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Werkten mee aan dit nummer: medewerkers van de
gemeente, het OCMW, de redactieraad (Evy Bakelants, Evelyn Celis,
Stephanie Verluyten, Kim Reynders, Sara Op De Beeck,
Ilse Vandeperre, Mieke Verrecht, Walter Baeke).

Druk, vormgeving: artoosgroup.eu
Fotografie: Jana Turtelboom, Danny Louwet,
Ilse Vandeperre, Evy Bakelants, Geert Claas,
Barbara Vanhulle & VVSG.
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BEZOEK SCHAPENHOUDERIJ
VERRECHT TIJDENS DE DAG
VAN DE LANDBOUW

Meer info: https://amwd.geel.be/

INFOAVOND SAMENAANKOOP
DAKISOLATIE EN GROENDAKEN
Op 17 september worden de resultaten
van de samenaankoop dakisolatie en
groendaken toegelicht.
Je krijgt er ook de nodige technische
info. Inschrijven voor de infoavond kan
op www.iok.be/dakisolatie.
17 september om 19.30 u.,
bibliotheek Laakdal, Markt 19.
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© Boerenbond

De buurtbewoners van de Heistraat in
Vorst-Meerlaar hebben het ongetwijfeld
al gemerkt, de voorbije jaren werd er
een splinternieuwe stal gebouwd in hun
straat. Als kroon op het harde werk van
de afgelopen jaren stellen eigenaars Jan
Verrecht en Lutgart Mellebeek met gepaste trots de moderne schapenstal open
voor het grote publiek tijdens de Dag van
de Landbouw op zondag 15 september.
Wij namen alvast een kijkje achter de staldeuren in de Heistraat en vroegen aan
Jan wat de bezoekers mogen verwachten.
Dag Jan, jij bent sinds een aantal
jaren professioneel schapenhouder?
Jan: “Dat klopt. Als kind zorgde ik al
graag voor dieren. In mijn jonge jaren
had ik een aantal geiten en maakte ik
zelf geitenkaas van de melk. Veertig jaar
geleden ben ik gestart met het houden
van schapen. Dat was in het begin nog
heel eenvoudig, met een kleine kudde

Heb je nog toekomstplannen met de
schapenhouderij?
Jan: “Binnenkort wil ik starten met de
verkoop van het lamsvlees via de korte
keten, rechtstreeks aan particulieren.”
Wat mogen de bezoekers verwachten
op 15 september?
Jan: “De bezoekers krijgen een rondleiding en kunnen een initiatie schapendrijven volgen. Daarnaast zijn er standen
van de imkerbond, de compostmeesters, de Landelijke Gilde en de lokale
streekbieren, worden er verschillende
landbouwvoertuigen tentoongesteld
en zorgen Jos Mellebeek en Blaaskapel
’t Kwadraat voor een muzikale noot.
Ook voor de kinderen hebben we een
heleboel leuke activiteiten bedacht. Zij
kunnen zich uitleven op een stroberg
en op een tractorparcours, schilderen,
we hebben een kinderquiz gemaakt en
er is een gekkeharenstand. En uiteraard
kan iedereen proeven van het lamsvlees
uit eigen huis!”

ACADEMIE MUZIEK,
WOORD & DANS
Zin om te zingen of een instrument te
leren bespelen? Musiceer je graag in
groep? Leer je favoriete instrument te
spelen of zelf muziek te schrijven, word
een kei in jazz, pop, rock of verdiep je
in audio engineering.
Niet zo muzikaal maar wel dol op
taal? Kies dan voor de lessen woordkunst-drama.
Danskriebels? Schrijf je dan in voor de
lessen klassieke of hedendaagse dans.
De Academie voor Muziek, Woord
& Dans richt zich zowel op kinderen
vanaf 6 jaar, jongeren als volwassenen.
Ook leerlingen die extra zorg nodig hebben, zijn welkom in de “Academie op
maat” voor muziek en woord. De lessen
vinden plaats in Geel, Westerlo, Laakdal
en Meerhout.

worden de lammetjes geboren. De lammeren verkopen we als vleeslam als ze
tussen de zes en tien maanden oud zijn.”

schapen. Maar wat ooit begon als een
hobby, is geleidelijk aan gegroeid en ondertussen mijn beroep geworden. De
omschakeling van hobbyboer naar professionele landbouwer kwam er in 2017
toen we de nieuwe schapenstal hebben
gebouwd. Wist je dat de schapenhouderij bij ons een echt familiegebeuren is?
Mijn oudste zoon heeft de plannen voor
de schapenstal getekend, mijn jongste
zoon heeft de stal gebouwd en ingericht en mijn broer komt mij regelmatig
helpen in het bedrijf. En voor de opendeurdag helpen mijn dochter en mijn
vrouw, samen met een heel team van
vrijwilligers, met de voorbereidingen.”
Hoeveel schapen heb je ondertussen?
Jan: “In de stal is er plaats voor 150 ooien en 250 lammeren. De drukste, maar
voor mij persoonlijk ook de leukste periode loopt van eind maart tot half mei.
Dan is het alle hens aan dek, want dan

Schapenhouderij Verrecht is op
15 september te bezoeken van
10 u. – 18 u. in de Heistraat 57 in
Vorst-Laakdal.
Wij zijn alvast van de partij!
Heb je nog energie over na je bezoek
aan schapenhouderij Verrecht of ben je
op zoek naar een leuke fietstocht? Het
LaLaLapad (LAakdalse LAndbouwers
LAchen je toe) is een uitgestippelde fietstocht die je over het mooie Laakdalse
platteland langsheen verschillende landen tuinbouwbedrijven voert. De route is
niet bewegwijzerd, maar kan je downloaden op een smartphone of tablet via
www.laakdal.be/lalalapad. Je kan hier
ook heel wat informatie en leuke weetjes
vinden over de landbouwbedrijven die je
tijdens je fietstocht passeert (de bedrijven zijn omwille van de bedrijfsactiviteiten niet publiek toegankelijk).

HERINRICHTING
BEGRAAFPLAATS
VEERLE BIJNA VOLTOOID
De voorbije maanden werd de begraafplaats van Veerle omgevormd tot een
duurzame en rustgevende herdenkings
omgeving met meer banken, toegankelijke strooiweides, onderhoudsvriendelijke
paadjes en een overdekte afscheidsruimte.
Ook de begraafplaats voor kinderen werd
heraangelegd. De groendienst is nu bezig
met de verdere groenaanleg die, afhankelijk van de weersomstandigheden, nog
enkele weken kan duren. Op 1 november
bij valavond organiseren we een reveil,
een ingetogen samenzijn, in het vernieuwde gedenkpark. Aan de hand van
lokale levensverhalen, poëzie en muziek
eren we onze overleden dorpsgenoten.

Ook dit najaar loopt in onze gemeente de actie ‘Behaag onze Kempen!’ die
intussen aan haar 25e editie toe is. Organisatoren zijn IOK, Natuurpunt, Velt,
JNM en 26 Kempense gemeentebesturen. De organisatoren willen inheemse
en streekeigen soorten promoten. Je kan
in de periode september-oktober plantgoed aankopen via de actie: haagplantsoen, (hoogstam)fruitbomen, kleinfruit,
vruchtbomen, enkele klimplanten, enkele heesters, steunpalen voor fruitbomen en compost.
Zoek je soorten die geschikt zijn voor
jouw tuin? Je vindt heel wat nuttige info
op de website of maak kennis met het
aanbod tijdens de inspiratiewandeling
met Joeri Cortens in het Begijnhof van
Herentals op 19 oktober om 14.00 u. (afspraak aan de Wereldwinkel, Begijnhof
29, Herentals).
Meer info en bestellen? www.iok.be/
bok, behaag.onze.kempen@iok.be.
Bestellen kan tot en met 20 oktober.

Wil jij een warme herinnering over
jouw geliefden delen? Neem contact
op met onze dienst Burgerzaken via:
burgerzaken@laakdal.be of
013 67 01 10.

UITSTAP FORT EBEN-EMAEL
Naar jaarlijkse traditie gaan we met onze
11 novemberwerking op uitstap. Dit jaar
bezoeken we op zaterdag 28 september
het voormalig Belgisch militair verdedigingsfort Eben-Emael en omgeving.
We vertrekken om 9.15 uur aan het gemeentehuis, Markt 19 in Vorst-Centrum.
Rond de middag wordt er een lunch
voorzien. In de namiddag staat er een
bezoek aan kasteel Genoels–Elderen met
gids en wijnproeverij op het programma.
De prijs van deze dagreis bedraagt ongeveer 45 euro. Er wordt gevraagd om
zeker wandelschoenen aan te doen! We
zijn omstreeks 19 uur terug.
Inschrijven t.e.m. 17 september bij
het onthaal: tel. 013 67 01 10 of
info@laakdal.be.

GEZOCHT: VRIJWILLIGER EN
HELD VAN JONGE LEZERTJES
Elke maand komen alle Laakdalse
scholen apart ’n keertje in de bibliotheek langs om boeken te kiezen. Dat
is telkens ‘n feest, maar ook best een
druk moment waarbij we een extra paar
handen goed kunnen gebruiken:
boeken terugzetten, boeken helpen
inscannen … Je helpt waar je kan/
wil. Voorkennis is niet nodig. Heb je
een hart voor kids & boeken en kan je
je vrijmaken in de voormiddag, neem
contact op met de bib via 013 67 01 20
of bibliotheek@laakdal.be. Wij – en de
Laakdalse schoolkinderen - kijken al
dankbaar naar je uit!
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BEHAAG ONZE KEMPEN

Dag van de Landbouw

De bevolking groeit terwijl de beschikbare ruimte niet toeneemt. Willen we in
de toekomst voor iedereen ruimte om te
wonen, te werken en te leven, dan moeten we nu afspraken maken over ons
ruimtegebruik. De druk op het klimaat
maakt het bovendien noodzakelijk om
duurzaam met de beschikbare ruimte
om te springen. De eerste versie van het
nieuwe Provinciaal Beleidsplan Ruimte
Antwerpen noemen we de conceptnota. Ze bestaat uit een strategische visie
voor de lange termijn en een set van beleidskaders die op middellange termijn
zorgen voor de uitvoering van de visie.
Iedereen kan de conceptnota inkijken op
het provinciehuis en bij de 69 gemeentehuizen in de provincie Antwerpen en
erop reageren. Ze is ook te vinden op
www.provincieantwerpen.be/beleidsplanruimte. Ook jouw bedenkingen, verbetersuggesties en opmerkingen hebben
een belangrijke meerwaarde. Reageren
doe je op de wettelijk bepaalde manier:
schriftelijk, van 20 augustus tot en met 18
oktober 2019 en gericht aan de deputatie
van de provincie Antwerpen op één van
de volgende manieren:
• per e-mail aan beleidsplanruimte@
provincieantwerpen.be;
• per aangetekend schrijven aan
de deputatie van de provincie
Antwerpen, Koningin Elisabethlei
22, 2018 Antwerpen;
• door afgifte tegen ontvangstbewijs
op het Provinciehuis, Koningin
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen;
• door afgifte tegen ontvangstbewijs
tijdens één van de infomarkten,
tussen 19 en 21 uur (je komt langs
wanneer het jou past):
àà donderdag 19 september 2019
in het (nieuwe) provinciehuis
van Antwerpen, Koningin
Elisabethlei 22, 2018 Antwerpen
àà maandag 23 september 2019 in
het cultuurhuis De Warande,
Warandestraat 42, 2300 Turnhout
Meer info: www.provincieantwerpen.be/
beleidsplanruimte
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AFFICHEREN HUURPRIJS
VERPLICHT
Een verhuurder van een woning of appartement is wettelijk verplicht om de
gevraagde huurprijs (en de eventuele
gemeenschappelijke kosten) te vermelden in elke officiële of publieke mededeling. Op die manier wil de overheid
discriminatie op de huurmarkt tegengaan. Je moet de huurprijs bijvoorbeeld
vermelden in advertenties op internet
(bv. op een immobiliënwebsite). Ook
wie een affiche ‘Te huur’ voor het raam
hangt, moet hierop de huurprijs vermelden. Als er gemeenschappelijke kosten
zijn (bv. bij een appartement), moet je
die eveneens vermelden.
Wie zijn woning verhuurt, moet aan
de huurder bovendien een EPC-attest
overhandigen. Dit attest bevat informatie over de energiescore van de woning.
Hierdoor krijgt de toekomstige bewoner een beeld van de energiezuinigheid
van de woning. Het vermelden van de
EPC-score is ook verplicht bij bekendmakingen in etalages van de makelaar
of op affiches voor openbare verkopen.
Ook in advertenties in folders, kranten
of online moet de EPC-score vermeld
worden. Op raamaffiches of borden aan
de woongelegenheid is de vermelding
van de EPC-score enkel verplicht als er
extra informatie in opgenomen is over
de woonindeling (bv. het aantal slaapkamers).
huurprijs / maand

NUTTIGE TIPS VAN
DE LAAKDALSE
COMPOSTMEESTERS
Wist je dat in Laakdal enkele compostmeesters actief zijn? Zij geven een antwoord op al je compostvragen. Ondervind je problemen met het composteren?
Vraag vrijblijvend een thuisbezoek van
een compostmeester aan. Hij komt ter
plaatse en geeft je heel wat nuttige tips.
Meer info vind je op www.laakdal.be.
Vraag een bezoek van de compostmeester aan via de dienst Omgeving: omgeving@laakdal.be of 013 67 01 10. Of
ben je een compostkenner en heb je zin
om zelf de handen uit de mouwen te
steken? Neem dan ook contact op met
de dienst Omgeving.

energiescore (EPC)

gemeenschappelijke kosten

Gemeente Laakdal wil haar toeristisch-recreatieve mogelijkheden verder ontwikkelen. De aanwezige natuur en landschappen in Laakdal zijn
hierbij voorname troeven en ook een
ondersteunend netwerk van recreatie en horeca is onontbeerlijk. Om dit
ondersteunend netwerk optimaal te
kunnen uitbouwen met aandacht voor
de draagkracht van de omgeving, is
gemeente Laakdal van start gegaan
met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Recreatief Medegebruik. Het college van burgemeester
en schepenen keurde op 22 augustus
2019 een start- en procesnota goed als
eerste stap in een traject om te komen
tot dit RUP Recreatief Medegebruik dat
de bestemming van bepaalde gebieden
of percelen wijzigt.
Van 27 september tot en met 25 november 2019 organiseert gemeente Laakdal
een publieke consultatie over deze starten procesnota.

Inschrijven via jeugd@laakdal.be. Meer
info: www.laakdal.be/crea-atelier.

BRENG JE GEBRUIKTE
FRITUUROLIE EN –VET NAAR
HET RECYCLAGEPARK EN WIN!
Op 12 oktober voeren de medewerkers van IOK Afvalbeheer van 9.00 u.
tot 12.00 u. actie op het recyclagepark
van Laakdal. Laat het oliespook niet
rondzwerven en breng deze dag je
gebruikte frituurolie en –vet naar het
recyclagepark. Je kan meedoen met een
wedstrijd en wint misschien wel een friteuse! Bovendien krijgt elke deelnemer
een leuke attentie en kan je een trechter
meenemen om je olie gemakkelijk over
te gieten.
Wist je dat het grootste gedeelte van ingezamelde frituurolie en -vet een tweede
leven krijgt aan de pomp? Want als je
ze naar het recyclagepark brengt, worden ze verwerkt tot biodiesel. Jou kost
het niets en je bent in één moeite door
verlost van je afvalprobleem. Terwijl je
zorgt voor een schoner milieu. Over een
tankbare oplossing gesproken.

Praktisch
De start- en procesnota liggen van 27
september tot en met 25 november 2019
ter inzage in het gemeentehuis (dienst
Omgeving). Je kan ze ook digitaal raadplegen via www.laakdal.be.
Op maandag 7 oktober 2019 wordt er
van 18 uur tot 20 uur in de raadzaal van
het gemeentehuis een infomarkt georganiseerd over de start- en procesnota
waarop iedereen welkom is.
Iedereen kan tot 25 november 2019 schriftelijk opmerkingen formuleren over de
start- en procesnota. Dat kan als volgt:
• digitaal via omgeving@laakdal.be;
• een brief afgeven tegen
ontvangstbewijs aan het onthaal
van het gemeentehuis van Laakdal;
• een aangetekende brief versturen
aan Gemeente Laakdal, dienst
Omgeving, Markt 19, 2430 Laakdal.

KOM KNUTSELEN!
Hou je van kliederen, kleuren of
klei? Vanaf woensdag 2 oktober start
Jeugddienst Laakdal opnieuw met het
créa-atelier! Het is de ideale activiteit
voor kindjes tussen 6 en 12 jaar die graag
creatief aan de slag gaan. Binnenkort
ontvangen alle in Laakdal schoolgaande kinderen het programma. Het atelier
vindt wekelijks op woensdag plaats van
14 u. tot 16 u. in de BKO in het gemeentehuis. Deelnemen kost 4 euro per sessie.

PARTICIPATIEMOMENT
RUIMTELIJK
UITVOERINGSPLAN
RECREATIEF MEDEGEBRUIK

Meer info: dienst Omgeving, tel. 013
67 01 10 of omgeving@laakdal.be.
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TE HUUR

HOE WONEN WE IN DE
TOEKOMST?

MAAND VAN DE SPORTCLUB
Van 1 tot 30 september vindt de 11de editie plaats van ‘Maand van de sportclub’.
Met deze actie wil Sport Vlaanderen de
clubs en hun werking in de kijker plaatsen. Ook enkele Laakdalse sportclubs
doen mee met gratis initiaties, demonstraties … Check snel www.laakdal.be
om het programma in Laakdal te ontdekken.

YOUCA ACTION DAY
Op Youca Action Day, 17 oktober ’19,
engageren 15.000 jongeren, van het vierde tot het zevende middelbaar, zich om
één dag aan het werk te gaan op een
schooldag. Op die manier kunnen zij
van het werkleven proeven. Hun loon,
55 euro, schenken ze aan projecten van
geëngageerde jongeren wereldwijd.
Jaarlijks biedt de gemeente enkele jobs
aan voor deze jongeren. Maar misschien
heb ook jij als particulier, vereniging of
handelaar een toffe job in de aanbieding? Registreer je op jobbank.youca.be
als werkgever. Kies zelf hoeveel jobs je
aanbiedt. Per job steun je 55 euro voor
de projecten.
Dit jaar gaat de opbrengst naar een
Trias-project in Guinee. Guinee heeft
een enorm jonge bevolking. Bijna driekwart van de -25-jarigen in Guinee is
werkloos. Daarnaast leeft meer dan 55
procent van de bevolking in armoede.
Door werk te hebben - en dus een inkomen - kan men zich uit de armoede
werken. De bedoeling van dit project is
de werkloosheid onder jongeren te verminderen en jongeren te stimuleren om
te ondernemen. Dit doet Trias samen
met partner Jeunes Solidaires, een jong
dynamisch platform van maar liefst
800 jongeren tussen de 15 en 35 jaar.
Onderliggend wil Trias de oorzaken
van armoede en migratie, die vaak te
maken hebben met het gebrek aan jobs,
voor Guineese jongeren aanpakken.
Meer info: www.youca.be.

#sportersbelevenmeer #laakdal

7

OP ZOEK NAAR…
In 1944 werd onze gemeente bevrijd van
de Duitse bezetters. Zoals op veel plaatsen werd er na WO II in Vorst-Meerlaar
een Vredesstoet gehouden. En dit willen
we nu, 75 jaar na de bevrijding, nieuw
leven inblazen.
Om dit te kunnen realiseren, zijn we nog
op zoek naar o.a. stootkarren, oude valiezen (jaren ’40-’50), kledij uit de jaren
’40, militaire uniformen, oude fietsen,
oude radio’s, spullen uit de jaren ’40 …
Vele handen maken licht werk! Iedereen
die mee wil helpen aan o.a. het versieren
van fietsen, bouwen van praalwagens,
maken van papieren bloemen … is ook
welkom!
Daarnaast zoeken we ook nog een accordeonist, ruiters die willen deelnemen
met eigen paard en mensen (zowel jong
als oud) die willen meelopen in de stoet.

Meer weten? bibliotheek@laakdal.be
of tel. 013 67 01 20.

GEZOCHT: VRIJWILLIGER MET
EEN HART VOOR MENSEN ÉN
COMPUTERS …
Wekelijks organiseren we computerlessen in kleine groep, speciaal voor mensen die een beroep doen op de sociale
dienst. We willen zo de digitale kloof
dichten en samen op een leerrijke en
plezante manier bezig zijn. Zie jij het
zitten deze lessen voor beginners te
leiden? We verwachten niet dat je een
ervaren leerkracht bent, wel dat je je
een halve dag per week (overdag) kan
vrijmaken én dat je onze cursisten laat
proeven van het plezier & gemak van
de digitale wereld. Wij zorgen voor een
cursus op papier en alle logistiek.
Spreekt dit je aan? Neem vrijblijvend
contact op: tel. 013 67 01 10
(sociale dienst).
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WANDELING
EINDHOUTBERG
8 september gaan we op wandel met
Bosgroep Zuiderkempen in de Eindhoutse bossen. Tijdens de wandeling
kom je te weten op welke wijze deze beheerd worden. We wandelen door een
aantal bossen van privé-boseigenaars
die samen met de Bosgroep Zuiderkempen de handen uit de mouwen hebben
gestoken om de bossen te beheren. Dit
beheer is vooral om de bossen voor te
bereiden op de klimaatveranderingen
die sterker voelbaar worden. Langs
mooie paadjes wordt geïllustreerd hoe
economie en ecologie hand in hand
kunnen samengaan.

Interesse om te helpen? Contacteer
Fabienne Janssens, 013 67 01 10,
fabienne.janssens@laakdal.be.

Praktisch: zondag 8 september,
9.30 u. – zaal Dennenoord
(Smallestraat 4)

HUIS VAN HET KIND
ZOEKT VRIJWILLIGERS
Het Huis van het Kind Geel-LaakdalMeerhout zoekt enthousiaste, lieve vrijwilligers voor verschillende projecten:
weeg- en meetmama’s bij Kind & Gezin,
voor de ondersteuning van verschillende projecten voor kinderen en ouders
zoals Peuterspeelpunt, spelnamiddagen, Moeder-Taal project …
Meer info? www.huisvanhetkind
geellaakdalmeerhout.be,
tel. 014 56 73 44.

OPROEP SPORTLAUREAAT
2019
Behaalde je club of je jeugdploeg dit
jaar een kampioenstitel? Of ken je iemand die in 2019 een sportief hoogtepunt heeft gehaald? Is er iemand in je
club die het al lang verdient om in de
spotlights te staan? Schrijf ze in voor de
huldiging van de Laakdalse sportlaureaten, vrijdag 31 januari 2020. De Laakdalse sportraad zet ze dan tijdens een
spetterende show in de bloemetjes.
Stuur je kandidatuur in voor 1 januari
2020: Sportraad Laakdal, Kwade Plas
1, 2431 Laakdal of sport@laakdal.be.
#sportersbelevenmeer #laakdal

KOPIËREN IN HET
GEMEENTEHUIS

GEWIJZIGDE WETGEVING
VERKAVELINGSPLICHT

Voortaan kunnen erkende verenigingen
in de agora van het gemeentehuis in
Vorst-Centrum terecht voor het nemen
van kopieën en niet meer in het sportcentrum Kwade Plas in Veerle. Aan de
infobalie betaal je voor een herlaadkaart
waarop je een bepaald bedrag kan laten zetten. Deze kaart wordt gekoppeld
aan jouw erkende vereniging. Met deze
kaart neem je dan zelf kopieën en je kan
de kaart houden als je nog krediet over
hebt, voor een volgende keer.
De herlaadkaarten kan je kopen of
opnieuw laten opladen met krediet tijdens de openingsuren van het onthaal:
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag van 9.00 u. tot 12.00 u. en van
14.00 u. tot 16.00 u., maandag ook van
18.00 u. tot 20.00 u., vrijdag van 9.00
u. tot 12.00 u. Wanneer je een opgeladen kaart hebt, kan je kopieën komen
nemen tijdens deze openingsuren en bij
uitbreiding ook wanneer de bibliotheek
open is. Naast bovenvermelde uren is
dat ook mogelijk woensdag van 14.00 u.
tot 20.00 u., vrijdag van 18.00 u. tot 20.00
u. en zaterdag van 10.00 u. tot 12.00 u.
We vragen verenigingen wel rekening
te houden met de sluitingstijd wanneer
er grote aantallen kopieën genomen
worden.

Heel wat huizen staan op grote percelen.
Zeker met het oog op het verdichten van
de bestaande bebouwde omgeving kan
het interessant zijn om een deel van een
perceel af te splitsen om er een nieuwe
woning op te zetten. Normaal is dan
eerst een verkavelingsvergunning nodig.
Door een wijziging in de regelgeving
was echter sinds begin 2018 zo’n vergunning niet meer nodig voor de creatie
van één bijkomend perceel op een bestaand bebouwd perceel. Een notariële
splitsing volstond.
Het Grondwettelijk Hof vernietigde nu
die wijziging uit 2018. Het is van mening dat omwonenden in de nieuwe
situatie veel minder goed beschermd
zijn dan vroeger. Door een kunstmatige
fasering was het nu immers mogelijk
om een grotere verkaveling te realiseren
zonder vergunning en dus ook zonder
openbaar onderzoek. Om een deel van
de tuin af te splitsen met als doel die
bouwgrond te verkopen voor woningbouw is dus weer een verkavelingsvergunning noodzakelijk.

Tarieven voor erkende verenigingen:
• Enkelvoudige kopie A4 = € 0,03
• Recto verso A4 = € 0,05
• Enkelvoudige kopie A3 = € 0,06
• Recto verso A3 = € 0,10
• Kleurenkopie = € 0,50
Privépersonen kunnen geen gebruik
maken van de kopieerservice.

àà foto volgt deze week

PLANTJESWEEKEND
Het Plantjesweekend is de klassieker onder de acties van Kom op tegen Kanker.
Al sinds 1995 trekken duizenden vrijwilligers het derde weekend van september
(13, 14 en 15 september 2019) de straat
op met azalea’s. Kom op tegen Kanker
verdeelt haar opbrengsten aan tal van
projecten: zorgprojecten voor kinderen,
palliatieve zorg, lotgenotengroepen, wetenschappelijk onderzoek en vernieuwende zorginitiatieven.
• 13 september: Vorst-Meerlaar vrije
basisschool/Veerle De Schans/
Eindhout gemeentelijke basisschool:
allen einde schooltijd; Veerle lokaal
dienstencentrum.
• 14 september: Veerle parking Aldi
voormiddag; Eindhout bakkers
Dirk en Swerts voormiddag;
Vorst-Meerlaar ’s avonds na de
kerkdienst.
Voor alle andere verkooppunten:
www.komoptegenkanker.be

RESTYLING SPEELPLAATS
GBS EINDHOUT
Deze zomervakantie startten de herinrichtingswerken aan de speelplaats
van de school in Eindhout. Het terrein
was al langer aan vernieuwing toe en
wordt nu omgedoopt tot een ontmoetingsplaats met groene accenten en
veel mogelijkheden voor beweeg- en
speelplezier. De oude bergruimte maakt
plaats voor een podium. Daarnaast zijn
er in het ontwerp enkele speeltuigen,
een zandbak en een basket- en voetbalveld voorzien. Kortom, een leuke plaats
waar kinderen hun creativiteit kunnen
ontplooien en hun grenzen ontdekken.
Indien alles volgens planning verloopt,
kan de nieuwe speelruimte al binnen
enkele weken in gebruik genomen worden. In afwachting blijft de aannemer
met ouders en omwonenden communiceren omtrent eventuele tijdelijke
maatregelen.

BIBLIOTHEEK ZOEKT
LEESBEESTEN (4-16 JAAR)
Lees jij graag boeken
en ben jij tussen 4 en
16 jaar oud? Dan is de
Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen (KJV) zéker iets voor jou. Dat
is een jury van kids
die graag en/of veel lezen, en streng
maar rechtvaardig punten geven aan de
gelezen boeken.
Zo werkt het: tussen september & april
lees je thuis de acht boeken uit jouw
leeftijdsgroep. Eens alle boeken gelezen,
kan je stemmen op jouw favoriete boek.
Alle info krijg je tijdens onze startvergadering van vrijdag 27 september om
18.15 u. in de bibliotheek, Markt 19,
Laakdal.
Interesse? Schrijf je in voor 25 september via bibliotheek@laakdal.be of
tel. 013 67 01 20.
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DE BIB VLIEGT ER WEER IN …
De zomervakantie zit erop en onze
fantastische bib-vrijwilligers vliegen
er weer in:
Joepie, hier wordt voorgelezen!
Als je tussen 3 en 9 jaar bent, kan je vanaf begin september weer élke woensdag
tussen 14.30 u. en 15.30 u. komen naar
ons gratis voorleesuurtje! Je blijft zo
lang of zo kort je wil en inschrijven is
niet nodig. Ook tijdens schoolvakanties,
excl. juli & augustus. Tip: vraag naar je
spaarkaart.
Los je computerproblemen bij ons op
– gratis vrije inloop!
Doet je computer, tablet of smartphone niet wat je wil? Elke dinsdag (excl.
schoolvakanties) tussen 9 u. en 12 u. kan
je gewoon vrij bij ons binnenlopen met
al je digitale vragen.
Volg computerles in Laakdal!
Of je nu jong, oud, beginner of gevorderd bent, iedereen is welkom tijdens
onze computerlessen in kleine groepjes!
Je betaalt maar 5 euro voor een volledige cursusreeks: bv. computerwegwijs
voor beginners, Windows 10, internet
& e-mail, tablet ...

In januari startte een nieuwe legislatuur. De nieuwe bestuursploeg werd verkozen en is aan
de slag. Ook het bestuur van de gemeentelijke adviesraden moet vernieuwd worden. Het
oprichten van adviesraden is facultatief met uitzondering van enkele raden die verplicht zijn
volgens het decreet lokaal bestuur. De nieuwe bestuursploeg en de diensten herbekijken
momenteel de werking van de adviesraden. Later dit jaar volgt hierover meer informatie.
Voor de drie verplichte raden – de jeugdraad, het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) en
GECORO – lanceren we nu al een oproep voor kandidaten. Wil jij mee advies geven over het
beleid? Stel je dan snel kandidaat!

Laakdal
breekt uit
WORKSHOP: ZELF EEN
GRAFSTUK MAKEN

verdere uitwerking van wat er op de algemene vergadering beslist
wordt. Zijn leden bereiden dan ook de algemene vergadering mee
voor, werken activiteiten uit en begeleiden activiteiten mee …
Contact en kandidaturen
De eerste algemene vergadering vindt plaats op 4 oktober.
Wens je hieraan deel te nemen? Stuur dan voor
30 september een e-mail naar jeugd@laakdal.be.
Meer info? tel. 013 67 01 10.

Jeugdraad
Wie zijn we?
De jeugdraad geeft advies aan het gemeentebestuur over het
Laakdalse jeugdbeleid en over alles wat een impact heeft op
kinderen en jongeren in Laakdal. Ofwel worden zij om advies
gevraagd door het schepencollege zelf, ofwel geven zij op eigen
initiatief advies. Maar de jeugdraad doet nog veel meer.
Wat doen we?
• Advies geven over het Laakdalse jeugdbeleid
• Vormingen organiseren
• Activiteiten zoals de startdag organiseren
• De Krakkenviering organiseren, om alle vrijwilligers van
het jeugdwerk te bedanken
• De jeugdverenigingen ondersteunen (bv. EHBO-koffers
voor de kampen)
Wie zoeken we?
De jeugdraad wordt gevormd door zowel afgevaardigden van
jeugdverenigingen als onafhankelijke jongeren. Dus ook jongeren die niet aangesloten zijn bij een jeugdvereniging hebben
een plaats in de jeugdraad. Verder zijn de schepen van jeugd
en de jeugdconsulent ook aanwezig bij de tweemaandelijkse
algemene vergaderingen.
Daarnaast is er ook een dagelijks bestuur van de jeugdraad. Dat
wordt verkozen door de algemene vergadering en zorgt voor de
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Lokaal Overleg
Kinderopvang (LOK)
Wie zijn we?
Het Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK) brengt iedereen
samen die betrokken is bij de opvang van kinderen: ouders,
opvang, scholen, jeugdwerk, het lokaal bestuur en andere
belanghebbenden (bedrijven, …).
Wat doen we?
Dit lokale netwerk geeft advies aan het lokaal bestuur over zijn
beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente. Het
Lokaal Overleg Kinderopvang komt 2 à 3 keer per jaar samen.
Wie zoeken we?
Doe je in Laakdal beroep op kinderopvang? Heb je behoefte
aan kinderopvang? Ben je als ouder sterk geïnteresseerd in dit
thema? Of bied je kinderopvang aan en ben je nog geen lid van
het LOK? Stel je dan kandidaat om lid te worden!
Contact en kandidaturen
Stel je voor 15 oktober 2019 kandidaat om lid te worden
door een e-mail te sturen naar info@bko.laakdal.be.
Wil je graag meer weten? Neem dan contact op met de
secretaris, Katleen Vanderstraeten, via info@bko.laakdal.be
of tel. 014 86 62 15.

uitneembare
vrijetijdsgids
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Kom jij bij een adviesraad?

GEZELSCHAPSSPELLETJES
Gezelschapsspelletjes zorgen niet alleen
voor een leuke namiddag, ze trainen ook
het geheugen en houden de geest jong!
Waar? Lokaal dienstencentrum
'De Vriendschap', Diestse Baan 62, 2431
Laakdal
Wanneer? Elke eerste vrijdag van de
maand, vanaf 13.30 u. tot 16.00 u.
(6/9 en 4/10)
Gratis, consumpties zijn betalend, i.s.m.
Zjatten en Teljoren.

Wanneer je iemand hebt verloren die je
dierbaar is, blijf je achter met een leegte,
een kilte, een verdriet. Met Allerheiligen
in aantocht, kunnen deze gevoelens weer
sterker worden. Misschien kan een zelfgemaakt grafstukje deze pijnlijke gevoelens
een beetje verzachten. Tijdens de workshop halen we mooie herinneringen op
aan de dierbare die is heen gegaan.
Waar? Lokaal dienstencentrum
‘De Vriendschap’, Diestse Baan 62,
2431 Laakdal
Wanneer? vrijdag 25/10 van 13.30 u.
tot 15.30 u.
3 euro voor het materiaal, inschrijven:
tel. 013 67 01 10 of ldc@laakdal.be.

#sportersbelevenmeer #laakdal

Bij Multimove
ligt de focus op
de algemene ontwikkeling van
basisvaardigheden van kleuters
waarbij de sporttak niet noodzakelijk herkenbaar is. Zwaaien, rollen, kruipen, trekken … alle basisvaardigheden
komen aan bod op een speelse manier.
Multimove start op zondag 15 september 2019 van 10.00 u. tot 11.00 u. in de
gemeentelijke sporthal in Veerle.
Meer info via www.laakdal.be
#sportersbelevenmeer #laakdal

WORKSHOP: APPS DIE EEN
LEVEN KUNNEN REDDEN

ONDERHOUDSGYM 50+
Rol jij ’s morgens ook stijf en stram uit
je bed? Wil je genieten van lichaamsbeweging op eigen tempo? Dan is de onderhoudsgym voor 50-plussers iets voor
jou! Gooi samen met vrienden je spieren
en gewrichten los en je zal je meteen fitter voelen. Elke woensdag om 9.30 u. in
de gemeentelijke sporthal in Veerle (niet
tijdens schoolvakanties) voor maar 0,5
euro per les! We starten op woensdag 4
september. Verdere info en data vind je
op www.laakdal.be of op onze Facebookpagina.

MULTIMOVE

BEDANKT VRIJWILLIGER!
De Cultuurraad bedankt alle Laakdalse
vrijwilligers tijdens de Dank-je-wel Dag.
Dat is genieten met een hapje, drankje
en optreden.
Waar? Zaal Buurthuis, Zandstraat 13,
2430 Veerle.
Wanneer? Zondag 17 november, 15.00 u.
tot 18.00 u.

Soms overvalt een noodsituatie je zodanig
dat je niet goed weet wat te doen. Tegenwoordig bestaan er apps die je helpen
het hoofd koel te houden. Tijdens deze
workshop staan we stil bij een aantal apps
zoals: eerste hulp, be-alert, buienradar,
contactkaart, 112BE … We helpen je bij de
installatie en leren hoe je de app stap voor
stap gebruikt. De workshop is bedoeld
voor mensen met een smartphone, maar
die nog onvoldoende vertrouwd zijn met
het gebruik van apps.
Waar? Lokaal dienstencentrum
‘De Vriendschap’, Diestse Baan 62,
2431 Laakdal
Wanneer? maandag 30/09 van 13.30 u.
tot 15.30 u.
Gratis, consumpties zijn betalend,
inschrijven: 013 67 01 10 of ldc@laakdal.be
i.s.m. Vormingplus Kempen

Laakdal breekt uit

Laakdal breekt uit
IN LAAKDAL

Wil je jouw activiteit zien in deze UiTagenda? Surf dan snel naar
www.uitdatabank.be en voer je activiteit(en) van november en december in
voor 30 september. Dan nemen we ze op in de november-editie van dit magazine.

SEPTEMBER

10 okt 19

9.30 u. -16.30 u.

Seniorensportdag

Diensten sport & senioren

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle - inschrijven
voor 4 okt: 013 67 01 10

13 okt 19

14.00 u.-17.00 u.

Paddenstoelen zoeken op Eindhoutberg

Natuurpunt Grote Nete

Parking zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

13 okt 19

09.00 u.-19.00 u.

Parochiale ziekendag

Samana Groot-Vorst

VBS Groot-Vorst, Smissestraat 50, Vorst

19 okt 19

13.30 u.-14.00 u. Eetfesttijn
& 16.30 u.-20.00 u.

Vrije Basisschool Vorst-Meerlaar

VBS Meerlaar, Meerlaarstraat 95, Vorst

19 okt 19

14.00 u.-16.00 u.

Historische wandeling op Veerle-Heide

Laakdalse Werkgroep voor
Geschiedenis en Heemkunde

Start: kerk Veerle-Heide, Zandstraat , Veerle

Inspiratiewandeling Behaag onze Kempen

IOK

Begijnhof 29, Herentals

01 sep 19

14.00 u. -19.00 u.

Paardenkoersen

VZW Dravers Zuiderkempen

Boshuis 16, 3980 Tessenderlo

05 sep 19

09.00

Seniorenfietsdag naar Schulensmeer

Gemeentelijke Sportdienst

Start: gemeentehuis, Markt 19. Info: onthaal
gemeentehuis of senioren@laakdal.be

19 okt 19

14.00 u.

21 okt 19

19.00 u.-23.00 u.

06 sep 19

19.00 u.-00.00 u.

Quiz

Chirojongens Veerle

Parking Vinea, Veerledorp 16, Veerle

21 okt 19

07 sep 19

21.00 u.-04.00 u.

Jupilerfuif

Chirojongens Veerle

Parking Vinea, Veerledorp 16, Veerle

07 sep 19

13.00 u.-17.00 u.

Gemeentelijk seniorenfeest

Dienst Senioren - OKRA-Bond

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle.
Inschr.: Tel. 013 67 01 10

25 okt 19

07 sep 19

09.00 u.-18.00 u.

Garageverkoop Groot- en Klein Vorst

Garageverkoop Laakdal

Vorst-Meerlaar & Vorst-Centrum

08 sep 19

09.00 u.-18.00 u.

Garageverkoop Groot- en Klein Vorst

Garageverkoop Laakdal

Ontmoetingsavond voor mantelzorgers

Familiegroep dementie

WZC De Winde, Werftstraat 9/11, Veerle

Grootoudersfeest

Gemeentelijke basisschool
Eindhout

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

13.30 u.-15.30 u.

Workshop: zelf een grafstuk maken

Lokaal Dienstencentrum Laakdal
i.s.m. Vormingplus Kempen

LDC “De Vriendschap” Diestse Baan 62, Veerle.
Inschrijven: ldc@laakdal.be of 013 67 01 10

26 okt 19

21.00 u.-04.00 u.

Pintkracht 10

Chiro Groot-Vorst

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

Vorst-Meerlaar & Vorst-Centrum

26 okt 19

20.00 u.-03.00 u.

Concert

Cecilia²

VBS Meerlaar, Meerlaarstraat 95, Vorst

Kleuterkriebels en sportkamp
omnisportdagen L.O.

Sportdienst Laakdal

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle
Inschr. vanaf 30/9 vanaf 18.00 u. via www.laakdal.be

Ski- en snowboarddag tieners
(vanaf 6e lj. tot 17 j.)

Sportdienst Laakdal

Terneuzen
Inschr. vanaf 30/9 vanaf 18.00 u. via www.laakdal.be

08 sep 19

10.00 u.-20.00 u.

Parochiedag

Samenwerking KWB, KVLV,
Samana, Chiro

Pastorij Groot-Vorst , Markt 5, Vorst-Centrum

28-30 okt 19

08 sep 19

9.30 u.

Wandeling Eindhoutberg

Bosgroep Zuiderkempen

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

29 okt 19

08 sep 19

10.00 u.-18.00 u.

Open Monumentendag

Open Monumentendag

Kasteel Meerlaer, Verboekt 115, Vorst-Meerlaar

10 sep 19

18.30 u.-20.00 u.

Infoavond: Laakdal stopt met roken

Gemeente Laakdal

Raadzaal, gemeentehuis, Markt 19, Vorst-Centrum

Plantjesverkoop

Kom op tegen kanker

Verkooppunten en uren: www.komoptegenkanker.be

13 sep 19

17.00 u.-02.00 u.

Schoolfuif

Vrije basisschool Groot-Vorst

Smissestraat 50, Vorst-Centrum

14 sep 19

14.00 u.-18.30 u.

7e Memorial Jef Saenen

Wielervrienden Plat Dak

Dikstraat 9, Vorst-Meerlaar

14 sep 19

09.00 u.-18.00 u.

Garageverkoop Eindhout en Veerle

Garageverkoop Laakdal

Eindhout en Veerle

15 sep 19

09.00 u.-18.00 u.

Garageverkoop Eindhout en Veerle

Garageverkoop Laakdal

Eindhout en Veerle

13 & 14 sep

15 sep 19

10.00 u.-18.00 u.

Dag van de landbouw

Landelijke Gilde Vorst-Meerlaar

Heistraat 57, Vorst-Meerlaar

15 sep 19

13.00 u.-18.00 u.

Merodehappening: streek- en vrijetijdsmarkt

Merodegemeenten waaronder
Laakdal

Meetshovenbos, Aarschot

17 sep

19.30 u.

infoavond samenaankoop dakisolatie en
groendaken

IOK

bibliotheek Laakdal, Markt 19, Vorst-Centrum

21 sep 19

09.00 u.-12.00 u.

Werkdag in Varendonk: maaien voor het
Klimopklokje

Natuurpunt Grote Nete

Dennenstraat, Varendonk, Veerle

24 sep 19

09.00 u.-16.00 u.

Scholencross 2019

Sportdienst Laakdal

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle

27 sep 19

18.15 u.

Startvergadering Kinder- en Jeugdjury
Vlaanderen

Bibliotheek Laakdal

Bibliotheek, Markt 19, Vorst-Centrum

27 sep 19

19.00 u.- 23.00 u.

Infoavond: nieuw voetbalseizoen

FC Netezonen

Kantine FC Netezonen, Rundershoek 32 A,
Eindhout

28 sep 19

19.30 u.-04.00 u.

Vejel op volle toeren

Vejel goes retro

Sporthal, Kwade Plas 1, Veerle

29 sep 19

09.00 u.-20.00 u.

Oldtimertreffen en Heiderondrit

Heidecomité - LWGH

Zandstraat, Veerle-Heide

30 sep 19

13.30 u.-15.30 u.

Workshop: apps die een leven kunnen
redden

Lokaal Dienstencentrum

LDC “ De Vriendschap” Diestse Baan 62, Veerle.
Inschrijven: ldc@laakdal.be of 013 67 01 10

OKTOBER
04 okt 19

20.00 u.-03.00 u.

Reuze kienavond

FC Netezonen

Kantine Netezonen, Rundershoek 32 A, Eindhout

05 okt 19

11.00 u.-23.00 u.

Mosselfeest

KFC Excelsior Vorst

VBS Meerlaar, Meerlaarstraat 95, Vorst

06 okt 19

13.00 u.-17.00 u.

Mosselfeest

Woonzorgcentrum Op Haanven

WZC Op Haanven, Oude Geelsebaan 33, Veerle

06 okt 19

11.30 u.-18.00 u

Mosselfeest

De Zeeduivel

Zaal Dennenoord, Smallestraat 4, Eindhout

06 okt 19

11.30 u.-19.30 u.

Mosselfeest

Chiromeisjes Veerle

t Buurthuis, Zandstraat 13, Veerle-Heide

06 okt 19

11.30 u.-19.30 u.

Tweedehandsbeurs

Gezinsbond Veerle

GBS De Schans, Veerledorp 18, Veerle

MERODEHAPPENING 2019
De jaarlijkse belevenis voor liefhebbers van het Merodegebied strijkt
in 2019 neer in het Meetshovenbos, Aarschot! Je vindt er van 13.00 u.
tot 18.00 u. de gesmaakte ingrediënten van de Merode. Je maakt kennis
met de troeven van de Merodegemeenten Aarschot, Diest, Geel, Herselt,
Hulshout, Laakdal, Scherpenheuvel-Zichem, Tessenderlo en Westerlo.
De streek- en vrijetijdsmarkt kan je bezoeken in de centrale dreef van
Meetshoven. Schuif aan bij de heerlijke streektafel voor een drankje of
hapje uit de Merode. Een verfrissend biertje, smakelijke hapjes, zoete
streekkoekjes of stomende koffie… er is voor ieder wat wils! Straatartiesten en –muzikanten zorgen voor een gezellige sfeer. Kinderen kunnen
zich uitleven in de speeldernis of kunnen meespelen met het Merodespel.
Geniet van al het moois en lekkers uit het prinsheerlijk platteland de
Merode, jou gebracht door verenigingen en ondernemers uit de streek!
Wanneer? Zondag 15 september 2019 van 13.00 u. tot 18.00 u.
Waar? Meetshovenbos, Aarschot
Gratis toegang

ONTDEK DE SCHATTEN
VAN KASTEEL MEERLAER
Benieuwd naar
wat er gebeurt
achter hoge kasteelmuren
en
-poorten? Kom
binnen en ervaar
het kasteel! Uniek
om te bezoeken
is de prachtige
kapel. Oorspronkelijk was dit een
zomerhuis van
de familie Schollaert, later werd het bekend als het
Wazinghuis in het Vlaamse televisiefeuilleton Wij,
Heren van Zichem. Vandaag is het een unieke feestlocatie met een zomerse ijsbar. Geniet na Open
Monumentendag van een heerlijk kasteeldiner (reservatie via www.filetpuur.be). Smullen maar!
Wanneer? Zondag 8 september, 10.00 u. tot 18.00 u.
Waar? Kasteel Meerlaer, Verboekt 115, 2430 Laakdal
Gratis toegang

Laakdal breekt uit

Zijn je kinderen tussen 2,5 en 17 jaar?
Schrijf ze in voor de kleuterkriebels, omnisportdagen of de ski- en snowboarddag
van de sportdienst! Noteer de data alvast
snel in je agenda!

OPFRISSINGSCURSUS
VERKEERSCODE
Iedereen heeft het recht om zich te verplaatsen, te voet, per fiets, met het openbaar vervoer of met de auto. We merken
echter dat senioren zich minder vaak gaan
verplaatsen naarmate ze ouder worden.
Het steeds drukker wordende verkeer en
het verkeersreglement dat om de haverklap wordt aangepast liggen waarschijnlijk aan de basis van dit fenomeen.
Bovendien blijkt uit verkeersongevallenstatistieken dat vanaf de leeftijd van 65
jaar de kans stijgt om betrokken te raken
in een ongeval.
Daarom organiseren we op 5 november
een opfrissingscursus verkeerscode. Tijdens deze sessie worden de belangrijkste verkeersregels opgefrist. Het zal o.a.
gaan over: elektrische fietsen, overzicht
verkeersborden (+ nieuwe borden),
zichtbaarheid, fietsstraten, voorrang van
rechts, schoolstraten …
Wanneer? Dinsdag 5 november 2019,
van 14.00 u. tot 16.00 u.
Waar? Raadzaal, Gemeentehuis, Markt
19, 2430 Laakdal
Prijs? Gratis
Inschrijven en bijkomende info? Voor
22 oktober 2019 via het onthaal in het
gemeentehuis, tel. 013 67 01 10 of via
senioren@laakdal.be

Kleuterkriebels en sportkamp omnisportdagen lager onderwijs van maandag 28
oktober t.e.m. woensdag 30 oktober 2019.
Ski- en snowboarddag tieners (vanaf 6de
leerjaar tot 17 jaar) op dinsdag 29 oktober
2019.
Inschrijvingen starten op maandag 30
september 2019 vanaf 18.00 u. tot 21 oktober 2019 of tot ze volzet zijn. Inschrijven
via www.laakdal.be.
#sportersbelevenmeer #laakdal

SENIORENSPORTDAG
De sportdienst en de dienst Senioren
organiseren jaarlijks een seniorensportdag. Dit jaar heten we op donderdag
10 oktober 2019 alle senioren welkom in
de sporthal. We vertrekken er met de fiets
en rijden naar verschillende Laakdalse
sportclubs voor een initiatieles boogschieten, tennis en karabijnschieten.
Programma
9.30 u.: vertrek aan de sporthal
Voormiddag: initiatie boogschieten
Middag: broodjeslunch op de Vloed
Namiddag: tennis en karabijnschieten
16.30 u.: aankomst aan de sporthal
Wanneer? Donderdag 10 oktober 2019,
van 9.30 u. tot 16.30 u.
Prijs? € 5 (incl. verzekering,
materiaal, broodje en drankje)
Inschrijven en bijkomende info? Voor
4 oktober 2019 via het onthaal in het
gemeentehuis, tel. 013 67 01 10.
Zelf meebrengen? Sportkledij, handdoek, water, fiets, fluo-vest (is ook te
verkrijgen bij de sportdienst)

SCHOLENCROSS 2019
Op dinsdag 24 september 2019 vindt
de jaarlijkse scholencross plaats aan de
gemeentelijke sporthal in Veerle. Meer
dan 1.000 kinderen van het lager onderwijs uit Laakdal zullen hun beste beentje
voorzetten en deelnemen aan deze veldloop. Al de kinderen krijgen na het lopen
een ‘gezonde versnapering’. Om al deze
kinderen te steunen, zijn alle supporters
welkom!
De juiste starturen kan je vinden op
www.laakdal.be of op de Facebookpagina ‘sportdienst Laakdal’.
#sportersbelevenmeer #laakdal

GECORO

(Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening)
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?
We zoeken gemotiveerde kandidaten die mee willen nadenken
over de ruimtelijke ordening en planning in Laakdal. De GECORO bestaat enerzijds uit vertegenwoordigers van verschillende
maatschappelijke geledingen die voeling hebben met wat er
in Laakdal leeft. Hiervoor worden specifieke verenigingen en
organisaties aangeschreven om een kandidaat voor te dragen.
Anderzijds bestaat de GECORO uit deskundigen in ruimtelijke
ordening. Hiervoor zoeken we leden:
• die door hun opleiding, beroep of ervaring inzicht
hebben verworven in stedenbouw en ruimtelijke
ordening of in gerelateerde materies zoals verkeerskunde,
landschapsarchitectuur, milieueffecten …
• die bereid zijn om rapporten door te nemen, (’s avonds)
te vergaderen en adviezen te 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 mag zijn.
De gemeente doet dan ook een warme oproep naar vrouwen
om zich kandidaat te stellen.

Contact en kandidaturen
Bezorg ons voor 15 oktober 2019 je motivatiebrief en cv
via www.laakdal.be/gecoro, via omgeving@laakdal.be
of per post gericht aan gemeente Laakdal - dienst
Omgeving, Markt 19, 2430 Laakdal.
Heb je interesse om voorzitter te worden van de GECORO ?
Vermeld dit dan zeker in je kandidatuur.
Voor meer informatie kan je contact opnemen met
de dienst Omgeving via tel. 013 67 01 10 of via
omgeving@laakdal.be.

Welke subsidies zijn er voor
jouw vereniging of project?
De gemeente verleent subsidies voor verschillende
verenigingen en allerhande initiatieven. Een overzicht:
Gemeentelijke subsidies socio-culturele en culturele
verenigingen
• Ten laatste 1 oktober 2019 indienen.
Meer info: www.laakdal.be/cultuursubsidies-overzicht
Projectsubsidie culturele activiteiten
• Ten laatste 2 maanden voor de start van het project
indienen.
Meer info: www.laakdal.be/cultuursubsidies-overzicht
Werkingssubsidie jeugd
• Ten laatste 30 oktober 2019 indienen.
Meer info: http://www.laakdal.be of jeugd@laakdal.be
Projectsubsidie jeugd
• Kan het ganse jaar ingediend worden. Ten minste 75%
van de organisatoren moet jonger zijn dan 25 jaar.
Meer info: http://www.laakdal.be of jeugd@laakdal.be
Subsidie voor het volgen van kadervorming
• Ten laatste 30 oktober 2019 indienen.
Meer info: http://www.laakdal.be of jeugd@laakdal.be
Subsidies voor gemeentelijke sportclubs
(kwaliteitssubsidies in de sportclubs)
• Ten laatste 1 oktober 2019 indienen.
Meer info:
www.laakdal.be/sportsubsidies-en-ondersteuning
Subsidies voor jeugddtrainers en jeugdcoördinatoren
(impulssubsidies)
• Ten laatste 30 september 2019 indienen.
Meer info:
www.laakdal.be/sportsubsidies-en-ondersteuning
Subsidies voor individuele sporters (via sportraad)
Meer info:
www.laakdal.be/sportsubsidies-en-ondersteuning
Subsidies voor ontwikkelingssamenwerking
• Ten laatste 30 september 2019 indienen.
Meer info: https://www.laakdal.be/subsidies-voor-ontwikkelingssamenwerking
Subsidies voor buurtinitiatieven
• Ten laatste 1 maand na de activiteit indienen.
Meer info: http://www.laakdal.be/subsidies-voor-buurtwerking
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kettingen die de boomstammen verder
trokken naar de zaagmachines.

De stoomzagerij in
een nieuw kleedje

In november ’18 ging de restauratie van
de stoomzagerij van start. Niet alleen
het gebouw maar ook de beschermde
machines werden hersteld in hun oude
glorie. Deze opdracht is geslaagd en in
de zomer werden de laatste puntjes op
de i gezet.
In het geval van de stoomzagerij spreekt
men van traveeën: dit zijn de verschillende hallen van het gebouw.
In de eerste travee kan je er niet naast
kijken. Dit is de ingang van het gebouw
en startpunt van je route met de eTuktuks. De elektrische wagentjes hebben
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De stoomzagerij is een
beschermde site in de
Heistraat in Laakdal –
deelgemeente Vorst-Meerlaar.
Sinds de jaren ‘60 lijkt de
tijd er bevroren. Vandaag is
de stoomzagerij een uniek
staaltje industrieel erfgoed als
één van de laatste resterende
in haar soort.

Wat zijn de verdere plannen?
Tot en met 2 november kan je in de
stoomzagerij terecht voor je rit met
de eTuktuk (eentje reserveren kan via
www.etuktuks.be). Een geleid bezoek
aan de stoomzagerij is nog niet mogelijk.
In de winter start de planning van de
omgevingsaanleg. Het terrein rond de
stoomzagerij wordt ingericht met speeltuigen, zitbanken, picknickplekken en
een parking in samenwerking met
Kempens Landschap en de Vlaamse
Landmaatschappij.

Laakdal leeft - september 2019
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Wie de stoomzagerij echt wil bezoeken,
zal nog even geduld moeten hebben.
We zijn volop bezig met de uitwerking
van een parcours doorheen de stoomzagerij, waarbij je kan beleven hoe er
gewerkt werd.
Hiervoor doen we een oproep naar jullie! Samen met erfgoedcel k.ERF willen
we verhalen rond de zagerij verzamelen
en bewaren. Heb jij een verhaal of materialen zoals foto’s en filmpjes? Geef
dan een seintje aan Stephanie Verluyten, cultuur@laakdal.be, 013 67 01 10.

hier hun vaste standplaats. Vanuit deze
travee stap je binnen in de werkruimte
van de medewerkers van IN-Z, waar zij
zorgen voor het verhuur van de eTuktuks. IN-Z is een lokale diensteneconomie, wat betekent dat zij werknemers
begeleiden in hun ontwikkeling naar
een vaste job.
Verder vind je in de tweede travee het
topstuk van het gebouw: het vliegwiel
van de stoommachine.
De volgende twee traveeën werden opgetrokken in hout, ter bescherming van
de machines. Hier vind je verschillende
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N.a.v. de inning van de onroerende voorheffing op basis
van het Kadastraal Inkomen die veel inwoners onlangs
ontvingen, kregen we vragen i.v.m. de verhoging van de
opcentiemen.
Deze verhoging werd al tijdens de gemeenteraad van
22 januari goedgekeurd i.h.k.v. de begroting 2019.
Je kan deze gemeenteraad herbeluisteren op https://
www.laakdal.be/notulen-en-audioverslagen-gemeenteraad.
Waarom werden de opcentiemen onroerende voorheffing
opgetrokken?
Laakdal staat, zoals andere gemeenten, voor grote uitdagingen
die voortvloeien uit o.a. beslissingen van de bovenlokale overheden. Zo zullen de pensioenkosten stijgen met meer dan 30%,
zal de taxshift de gemeente jaarlijks ± 450.000 euro kosten, worden er minder subsidies ontvangen voor OCMW-materie, enz.
Gemeenten kunnen niet genieten van de voordelen die private
werkgevers wel krijgen.
Daarenboven is het aantal 65-plussers tussen 2006 en 2016 gestegen met 22.5% terwijl tussen 2016 en 2030 deze leeftijdscategorie met nog eens 40% zal stijgen. Deze vergrijzing zorgt
voor een daling van de inkomsten op de aanvullende personenbelasting van 14.5%.
Daarnaast heeft de gemeenteraad de activeringsheffing op de
onbebouwde bouw- en industriegronden afgeschaft omdat de
heffing haar doel heeft bereikt. Maar deze afschaffing heeft ook
een invloed op de inkomsten natuurlijk.
Om deze uitdagingen het hoofd te bieden en op lange termijn
een gezonde financiële toestand van de gemeente te behouden,
heeft de gemeenteraad besloten om de opcentiemen op de onroerende voorheffing op te trekken tot het Vlaamse gemiddelde.
Het belastingspakket in Laakdal blijft daarmee nog steeds beduidend lager dan in de gemiddelde Vlaamse gemeente. Ook
de gemeente zal inspanningen leveren om de werkingskosten te
optimaliseren en te verwerken in het meerjarenplan 2020-2025.
Het bestuur wil blijven investeren in Laakdal, denk maar aan
het fietspad Averboodse Baan, Capellebeemden, de restyling van
de begraafplaats in Veerle, de nieuwe speelplaats van GBS Eindhout, de vernieuwing van voetpaden en gemeentewegen, enz.
Tijdens deze legislatuur wordt er verder geen belastingsverhoging meer voorzien.
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Aanpassing opcentiemen
onroerende voorheffing

Laakdal viert gouden jubilarissen

De jaarrekening 2018
van het OCMW.
Op 25 juni 2019 werden de jaarrekeningen van het
OCMW en de gemeente vastgesteld. Hierna zoomen we
even in op de cijfers van het OCMW.
In 2018 noteerde het OCMW van Laakdal € 5,02 miljoen aan
reguliere inkomsten. 38 % was afkomstig van subsidies. Een
derde haalden we uit de vergoedingen van burgers voor de
geleverde prestaties en steunen. De resterende 28 % werd bijgedragen door de gemeente Laakdal. Om de dagdagelijkse
werking te kunnen aanbieden werd een bedrag van € 4,7 miljoen uitgegeven. Een groot gedeelte hiervan waren personeelskosten (66 %).
Het OCMW investeerde in 2018 € 154.769. In hoofdzaak ging
het om de uitbreiding van huis Eeckhoudt. Deze werken lopen
nog verder door in 2019.
Het OCMW ging in 2011 voor het laatst een lening aan. De
leninglast evolueerde sinds 2014 als volgt:
Bedragen per
inwoner in euro

2014

2015

2016

2017

2018

Jaarlijkse leninglast
(kapitaalsaflossing + %)

15

15

15

14

14

Nog te betalen
kapitaalsaflossingen
komende jaren

123

112

101

91

80

MEER WETEN ?
www.laakdal.be/jaarrekening-ocmw
WERKINGSONTVANGSTEN 2018

2%
32%
28%

Op donderdag 20 juni organiseerden we een receptie met een
gouden randje. Voor het eerst klonken 34 jubilarissen samen
op hun gouden jubileum tijdens een viering in de raadzaal van
het gemeentehuis.
Het gemeentebestuur koestert z’n jubilarissen al jaren. Voorheen kregen de koppels elk apart een huisbezoek. Vanaf dit
jaar worden de gouden jubilarissen samen gehuldigd tijdens
een receptie. Deze gezellige feestelijkheid zal twee maal per
jaar plaatsvinden: in juni, voor de koppels die hun huwelijks-

verjaardag vieren in de eerste helft van het jaar en in december
voor hen die hun jubileum vieren in de tweede helft van het jaar.
Echtparen die een diamanten (60 jaar), briljanten (65 jaar) of
platina (70 jaar) huwelijksjubileum vieren, kunnen nog altijd
rekenen op een huisbezoek van de burgemeester of schepenen.
Dit jaar viert Laakdal maar liefst 101 echtparen in totaal. Zij
ontvangen allemaal een boeketje bloemen, een oorkonde en
enkele Laakdal Schenkt-cadeaucheques.

Fons & Rosa vierden 70-jarig huwelijk
Het was feest in het Laakdalse Verboekt. Fons Thys (93 jaar) en Rosa Bos
(89 jaar) vierden onlangs hun 70-jarig jubileum. 7 decennia waren deze
jeugdliefdes onafscheidelijk. Helaas overleed Fons op 7 augustus, kort
na ons interview. We wensen Rosa, familie en vrienden veel sterkte. Rosa
wilde toch graag dat het interview gepubliceerd werd. Laat het een mooie
herinnering zijn aan Fons.

Prestaties
Subsidies
Ontvangsten sociale dienst
Gemeentelijke bijdragen

Wat is volgens jullie het geheim van
een goed huwelijk?
Fons: “Af en toe een fikse woordenwisseling is normaal en moet kunnen,
maar het is vooral belangrijk om het
nadien snel weer goed te maken en
elkaar eens goed vast te pakken. Wij
geven elkaar vandaag nog dikwijls een
kuske. En tot slot moet je wat geluk
hebben in het leven: dat hangt vaak
af van kleine dingen en een goede
gezondheid natuurlijk.”

38%

2%
8%

UITGAVEN WERKING 2018

1%
23%

Werkingskosten
Personeelskosten
Toelagen
Kosten sociale dienst

66%

Schuld

Trouwfoto van Fons & Rosa uit 1949

Fons en Rosa ontmoetten elkaar voor
het eerst in 1947. De vonk sloeg over
tijdens de jaarlijkse kermis in de spiegeltent in Vorst-Meerlaar. “Fons is mijn
eerste en enige liefde", aldus Rosa. "Het
was liefde op het eerste gezicht.” Ze gaven elkaar het ja-woord in april 1949.

Hoe zag jullie trouwdag er in 1949 uit?
Rosa: “Het huwelijk van toen is
moeilijk te vergelijken met dat van
tegenwoordig; het was allemaal eenvoudiger maar daarom niet minder
liefdevol. De bruid was destijds altijd
in het zwart gekleed. Na het huwelijk
gingen we allemaal samen eten bij mijn
ouders thuis, op den Berg in Looi.”

Hoe hebben jullie je
huwelijksjubileum gevierd?
Rosa: “Wij hebben 3 kinderen, 6 kleinkinderen en 13 achterkleinkinderen.
Samen met hen en onze naaste familie zijn we eens goed gaan eten. Het
was heel gezellig. Hopelijk kunnen we
binnen 5 jaar opnieuw feesten. Maar
eigenlijk is elke dag een mooie reden om
te vieren!”
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28 juni (Eindhout)
Mike Lambrechts
Guy Lambrechts & Patricia Thevissen
26 juni (Eindhout)
Stakke Schuermans
Thomas Schuermans & Els Aerts
25 juni (Veerle)
Ezio Goffin
Sam Goffin & Alice Lunardi
22 juni (Veerle)
Milou Schroyens
Vinny Schroyens & Linda Cloots
22 juni (Veerle)
Robbe Van Hoof
Glen Van Hoof & Katrien Ackx
20 juni (Veerle)
Lewis Boeckx
Glenn Boeckx & Dorien Hoes
19 juni (Veerle)
Leon Van Haelst
Ruben Van Haelst & Dorien Gebruers
17 juni (Veerle)
Justin Harris
Jermain Harris & Kim Smets
15 juni (Vorst-Centrum)
Arthur Mertens
Yannick Mertens & Anne Rutten
14 juni (Vorst-Meerlaar)
Liam Vereecke
Timothy Vereecke & Diana Van de Ven
14 juni (Veerle)
Lars Van den Bergh
Thijs Van den Bergh & Lien Lambrechts
13 juni (Vorst-Centrum)
Mil De Ceuster
Jorn De Ceuster & Barbara Heylen

31 mei (Vorst-Centrum)
Brecht Ceusters & Hanna
Wollants

23 mei (Veerle)
Ilyas Baba
El Khamssi Baba & Aicha Kourte

29 maart (Eindhout)
Wim Helsen & Laurien Kenens

16 mei (Eindhout)
Louis Valckx
Jan Valckx & Bianca Verbraecken

BRAVO VOOR ONZE JUBILARISSEN
GOUDEN JUBILEUM

28/06/1969 (Vorst-Meerlaar)
Theophiel ‘Theo’ Engelen
& Maria Snyers

14 mei (Eindhout)
Lou Van der Borgt
Franky Van der Borgt & Ine Snyers

20/06/1969 (Veerle)
Hubert Beckx & Nicole
Vandepaer

14 mei (Vorst-Centrum)
Matthias Barcari
Vitalie Barcari & Mariana Andronic

20/06/1969 (Veerle)
François Bekkers & Jenny
Geudens

8 mei (Veerle)
Thorsten Stynen
Kristof Stynen & Tetiana Plevako

14/06/1969 (Eindhout)
Domien ‘Sus’ Huygens &
Maria Cuinen

6 mei (Veerle)
Riley Naniot
Robby Naniot & Britt Mestach

13/06/1969 (Vorst-Meerlaar)
Karel Willemoons & Maria
Stijnen

4 mei (Eindhout)
Viktor Vanhaeren
Bart Vanhaeren & Jolien Daems

07/06/1969 (Veerle)
Albert Bergen & Maria Van
Gelder

27 april (Vorst-Meerlaar)
Rosalie Van Baelen
Raf Van Baelen & Liesbeth Claes

31/05/1969 (Eindhout)
Ludovicus ‘Louis’ Van
Waelderen & Maria Van Eynde

22 april (Eindhout)
Julie Thys
Thomas Thys & Dorien Caers

DIAMANTEN JUBILEUM

19 april (Vorst-Meerlaar)
Gus Jans
Simon Jans & Sofie Schepers

27/06/1959 (Veerle)
Walther ‘Walter’ Spaepen &
Maria De Boel
27/06/1959 (Vorst-Meerlaar)
August ‘Gust’ Beyens & Maria
‘Mia’ Reynders

12 juni (Vorst-Centrum)
Esben Daems
Jelle Daems & Kelly Joos
10 juni (Eindhout)
Maud Lievens
Timoty Lievens & Nicky Wouters
6 juni (Vorst-Centrum)
Marie Wegner
Thomas Wegner & Sofie Broos
4 juni ( Eindhout)
Emily Valée
Jordy Valée & Valerie Van Rethy

OVERLIJDENS

°27/04/1942 +26/06/2019
(Vorst-Meerlaar)
François Mees

23 mei (Veerle)
Oona Watteeuw
Melanie Haba Gallego & Francesca
Watteeuw
19 mei (Vorst-Meerlaar)
Faysal Kossih
Samir Kossih & Rabia El-Hamrani

VACATURES
°26/10/1941 +23/06/2019
(Eindhout)
Benoit Beckers
°26/03/1928 +20/06/2019
(Vorst-Centrum)
Augustijn ‘August’ Verspreet
°20/03/1936 +17/06/2019
(Eindhout)
Jan ‘Jean’ Hufkens
°21/07/1938 +14/06/2019
(Veerle)
Maria ‘Lorie’ Biscop
°20/11/1926 +10/06/2019
(Eindhout)
Jozef Delsard
°24/10/1931 +08/06/2019
(Vorst-Centrum)
Franciscus ‘Frans’ Wuyts
°02/11/1933 +07/06/2019
(Veerle)
Terence Marks-Easter
°11/04/1940 +07/06/2019
(Vorst-Meerlaar)
Hans van Kampen
°06/07/1923 +06/06/2019
(Veerle)
Maria Loret
°16/10/1925 +04/06/2019
(Veerle)
Maria Verbeeck
°08/11/1940 +31/05/2019
(Veerle)
François Ruelens
°20/08/1946 +30/05/2019
(Eindhout)
Suzanne Gastmans
°25/08/1924 +29/05/2019
(Veerle)
Julia Vanuytven

HUWELIJKEN

29 juni (Eindhout)
Jelle Neyens & Steffi Smets

°05/10/1929 +27/05/2019
(Eindhout)
Victor De Boel

28 juni (Veerle)
Gerry Van Looy & Yasna Van
Bael
14 juni (Veerle)
Sam Sprengers & Iraia Oeyen

°02/02/1940 +19/03/2019
(Veerle)
Ludovicus ‘Louis’ Peetermans

3 juni (Eindhout)
Vik Ooms
Jef Ooms & Maria Wynants

8 juni (Vorst-Meerlaar)
Wouter Gielis &
Hilke Heselmans

°07/11/1931 +05/03/2019
(Veerle)
Franciscus ‘Rene’ Slegers

31 mei (Vorst-Meerlaar)
Florijn Belmans
Wouter Belmans & Reinhilde Heselmans

1 juni (Veerle)
Wilfried Dens & Gitte Plu
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06/06/959 (Eindhout)
Frans Smets & Anna ‘Wieza’
Boons

Diensthoofd
Omgeving
Laakdal streeft voor haar inwoners naar een kwaliteitsvolle leefomgeving en een duurzaam beleid
op vlak van ruimtelijke ordening. Wil jij dit ruimtelijk
beleid mee vormgeven?
Functie:
• Adviseren van bouwprojecten en
stedenbouwkundige vraagstukken: bv.
nieuwbouwprojecten, inbreidingsprojecten …
• Adviseren van planningsvraagstukken: bv. inplannen van verkavelingen, dorpskernvernieuwingen, duurzame bedrijventerreinen …
• Opnemen van personeelsaangelegenheden,
opvolgen van resultaten, coachen …van de
dienst Omgeving, die verantwoordelijk is voor:
vergunningen, woon- en klimaatbeleid, afval,
bodem, duurzame ontwikkeling, handhaving,
biodiversiteit, lokale economie, plattelands
beleid … Je stuurt hierbij 3 deskundigen en
4 administratieve medewerkers aan.

Beleidsmanager Grond
Je werkt mee aan de realisatie van een groen Laakdal waar het
aangenaam betaalbaar wonen is, in leefbare kernen waar natuur,
mobiliteit, landbouw en bedrijvigheid hand in hand gaan. Resultaatgericht samenwerken, met oog voor digitalisering, innovatie
en een menselijke aanpak, stellen we hierbij centraal.
Functie:
Voor het beleidsdepartement Grond: Openbaar domein (mobiliteit, grondbeleid, evenementen & uitleendienst, openbare werken,
patrimonium, groendienst, wegenbouw & logistiek, schoonmaak)
en Omgeving (ruimtelijke ordening, milieu & klimaat, lokale economie, omgevingsvergunning)
• Coördineren van grote of complexe projecten van de
dienst Openbare werken (bv. renovatie en nieuwbouw,
herinrichting van wegen, rioleringsprojecten…)
• Maken van strategische keuzes, definiëren van gewenste
resultaten en dit vertalen naar acties en doelstellingen voor
je team
• Als leidinggevende zorg je voor de goede werking van de binnen- en buitendiensten van het 77-koppige departement Grond.
• Als lid van het managementteam streef je naar een
succesvolle organisatie waar je ook actief aan meewerkt.

Beleidsmanager Mens
Laakdal stelt hoge eisen aan klantgerichte dienstverlening en efficiënte administratie.
We verbinden onze inwoners door de ondersteuning van een sterk verenigingsleven
en het stimuleren en organiseren van activiteiten in de diverse vrijetijdsdomeinen. Heb
jij dezelfde visie en doelen voor ogen?
Functie:
Voor het beleidsdepartement Mens: onthaal en dienstverlening, burgerzaken en
vrije tijd (cultuur, toerisme, jeugd, sport, bibliotheek, jumelages…)
• De kwaliteit bewaken van onze dienstverlening (fysiek, telefonisch, digitaal ...)
d.m.v. standaarden, analyseren en oplossen van dienstverleningsproblemen,
identificeren van trends en aanbevelen van systeemverbeteringen
• Maken van strategische keuzes, definiëren van gewenste resultaten en dit
doorvertalen naar acties en doelstellingen voor je team
• Opnemen van personeelsaangelegenheden, opvolgen van resultaten,
coachen… van het departement Mens (25-tal medewerkers)
• Inhoudelijk ondersteunen van de diensten van het departement: bv.
verantwoordelijke verkiezingen en begraafplaatsen

Interesse?
Bezorg ons jouw cv, motivatiebrief en een kopie van het
vereiste diploma via het
online sollicitatieformulier
op www.laakdal.be/
vacatures. Solliciteren kan
tot en met 8 september 2019.
Opgelet: voor de vacature van
beleidsmanager Grond kan
je solliciteren tot en met 15
september 2019!
Voor meer info:
www.laakdal.be/vacatures
of via de dienst Personeel &
Organisatie (tel. 013 39 40 84 –
personeel@laakdal.be)
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25 mei (Veerle)
Liam Pauwels
Ken Szewczykowski & Karlien Pauwels

Burgemeester Tine Gielis

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

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

Bibliotheek

Schepen Frank Sels

Markt 19, 2430 Laakdal - tel. 013 67 01 20,
bibliotheek@laakdal.be
maandag
09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
dinsdag
09 u.-12 u.
woensdag
09 u.-12 u. en 14 u.-20 u.
donderdag
09 u.-12 u.
vrijdag
09 u.-12 u. en 18 u.-20 u.
zaterdag
10 u.-12 u.

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
vrijdag
zaterdag
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
dinsdag

01/11/2019
02/11/2019
11/11/2019
24/12/2019 (open van 9.00 tot 12.00 uur)
25/12/2019
26/12/2019
31/12/2019 (open van 9.00 tot 12.00 uur)

Politie aangiftes aan het loket op afspraak
Markt 19, 2430 Laakdal - tel. 014 57 01 12,
fax 014 57 01 11, wijkteamlaakdal@pzglm.be,
www.pzglm.be
maandag
09 u. - 12 u.
dinsdag
14 u. - 16 u.
woensdag
09 u. - 12 u. en 14 u. - 16 u.
donderdag
14 u. - 16 u.
vrijdag
09 u. - 12 u.

Intercommunaal containerpark Meerhout
Kiezel 300, 2450 Meerhout (Zittaart) - tel. 014 86 73 59
vrijdag
01/11/2019
maandag
11/11/2019
dinsdag
24/12/2019 (open van 8.00 tot 12.00 uur)
woensdag
25/12/2019
dinsdag
31/12/2019 (open van 8.00 tot 12.00 uur)

Raad voor Maatschappelijk Welzijn &
gemeenteraad 2019:
24 september, 22 oktober, 26 november,
17 december
Raad voor Maatschappelijk Welzijn, 19.30 u.,
gemeenteraad 20.00 u.

CD&V
Oude Veerlebaan 19, 2430 Laakdal
Tel. 014 86 74 25, 0477 87 17 94
tine.gielis@laakdal.be

Prolaakdal
Kapelleberg 87, 2430 Laakdal
Tel. 0495 58 63 69
franksels@telenet.be

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,
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, Personeel &
kwaliteitsbeleid, Sociale tewerkstelling

22
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Onthaal gemeentehuis

Beste Laakdaller,

Beste Laakdaller,

De uitzonderlijk hoge temperaturen van de voorbije weken
zullen de geschiedenisboeken ingaan als de zomer die alle
records deed sneuvelen. Het klimaatpanel van de Verenigde
Naties voorspelt al jaren extremer weer met de stijging van de
gemiddelde temperatuur op aarde. Het is daarom nu meer dan
ooit belangrijk om onze CO²-uitstoot te verminderen en dus
minder energie te verbruiken. Laakdal ondertekende daarom
jaren geleden al het engagement van Kempen2020. Op 11 oktober wordt trouwens het officiële startschot van de opvolger
Kempen2030 gegeven om tegen 2030 minstens 40% minder
CO² uit te stoten. Wil je zelf ook je steentje bijdragen én geld
besparen? Op 17 september om 19.30 uur vindt er in de bib
een infoavond plaats over de samenaankoop dakisolatie en
groendaken.

Ik mocht heel wat mensen ontmoeten tijdens de voorbije zomermaanden. Mensen die ik al mijn hele leven ken, nieuwe
mensen, toevallige passanten. Vooral de ontmoetingen met
deze laatsten wil ik jullie niet onthouden. Ik noem er enkele:
• de chiro uit Vlaams-Brabant die op kamp was in Laakdal
en enorm genoten had van de omgeving, maar vooral van
de speeltuin in Eindhout;
• het koppel uit West-Vlaanderen dat in een B&B in
Laakdal verbleef en aangenaam verrast was door onze
monumenten, kerken en pastorijen.
• de fietstoerist die onze gemeente doorkruiste maar een stop
had ingelast om van de mooie natuur in Laakdal te genieten;
• een wandelaar op weg naar Scherpenheuvel om een kaarsje
te branden voor zijn dochter die herexamen had. Hij wist
me te vertellen dat hij even een omweg had gemaakt om
het schoonste plekje in Trichelbroek in Eindhout te zoeken
en te vinden. Het was net alsof hij zich aan een meer in het
buitenland bevond, aldus de eenzame wandelaar.
• de groep collega’s uit Limburg die de Laakdalse
gastvrijheid uittestten en met de eTuktuks het
Merodegebied, waarvan Laakdal deel uitmaakt,
verkenden. Ze maakten een tussenstop in het
klompenmuseum om zich te laten onderdompelen in deze
typische Laakdalse ambacht.
Deze kortstondige ontmoetingen bevestigden wat we allen al
lang weten. Dat het goed wonen is in Vlaanderen, in Laakdal,
waar voor ieder wat wils te beleven is.

Maar daarnaast moeten wij zeker ook onze bomen en natuur
naar waarde schatten. Bomen absorberen niet alleen de CO2
die wij produceren en zetten deze om naar zuurstof maar filteren ook schadelijke stoffen zoals ozon, fijn stof,… Bovendien
heeft één grote boom een koelend vermogen van 10 airco’s! Als
gemeente hebben wij dit al langer begrepen. Zo is het bosbeheer in o.a. de Eindhoutse bossen er op gericht om hen voor te
bereiden op de klimaatsveranderingen. Wil je hier meer over
weten? Ga dan zeker op 8 september om 9.30 uur (met vertrek
aan speeltuin Dennenoord) mee op wandel met Bosgroep Zuiderkempen.
Verder wil ik ook de jongeren die op de Youca Action Day op
17 oktober in onze gemeente komen werken alvast een toffe
dag toewensen. Bedankt dat jullie je loon van 55 euro willen
schenken aan het Trias-project om de werkloosheid van de
jongeren in Guinee te verminderen!
Tenslotte wil ik alle deelnemers van o.a. de seniorensportdag,
de scholencross en de multimove nog succes wensen! Vergeet
niet: een gezonde geest in een gezond lichaam is gunstig voor
jong en oud!

Kortom, het was een aangename zomer. Zoals het spreekwoord
“in de vakantie krijg je tijd, om tijd te schenken”, zegt, hebben
we hiervoor ruimschoots de tijd genomen. Laat ons dit vakantiegevoel meenemen voor de volgende maanden. Er staat
een nieuw werkjaar voor de deur. Tijd om nieuwe mensen te
leren kennen, tijd om de draad terug op te pikken in de school,
tijdens je sportactiviteiten of in het verenigingsleven. Doe het
vooral met respect voor je medemens, milieu en de materialen.
We worden er allemaal zoveel beter van, nog beter.

Benny Smets
Schepen Klimaat, Dierenwelzijn, Sport, Internationale samenwerking

Tine Gielis
Je burgemeester

Laakdal stopt
met roken!
Wat denk jij van:

Meer
energie

Gezonder
huis
Meer
centen
Diether Berghmans,
deelnemer campagne 2018

Kom vrijblijvend naar onze infoavond op
10 september om 18.30 uur
in het gemeentehuis (Markt 19 in Laakdal).
www.laakdal.be • T 013 67 01 10
burgerzaken@laakdal.be
 laakdalstoptmetroken

