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HAIRE-project

NE GOEIE
OUDE DAG
IN LAAKDAL
Laakdal telt 4.595 60-plussers,
goed voor 28,5% van de inwoners.
Samen met Welzijnszorg Kempen en de provincie Antwerpen zet
Laakdal in op het welbevinden en de
gezondheid van 60-plussers via het
HAIRE-project.

11 NOVEMBER-VIERING

WIJZIGING GLASOPHALING

Om huis-aan-huisinzamelingen van
glas simpeler te laten verlopen, zal
de ophaling veranderen. Momenteel
wordt glas nog opgehaald in twee sectoren, telkens op maandag. Maar vanaf
2021 zal de ophaling van glas voor de
twee sectoren samenvallen op dezelfde
maandag. Dit maakt de ophaalkalender een stuk eenvoudiger en er zullen
geen vergissingen meer plaatsvinden
bij straten die op de grens van beide
sectoren liggen.

De afvalkalender voor 2021 mag je in
de loop van december in je brievenbus verwachten.

©IOK

Door de coronacrisis en bijkomende
maatregelen voorzien we dit jaar geen
uitgebreid programma voor de jaarlijkse
11-novemberviering. Om 11 uur kan je
de eucharistieviering in de Sint-Gertrudiskerk bijwonen. Daarna zal het schepencollege de bloemenkrans neerleggen
aan het monument in Vorst-Centrum.
Aan de andere monumenten in de verschillende deelgemeenten zullen voordien al kransen worden gelegd. Volgend
jaar is de deelgemeente Groot-Centrum
opnieuw de gastgemeente voor de wapenstilstandherdenking. Hopelijk kan er
dan weer een uitgebreider programma
plaatsvinden.

Severine Appelmans (Welzijnszorg
Kempen) en Jen Siggs (Universiteit
van Exeter, UK) zijn de projectpartners. “Het thema ‘vergrijzing op het
platteland’ staat bij Welzijnszorg Kempen, het samenwerkingsverband van
27 Kempense OCMW’s, al jaren hoog
op de agenda. Wij zetten onze kennis
graag in bij het uitwerken van de HAIRE methodiek en de aanpak in Laakdal. Als hoofdpartner in het project
zien we Laakdal als ideale deelnemer
omwille van de vergrijzing (het grote
aantal 60-plussers), het verdwijnen

van basisvoorzieningen zoals cafés,
restaurants, winkels,… en het beperkt
aanbod aan openbaar vervoer.”
Hoe ‘Ne goeie oude dag in Laakdal’
mogelijk maken? Daar willen we graag
antwoorden op vinden. De eerste stap
is de noden en behoeften bevragen bij
de inwoners zelf. Vanaf november gaan
vrijwilligers langs bij 80 60-plussers met
vragen over het leven en ouder worden
in Laakdal. We spraken met enkele betrokkenen:
Marc-Laurent De Bruyn, geïnterviewde: “Ik hecht veel waarde aan het uitwisselen van ideeën en meningen. Met
het HAIRE-project kan ik actief deelnemen aan de maatschappij. Hoe meer
inwoners deelnemen, hoe meer verrij-
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Meer info: www.laakdal.be/haire,
ldc@laakdal.be ■

WERKEN BRUG LANGVOORT

De Vlaamse Waterweg verhoogt alle
bruggen over het Albertkanaal. Sinds
1 september is daarom de brug aan de
Langvoort (verbinding Vorst-Meerlaar
- Meerhout) afgesloten voor gemotoriseerd verkeerd. Enkel fietsers en
voetgangers mogen tijdelijk de brug
oversteken. Eind november start de
volgende fase van de werken en wordt
de brug gedurende 9 maanden voor alle
verkeer onderbroken.
Meer info: www.vlaamsewaterweg.
be/brug-meerhout-vorst

HULDIGING LAAKDALSE
SPORTLAUREATEN ‘20

Traditiegetrouw huldigt de Laakdalse
Sportraad in januari 2021 zijn sportiefste inwoners voor de geleverde prestaties in het jaar 2020. Heeft jouw club
een sportief figuur die in aanmerking
kan komen voor sportman of -vrouw
van het jaar? Behaalde je club, je jeugdploeg dit jaar een kampioenstitel? Of
ken je iemand die dit jaar een sportief
hoogtepunt heeft gehaald? Heb je iemand in je club die het al lang verdient
om eens in de kijker gezet te worden?
Ook inwoners aangesloten bij een club
buiten Laakdal komen in aanmerking!
Het belangrijkste is dat je inwoner van
Laakdal bent. Ook personen met een
beperking komen in aanmerking.
Stuur jouw inzendingen door naar de
sportdienst vóór 1 januari 2021 via
vrije.tijd@laakdal.be.

DE GROENZOEKER

Plan je een uitstapje in de natuur? Er is
zoveel groen te ontdekken, maar soms
weet je niet waar te beginnen. Daarom
bundelde de provincie Antwerpen alle
natuur in één overzichtelijke kaart, de
GroenZoeker. Met de GroenZoeker
zoek én vind je alle mooie stukjes groen
op wandel- of fietsafstand van huis.
Zoek je groen via
www.groenzoeker.be.

Een nette straat zonder zwerfvuil, dat
is waar Kempenaren van houden. De
‘zonder zwerfvuil straat’-wedstrijd
vindt ook dit najaar plaats maar in een
nieuw jasje … Je kan nu deelnemen met
jouw straat maar niet meer individueel.
Trommel dus je buren op om ook een
affiche achter het raam te hangen en win
een frietkot voor jouw straat.

Hoe doe je mee aan de wedstrijd?
• Maak zoveel mogelijk buren warm
en duid 1 contactpersoon aan.
• Schrijf je straat en de deelnemende
huizen in voor 15 november 2020:
www.iok.be/form/inschrijvenzonder-zwerfvuil
• De ‘zonder zwerfvuil straat’-affiches
worden naar de contactpersoon uit
jouw straat opgestuurd.
• Hang de affiche op een zichtbare
plaats in elk ingeschreven huis en
laat ze hangen tot 31 januari 2021.
Onaangekondigde controles gaan
na of de affiches overal nog hangen.
• Een onschuldige hand trekt 3
winnaars. De hoofdprijs is een
frietkot voor alle deelnemers uit
jouw straat. Wint jouw straat de
tweede of de derde prijs dan krijgt
elke deelnemer een bon voor een
frietje van de frituur in jouw buurt.
• Bekijk het volledige wedstrijd
reglement op www.iok.be.
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king het kan geven. Zo krijgen 60’ers en
60-plussers een stem waar naar geluisterd wordt. Wij als ‘ouderen’ willen en
kunnen - ook na onze loopbaan - actief
een bijdrage leveren aan de gemeenschap en aan de generaties na ons. Oud
is niet ‘out’.”
Veronique Parton, Kim Verstraeten en
Renilde Vanelven, vrijwilligers:
Veronique: “Mijn buurvrouwen van 87
en 90 jaar hebben bijgedragen aan mijn
grote respect voor ouderen. Zij hebben
al veel in hun leven meegemaakt en
blijven volop gaan.” Kim: “In de gesprekken verwacht ik heerlijk heldere
taal van 60-plussers over hun verwachtingen, wensen en plannen voor de toekomst. Die input hebben we nodig om
verandering mogelijk te maken. Want
iedereen wil gelukkig oud worden.”
Veronique: “Dat onze gemeente hier
bewust mee bezig is en wil ondersteunen, maakt van mij een trotse inwoner.”
Renilde: “Ik hoop dat we ook de eenzaamheid kunnen doorbreken en dat
we kunnen tegemoet komen aan hun
verwachtingen door informatie te geven of door praktische hulp te bieden,
eventueel in samenwerking met andere
organisaties.”

WIN EEN FRIETKOT IN JOUW
STRAAT!

V.U.: Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel – versie 09/2020

DIER(EN) IN HUIS? ZORG ER
GOED VOOR!

LAAT GRIEP
DEZE WINTER
IN DE KOU
STAAN
Zwanger, 50+, diabetes of chronisch ziek?
Bescherm jezelf: laat je vaccineren.
LAATJEVACCINEREN.BE
AGENTSCHAP
ZORG & GEZONDHEID

VOORRANG
GRIEPVACCINATIE?

Je laten vaccineren tegen de griep is belangrijk, niet enkel voor risicogroepen,
maar ook voor gezonde 50-plussers. Je
laat je het best vaccineren tussen half
oktober en half november. Door een tekort aan vaccinaties krijgen volgende
groepen dit jaar voorrang:
1.	Risicogroepen: zwangere vrouwen,
65-plussers en mensen met gezondheidsproblemen (diabetes, hart-,
long- of nierziekten)
2.	Iedereen die onder hetzelfde dak
woont met deze risicogroepen en met
kinderen jonger dan 6 maanden.
3.	Elke 50+’er.
4.	Iedereen werkzaam in de gezondheidssector.
Als er na 15 november nog vaccins in
voorraad zijn, kunnen mensen die niet
behoren tot een risicogroep zich laten
vaccineren.
Opgelet! Een griepvaccinatie beschermt
je tegen griep maar niet tegen COVID-19.
Daarvoor volg je de gekende veiligheidsvoorschriften.
Wil je meer weten over griep
vaccinatie? Surf naar
www.laatjevaccineren.be

6

Dierenwelzijn werd opgenomen als
één van de prioriteiten in het politieplan 2020-2025 van de politiezone
Geel-Laakdal-Meerhout. De politiezone
heeft namelijk oog voor iedereen, ook
voor de kwetsbare groep van dieren.
Want ze stelt vast dat dierenverwaarlozing en -mishandeling steeds vaker
voorkomt. Deze feiten hangen vaak samen met andere strafrechtelijke feiten
(geweld, drugsproblematiek, familiaal
geweld) en andere vormen van overlast (verwaarlozing, onhygiënische
woningen, geurhinder, lawaaioverlast).
De baasjes kunnen of willen hun huisdieren niet de nodige zorg en aandacht
geven die ze nodig hebben, vaak met
verwaarlozing tot gevolg.
Dieren hebben een positief effect op
mensen. Ze spelen vaak een belangrijke
rol bij de ontwikkeling en de opvoeding
van kinderen, geven mensen een goed

gevoel en zijn aangenaam gezelschap.
Maar een dier in huis halen, brengt ook
verplichtingen met zich mee. De dierenwelzijnswet schrijft voor dat dierenmishandeling of dierenverwaarlozing verboden is. Je moet met andere woorden
je huisdier optimaal verzorgen.
De personeelsleden van de politie controleren of iedereen de dierenwelzijnswet naleeft. De politie neemt klachten
en meldingen ernstig en onderneemt
actie indien nodig. Daarvoor werkt ze
samen met de inspectiedienst Dierenwelzijn van de Vlaamse overheid. Bij
ernstige gevallen stelt de politie processen-verbaal op.
Meld dierenverwaarlozing via het digitaal loket van de politiezone (www.
pzglm.be) of via je wijkagent. Verkeert een dier in dringende nood, bel
het algemeen noodnummer 112.

VRIJWILLIGERS
HUISWERKKLAS

Help jij onze kinderen huiswerk maken
en hen versterken in hun leervaardigheden? Vind je het leuk om verschillende
kinderen van de lagere school te begeleiden met hun huiswerk? De dienst
Welzijn start met een huiswerkklasje
en zoekt hiervoor gemotiveerde vrijwilligers om dit klasje vorm te geven.
Je kan je één uurtje per week vrijmaken,
meteen na schooltijd. Organisatorisch
talent is een pluspunt. Wij zorgen voor
de arbeidsongevallenverzekering en verzekering burgerlijke aansprakelijkheid.

Wil je meer info of wil je ons team
versterken? Tel.: 013 67 01 10, socialedienst@laakdal.be.
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DUBBELE BEGLAZING
VERPLICHT

WEEK VAN DE PLEEGZORG

Tijdens de week van de Pleegzorg, van
13 tot 22 november, zetten we als pleegzorggemeente pleegzorg extra in de
kijker. Samen met Pleegzorg Provincie
Antwerpen gaan we op zoek naar pleeggezinnen die een warme thuis willen bieden aan kwetsbare kinderen, jongeren
of volwassenen die het nodig hebben.
Zelf pleeggezin of gastgezin worden?
Of je nu holebi of hetero bent, getrouwd,
single of een nieuw samengesteld gezin,
een fulltime of parttime job. Iedereen
met een hart voor kwetsbare kinderen of
volwassenen en respect voor ouders die
het moeilijk hebben, kan zich opgeven
als kandidaat-pleeggezin of gastgezin. Je
volgt een voorbereidingstraject en gaat
op zoek naar de vorm van pleegzorg die
het beste past bij jouw gezin.

Sinds 1 januari 2020 moet elke woning
in Vlaanderen beschikken over minstens dubbele beglazing. Dit is verplicht
voor alle ramen in leefkamers, keukens,
slaapkamers en badkamers. Als je enkel
glas vervangt door hoogrendementsglas, kom je in aanmerking voor een
premie van Fluvius.
Nog ramen met enkel glas in jouw woning? Bij kwaliteitsproblemen in een
woning kan een woningonderzoek
plaatsvinden (in de praktijk bijna uitsluitend bij huurwoningen), inclusief
controle op enkel glas. Je woning kan
dan ongeschikt verklaard worden.
Meer info: www.vlaanderen.be/
bouwen-wonen-en-energie/
energie-besparen, www.fluvius.be/
premies, omgeving@laakdal.be,
tel. 013 67 01 10.

Heb jij zin gekregen in pleegzorg?
Heb jij ook nog een plekje vrij? Surf
dan snel naar www.pleegzorgprovincieantwerpen.be of volg een digitale
infoavond.

De Nieuwe Baan (N174) in Eindhout
wordt binnenkort grondig heringericht
ter hoogte van de op- en afrit van de E313
(Geel-Oost, richting Hasselt) en kruispunt
met de Heikantstraat. Het Agentschap
Wegen & Verkeer (AWV) voert deze
werken uit. Het huidige kruispunt met
verkeerslichten maakt plaats voor een
nieuwe rotonde met dubbele rijstrook
om het verkeer vlotter en veiliger te laten
doorstromen.
Daarnaast bouwt AWV er een breed
tweerichtingsfietspad. Het fietspad zal
langs de Nieuwe Baan lopen van net

Heb je nog ramen met enkel glas? Als
je woning niet geïsoleerd is, verdwijnt
15% van de warmte door ramen. Door
te investeren in hoogrendementsglas en
energiezuinige ramen maak je je woning
comfortabeler én bespaar je op je energiefactuur. Een win-winsituatie dus. Om
je een extra duwtje in de rug te geven,
organiseert IOK in samenwerking met
28 Kempense gemeenten een groepsaankoop. Zowel geïnteresseerden met een
bestaande woning als nieuwbouwwoning kunnen deelnemen aan de actie.
Interesse in de groepsaankoop?
Schrijf je in via www.iok.be/ramen,
telefonisch via 014 56 27 88.
Meer info? Schrijf je in voor de digitale
infosessie van maandag 16 november
(19.30 u.) via www.iok.be/ramen.

Meer info: www.pleegzorg.be

HERINRICHTING NIEUWE
BAAN/E313

GROEPSAANKOOP
ENERGIEZUINIGE RAMEN

voor de nieuwe rotonde tot aan de ‘Triangel’ (kruispunt N174-Steenweg op
Meerhout-Hezemeer). Dit moet de veiligheid en het rijcomfort voor fietsers verhogen. Zij moeten dan namelijk de op- en
afrit van de snelweg niet meer kruisen.
Tot slot wil AWV met de aanleg van een
nieuwe carpoolparking met 74 parkeerplaatsen en fietsenstalling (ten zuiden
van de rotonde) carpoolen aantrekkelijker maken en het aantal auto’s op de
(snel)wegen doen dalen.
De eerste, voorbereidende fase van de
wegenwerken start naar verwachting ten
vroegste begin 2021. In deze fase vinden
de werken voornamelijk plaats in de

wegbermen, met zeer beperkte hinder.
Na deze eerste fase beginnen de hoofdwerken in het voorjaar, die ongeveer acht
maanden duren. Om de hinder te beperken, blijven de op- en afrit van de E313
richting Hasselt grotendeels bereikbaar
(slechts enkele weken onderbroken). Verkeer op de Nieuwe Baan zal steeds in
beide richtingen kunnen passeren langs
de werken. Dit soms met een tijdelijke
werfweg, werfverkeerslichten of een
korte omleiding.
Meer informatie over de werken vind je
op www.wegenenverkeer.be/laakdal
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HAKSELTEAM AAN HUIS

Ook dit najaar, in de week van 2327 november, organiseren we een
Hakselteam aan Huis. Daarbij leg je je
hout voor ons klaar aan de straat, en de
werknemers van de groendienst hakselen
het voor jou. We hakselen maximaal een
halfuur per adres. Het eerste kwartier
hakselen is gratis, daarna betaal je €7,5.
Enkele praktische afspraken:
• Leg het snoeihout met de takken in
dezelfde richting aan de straat, zonder
te hinderen. Op die manier kunnen
we het snoeihout moeiteloos bereiken.
• Leg een zeil klaar om de houtsnippers
op te vangen.
• Je mag snoeihout samenbinden,
maar enkel met natuurtouw en in
hanteerbare hoeveelheden.
• De takken mogen maximaal 20 cm
dik en 2 meter lang zijn.
• Verwijder wortelkluiten, stronken,
stenen, rietstengels, (haag)scheersel,
bamboe of ander groenafval uit de
takken. Deze hakselen we namelijk
niet en blijven op je perceel liggen.
Als je ‘slecht’ snoeihout aanbiedt,
zullen de arbeiders een briefje in de
brievenbus steken dat ze het hout niet
hakselen.
• We hakselen geen buxusplanten die
aangetast zijn door de buxusmot (dit
om verspreiding te voorkomen).
• We hakselen enkel snoeihout van
particulieren.
Inschrijven kan t.e.m. 18 november
via www.laakdal.be, omgeving@
laakdal.be, aan het onthaal van het
gemeentehuis of telefonisch op
013 67 01 10.
Meer info: www.laakdal.be.

HOE GEZOND IS
JOUW GROND?

De kwaliteit van de grond waarop je
leeft, heeft een grote impact op je levenskwaliteit. Daarom lanceert de
OVAM (de Openbare Afvalstoffenmaatschappij voor het Vlaamse Gewest) ‘De
Grote Grondvraag’. Op www.degrotegrondvraag.be kan je opzoeken hoe
het gesteld is met de kwaliteit van de
grond in Laakdal waarop je woont of
werkt. Blijkt je grond een risicogrond,
dan helpt de OVAM je om je grond weer
gezond te maken. Een verontreinigde
bodem houdt namelijk gezondheidsrisico’s in, voor de mensen die erop wonen,
werken en naar school gaan; voor de gewassen die erin groeien en de dieren die
erin en erop leven. De verontreiniging
kan bovendien het grondwater aantasten en dat bedreigt onze kostbare watervoorraden. Wij als gemeente Laakdal
gaan voor een gezonde omgeving voor
iedereen die in onze gemeente woont.
Help je mee aan dit onderzoek?
Meer informatie op www.degrotegrondvraag.be. Kan je niet online?
Neem dan contact op met de dienst
Omgeving: 013 67 01 10.

AFVALSORTERING
VERANDERT IN 2021

Vanaf maart 2021 veranderen de sorteerregels van de blauwe PMD-zak.
Plastic verpakkingen die nu niet bij
PMD mogen, maar wel in de lichtgroene zak, zullen vanaf dan ook in de
blauwe PMD-zak mogen. Op termijn
worden de lichtgroene zakken dus
overbodig. Je koopt dus best niet te
veel lichtgroene zakken meer. Ook van
PMD-zakken koop je best geen grote
voorraad: de nieuwe PMD-zak wordt
immers goedkoper. Alle info over de
uitbreiding van de blauwe PMD-zak
volgt later, tot maart 2021 blijven de
huidige sorteerregels gelden.
Meer info: www.iok.be/afval/
afval-sorteren/pmd
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LAATSTE WILSVERKLARING

Je kan in het gemeentehuis een laatste
wilsverklaring laten registreren. Deze
laatste wil gaat over het type van begraving dat je na je overlijden wenst, bv.
columbarium, urnenveld, strooiweide
… Daarnaast kan je ook aangeven of je
een bepaald ritueel wil in verband met
de plechtigheid, bv. een Joodse plechtigheid. Wanneer je dan sterft, vraagt
de begrafenisondernemer de wilsverklaring op bij de gemeente. Als de nabestaanden iets anders hebben gekozen,
dan wordt toch de laatste wil gevolgd
van de overleden persoon, omdat dat is
wat de persoon wil. Veel mensen doen
dit al om ervoor te zorgen dat hun nabestaanden op het moment van het overlijden hier niet meer mee belast worden.
We merken dat mensen vaak niet weten
dat een laatste wil blijft gelden tenzij
er een wijziging aangevraagd wordt.
Anderzijds zijn ook nabestaanden niet
altijd op de hoogte. Dit kan natuurlijk
voor vervelende situaties zorgen, bv.
iemand die verklaart om verast te willen worden, maar nabestaanden willen
dit niet. Wees daarom zeker dat je altijd
goed geïnformeerd bent.
Heb je nog vragen over de laatste
wilsverklaring? De dienst Burgerzaken helpt je graag verder: stuur een
mail naar burgerzaken@laakdal.be of
bel 013 67 01 10. Of neem een kijkje
op onze website www.laakdal.be/
overlijden-begraven.

VRIJWILLIGERS GEZOCHT
VOOR TRIAGECENTRUM

Het testcentrum aan Ziekenhuis Geel
zoekt onthaalvrijwilligers en vrijwilligers die de verpleegkundigen ondersteunen. Het testcentrum merkt een
forse toename van het aantal testen en
is daarom dringend op zoek naar vrijwilligers die een handje willen toesteken.
Wat wordt er van mij verwacht?
Het triagecentrum is zeven dagen op zeven open. Er zijn elke dag twee vrijwilligers nodig voor shiften van 13 u. tot 18 u.
Je bent volledig vrij om meerdere shiften
per week te doen, maar je bent ook meer
dan welkom indien je maar om de paar
weken kan. Elke dag dat het kan, is een
enorme hulp voor het triagecentrum.
We zijn op zoek naar vrijwilligers voor
twee taken:
• onthaalfunctie: formulieren invullen
van mensen die zich aanmelden
voor een test
• ondersteunen van de verpleegkundigen: kleine administratieve en
logistieke taken die vrij divers en
uiteenlopend zijn en je geen voorafgaande kennis voor moet hebben
Je wordt vooraf gebrieft over de taak
die je zal uitvoeren.
Wil je je als vrijwilliger inzetten?
Bezorg je voornaam, naam, e-mailadres en telefoonnummer aan
corona@laakdal.be.

DOE DE DEUR DICHT

Als je alle binnendeuren in je
huis dicht doet,
kan je levens redden. Want als er
brand uitbreekt,
blijft het vuur en
de verstikkende
rook – de grootste bedreiging bij brand – langer opgesloten. Met gesloten deuren is er meer
tijd om jezelf en je gezin in veiligheid te
brengen als een rookmelder alarm slaat.
Meer info: www.doededeurdicht.be

CADEAUBON LAAKDAL SCHENKT
VOOR ELKE LAAKDALLER

Binnenkort ontvangt iedere inwoner een
Laakdal Schenkt bon van 10 euro die je
kan besteden bij alle deelnemende Laakdalse handels- en horecazaken. Hiermee
wil gemeente Laakdal haar inwoners
bedanken voor hun inspanningen in
deze uitzonderlijke coronatijden en tegelijkertijd onze Laakdalse handels- en
horecazaken steunen. Maar er is meer.
We koppelen ook een solidariteitsactie
aan dit initiatief, waarbij iedereen zijn
cadeaubon kan wegschenken aan Laakdallers die het financieel moeilijk hebben. Hoe je kan deelnemen aan deze solidariteitsactie lichten we toe in de brief
die samen met de Laakdal Schenkt bon
vermoedelijk in de maand december bij
iedereen in de brievenbus zal zitten.

FIETSPAD AVERBOODSE BAAN

Op 7 september startten de werken aan
de Averboodse Baan. De drukke verbindingsweg tussen Veerle en Averbode
krijgt een nieuw dubbelrichtingsfietspad langs één zijde van de weg. Het
gaat om het deel van de Lakstraat tot
aan de abdij van Averbode (tot aan het
kruispunt met de Westelsebaan (N212),
dat blijft wel open tijdens de werken).
Zo wordt de straat een pak veiliger voor
fietsers. Er komt ook een beveiligde
fietsoversteek aan het kruispunt Lakstraat – Averboodse Baan. Daarnaast
komen er amfibieëntunnels onder de rijbaan. Voor de aanleg zijn tachtig werkdagen voorzien, onder voorbehoud van
weersomstandigheden. Het deel van de
Lakstraat tot aan de Diestse Baan wordt
voor alle duidelijkheid nog niet heraangelegd. Daarvoor zijn de plannen nog
in ontwikkeling, omdat er eerst nog rioleringswerken op de planning staan.

SUBSIDIES FIETSPAD
STEENWEG OP OOSTERLO

OP BABBEL BIJ DE
VROEDVROUW

Sinds oktober slaan vijf vroedvrouwverenigingen de handen in elkaar en staan
ze klaar voor jonge, aanstaande ouders
voor de opvolging van de zwangerschap
of vragen rond de geboorte van hun
baby. Ouders die al een kindje hebben,
kunnen er terecht voor tips m.b.t. borstvoeding of voor hulp bij medische en
administratieve vragen. Het aanbod is
anoniem, gratis en een afspraak is niet
nodig. Dit is een initiatief van het Huis
van het Kind Geel-Laakdal-Meerhout.
De consultaties vinden plaats op maandagvoormiddag van 9.30 u. tot 11.30 in
de Kerkstraat 8, 2430 Laakdal op 9 &
30 november, 14 december, 11 januari,
8 februari en 8 maart.

De verbinding tussen Eindhout en Oosterlo, met als attractiepolen de school,
het judolokaal en in de toekomst de
buitenschoolse kinderopvang, de Netevallei, krijgt een 100% gesubsidieerd
en veilig fietspad. Omdat het bestaande
fietspad er onveilig bijligt, is een nieuw
en breder fietspad naast de Steenweg op
Oosterlo tot aan de brug over de Nete
hoognodig. Maar omdat het Bovenlokaal Functioneel Fietsnetwerk (BFF) op
de Berthoutstraat lag, kwamen bestaande subsidies niet in aanmerking voor de
vernieuwing. Bij de rioleringsstudie van
de Berthoutstraat bleek echter dat er in
deze straat geen ruimte is voor degelijke
fietspaden. In een overleg met het provinciebestuur werd daarom de mogelijkheid besproken en goedgekeurd om dit
BFF te verleggen van de Berthoutstraat
naar de Steenweg Op Oosterlo. Hierdoor
zal deze fietsroute in de toekomst veel
aantrekkelijker zijn voor fietsers!

Meer info: Sociale dienst, tel.: 013 67
01 10, socialedienst@laakdal.be.
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Bib bib hoera…

…de gemeentelijke
bibliotheek bestaat
40 jaar!
En wat voor ‘n bijzonder jubileumjaar is het geworden door corona. Maar ons
laten kisten door een virus, dat nooit! Bijgevolg vieren we ons 40-jarig bestaan
met een bescheidener pakket activiteiten, maar daarom niet minder enthousiast: één tentoonstelling, twee lezingen (let op, allebei intussen volledig volzet)
én een kinderactiviteit tijdens de voorleesweek.
Wist je trouwens dat je ook welkom bent in onze bib, ook als je geen lid bent? Zo komen er mensen dagelijks langs enkel en alleen om er de krant(en) te lezen, al dan niet
met een lekkere kop koffie erbij. En om te lezen, is ons leessalon de meest geschikte
plaats. We laten graag enkele trouwe bezoekers aan het woord:

Het leessalon ...
al jaren onze zenplek
“Hoe lang wij al in de bib komen, weet ik niet,” zegt Ronny
(50), “maar het gaat om vele jaren. Minstens komen we tweewekelijks op vrijdagavond.” Ronny en zijn dochter Jana (15)
brengen bovendien meestal Steven (18) mee, een bewoner van
het MPI in Oosterlo die Ronny met veel plezier onder zijn
vleugels neemt.
Wat doen jullie in het leessalon tijdens je bezoek?
Ronny: “Mijn dochter en ik zijn grote lezers. We zijn ook verzot op het invullen van kruiswoordraadsels. Het aanbod van
tijdschriften is groot: we lezen graag ter plekke samen in het
geschiedenistijdschrift Historia & Wetenschap in Beeld dat wetenschap toegankelijk wil maken voor een breed publiek. Ook
doorbladeren we al eens rap Dag Allemaal of Hart voor Dieren.
De collectie strips voor volwassenen is indrukwekkend. Ik kijk
ze graag al eens in.”
Waarom komen jullie zo graag langs?
Jana: “Het is er plezant en gezellig. Daar vreesden we even voor
toen de nieuwe bibliotheek open ging, dat het nieuwe gebouw
onpersoonlijk zou zijn, maar integendeel. Qua comfort zijn we er
veel op vooruitgegaan: in de Kerkstraat zaten we aan reftertafels,
hier beschikken we over een mooie, grote eiken tafel.”
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Steven: “Het is er rustig. Ik kan er op de internetcomputers aan mijn vlog werken (nvdr:
video weblog, een dagboek op internet). De chocomelk is er heerlijk. Geregeld zijn er speciale
acties: zo ben ik al eens op de foto gegaan met
Carmen van F.C. De Kampioenen. De zomerzoektocht Schatten van vlieg vind ik ook elk jaar
leuk om te doen. Oh ja, en iedereen plaagt mij
er wel eens, ook die van de bib. Maar ik heb
dat graag, voor alle duidelijkheid.”

Een bijzondere tentoonstelling
voor een bijzonder jubileum
Een bibliotheek in het Antwerpse heeft ooit een boterham met kaas gevonden tussen een ingeleverd boek. Daar zijn we hier gelukkig van gespaard
gebleven, maar ook wij vinden geregeld dingen tussen binnengebrachte
boeken die er eigenlijk niet thuis horen. We verzamelen die spullen al
jaren en zijn eindelijk klaar om ze jullie te tonen: Kom het allemaal gratis
bekijken, vanaf dinsdag 1 december t.e.m. 31 december, tijdens onze
normale openingsuren.

Heb je er al eens iets speciaals
meegemaakt?
Ronny: “Even denken, in de oude bibliotheek
is de elektriciteit wel eens uitgevallen op een
avond. Niemand ging echter naar huis: mensen bleven boeken zoeken met behulp van de
zaklamp van hun gsm. In het begin in deze
nieuwe bib donderde er wel eens een schap met
boeken naar beneden. Maar die kinderziektes
waren al vlug voorbij.”
Hebben jullie misschien nog tips voor het
bibliotheekteam?
Na even nadenken zegt Ronny: “Het tijdschrift
Quest in huis halen én de gigantische klok verhangen. Die hangt mooi tegenover de trap, maar
het zou handiger zijn wanneer we ze vanuit het
leessalon in het oog konden houden. Och ja, eigenlijk vergeet je hier vaak de tijd.”

Belangrijk:
• De lezingen van Stefan Blommaert en
Jan Leyers zijn intussen volledig volzet!
• Alleen door het aantal beschikbare
plaatsen telkens tot max. 50 te
beperken, kunnen wij garanderen dat de
coronamaatregelen gerespecteerd blijven.
• De jaarlijkse megaboekenverkoop zal
helaas dit jaar wegens corona niet
plaatsvinden.

Bib-weetjes
Vaakst uitgeleend sinds de opening:
strip “Boma in coma” uit de reeks
F.C. De Kampioenen, 304 keer uitgeleend.

Meest gelezen roman volwassenen: detective
“Jaloezie” van Luc Deflo, 73 keer uitgeleend.
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Ronny: “Ja, de vorige locatie vonden we al zo
mooi, maar dit nieuwe gebouw overtrof al onze
verwachtingen. We hebben er ook al heel wat
mensen leren kennen.”

Keuze uit 4.500 gratis e-boeken:
populaire en interessante titels
Leners melden zich in het e-boekenplatform CloudLibrary aan met
hun Mijn Bibliotheek-profiel. Je moet dus eerst lid zijn/worden van
onze bibliotheek. Lezers kunnen op een apparaat naar keuze twee
boeken lenen, twee boeken reserveren en elk boek maximaal
zes weken houden. Geen verlengingen, maar ook geen boetes.

De bib in feiten & cijfers
Het waren toenmalig burgemeester Ludo Helsen en gemeentesecretaris
Herman Claes die in 1980 aan de onderhandelingen begonnen die leidden tot de oprichting van de gemeentelijke openbare bibliotheek van
Laakdal. Tot die tijd waren de bestaande bibliotheken immers parochiale
instellingen.
De gemeente nam vervolgens alles over: het personeel, de boeken, de meubelen en de archieven. Het gemeentebestuur verleende een flinke financiële
ondersteuning om een groot aantal romans, informatieve werken, jeugdboeken aan te schaffen. En zo kon de bib opstarten in het administratief centrum
in de Kerkstraat. Van in het
begin boekte het team fijne
resultaten: uitleningen en lezersaantallen stegen voortdurend. Faciliteiten volgden:
zo deden in 1997 computers
hun intrede. Sindsdien volgden nog dvd’s, luisterboeken,
graphic novels, dwarsliggers
(kleine boeken die zelfs in je
broekzak passen) … Het beheersorgaan leverde – en levert nog steeds! - zeer nuttig
werk. Daarnaast kan de bib
nog altijd rekenen op talloze
enthousiaste vrijwilligers.
Maar genoeg over het verleden: ondanks corona kijken
wij vol goede moed naar de
toekomst.
Wij zetten graag in op het belang en het plezier van lezen.
Jong geleerd is oud gedaan,
luidt het spreekwoord en dat
geldt zeker in ons vakgebied:
een belangrijke doelstelling
is kinderen zo vroeg moge-
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lijk in contact te brengen met boeken. En met vroeg
bedoelen we wel degelijk écht vroeg: we werken via
het project Boekstart met Kind & Gezin samen om
ouders en hun baby’s te bereiken. Nu internationale
studies erop wijzen dat het leesniveau van onze kinderen dramatisch is gezakt, werken we met nog zes
andere Kempense bibliotheken aan een proefproject
rond leesbevordering, financieel gesteund door het
Ministerie van Onderwijs.

De bib in 2019
Totaal aantal uitleningen:

142.377
(ter vergelijking: 50.000
in ’90; 91.000 in 2000)
Aantal leden:

3.511
Aantal materialen:

49.242
Aantal
abonnementen
op tijdschriften:

63

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. We vragen ook aan alle deelnemers om de coronarichtlijnen tijdens events en activiteiten strikt op te volgen. Bedankt
alvast! Wil je zelf iets organiseren? Lees op www.laakdal.be/draaiboek-evenementen waar je rekening mee dient te houden.
#samentegencorona

LEG WAT IN MIJN SCHOENTJE

HIJ KOMT, HIJ KOMT …

Zet jij graag je schoentje wanneer de Sint
met zijn Pieten in het land is?
Probeer het ook eens bij ons in de bib en
lever je schoentje, samen met je brief en/
of tekening, in vanaf vrijdag 13 november
t.e.m. donderdag 3 december. Vanaf vrijdag 4 december (hopelijk gevuld!) terug
op te halen.
Tip: uiteraard mag je je brief & schoen ook
aan Sint & Piet geven tijdens de blijde intrede op zaterdag 28 november. Let op,
het aantal plaatsen voor deze intrede is beperkt omwille van de coronamaatregelen!

Zaterdag 28 november komen Sint & Piet
op bezoek in onze bibliotheek. We starten
om 10.15 u. met de plezante voorstelling
‘Sloefke helpt de Sint’, een spannend verhaal gebracht door reizend poppentheater
Sloef en geschikt voor kinderen van ca. 3
tot 10 jaar:
Sint & Piet komen op bezoek in Sloefegem.
Wanneer Piet niet op de afgesproken plaats is,
is de goede Sint in paniek.
Zou er iets gebeurd zijn?
Sloefke helpt vast en zeker wel!

Voor wie? Voor kinderen tussen
0 – 10 jaar
Wanneer? Vanaf 13 november tot uiterlijk 3 december 12.00 u. binnenbrengen.
Afhalen kan vanaf 4 december 09.00 u.
Waar? In de bibliotheek
Prijs? Gratis
Meer weten? Bel 013 67 01 20 of mail
bibliotheek@laakdal.be. ■

Na een klein uurtje arriveren Sint & Piet
en kan elk kind zijn/haar verhaal, brief of
tekening kwijt. Er is naar goede gewoonte
een attentie voor elke kapoen. Maar de
ontmoeting zal dit jaar net iets anders
zijn… Spannend he?
Wanneer? 28 november, de deuren gaan
open om 10.00 u., de kindervoorstelling
start om 10.15 u., Sint en Piet arriveren
rond 11.30 u.
Waar? In de bibliotheek
Prijs? Gratis
Info & inschrijvingen? Vooraf reserveren
is verplicht op 013 67 01 10 of www.laakdal.be/sint.
Let op, wegens de coronamaatregelen is
het aantal plaatsen beperkt tot slechts 25
kinderen, elk vergezeld door max. één
volwassene. Zorg dus dat je er op tijd bij
bent om in te schrijven! ■

FILMNAMIDDAGEN
KERSTVAKANTIE
Heb jij zin in een filmnamiddag met jouw
vriendjes en vriendinnetjes? Kom dan op
dinsdag 22 en 29 december om 13.30 u.
naar de bibliotheek. De film Abominable
(2019) gaat over een vriendengroepje dat
een jonge yeti ontmoet. Samen gaan ze
op pad om het magische wezen te herenigen met zijn familie. Onward (2020) speelt
zich af in een moderne fantasiewereld.
Twee elfenbroers Ian en Barley willen weten of er nog een sprankeltje magie in de
wereld te vinden is en gaan op avontuur.
Voor wie? Lagereschoolkinderen
Wanneer? Dinsdag 22 en 29 december
om 13.30 u.
Waar? Bibliotheek Laakdal
Prijs? Gratis
Info en inschrijvingen? Via de link
www.laakdal.be/kinderfilms.
Meer info via www.laakdal.be. ■

Laakdal breekt uit
DE CULTUURPRIJS IN EEN
ALTERNATIEF JASJE

HERFSTWANDELING
SENIORENRAAD

Elke twee jaar reikt de cultuurraad in samenwerking met het gemeentebestuur
de cultuurprijs uit aan een vrijwilliger of
vereniging die een pluim verdient voor
zijn/haar inspanning op vlak van cultuur.
Dit jaar organiseren we omwille van corona geen klassieke huldiging, maar wel
een alternatieve ‘Cultuurprijs’.

Op donderdag 5 november smeren we
onze beentjes in en gaan we op wandel
met de seniorenraad. OKRA Vorst-Meerlaar leidt de wandeling in goede banen
en gidst jullie door Laakdal. We wandelen zo’n 7 km en voorzien onderweg een
drankje. De wandeling start om 13.30 u.
aan de kerk in Vorst-Meerlaar.
Tijdens de wandeling zelf houden we ons
ook aan de coronamaatregelen, neem dus
zeker je mondmasker mee.

Corona strooide het afgelopen halfjaar
heel wat roet in het culturele leven. Wil
jij iemand een pluim geven voor zijn/haar
culturele inspanningen of een vrijwilliger
in de bloemetjes zetten? Nomineer hem/
haar dan voor een cultureel bedankje! De
cultuurraad bezorgt de genomineerden in
de loop van december een verrassing. Zo
laten we zien dat onze (socio-)culturele
verenigingen en vrijwilligers onmisbaar
zijn in Laakdal!
Dien jouw nominatie voor 1 december
in via www.laakdal.be/cultuurprijs. ■

WINTERS WANDELEN
Vanaf 2 november neemt Stabbel je mee
op een herfstwandeling door de bossen. Je
kan jouw gratis stabbelbrochure afhalen
in het gemeentehuis of downloaden via
www.laakdal.be/stabbel. Je vindt hierin
12 wandelroutes in de deelnemende gemeenten. ■

Wanneer? Donderdag 5 november om
13.30 u.
Waar? Start aan de kerk van
Vorst-Meerlaar
Prijs? Gratis
Info en inschrijvingen? Om tegemoet
te komen aan de coronamaatregelen,
vragen we jullie om je in te schrijven via
de gemeentelijke seniorendienst, senioren@laakdal.be of 013 67 01 10. Graag
de naam en telefoonnummer doorgeven
van iedere wandelaar bij inschrijving. ■

DIGITAAL ZORGCAFÉ
Wil jij graag meer weten over dementie?
Wil jij weten welke kijk er bestaat op dementie? Of hoe onze samenleving dit ziet?
Wil je de uitdaging aangaan om eens verschillende hoeden op te zetten om naar
dementie te kijken: de hoed van de wetenschapper, de hoed die de mens achter
de diagnose blijft zien, de hoed die zorg
aanpast aan wat mensen met dementie
echt nodig hebben …?
Met deze voordracht ‘Met mij is niks mis’
willen we graag aan de hand van enkele
kleurrijke hoeden vanuit verschillende
dimensies, samen kijken hoe dementie
beleefd wordt. Alle vragen krijgen een
antwoord, maar het is mogelijk dat dit
antwoord op een later tijdstip komt.
Wanneer? Dinsdag 15 december 2020 van
19.00 u. – 20.30 u.
Waar? De lezing gaat online door
Prijs? Gratis
Inschrijven? Je schrijft in via het e-loket
op www.laakdal.be/dvg. Per e-mail ontvang je ongeveer een week voordien een
link naar de online voordracht. Deze link
klik je 5 min. voor de start van het zorgcafé aan. Geef gerust een seintje indien dit
nieuw voor je is en je hierover nog vragen
hebt. Wij helpen je graag verder!
Info? Dienst senioren, senioren@laakdal.
be, tel. 013 67 01 10.
Deze lezing vindt plaats in samenwerking met
Expertisecentrum Dementie Tandem in het
kader van dementievriendelijke gemeente. ■

Laakdal breekt uit
BINNENSPEELTUIN

FAIR ONTBIJT
Ons jaarlijks Fair Ontbijt gaat helaas niet
door. We hopen jullie uiteraard volgend
jaar opnieuw te verwelkomen! Ben je op
zoek naar een eerlijke snack of je Fairtrade
koffie is op? Spring gerust binnen in onze
wereldwinkel, open op woensdag- en zaterdagnamiddag. (Adres: Oude Geelsebaan 96, 2430 Laakdal).
Binnenkort kan je ons vinden in ’t Fortun in Groot-Vorst. Verdere communicatie
hieromtrent volgt! Houd zeker onze facebookpagina (Oxfam-Wereldwinkel-Laakdal) in de gaten.
Wil je zelf ook inzetten op duurzame consumptie? Ga dan mee op zoek naar een
duurzame match: een mix tussen lokaal,
bio en Fair trade. Denk maar aan bijvoorbeeld een lokale vlaai met fairtradesuiker,
chocomelk met fairtradecacao …

Dinsdag 29 december toveren we de gemeentelijke sporthal Kwade Plas om tot
een echt speelparadijs: grote wescoblokken, ballenbad, kleuterfietsjes, springkastelen, schuifaf, wipwap, pingpongtafels,
opblaasbare hindernissenbaan, sumovoetbal, benjibasket, klimtoren, grime …
De kinderen mogen in beide sporthallen
naar hartenlust spelen.
Praktisch: Voorzie propere sportschoenen
of turnpantoffels (geen hakken toegelaten
op de parketvloer). Ouders en/of grootouders kunnen meespelen of toekijken
vanuit de tribunes of cafetaria. Dit is
geen opvangmoment en toezicht is dus
verplicht.
We bieden pannenkoeken en hotdogs aan
en de winst hiervan gaat naar een goed doel.

De e-mailadressen jeugd@laakdal.be, toerisme@laakdal.be, cultuur@laakdal.be en
sport@laakdal.be zijn vervangen door het
algemene e-mailadres Vrije.tijd@laakdal.be.
Voor reservaties en algemene vragen over de
sporthal mail je naar sporthal@laakdal.be. ■

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven.
Tijdens de jaarlijkse voorleesweek zetten
we graag het belang én het plezier van
voorlezen in de kijker. Laakdalse auteur/
illustrator Rosemarie De Vos komt maar
wat graag voorlezen. Aansluitend maakt
zij samen met de deelnemertjes een groot
kunstwerk om het 40-jarig bestaan van
onze bibliotheek voor altijd vast te leggen.
Ben jij tussen 6 en 12 jaar en wil je er graag
bij zijn, schrijf je als de bliksem in!
De voorleesweek is georganiseerd door
de bibliotheek Laakdal in samenwerking
met het crea-atelier van de jeugddienst.

Wil je zelf graag de Laakdaller inspireren
met je duurzame match? Maak dan een
foto van je match en verstuur dit samen
met een overzichtje van je ingrediënten
naar ontwikkelingssamenwerking@
laakdal.be. Wie weet word jij wel het
gezicht van een volgende campagne! ■

WIJZIGING CONTACTGEGEVENS
VRIJE TIJD EN SPORTHAL

VOORLEESWEEK MET
ROSEMARIE DE VOS

Wanneer? Dinsdag 19 december 2020:
van 10.00 u.– 18.00 u.
Waar? Gemeentelijke sporthal Kwade
Plas – Kwade Plas 1 – 2430 Laakdal
Prijs? 2,00 euro per kind (dit is geen opvangmoment)
Info en inschrijvingen? www.laakdal.be
en https://sportkampenlaakdal.recreatex.be/Activities/Overview ■

Wanneer? Woe 25 november, 14.00 u. –
16.00 u.
Waar? Op de bovenverdieping van de
bibliotheek
Prijs? € 4
Info en inschrijvingen: Vooraf inschrijven is verplicht op 013 67 01 10 of
www.laakdal.be/voorleesweek. Let op,
max. 15 deelnemers tussen 6 en 12 jaar.

V.U.: Karine Moykens, Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin, Koning Albert II-laan 35 bus 30, 1030 Brussel
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Nieuwe projecten in Laakdal:
Polyvalent gebouw in Eindhout en
Capellebeemden in Vorst-Meerlaar

Een nieuwe turnzaal, buitenschoolse
kinderopvang en judozaal
In het voorjaar van 2021 begint naast de Gemeentelijke Basisschool in Eindhout
de bouw van een nieuw polyvalent gebouw met een turnzaal voor de school, een
vestiging van de buitenschoolse kinderopvang (BKO) ‘t Kakelnest en een judozaal. De start van de werken is voorzien in het voorjaar van 2021.
Mobiliteit
Er komt daarnaast een nieuwe parking en een Kiss&Ride-strook in de Schoolstraat
waar ouders hun kinderen snel en veilig kunnen afzetten en oppikken. Aan de zijgevel
wordt een fietstenstalling voorzien.
Ontwerp
Wie de bouwplannen bekijkt, merkt meteen het bijzondere ontwerp op: als het ware
zes huisjes met felle daken. Architectenbureau KARUUR koos bewust voor dit unieke
design: “We lieten ons inspireren door de omgeving: in Eindhout is het grote schoolgebouw een rustpunt in een bebouwing van kleine, losse huizen. We wilden de omvang
van dit schoolgebouw als het ware doortrekken: het polyvalent gebouw krijgt namelijk
een even grote voorgevel. Hierbij is niet elke ruimte even groot: de turnzaal krijgt een
hoger dak om meer sporten mogelijk te maken, de BKO is iets langwerpiger zodat er
voldoende plaats voor de kinderen is. De opvallende, kopergroene daken ogen fris
en levendig.”
We vroegen ook enkele betrokkenen wat dit voor hen betekent.
Duurzaam
Het gebouw zal bijna-energieneutraal zijn
(BEN-norm). Dat wil zeggen dat het weinig
energie nodig heeft voor o.a. verwarming
en warm water. De nodige energie wordt
bovendien grotendeels uit groene energiebronnen gehaald.
Er komt een warmtepomp met BEO-veld
dat de bodemwarmte in de winter gebruikt
om het gebouw te verwarmen. In de zomer
wordt de afgekoelde bodem gebruikt om te
koelen. Op het dak komen er 68 zonnepanelen die samen jaarlijks 18.000 kWh groene
elektriciteit opwekken. Er wordt energiezuinige ventilatie voorzien en het regenwater wordt maximaal opgevangen. ■

Plannen voor een
nieuwe turnzaal
De turnzaal van GBS Eindhout was aan
vervanging toe en het hele project ontsproot uit deze vraag. Directeur Peter
Terweduwe is blij dat zijn leerlingen
binnenkort comfortabel kunnen sporten in een gloednieuwe moderne zaal.
Wat heeft de nieuwe turnzaal te
bieden?
Peter: “De huidige dateert van de jaren
‘70 en is verouderd. Het is er niet fijn
sporten. De nieuwe zaal wordt hoger
en ruimer en de nieuwe vloer maakt
veilig sporten mogelijk. Er komen nieuwe turntoestellen zodat het hele plaatje
klopt. Niet alleen onze leerlingen hebben
er baat bij, ook andere verenigingen kunnen ervan genieten na de schooluren.”
Wat gaat er gebeuren met de huidige
turnzaal?
“We moeten nog beslissen of we de zaal
ombouwen tot twee klaslokalen of er de
aanliggende refter mee verruimen. Het
staat al wel vast dat de oude berging
van de turnzaal plaats maakt voor extra
toiletten.” ■
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Buitenschoolse
kinderopvang
(BKO) ‘t Kakelnest
De BKO bevindt zich nu nog in Eindhoutdorp,
maar verhuist ook mee. Katleen Vanderstraeten,
en Karine Den Hond, BKO-coördinatoren, zijn heel
enthousiast over de nieuwe opvang.

Ippon* voor de
nieuwe judozaal
Judoclub Samurai uit Eindhout draait al
decennia mee op nationaal niveau en is
een begrip in de Belgische judowereld.
We vroegen hoofdtrainer Rony Pauwels
naar een woordje uitleg over de nieuwe
judozaal.
Rony: “Onze huidige dojo (Japans voor
judozaal) van 170m² is verouderd en
stilaan te klein voor onze club. Met 180
leden staan we vaak met te veel judoka’s op de tatami (matten) te trainen.
De nieuwe zaal van 240m² wordt aangevuld met een cafetaria en een extra
ruimte voor specifieke trainingsoefeningen. We kijken uit naar de topsporttrainingen van Judo Vlaanderen en volwaardige toernooien die we vaker gaan
kunnen organiseren. Er zijn niet veel
Belgische clubs die met zo’n zaal kunnen uitpakken. De nieuwe dojo zal echt
een frisse wind door onze club doen
waaien. Toch zal iedereen van Judoclub
Samurai de huidige zaal missen. Hier
zijn decennialang letterlijk bloed, zweet
en tranen gevloeid.” ■

Wat verandert er?
Katleen: “De huidige vestiging in Eindhout wordt
stilaan te klein, zeker de buitenruimte, die trouwens niet zo avontuurlijk ingericht is. Ons nieuwe gebouw zal plaats bieden voor 125 kinderen.
Het is handig dat de opvang aan de school zelf
grenst. De kinderen hebben zo trouwens nog
meer plaats om zich uit te leven want ze kunnen
ook gebruik maken van de speelplaats, die nog
niet zo lang vernieuwd werd, en van de nieuwe
turnzaal.”
Hoe wordt de BKO ingericht?
Karine: “De lokalen van de BKO zullen ruimer zijn
met meer natuurlijke lichtinval. Er is ook gedacht
aan voldoende geluidswerende isolatie. Verder
gaan we werken met neutrale zachte kleuren zodat
de knutselwerkjes de blikvangers worden. En we
zullen ook voldoende ‘stille’ ruimte voorzien voor
kinderen die het na school wat rustiger aan willen
doen. Zo hopen we dat elk kind zijn plekje vindt
in het ruime aanbod van onze activiteiten dat we
hier met ’t Kakelnest bieden.” ■

*Ippon is in judo een heel wedstrijdpunt, de directe winst voor de judoka.
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Project Capellebeemden

Dorp in een dorp in Vorst-Meerlaar
In Vorst-Meerlaar, ter hoogte van de
vroegere site van de Witte School
naast de kerk, is een project opgestart met 51 woningen/appartementen, een ontmoetingscentrum,
handelsruimte en ondergrondse
parking. De werken begonnen in
augustus, op 24 september werd
de eerste steen officieel gelegd. De
oplevering van het project Capellebeemden is voorzien voor het najaar
2022.

Onder de kerktoren
De werken voor de realisatie van
het project Capellebeemden zijn van
start gegaan. Kleine Landeigendom
Zuiderkempen (KLZ) bouwt, in samenwerking met onze gemeente, een
multifunctioneel complex. Het project
Capellebeemden, op de site naast de
kerk van Vorst-Meerlaar, omvat onder
andere de bouw van 51 duplexwoningen en appartementen, die KLZ op
koopbasis zal aanbieden. Niet iedereen kan de woningen kopen. Kom jij in
aanmerking? Neem een kijkje op www.
klz.be/Ik-wil-kopen.
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Een plaats waar
iedereen kan
samenkomen
Er komt ook een ontmoetingscentrum, dat een
grote zaal van 350 m² bevat die openstaat voor
heel wat doeleinden: ze kan gebruikt worden
voor evenementen van Laakdalse verenigingen, privéfeesten, optredens of presentaties.
In de kelder bevindt zich een kleinere zaal
met een capaciteit van honderd personen. Het
complex beschikt ook over een professionele
keuken, foyer en toog. Het gemeentebestuur
van Laakdal zal de aanwezige zalen en het
café overkopen en het beheer ervan overlaten
aan een concessiehouder. Het café is overigens
voorzien van een buitenterras. Naast een ontmoetingscentrum bevinden er zich ook een
handelsruimte in het complex, opsplitsbaar in
twee kleinere ruimtes. KLZ zal deze verkopen.

20

Laakdal leeft - november 2020

Vorst-Meerlaar krijgt een
nieuw dorpsplein
Voor de bewoners zijn er 102 private parkeerplaatsen, waarvan tachtig in
de ondergrondse parking. Er komen 43 parkeerplaatsen voor bezoekers,
waarvan zestien op privaat domein. Deze zestien plaatsen krijgen namelijk
een semipubliek karakter en worden dus toegankelijk voor iedereen. De overige 27 plaatsen bevinden zich op een openbare parking, waarvan het deel
voor het buitenterras kan omgevormd worden tot een ontmoetingsplein (zie
afbeelding). Aansluitend met de om te vormen parking bestaat het plein uit
een groene ontmoetingszone. Zo zal na Vorst-Centrum ook Vorst-Meerlaar
opnieuw een aangenaam dorpsplein hebben. ■

De plannen voor het project Capellebeemden zijn tot stand gekomen in
samenspraak met verenigingen uit
Vorst-Meerlaar. Het gemeentebestuur,
het architectenbureau en KLZ zaten
met de verenigingen rond de tafel om
hun behoeftes in kaart te brengen en
mee te nemen in het ontwerp van het
complex. Architect van dit project is
ARTUUR architectuur en ruimtelijke
planning cvba, aannemer Cordeel
Group NV staat in voor de bouw.
Planning (onder voorbehoud)
• September 2020:
start grondwerken
• Oktober 2020:
start ruwbouw
• Eind 2021:
ruwbouw wind- en waterdicht
& start afwerking
• Najaar 2022: oplevering
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De jaarrekening 2019 van de
gemeente Laakdal in een notendop.
Op 22 september 2020 stelde de
gemeenteraad de jaarrekening 2019 vast.
GEWONE WERKING
De uitgaven voor de gewone werking in 2019 bedragen
16.441.009 euro. Anderzijds werden 20.232.840 euro aan ontvangsten genoteerd.

Per inwoner realiseerde de gemeente Laakdal een fiscale ontvangst van 711 euro.
45% van de belastingontvangsten komt uit de aanvullende
personenbelasting, 37% uit de opcentiemen onroerende voorheffing en 16% uit eigen gemeentebelastingen.

uitgaven werking 2019

ontvangsten werking 2019

Bezoldigingen, sociale
lasten en pensioenen

Goederen en
diensten

Werkingssubsidies

Andere operationele
ontvangsten

Financiële
ontvangsten

51%

26%

36%

1%

3%

Toegestane
werkingssubsidies

Financiële
uitgaven

21%

2%
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Fiscale
ontvangsten

Ontvangsten uit
de werking

57%

3%

Terugblik

Het betreft onder andere :
• Restauratie en herbestemming van de
Stoomzagerij Vorst-Meerlaar
• Herinrichting begraafplaats Veerle
• Aanleg speelplaats gemeenteschool Eindhout
• Renovatie van het oud-gemeentehuis VorstCentrum
• Onderhoud van gemeentewegen
(Norbertijnenstraat, Rode Laakstraat,
Paardsbossen, Rauwstraat)
• Sanering carpoolparking

SCHOLENCROSS 2020

BEDRAGEN
PER INWONER
IN EURO

2014

2015

2016

2017

2018

2019

SCHULDENLAST
In 2019 werd geen nieuwe lening aangegaan. De leninglast in Laakdal evolueerde sinds 2014 als volgt :

Jaarlijkse
leninglast
(kapitaalsaflossing + %)

97

80

74

69

87

90

Financiële
schuld (nog
te betalen
kapitaalsaflossingen
komende jaren)

589 522 462 948 870 792

Ter vergelijking: in Vlaanderen evolueerde de jaarlijkse leninglast de afgelopen jaren van 141 naar 120
euro per inwoner, en de financiële schuld van 1.227
naar 1.010 euro per inwoner.
MEER WETEN?
Voor meer info kan je de jaarrekening raadplegen op
www.laakdal.be/politiek-gemeente. ■

Corona heeft roet in het eten gegooid van onze traditionele scholencross. Als sportteam stonden we voor een uitdaging om de 6
Laakdalse scholen per bubbel een leuk alternatief aan te bieden.
Tijdens 6 verschillende dagen kwamen de schoolbubbels naar
de sporthal en deden zij mee aan de eerste trail/obstakel run.
Lopen door de sportgebouwen, over en onder hindernissen kruipen, verkleed en in teamverband. Het was een keer wat anders maar zeer leuk!
Helaas was deze editie zonder toeschouwers. We hopen volgend jaar
dit nog eens te organiseren en hopelijk kunnen jullie de kinderen dan
wel komen aanmoedigen.
Nieuwsgierig naar de beelden? Surf naar onze facebookpagina
‘Sportdienst Laakdal’.

WEEK VAN DE FAIR TRADE
De vrijwilligers van de wereldwinkel bezorgden de leerlingen van het
6de leerjaar van de GBS Eindhout een (h)eerlijke namiddag door ze te
laten kennis maken met Oxfam en eerlijke handel. Enkele leerkrachten zetten zich een ganse week in om het thema onder de aandacht te
brengen! #Bite to fight #Week van de Fair Trade

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Dit jaar misten we jammer genoeg het heerlijke ontbijt in de voortuin
van het gemeentehuis in Westerlo en het plezier tijdens de Nacht van
de Jeugdbeweging. Onze jeugdbewegingen verdienen echter een pluim
voor al de extra inspanningen die ze de afgelopen maanden deden om
alles coronaproof te organiseren. Daarom brachten we hen een bezoek
(met mondmasker en 1,5 meter afstand) en verrasten we zowel de
leden als de leiding met snoep en een
welverdiende merci. Het is een bijzonder
jeugdwerkjaar geweest. Elke jeugdbeweging heeft alles gegeven om kinderen en
jongeren de tijd van hun leven te geven
ondanks corona. #Trotsopjullie
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INVESTERINGEN
Er werden in 2019 investeringsuitgaven gedaan voor
een bedrag van 3.899.226 euro. De gemeente kreeg
649.210 euro aan investeringssubsidies.

13/07/2020 (Vorst-Centrum)
Georgina Orellana Molina
Denis Orellana Calderon & Marisol
Molina Benitez
WELKOM IN LAAKDAL

27/08/2020 (Eindhout)
Lyano Hannesse
Miguel Hannesse &
Messalina Lintermans
25/08/2020 (Vorst-Meerlaar)
Sien Daems
Sevrien Daems & Daisy Driesen
25/08/2020 (Vorst-Meerlaar)
Lyanah Verschuren
Johan Verschuren & Caroline Dechamps
19/08/2020 (Vorst-Centrum)
Mona Mayor Y Nieto
Erton Mayor Y Nieto & Elien Helsen
18/08/2020 (Vorst-Meerlaar)
Tijn Jaeken
Tom Jaeken & Iris Daems
17/08/2020 (Veerle)
Freya Van Geel
Glenn Van Geel & Dagmar Eyckmans
14/08/2020 (Eindhout)
Lucy Gilis
Nick Gillis & Hanne Cools

09/07/2020 (Vorst-Meerlaar)
Hannes Geyskens
Kevin Geyskens & Evelien Verdonck

08 augustus 2020 (Veerle)
Smets Jhordy & Dierckx Melissa
08 augustus 2020 (Veerle)
Wollants Kenny &
Mellebeeckx Gitte

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

26/06/2020 (Eindhout)
Amelie Beckers
Bart Beckers & Stefanie Cools
24/06/2020 (Veerle)
Ferre Janssens
Vincent Janssens & Melissa Meeus
18/06/2020 (Vorst-Centrum)
Tyme Van Eynde
Steven Van Eynde & Evelien Melis
17/06/2020 (Vorst-Centrum)
Leon Weyens
Tommy Weyens & Evelien Van de Weyer

05/09/1970 (Eindhout)
Richard De Wit & Gilberte Leysen

06/08/1970 (Vorst-Meerlaar)
Jozef ‘Jos Thys &
Joanna ‘Jeanne’ Deprez
07/08/1970 (Vorst-Centrum)
Robert Christiaens & Liliane
Mondelaers

19/09/1970 (Eindhout)
Ferdinando ‘Freddy’ Braccio &
Louisa ‘Wiske’Cools

13/08/2020 (Vorst-Centrum)
Elisabeth Kiflom Bereketab
Bereketab Gebridingil Kiflom & Tsegay
Asefaw Tsige
07/08/2020 (Eindhout)
Jaak Slegers
Jef Slegers & Annelies Liekens
07/08/2020 (Veerle)
Elliz Van Genechten
Bart Van Genechten &
Brenda Van de Ven
04/08/2020 (Eindhout)
Viktor Catry
Sam Catry & Lotte Van Looy
22/07/2020 (Vorst-Centrum)
Ferre Verwilt
Bart Verwilt & Dorien Engelen
16/07/2020 (Veerle)
Billie Goor
Niels Goor & Lien Berghmans
14/07/2020 (Vorst-Meerlaar)
Féline Kerkhofs
Wim Kerkhofs & Jessika Beunckens
14/07/2020 (Vorst-Centrum)
Anna Bries
Wesley Bries & Steffi Van Genechten
13/07/2020 (Vorst-Meerlaar)
Odette Verbist
Narcisse Verbist & Sofie Hermans
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28/08/1970 (Veerle)
Cornelis ‘Cok’ van Poppel &
Petronella ‘Nel’ van den Akker
28/08/1970 (Vorst-Meerlaar)
Martinus ‘Martin’ Dierckx &
Christiana ‘Chris’ Neujens

07/07/2020 (Eindhout)
Alesia Peffer
Enzo Peffer & Sarah Naert
30/06/2020 (Vorst-Meerlaar)
Renske Berghs
Björn Berghs & Heidi Kastelijn

28/08/1970 (Vorst-Meerlaar)
Martin Beyens &
Lucienne Vannoppen

DIAMANTEN JUBILEUM

HUWELIJKEN

06/08/1960 (Vorst-Meerlaar)
Frans Ghoos &
Godeliva ‘Lieva’ Beyens

26 september 2020 (Veerle)
Van Doninck Dries &
Vanden Eycken Caroline
25 september 2020 (Vorst-Centrum)
Kerkhofs Jean Pierre &
Engelen Rita
18 september 2020 (Vorst-Meerlaar)
Jans Simon & Schepers Sofie
16 september 2020 (Vorst-Centrum)
Mink Jeroen & Doumen Laura
05 september 2020 (Vorst-Meerlaar)
Latinne Reynaldo &
Delecluse Ellen
27 augustus 2020 (Vorst-Centrum)
Vuylsteke Steven &
Van den Schilden Kiara
25 augustus 2020 (Vorst-Meerlaar)
Bergs Dirk & Bertels Natalie
22 augustus 2020 (Vorst-Centrum)
Wuyts Glenn &
Thoeng Laura-Lynn
22 augustus 2020 (Eindhout)
Cuypers Koen & Theys Kaja

12/08/1970 (Vorst-Centrum)
Wilfried Schillebeeckx & Maria
‘Mia’ Maes
14/08/1970 (Veerle)
Guido Vander Elst & Maria ‘Mia’
Van der Borght
14/08/1970 (Vorst-Centrum)
François ‘Swa’ Eyckmans &
Odette Steemans
14/08/1970 (Vorst-Meerlaar)
Camiel ‘Edgard’ Mondelaers &
Maria ‘Mia’ Cuyvers
14/08/1970 (Vorst-Meerlaar)
Franciscus ‘Frans’ Luyten &
Zoé Thys
14/08/1970 (Vorst-Centrum)
Leopold ‘Pol’ Peeters & Maria
Vanbel
14/08/1970 (Eindhout)
Jos Vermeulen & Maria ‘Mit’ Plu

08/08/1960 (Vorst-Meerlaar)
Benedikt ‘Benoit’ Eijckmans &
Maria ‘Mia’ Vreys
20/08/1960 (Vorst-Meerlaar)
Alfons ‘Fons’ Beyens &
Magda Heselmans
23/08/1960 (Veerle)
Eugenius ‘Eugène’ Plu & Simonne
Luyten
03/09/1960 (Veerle)
Franciscus ‘Frans’ Pauwels &
Maria ‘José’ Verboven
10/09/1960 (Veerle)
August ‘Gust’ Van Oosterwyck &
Virgenia ‘Nie’ Gybels
21/09/1960 (Vorst-Centrum)
François Dierckxsens &
Louisa ‘Wieza’ Huygens
BRILJANTEN JUBILEUM

13/08/1955 (Veerle)
Lodewijk ‘Louis’ Heylen & José
Saenen

OVERLIJDENS

°23/10/1936 †19/09/2020 (Veerle)
Euphrasia ‘Euphrasie’ Bellis
°26/05/1937 †08/09/2020
(Vorst-Meerlaar)
Maria Ven
°23/05/1947 †30/03/2020
(Oostende)
Louis ‘Maurits’ Sels
°29/08/1931 †03/09/2020
(Herselt)
Irma Spaepen
°14/11/1943 †24/08/2020
(Vorst-Centrum)
Julia ‘Angèle’ Vermeulen
°19/07/1946 †18/08/2020
(Eindhout)
Karel ‘Tony’ Mangelschots
°04/06/1941 †17/08/2020
(Vorst-Centrum)
Maria ‘Bertha’ Crispeyn
°29/01/1922 †14/08/2020 (Veerle)
Maria ‘Mitje’ Wollants
°16/04/1924 †10/08/2020
(Vorst-Centrum)
Maria ‘Liesje’ Hannes
°23/11/1965 †09/08/2020
(Vorst-Meerlaar)
Conny Belmans
°10/10/1944 †08/08/2020
(Vorst-Centrum)
Henri ‘Fons’ Mondelaers
°28/02/1933 †08/08/2020
(Vorst-Centrum)
Jeanne Schuer
°28/05/1931 †07/08/2020
(Vorst-Meerlaar)
Anny Mondelaers
°27/02/1932 †05/08/2020 (Veerle)
Maria ‘Marie’ Ceustermans
°29/09/1940 †31/07/2020 (Veerle)
Lena Dierckx

Stanske vierde haar
104de verjaardag
Op 3 september vierde Maria Schoors, oftewel Stanske zoals iedereen haar aanspreekt, uit Eindhout een bijzondere mijlpaal. Zij mocht die dag namelijk 104 kaarsjes op haar verjaardagstaart uitblazen en daarmee is zij ook de oudste inwoner van
Laakdal. Wij gingen even langs bij deze kranige dame.
Waar is het allemaal
begonnen?
“Ik ben in 1916 als 3de kind in
een gezin met 7 kinderen geboren in Winkelomheide. Toen
ik ongeveer 3 jaar oud was, zijn
wij verhuisd naar Eindhout.
Direct na de oorlog, op 2 juni
1945, trouwde ik met Lodewijk,
Louiske zoals iedereen hem
noemde, Sels. Hij stierf begin
1987. Maar ik heb een mooi leven met hem gehad. We kregen
samen 2 dochters en een zoon.
Ondertussen heb ik ook 6 kleinkinderen en 6 achterkleinkinderen.”
Wat is je geheim om oud te
worden?
“Ik heb altijd hard gewerkt.
Toen ik nog heel jong was,
ging ik al bij de mensen helpen in het huishouden en op
de kinderen passen. Nadat ik
getrouwd was, opende ik een
café waar heel wat verenigingen, zoals de Duivenbond, hun
thuis vonden.”
Ben je de enige in je familie die zo oud is geworden?
“Eigenlijk niet. Mijn vader werd 90 jaar oud, wat voor die tijd toch al wel heel oud was. Het
zit dus misschien wel in de genen (lacht).”
Wat zijn jouw mooiste herinneringen uit al die jaren?
“Naast natuurlijk mijn trouwdag en de geboorte van mijn kinderen, koester ik ook de
herinneringen aan het gouden jubileum van mijn ouders. En natuurlijk ook de viering van
mijn 100ste verjaardag. Het was zo plezant om heel de familie, buurt, vrienden, enz. nog eens
terug te zien. Verder hadden mijn buren ook nog voor een kleine stoet en een tochtje met
paard en koets gezorgd. Ook de kleinkinderen hadden leuke toneelstukjes over mijn leven
in het café gebracht. Het was echt een bijzondere maar vooral leuke dag!”

°08/02/1962 †30/07/2020
(Eindhout)
Dirk Van der Borgt
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03/09/1955 (Vorst-Centrum)
August ‘Gust’ Engelen & Maria
‘Mia’ Plu

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
09.00-12.00 u. en 14.00-20.00 u.
donderdag
09 u.-12 u.
vrijdag
09.00-12.00 u. en 18.00-20.00 u.
zaterdag
10 u.-12 u.

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

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

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

Sluitingsdagen gemeente,
sporthal en bibliotheek

Schepen Gerda Broeckx

Zondag
Maandag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Donderdag

01/11/2020
02/11/2020		
11/11/2020
24/12/2020 namiddag
25/12/2020		
26/12/2020		
31/12/2020 namiddag

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

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

Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart)-tel. 014 86 73 59
Woensdag
11/11/2020
Donderdag
24/12/2020 namiddag
Vrijdag
25/12/2020
Donderdag
31/12/2020 namiddag

Zitdag: na telefonische afspraak.
Bevoegd voor: Ondernemen, Communicatie, ICT,
Financiën, Gezondheid

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2020:

Schepen Raf Moons

Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20.00 u.
27 oktober, 24 november, 15 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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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 inwoners,

Beste inwoners,

Het gemeentebestuur bouwt verder aan het Laakdal van morgen:
een levendige gemeente waar natuur, mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan. Terwijl we achter de schermen de
laatste hand leggen aan de plannen van o.a. het polyvalent gebouw
in Eindhout, het participatietraject Veerle-Heide en AFairlocal in
’t Fortun; zie je volgende investeringen nu volop in ons straatbeeld:

Een gastvrije gemeente als Laakdal hecht veel belang aan
solidariteit en menselijke warmte. Zeker in deze bizarre
tijd is dit van belang. Ieder van ons kan daar aan bijdragen.
Graag wil ik hier enkele acties toelichten die we de afgelopen
weken en maanden hebben gedaan.

Sterke dorpskernen
De werken voor de realisatie van het project Capellebeemden zijn van start gegaan. Kleine Landeigendom Zuiderkempen (KLZ) bouwt in samenwerking met het gemeentebestuur van Laakdal een multifunctioneel complex met 51
duplexwoningen en appartementen, een ontmoetingscentrum, een handelsruimte en een ondergrondse parking. De
oplevering van het project is voorzien voor het najaar 2022.
Duurzame mobiliteit
De werkzaamheden aan het dubbelrichtingsfietspad aan de
Averboodse Baan (N165) zijn in september gestart. Tijdens
dit project zal men een dubbelrichtingsfietspad langs één zijde van de rijbaan, wat zorgt voor een veilige fietsbeleving
doorheen de bosrand in onze groene gemeente en de Merode. Tegelijkertijd wordt het kruispunt Averboodsebaan/
Lakstraat ook verkeersveiliger gemaakt met een asverlegging
en een middengeleider met een oversteekplaats voor fietsers.
Economische ontwikkeling
De brug over het Albertkanaal aan Genelaar (Meerhout) en Langvoort (Laakdal) wordt verhoogd. Tot eind november ‘20, komt er
een proefopstelling waarbij de brug enkel toegankelijk is voor fietsers en voetgangers. Door het verhogen van de bruggen vergroot
de capaciteit van het Albertkanaal; een grote troef voor de werkgelegenheid en verdere economische ontwikkeling in onze regio.
Een gemeente waar het goed wonen is? Als gemeentebestuur staan
we hierin niet alleen: terwijl wij investeren in de infrastructuur,
zorgen onze inwoners, ondernemers en socio-culturele organisaties voor een positieve dynamiek.
Tine Gielis
Je burgemeester

Start voedselhulp
In de strijd tegen armoede is Laakdal gestart met een geïntegreerd project voedselhulp waarbij we mensen in nood
aanvullend ondersteunen met het leveren van voedselpakketten. De pakketten bestaan uit gezonde en verse voeding
die vooral vanuit voedseloverschotten en overproductie
komt. Daarnaast koppelt men deze hulp aan enkele extra
activiteiten zoals kooklessen en vormingen over gezonde voeding. Een (nieuwe) aanvraag om voedselhulp zal
steeds onderworpen worden aan een sociaal onderzoek.
Een steuntje voor elke inwoner
De coronacrisis treft ons allemaal. Als extra ruggensteuntje schenken we later dit jaar iedere Laakdalse
inwoner een cadeaubon van 10 euro die je kan inruilen bij een Laakdalse handelaar. We bieden inwoners
ook de kans om hun ontvangen cadeaubon te schenken aan het OCMW dat ervoor zorgt dat deze terechtkomt bij de meest kwetsbare gezinnen. Meer info volgt!
Belactie 80+’ers
Doorheen de coronacrisis blijken 80-plussers de meest kwetsbare groep. Ze lopen niet alleen extra gevaar bij besmetting,
de maatregelen van de overheid zorgen er ook voor dat zij
in isolement of eenzaamheid terecht komen. Het gemeentebestuur geeft steeds extra aandacht aan hun bezorgdheden
en hulpvragen. Rechtstreeks sociaal contact zit er nu niet
altijd in, daarom namen we de afgelopen maanden telefonisch contact op met alle Laakdalse 80+’ers. Tijdens deze
telefoontjes gingen we steeds na of men hulp kon gebruiken
en staken we iedereen een hart onder de riem.
Raf Moons
Schepen van Welzijn, Gezin, Personeel & kwaliteitsbeleid,
Sociale tewerkstelling
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