewegen maar weet je niet hoe omwille
van corona? Sportdienst Laakdal heeft
de oplossing! Doe mee met het online
bewegen voor 50-plussers! Het enige
wat je nodig hebt is, een emailadres en
een computer, smartphone of tablet!
Wanneer? Elke woensdag om 9.30 u.
Waar? Online
Wie? +50’ers
Deelnemen? vrije.tijd@laakdal.be
Meer info? 013 67 01 10
vrije.tijd@laakdal.be

“LAAKDAL ZONG 2021 IN!”
Omdat het traditionele nieuwjaarszingen niet mocht doorgaan, bedachten we
een alternatief: “Laakdal zingt 2021 in”!
Op 31 december deelden verschillende
kinderen uit Laakdal hun nieuwjaarswensen door een tekening of kaartje op
een zichtbare plaats te hangen of een
filmpje of foto te plaatsen op Facebook.
Wij voorzagen voor alle deelnemende
kinderen een zingzak met wat lekkers.
Er liggen nog enkele zakken in de
bibliotheek, ben je jouw cadeautje nog
niet komen afhalen? Kom dan eens
langs!

Erfgoeddag
In 2021 vieren we in Vlaanderen de 20ste editie van
Erfgoeddag. Op 24 en 25 april is er een feestweekend,
helemaal in het teken van het thema ‘De Nacht’. Wat valt
er te beleven bij ons?
Virtueel museum
Het klompenmuseum opent de deuren in een virtueel minimuseum. Je
ontsluiert er het verhaal van de smokkelklompen en je maakt kennis met
de klompenmakers. Indien de coronacijfers goed zijn in dit feestweekend,
zal het museum de deuren ook in ’t echt openen.
Op klompen door het duister
Om dit feest te vieren, is het klompenbelevingspad geopend en gratis
toegankelijk voor iedereen. Heel uitzonderlijk is het belevingspad geopend tijdens het invallen van de duisternis… Het is wel nodig om jouw
plaats op voorhand te reserveren via www.laakdal.be/erfgoeddag2021.
De Nacht in de Kempen
Ben je zot van de Kempen? Neem dan een kijkje op
www.nachtkempenserfgoed.be. Hier vind je het volledige aanbod in
de Kempen. Je ontdekt er onder meer onze eigen klompengeschiedenis
of wie weet zie je het licht in het Lampenmuseum.
Wanneer? 24 & 25 april: let op, de opening is afhankelijk van de op dat
moment geldende coronamaatregelen.
Waar? Klompenmuseum Laakdal, Hoeve den Eik 3, 2431 Laakdal
Prijs? Gratis
Info & inschrijvingen? Vooraf reserveren is verplicht op
www.laakdal.be/erfgoeddag2021

Dossier: 8 Fora vervolg

Forum Sport
Alles voor een sportief Laakdal!
Het forum Sport groeit voort uit
de wellicht tot nu toe beter gekende Sportraad. Wij vroegen
Gert Van Rooy, sportfunctionaris, om wat toelichting.
Stel het forum Sport eens
even voor?
Gert: “Met het vernieuwde forum Sport willen we nog meer
dan vroeger openstaan voor iedereen met een hart voor sport.
Het wordt hét adviesorgaan
voor alle sportieve gemeentelijke aangelegenheden. De
Algemene Vergadering bestaat
uit afgevaardigden van alle
sportinitiatieven in Laakdal sportverenigingen, instellingen,
scholen, sportieve organisaties,
alsook deskundigen- en komt
minstens één keer per jaar samen. Daarnaast is er een kerngroep (dagelijks bestuur).”
Wat doen jullie allemaal?
Gert: “Het forum Sport is in
eerste instantie een adviesorgaan en de kerngroep verleent dus adviezen aan het
beleid, aan de sportdienst, aan
sportclubs, aan inwoners over

diverse sportitems. Maar de
groep organiseert ook eigen
activiteiten zoals bijvoorbeeld
de jaarlijkse huldiging van de
Laakdalse sportlaureaten en
staat de sportdienst bij in de
uitvoering van het sportbeleid.”
Naar wie zijn jullie op zoek
om jullie daarbij te helpen?
Gert: “We zijn op zoek naar
‘denkers en doeners’. Je hoeft
geen lid te zijn van een sportclub of zelf een sportbink te
zijn. We staan open voor iedereen met ideeën die het sportbeleid in Laakdal kunnen verbeteren. Wil je je ervaring, expertise,
kennis delen? Wil je een groot
sportief project lanceren? Ben
je iemand die clubs en mensen kan verbinden, een sociaal
beestje met een eigen mening
maar immer constructief en inspirerend? Dan ben je meer dan
welkom! Ook sportclubs die
dezelfde noden en behoeften
hebben, kunnen zich bundelen
en een klankbord of een afgevaardigde sturen.”

Forum Internationale
Samenwerking
Lokale acties voor
een betere wereld
Wie zijn we?
Ben jij of is jouw organisatie actief rond
internationale of ontwikkelingssamenwerking? Dan is het forum Internationale
Samenwerking iets voor jou! Daarnaast
draagt Laakdal de titel van “Fair trade gemeente”, wat wil zeggen dat we aandacht
besteden aan eerlijke en duurzame handel.
Van daaruit heeft Laakdal ook een trekkersgroep, waaronder de enthousiaste vrijwilligers van de Wereldwinkel.
Wat doen we?
Samen met het lokaal bestuur maken we een
beleidsvisie omtrent internationale samenwerking en problematieken in ontwikkelingslanden. We helpen de gemeente vervolgens bij het uitvoeren van die beleidsvisie.
We bedenken en zetten bewustmakingsacties op poten voor onze inwoners, de leden
van het forum, de openbare bibliotheek, de
scholen. Ook met de Wereldwinkel organiseren we heel wat activiteiten. Daarnaast ondersteunen wij ook personen die actief zijn in
ontwikkelingslanden en projecten die samen
met inwoners uitgewerkt worden. Tenslotte
sensibiliseren we Laakdallenaars om zelf de
schouders onder een project te zetten en/of
acties te ondersteunen.
Wie zoeken we?
Houdt het sociaal, cultureel en economisch
onrecht in de wereld jou bezig? Wil je nadenken over manieren die de Laakdallenaar
hierbij doet stilstaan? Of wil je meedenken
over initiatieven rond Fair trade? Dan hebben we jou nodig!
Interesse? Laat het ons weten voor 28
maart en vul dit formulier in:
www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora

Interesse? Laat het ons weten voor 28 maart en vul dit formulier in:
www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora
Meer info: Dienst vrije tijd I vrije.tijd@laakdal.be I tel. 013 67 01 10.

Meer info: Dienst ontwikkelingssamenwerking I ontwikkelingssamenwerking@
laakdal.be I tel. 013 67 01 10.
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3 ADVIESRADEN
De jeugdraad
Jaawadde Dadde?!
Kinderen, jongeren en jeugdverenigingen hebben (meer dan ooit) een
mening over het beleid in onze gemeente. Maar hoe geraakt die mening
bij beleidsmakers? Via de jeugdraad
natuurlijk, een onafhankelijke raad
van enthousiaste jongeren die zowel
lid als geen lid zijn van jeugdverenigingen uit Laakdal. De jeugdraad
geeft advies aan het gemeentebestuur
over alles wat met jongeren te maken
heeft en geeft ideeën mee die bij de
jeugd spelen. Daarnaast organiseert
de jeugdraad ook tal van activiteiten,
denk maar aan de Krakkeviering en
de startdag voor alle jeugdverenigingen.
Wij spraken met voorzitter Elewout
Vandeweyer:
Wat betekent de jeugdraad voor
jou?
“Dankzij de jeugdraad kunnen ideeën
van jongeren in onze gemeente werkelijkheid worden. Alle jongeren en
jeugdverenigingen hebben in deze
raad volledige inspraak en dat vind
ik zeer mooi.”
Aan welke momenten denk je als je
‘jeugdraad’ hoort?
“Aan alle lachwekkende momenten tijdens de activiteiten en de fijne
sfeer tijdens de samenkomsten in de
jeugdraad en het dagelijkse bestuur.
Maar het meest van al aan die ooh

zo mooie krakkeviering enkele jaren
geleden: het lasershooten in het oude
gemeentehuis.”
Waarom raad je jongeren aan om
deel te nemen?
“Zo kan je jouw ideeën en bevindingen delen met andere jongeren en wie
weet worden ze dan ook wel effectief
gerealiseerd! Bovendien leer je andere
jongeren kennen uit de verschillende
deelgemeentes. Top toch?”
Wie zoeken jullie?
“Enthousiaste jongeren – of je nu wel
of geen lid bent van een jeugdbeweging doet er niet toe - met véél ideeën
die iets willen verwezenlijken in onze
gemeente voor alle jeugd.”

Interesse? Laat het ons weten voor 28 maart en vul dit formulier in:
www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora
Meer info: Dienst vrije tijd I vrije.tijd@laakdal.be I tel. 013 67 01 10.
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“We zoeken
enthousiaste jongeren
met véél ideeën die
iets willen realiseren
in onze gemeente. ”

Een gedragen ruimtelijk beleid

Lokaal Overleg
Kinderopvang
Interview met Ives Dejonghe, voorzitter.

Wie zijn we?
De Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg
GECORO, is een adviesorgaan met betrekking tot ruimtelijke ordening
en planning op gemeentelijk niveau.
Wat doen we?
De GECORO adviseert de gemeenteraad bij het opstellen van een ruimtelijk beleidsplan en bij de ontwikkeling van concrete uitvoeringsplannen
en ruimtelijke projecten.
Wie zoeken we?
De GECORO bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van verschillende
maatschappelijke geledingen die voeling hebben met wat er in Laakdal
leeft. Hiervoor schrijven we specifieke verenigingen en organisaties aan
om een kandidaat voor te dragen.
Anderzijds bestaat de GECORO uit deskundigen in ruimtelijke ordening:
• die door hun opleiding, beroep of ervaring inzicht hebben verworven
in stedenbouw en ruimtelijke ordening of in gerelateerde materies
zoals verkeerskunde, landschapsarchitectuur, milieueffecten…
• die rapporten doornemen en adviezen formuleren, steeds met de
geldende regelgeving en de beleidsplannen Ruimte voor ogen.
• die op de hoogte zijn van hedendaagse ruimtelijke uitdagingen en
voeling hebben met de ruimtelijke ordening van de gemeente Laakdal.
Het decreet lokaal bestuur bepaalt dat ten hoogste twee derde van de
leden van de GECORO van hetzelfde geslacht mogen zijn.
Interesse? Vul voor 28 maart dit formulier in en voeg je (beknopte)
motivatie en cv toe: www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora
Meer info: Dienst omgeving I omgeving@laakdal.be I tel. 013 67 01 10

Wat doet het Lokaal Overleg
Kinderopvang?
“Elke gemeente is verplicht een “Lokaal
Overleg Kinderopvang” of kortweg LOK op
te richten en te organiseren. Het LOK brengt iedereen samen die bij de opvang van jonge kinderen betrokken is: ouders, opvang, scholen,
jeugdwerk, lokaal bestuur en andere belanghebbenden (bedrijven...). Dit lokale netwerk
geeft advies aan het lokaal bestuur over haar
beleid en de uitbouw van kinderopvang in
onze gemeente. Het is eveneens een forum dat
zich beraadt en afspraken maakt over de oprichting van het ‘Lokaal Loket Kinderopvang’
(LLK). Het Lokaal Overleg Kinderopvang kan
zelf geen kinderopvang organiseren.”
Waarom maak jij deel uit van deze
adviesraad?
“Als organisator van groepsopvang voor
kinderen tot 3 jaar ben ik geëngageerd om ervaring en kennis binnen deze sector te delen
via het LOK. Zo nodig ik mij periodiek ook
uit op andere LOK bijeenkomsten van omliggende gemeenten voor een ‘kruisbestuiving’
van kennis en inzichten van anderen. Om
een erkenning te krijgen als organisator van
kinderopvang is het trouwens ook verplicht
(vanuit Opgroeien) om mee te participeren
aan het LOK.”
Interesse? Laat het ons weten voor
28 maart en vul dit formulier in:
www.laakdal.be/interesse-adviesraden-fora
Meer info: Kinderopvang ‘t Kakelnest I
info@bko.laakdal.be I tel. 014 86 62 15
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GECORO

Bescherm jezelf en je omgeving.
Je laten vaccineren is het beste plan,
zodat het leven straks weer starten kan!
De zes gemeenten van de Eerstelijnszone Zuiderkempen - Geel, Laakdal,
Meerhout, Westerlo, Hulshout en Herselt - maken zich samen klaar voor de
start van de grote vaccinatiecampagne. Na een inloopperiode in februari,
begint - indien er voldoende vaccins geleverd zijn - rond 1 maart de collectieve vaccinatiecampagne met de inenting van alle andere 65-plussers en van
alle 45-plussers met onderliggende gezondheidsproblemen.
In onze eerstelijnszone zijn er twee
vaccinatiecentra. Inwoners van Geel,
Laakdal en Meerhout zullen voor het
coronavaccin terecht kunnen in zaal
De Waai in Geel.
De vaccinatie is gratis en vrijwillig.
Het is een persoonlijke keuze die elk
van ons weloverwogen moet nemen.
Zeventig procent van de bevolking
moet een spuitje gekregen hebben,

dat is de drempel om als samenleving
veilig te zijn voor het coronavirus. Uit
een bevraging van de universiteit
Antwerpen midden januari blijkt dat
84 procent van de Belgen bereid is om
zich te laten vaccineren. Een bemoedigend aantal. Als te weinig mensen
zich laten vaccineren, dan geraken we
niet uit de pandemie. Dus: hoe meer
vaccinatie, hoe groter de impact.

“Corona zette alles op
pauze. Nog even en we
kunnen weer vooruit.
Daarom zijn we gestart
met vaccineren. Hoe meer
mensen zich laten vaccineren
tegen COVID-19, hoe
beter. Vaccinatie is de
beste bescherming tegen het
coronavirus en de grootste
garantie dat we opnieuw
volop van het leven kunnen
genieten.”

Veelgestelde vragen
Je zit waarschijnlijk met heel wat vragen over de vaccinatie. Op de website
www.laatjevaccineren.be vind je alle
algemene info m.b.t. vaccineren. Ook
je huisarts kan je informeren over de
voordelen van vaccinatie. We geven je
hier alvast een overzicht van vragen
die momenteel in Laakdal leven.
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Niet alleen voldoet de infrastructuur
van de Waai aan alle voorwaarden
die opgelegd zijn door de Vlaamse
overheid. We kunnen de ruimte op
een kwaliteitsvolle manier inrichten
rekening houdend met ieders comfort. Het vaccinatiecentrum is centraal
gelegen, bereikbaar met het openbaar
vervoer en er is voldoende parkeerplaats.
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Laakdal behoort samen met vijf andere gemeenten (Geel, Meerhout,
Westerlo, Herselt en Hulshout) tot
de Eerstelijnszone Zuiderkempen.
Binnen onze eerstelijnszone mochten
we twee vaccinatiecentra oprichten.
Er werd gekozen voor één vaccinatiecentrum in Geel en één in Westerlo
omdat deze locaties goed gespreid
liggen en voldoende groot zijn. Alle
inwoners van de verschillende gemeenten hebben zo een vaccinatiecentrum op redelijke afstand.
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MEER INFO

Bescherm
en je om jezelf
geving.

Je kan vanuit Laakdal met de bus naar
het vaccinatiecentrum in Geel en terug. Je kan je route eenvoudig plannen via de website www.delijn.be/
nl/routeplanner/. Bellen naar De Lijn
kan op tel.: 070 220 200 (€0.30/min).
Uiteraard denken we ook aan de
Laakdallenaars die zich moeilijk naar

Als het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren, via
sms, brief en mail. Daarbij heb je de
optie om te bevestigen, weigeren of
de afspraak te verplaatsen.

OVER CO
VID- VA
CC ATIE
LAATJE19OP
VACCININ
EREN.BE

het vaccinatiecentrum kunnen verplaatsen. Voor deze inwoners zijn we
volop op zoek naar oplossingen op
maat. Je kan je bijvoorbeeld, als je aan
een aantal voorwaarden voldoet, aansluiten bij de Mindermobielencentrale
(MMC). De MMC is een dienst die
mensen met verplaatsingsproblemen,
die geen gebruik kunnen maken van
het openbaar vervoer en een inkomen
hebben dat niet hoger ligt dan 2 keer
het leefloon, aan vervoer helpt. Voor
meer info kan je contact opnemen met
de Sociale dienst op tel. 013 67 01 10.

3. Is er voldoende parkeerplaats voorzien?

2. Ik geraak er niet.
Wat nu?

4. Kan ik zelf kiezen
wanneer ik langs ga voor
mijn vaccin?

Het vaccinatiecentrum De Waai aan
de Werft in Geel is goed bereikbaar
met de fiets, het openbaar vervoer
en de wagen. Er worden extra fietsparkings voorzien en er komt tevens
een gratis parking voor bezoekers
van het vaccinatiecentrum achter de
gebouwen van de FOD Financiën
(Werft 67). Om drukte te vermijden
in het centrum van Geel, zal de route
naar deze parking op diverse punten
gesignaleerd worden. Er komen ook
extra parkeerplaatsen voor personen
met een handicap (Werft 28).

5. Ik wil graag helpen als
vrijwilliger in het vaccinatiecentrum. Kan dat?
Zeker! Om de vaccins te kunnen toedienen en alles vlot te laten verlopen,
hebben we veel helpende handen
nodig. We zoeken zowel medisch
geschoold personeel (artsen, verpleegkundigen, apothekers,...) als
mensen die willen helpen met het
begeleiden van bezoekers (stewards,
onthaalmedewerkers, callcenter medewerkers,...). Je kan je aanmelden
als vrijwilliger via deze website:
www.laakdal.be/ikhelpvaccineren.
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1. Waarom moeten
inwoners van Laakdal
naar Geel gaan?

Politiecijfers
Laakdal
2020
OVERZICHT
OVERZICHT
OVERZICHT
Laakdal 2020
in een
notendop
Laakdal
Laakdal
2020
2020

DIEFSTALLEN

ANDERE CIJFERS

Diefstal in woning

DIEFSTALLEN
DIEFSTALLEN

16 effectieve inbraken

Meldingen - interventies

ANDERE
ANDERE
CIJFERS
CIJFERS
2 803 meldingen

4 pogingen

Diefstal
Diefstal
in woning
in woning
16 effectieve
16 effectieve
inbraken
inbraken
4 pogingen
4 pogingen

Daarvan werd bij 1 272 meldingen
een interventieteam ter plaatse
gestuurd.

Meldingen
Meldingen
- interventies
- interventies

Voornamelijk in de week tijdens
de dag

2 8032meldingen
803 meldingen
Werken op afspraak

Pieken: juni en juli

Daarvan
Daarvan
werd bij
werd
1 272
bij meldingen
1 272 meldingen
een interventieteam
een interventieteam
ter plaatse
ter plaatse
gestuurd.
1 certificaat 'Inbraak
Veilig' gestuurd.
34 inbraakpreventieve adviezen

Voornamelijk
Voornamelijk
in de week
in de tijdens
week tijdens
de dagde dag

VERKEER

Pieken:Pieken:
juni enjuni
juli en juli

Ongevallen
Ongevallen
26 ongevallen
26 ongevallen
met gewonden
met gewonden
38 verkeersslachtoffers:
38 verkeersslachtoffers:
35 licht
35gewonden
licht gewonden
3 zwaar
3 zwaar
gewonden
gewonden
0 doden
0 doden

375 behandelde
375 behandelde
afspraken
afspraken
Samenscholingen
(38)

26 ongevallen met gewonden
38 verkeersslachtoffers:
35 licht gewonden
3 zwaar gewonden
0 doden

Mondmasker (3)
Andere
(4)
12% van
12%
devan
behandelde
de behandelde
Openingsuren winkel (4)
afspraken
afspraken
in heelinde
heel
zone
de zone

Corona
Corona

LEEFBARE BUURT

Bemande snelheidscontroles

195 meldingen van verdachte

100 corona-pv's:
100 corona-pv's:
personen, voertuigen,
2 337 Verplaatsingsverbod
snelheidsovertredingen
gedragingen,...
Verplaatsingsverbod
en avondklok
en avondklok
(51) (51)
overtredingspercentage
= 12% (38) (38)
Samenscholingen
Samenscholingen
158 meldingen van geluidshinder
bij bemande controles
Mondmasker
Mondmasker
(3) (3) (vooral nachtlawaai)
Andere
Andere
(4) (4)
32 meldingen van sluikstorten
Openingsuren
Openingsuren
winkelwinkel
(4) (4)
Verkeersinbreuken
30 748 verkeersinbreuken
Top 3:
1. Snelheid (30 249)
2. Negeren verbodsborden (116)
3. Gsm-gebruik (108)

Bemande
Bemande
snelheidscontroles
snelheidscontroles
2 337 2snelheidsovertredingen
337 snelheidsovertredingen
overtredingspercentage
overtredingspercentage
= 12% = 12%
bij bemande
bij bemande
controles
controles

Verkeersinbreuken
Verkeersinbreuken

Corona

Verplaatsingsverbod en avondklok (51)

Ongevallen

VERKEER
VERKEER

12% van de behandelde
afspraken in heel de zone

Werken
Werken
op afspraak
op afspraak
100 corona-pv's:

34 inbraakpreventieve
34 inbraakpreventieve
adviezen
adviezen

1 certificaat
1 certificaat
'Inbraak
'Inbraak
Veilig'Veilig'

375 behandelde afspraken

20 meldingen van vandalisme

LEEFBARE
LEEFBARE
BUURT
BUURT

16 meldingen van vechtpartijen

195 meldingen
195 meldingen
van verdachte
van verdachte
personen,
personen,
voertuigen,
voertuigen,
gedragingen,...
gedragingen,...
158 meldingen
158 meldingen
van geluidshinder
van geluidshinder
nachtlawaai)
nachtlawaai)
(vooral
(vooral
32 meldingen
32 meldingen
van sluikstorten
van sluikstorten

30 748
30verkeersinbreuken
748 verkeersinbreuken
Top 3:Top 3:
1. Snelheid
1. Snelheid
(30 249)
(30 249)
2. Negeren
2. Negeren
verbodsborden
verbodsborden
(116) (116)
3. Gsm-gebruik
3. Gsm-gebruik
(108) (108)
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20 meldingen
20 meldingen
van vandalisme
van vandalisme
16 meldingen
16 meldingen
van vechtpartijen
van vechtpartijen

Op zoek naar een leuke job tijdens de schoolvakanties?
Ook in 2021 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 buitendienst bv.
groendienst, logistiek en signalisatie
Werk je graag met je handen en liefst
buiten? Dan is een job in onze buitendiensten 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

2/11/2020 (Vorst-Meerlaar)
Nina Carens
Philip Carens & Maria Elena
Groenewegen
WELKOM IN LAAKDAL

28/12/2020 (Vorst-Centrum)
Elise Dillen
Mario Dillen & Sofie Janssens

2/11/2020 (Vorst-Meerlaar)
Anne-Lou Gilis
Michiel Gilis & Elien Vermeulen

22/12/2020 (Eindhout)
Flor Renders
Pieter Renders & Katrien Willems
20/12/2020 (Vorst-Meerlaar)
Million Van Engeland
Kim Van Engeland &
Linsy Vande Weeghde
16/12/2020 (Vorst-Meerlaar)
Skyler Vandoninck
Brain Vandoninck & Nathalie Roman

26/01/1961 (Veerle)
Freddy Sterckx & Maria Bergen

21/01/1961 (Eindhout)
Jan Nicasie &
Paula Van den Broek
07/01/1961 (Vorst-Meerlaar)
Jozef ‘Jos’ Janssens &
Mathilda Goos
29/12/1960 (Vorst-Meerlaar)
Karel ‘Stan’ Beyens &
Maria ‘Jeanne’ Peeters
BRILJANTEN JUBILEUM

HUWELIJKEN

24/12/1955 (Veerle)
Josephus ‘Jos’ Peeters &
Jacqueline Bosmans

23/01/2021 (Vorst-Meerlaar)
Neel Ceustermans &
Emily Nowicki

15/12/2020 (Eindhout)
Bruno Farkas
Sergej Farkas & Livia Cifrova
11/12/2020 (Vorst-Centrum)
Paulien De Bisschop
Jeroen De Bisschop & Elien van Braem
10/12/2020 (Vorst-Meerlaar)
Evelyn Andreea Pavel
Florentina Pavel
10/12/2020 (Veerle)
Odette Verherstraeten
Bram Verherstraeten & Sien Ceustermans
3/12/2020 (Veerle)
Cyril Goossens
Jelle Goossens & Bo Penasse

BRAVO VOOR ONZE
JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

29/01/1971 (Vorst-Meerlaar)
Lucien Blockx & Noëlla Sneyers
29/01/1971 (Vorst-Centrum)
Guido Cools & Ria Den Hondt
07/01/1971 (Veerle)
Cyriel Goossens & Rita Boodts

28/11/2020 (Vorst-Centrum)
Siebe Goris
Frederik Goris & Sofie Derboven

Laakdal heeft een nieuwe eeuweling in haar midden:
Rosalia Peeters, in de volksmond beter gekend als
‘Fien van Bernetje’.

26/11/2020 (Vorst–Centrum)
Ayla van Rooy
Joey van Rooy & Liese Verbiest
22/11/2020 (Vorst–Meerlaar)
Sean Peetermans
Kevin Peetermans & Kelly Vandeput
20/11/2020 (Eindhout)
Benoit Vangoitsenhoven
Manuel Vangoitsenhoven &
Freya Geerts

24/12/1970 (Eindhout)
Jan Van de Weyer & Lea Peeters
18/12/1970 (Eindhout)
Frederik ‘Freddy’ Van den Brande
& Marie-Louise Cuypers

13/11/2020 (Eindhout)
Mahmoud Belkhir
Adil Belkhir & Ibtissam Semmar

6/11/2020 (Veerle)
Ruby Huygens
Steven Huygens & Kelly Vangeel
4/11/2020 (Vorst-Meerlaar)
Renée Swyns
Yannick Swyns & Tinne Dens
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We kennen Fien als een sterke vrouw: ze heeft altijd hard
gewerkt op de boerderij en werd op jonge leeftijd weduwe. Samen met familie en vrienden geniet ze nu volop
van de kleine en mooie dingen in het leven. Haar kinderen, kleinkind en achterkleinkinderen zijn haar grootste
geluk en trots. Ondertussen vormen ze reeds 20 jaar een
viergeslacht.
Fiens ultieme geheim voor een lang leven? De liefde en het
enthousiasme van haar kleinkinderen houden haar jong.
Fien heeft graag veel volk rondom zich en geniet enorm
van lokale festiviteiten zoals de bierfeesten of het teerfeest
van de Blauwe Duivels of KWB.

13/11/2020 (Veerle)
Rane Sprengers
Sam Sprengers & Iraia Oeyen
10/11/2020 (Vorst-Centrum)
Milou D’heu
Ward D’heu & Tessa Jacobs

Rosalia Peeters viert
haar 100ste verjaardag

11/12/1970 (Vorst-Meerlaar)
Edgard ‘Eddy’ Valck &
Christiana ‘Christiane’ Beyens
DIAMANTEN JUBILEUM

28/01/1961 (Vorst-Meerlaar)
Frans Van den Brande &
Maria ‘Wies’ Flebus

Haar eigen eeuwfeest liep wegens de coronamaatregelen
anders dan gepland. Toch ging deze bijzondere dag niet
zomaar voorbij. Haar tuin werd prachtig versierd en dankzij honderden kaartjes en vele raambezoekjes heeft Fien
enorm genoten van deze dag!
Nogmaals proficiat met je 100ste verjaardag Fien!

OVERLIJDENS

°16/07/1929 +28/01/2021
(Vorst-Meerlaar)
Karel ‘Charel’ Gabriels
°15/03/1946 +26/01/2021
(Vorst-Meerlaar)
Maria ‘Cilleke’ Peys
°13/05/1943 +24/01/2021
(Vorst-Centrum)
Frieda Peeters
°01/07/1927 +19/01/2021
(Vorst-Meerlaar)
Alfred ‘Eugeen’ Wouters
°31/08/1938 +18/01/2021 (Veerle)
Victoria ‘Maria’ Laenen
°11/04/1951 +09/01/2021
(Eindhout)
François Bernaerts
°07/10/1929 +05/01/2021 (Veerle)
Frans ‘Sus’ Peeters
°02/05/1970 +05/01/2021
(Meerhout)
Carlo Beyns
°08/09/1947 +02/01/2021 (Veerle)
Ermelindo ‘Ninetto’ Sanna
°31/05/1939 +30/12/2020
(Vorst-Centrum)
Lea Van de Ven
°15/09/1931 +30/12/2020 (Veerle)
Rosalia ‘Rosa’ Janssens
°02/03/1928 +26/12/2020 (Veerle)
Maria ‘Astrid’ Driezen
°21/02/1943 +24/12/2020 (Veerle)
Anna ‘Mariette’ Alaerts
°30/04/1957 +23/12/2020
(Vorst-Centrum)
Jan Vanelven
°07/05/1962 +20/12/2020 (Veerle)
Rony ‘Ron’ Vervecken
°03/02/1941 +19/12/2020 (Veerle)
Fina Lurquin
°09/04/1955 +19/12/2020 (Veerle)
Lodewijk ‘Ludo’ Vermesen
°12/08/1926 +18/12/2020
(Vorst-Centrum)
Maria ‘Suzanne’ Deboel
°31/01/1932 +18/12/2020 (Veerle)
Maria ‘Yvonne’ Clerckx
°21/03/1928 +16/12/2020
(Beringen)
Astride ‘Astrid’ Mangelschots
°20/02/1976 +14/12/2020
(Eindhout)
Lieve Goos

°01/05/1935 +10/12/2020
(Vorst-Meerlaar)
Maria Maes
°12/11/1931 +09/12/2020 (Veerle)
Bertha Verspreet
°07/05/1948 +09/12/2020 (Veerle)
Gustaaf ‘Staf’ Vanderlinden
°08/01/1938 + 08/12/2020
(Veerle)
Joseph ‘Jef’ Eelen
°21/09/1963 +06/12/2020
(Tessenderlo)
Conny Fransen
°10/07/1941 +04/12/2020 (Veerle)
Willy Henot
°08/01/1930 +03/12/2020
(Vorst-Centrum)
Germania ‘Germaine’ Sanen
°24/03/1932 +02/12/2020 (Veerle)
Marie ‘Mia’ Van Bael
°21/11/1931 +02/12/2020
(Eindhout)
Joannes ‘René’ Maes
°24/05/1920 +01/12/2020 (Veerle)
Anna Van Kerckhoven

VACATURES
Gemeente/OCMW Laakdal streven naar een
dynamische en kwaliteitsvolle dienstverlening en gaan
voor het departement grond op zoek naar volgende
medewerkers (voltijds – onbepaalde duur):
Als medewerker van het departement grond draag je bij
aan een groene gemeente, waar het aangenaam en betaalbaar wonen is in leefbare kernen waar natuur, mobiliteit,
landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan. Wil jij
graag meebouwen aan het Laakdal van morgen?

PROJECTMANAGER
Ben je op zoek naar een functie met heel wat autonomie en afwisseling? Als projectmanager volg
je met een doorgedreven technische kennis onze
externe projecten van A tot Z op (bv. aanleg fietspad, heraanleg dorpskern, renovatiewerken aan
een ontmoetingscentrum…). Je hebt een schakelrol
tussen de verschillende partijen (architecten, bouwmaatschappijen, politiek, interne medewerkers…).

DIENSTHOOFD
OPENBAAR DOMEIN
Onze vier buitendiensten, goed voor een zestigtal medewerkers, zetten zich dagelijks in voor een
goed uitgebouwd en onderhouden openbaar domein. Wil jij als dynamische leidinggevende samen
met onze vier technisch coördinatoren je schouders
zetten onder het goede verloop van onze interne
projecten (bv. aanleg parking, voetpaden) en een
geoliede werking van onze buitendiensten?

BELEIDSMANAGER GROND
Voor de strategische coördinatie van het departement grond en lid van ons managementteam zoeken wij een communicatief sterk en verbindende
leidinggevende. Als een motiverende coach stel
je resultaatgericht werken, met oog voor digitalisering, innovatie en menselijke aanpak, centraal.

Interesse? Volg ons dan op facebook of check regelmatig
onze website www.laakdal.be/vacatures. Binnenkort vind
je daar de vacatures met verdere info terug.
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°14/04/1932 +13/12/2020 (Veerle)
Gustaaf Jacquemyn

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
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
09 u.-12 u.
09 u.-12 u. en 14 u.-20 u.
09 u.-12 u.
09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
10 u.-12 u.

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

Sluitingsdagen gemeente,
sporthal en bibliotheek
Maandag
Zaterdag
Donderdag
Vrijdag
Maandag

05/04/2021
01/05/2021
13/05/2021
14/05/2021
24/05/2021

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
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09 u.-12 u.
14 u.-16 u.
09 u.-12 u. en 14 u.-16 u.
14 u.-16 u.
09 u.-12 u.

Intercommunaal containerpark Meerhout
Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart)-tel. 014 86 73 59
maandag
zaterdag
donderdag
maandag

5/04/2021
1/05/2021
13/05/2021
24/05/2021

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2021:
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20 u.
23 maart, 27 april, 25 mei, 22 juni, 28 september,
26 oktober, 23 november, 21 december
Houd onze website of de infoborden in het oog om
geïnformeerd te blijven of de raden virtueel of in de
raadzaal zullen plaatsvinden.
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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 & begraafplaatsen

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

Beste Laakdallenaars

Beste Laakdallenaars

Mijn grootste hoop is dat we elkaar weer kunnen
ontmoeten en kunnen omhelzen. Dat we samen
terug onbezorgd op café of restaurant kunnen gaan,
opnieuw kunnen genieten van cultuur en sport en
kleine of grote dromen kunnen verwezenlijken.

Wanneer de lente eraan komt, vult onze agenda zich normaal met
tal van mooie vooruitzichten. Helaas zullen er dit voorjaar nog heel
wat activiteiten in het water vallen. Eens de situatie het toelaat, zal
het gemeentebestuur weer volop inzetten op het ongedwongen samenzijn. In tussentijd blijven we samen met jullie werk maken van
een geweldig plekje om te wonen, te werken en te leven. Volgende
zaken leveren hier een kleine bijdrage toe:

De opstart van de vaccinatiecampagne is voor velen
een lichtpuntje in deze donkere dagen: eindelijk is
er zicht op vrijheid. Samen met de andere gemeenten uit onze Eerstelijnszone stampten we de afgelopen weken een vaccinatiecentrum uit de grond
waar we iedereen veilig en comfortabel kunnen
laten vaccineren. Van zodra de vaccins beschikbaar zijn, kunnen de Laakdallenaars terecht in het
vaccinatiecentrum De Waai te Geel.
Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe beter.
Pas als meer dan 70% van de bevolking gevaccineerd is, kunnen we groepsimmuniteit bereiken.
Dat wil zeggen dat een voldoende grote groep mensen weerstand heeft opgebouwd tegen het virus,
waardoor het niet meer of nog maar zeer moeilijk
kan circuleren.
De snelheid van de productie en distributie van
de vaccins laten echter niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom werden een aantal
prioritaire groepen bepaald. Van zodra je aan de
beurt bent, ontvang je een uitnodiging met meer
informatie over de timing en locatie van je inenting. Ondertussen hebben een pak inwoners zich
spontaan gemeld om te komen helpen in het vaccinatiecentrum. Deze zorgzaamheid en spontaniteit
doet deugd aan mijn Laakdals hart. Wil je ook graag
een handje toesteken?
Meld je dan aan bij Eerstelijnszone Zuiderkempen
via: www.laakdal.be/ikhelpvaccineren.
Houd de moed erin en blijf zorgen voor elkaar!
Tine Gielis,
Je burgemeester

• Extra duwtje in de rug voor Laakdalse verenigingen
De coronacrisis hakt er serieus in bij lokale verenigingen. Om
hen te ondersteunen kende de Vlaamse Regering elke Vlaamse
gemeente een subsidiebedrag toe, op basis van het aantal inwoners. Laakdal heeft een budget van 165.914 euro gekregen. Samen
met de betrokken deskundigen, adviesraden en via lokale bevragingen, werd een draagvlak uitgewerkt om zoveel als mogelijk
Laakdalse verenigingen, die te lijden hebben onder de coronacrisis,
te ondersteunen.
• Participatie doet een gemeente bewegen
Als lokaal bestuur streven wij naar een optimale samenwerking
tussen overheid en gemeenschap. We zijn er namelijk van overtuigd dat het uitwisselen van ideeën vernieuwende en in veel
gevallen betere inzichten oplevert. Adviesraden en fora spelen
hierin een onmiskenbare rol; zij gaan namelijk in overleg met het
bestuur, verlenen advies en vormen dus het middenveld tussen
de Laakdalse gemeenschap en het lokaal bestuur. Heb je interesse om mee te bouwen aan het Laakdal van morgen? Surf naar
www.laakdal.be en stel je kandidaat voor 28 maart.
• Het Fortun is hét ontmoetingscentrum in Vorst-Centrum
Er waait een frisse wind door het Fortun. Het gemeentebestuur
slaat hiervoor de handen in elkaar met het dorpscomité en
het vrouwennetwerk Ferm. Het Fortun wil een thuis en ontmoetingsplek zijn. Je kan er terecht voor een gevarieerde mix van
initiatieven, diensten en activiteiten. Zo maken ze volop werk
van een mamadepot, een koffiebar, een verdeelpunt van voedselpakketten en een afhaalpunt korte keten, met super verse en
lokale producten.
Samen met jullie kijk ik vol hoop vooruit! Zorg ondertussen goed
voor elkaar!
Gerda Broeckx
Schepen van Cultuur, Toerisme, Festiviteiten, Landbouw, Senioren en
begraafplaatsen.
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Het laatste woord

Nu is het aan jou.

Met de Nieuwe Blauwe Zak zorg jij ervoor dat er meer plastics worden gerecycleerd.
Want voortaan staat de P niet alleen voor plastic flessen en flacons, maar voor alle plastic verpakkingen.
Voor de M van metalen verpakkingen en de D van drankkartons blijven de sorteerregels onveranderd.
Alle info op www.denieuweblauwezak.be. Bedankt!

Nog sorteertwijfels?
Ga naar betersorteren.be

