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VOORWOORD

Beste Hoeselaar,
Als schepen van leefmilieu blik ik even terug op een geslaagde bomenactie. Maar liefst 832 bomen/struiken, 544 kruiden/
vaste planten en 2000 kg landschapsbrikketten zijn er (deels)
gratis afgehaald. Op deze manier kleurt onze gemeente nog
wat groener en kan men ervan genieten in zijn eigen (voor)
tuin. In de toekomst zullen we deze actie zeker herhalen.
Hoeselt wil zich promoten als bij-vriendelijke gemeente. Op
een 6-tal plaatsen zijn er insectenhotels geplaatst en worden grasvelden omgevormd tot bloemenweides. Minder onderhoud voor deze grasplantsoenen en mooie wilde bloemen
voor bijen en vlinders.
Mooi, warm weer en regelmatig malse regenbuien zorgen
ervoor dat (on)kruid weer de kop opsteekt. Onze gemeente
gaat het 4de pesticide-vrij jaar in. Dit jaar is er een hoger
budget voor biologische onkruidbestrijding voorzien. Onze
diensten zullen hier maximaal op inzetten maar we zullen
moeten wennen aan een straatbeeld met meer groen kruid.
Gezondheid primeert en kankerverwekkende stoffen gebruiken is verboden op openbaar domein.
Op vlak van rioleringen zijn we in Hoeselt eindelijk op kruissnelheid aan het komen. Jarenlang zijn deze dure investeringen doorgeschoven. Hierdoor hebben we amper een zuiveringsgraad van 62%. Hoog tijd dus om onze waterlopen te
ontlasten. Momenteel zijn we hieraan bezig in de Hooilingenstraat, het Paneel en een deel van Romershoven. Nadien
is Alt-Hoeselt en Schalkhoven aan de beurt. Een belangrijk
gegeven is dat we hier telkens rekening houden om toekomstige wateroverlast in te perken en om de omgeving veiliger
te maken met aangepaste led-verlichting en stoepen in de
schoolomgeving.
Geniet van het mooie weer en tot één dezer dagen
Uw schepen openbare werken en leefmilieu
Bert Vertessen
bert.vertessen@hoeselt.be - 0477 53 85 79

Zitdagen burgemeester
en schepenen
Burgemeester Werner RASKIN
werner.raskin@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur
of na afspraak via 0477 24 58 34
Kabinet van de burgemeester,
1ste verdieping
Schepen Guy THYS
guy.thys@hoeselt.be
VRIJDAG van 18.00 tot 19.00 uur
of na afspraak via 0475 24 45 31
Gelijkvloers, 1ste bureel rechts
Schepen Michel VANROY
michel.vanroy@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
Schepen Yves CROUX
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
Schepen Bert VERTESSEN
bert.vertessen@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
Voorzitter OCMW Hilde BUYSMANS
hilde.buysmans@hoeselt.be
DINSDAG van 14.00 tot 15.00 uur
op het OCMW

KORT
Streekproducten

Biosenza maakt eigen Hoeselts streekbier Tripel K
Bij Kristof Vanhees, uitbater van natuurwinkel Biosenza
in Hoeselt, ontstond een tijd geleden het idee om een
tripel bier te creëren. De klaverbloem, die terugkomt in
het logo van zijn winkel, is een bijzondere maar toch
alledaagse plant en vormt één van de ingrediënten
van het Hoeselts streekbier. Dankzij een goede vriend
werd er een eerste proefbrouwsel gebrouwen dat
positief onthaald werd door een aantal proefpersonen.
Kristof is dan ook bijzonder trots om het nieuwe
bier aan te kondigen.
Het uniek klaver-speciaal bier ‘Tripel K’ is te koop
bij Biosenza en verkrijgbaar in cafés Ter Waert,
Den Hoeselèr, Den Engel en De Tommen.
Tripel K is een complex goudkleurig bier met een

romige schuimkraag. Er werd gebruik gemaakt van
Belgische hop uit Poperinge met bloemige en kruidige
aroma’s.
Het goudkleurig klavertje drie op het eigen bierglas is
een van de oudste geluksbrengers. De blaadjes van
een klavertje drie staan voor geloof, hoop & liefde.
Deel het geluk met vrienden en geniet samen van
dit uniek klaver-speciaal bier Tripel K.
Op zaterdag 29 april, 6 mei en 13 mei voorziet Biosenza een gratis bierdegustatie in hun winkel op
de Bilzersteenweg 19D. Iedereen is welkom.
Proost!
Kristof Vanhees | 089 23 63 13 | www.tripel-k.be

Op pensioen

Firmin Vandenbroek, Technische Dienst
Nog steeds doet hij zijn werk met
hart en ziel en als het mogelijk was
geweest had hij zijn pensioen nog
met een jaar of 10 uitgesteld.

Hulp bij het
invullen van de
belastingaangifte
2017

De Technische Dienst zal niet alleen
zijn opgewekt karakter en gulle glimlach missen maar ook de grote hoeveelheid kennis en ervaring welke zal
wegvallen als Firmin op pensioen is.
Wij wensen Firmin het allerbeste toe
en zien ‘onze buurman’ graag nog
eens binnenspringen na zijn pensioen.

Op 1 juni 2017 gaat Firmin Vandebroek op pensioen en dit na een carrière van bijna 33 jaar bij de technische dienst van Hoeselt.
Op 1 juli 1983 begon Firmin bij de
groendienst maar al snel werd duidelijk dat hij een onmisbare duizendpoot was op gebied van voertuigen
en machines en dus werd de garage
‘zijn domein’.
Geen uitdaging was hem te groot
en meermaals deed hij iedereen
verwonderd staan over zijn enorme
technische kennis en vindingrijkheid.

Net als voorgaande jaren organiseert de FOD Financiën in samenwerking met ons gemeentebestuur
enkele zitdagen voor het invullen
van de jaarlijkse belastingsaangifte.
Op maandag 22 en woensdag 24
mei, telkens van 9.00 tot 12.00 uur
en van 14.00 tot 16.00 uur zullen 2
medewerkers van FOD Financiën
in het gemeentehuis van Hoeselt
komen helpen bij het invullen van
uw belastingsaangifte. Noteer nu
alvast deze data!

Muziek

Willy Sommers
Erfgoed 1981-1991

LAATSTE TICK
ETS!

Vrijdag 12 mei om 20.15 uur | GC Ter Kommen
De jaren ’70 bracht ons Willy Sommers en 7 anjers, 7 rozen.
Maar de jaren ’80 waren niet minder prachtig. Daarom, na
het verrassende succes, inclusief verlenging, van de Erfgoed 1971-1981 tournee, duikt Willy Sommers in zijn jaren
’80, met live band en meezingers.
Boeiende jaren, jawel, maar Vlaamse zangers kloegen
steen en been in dat decennium van new wave en belpop.
Het was alleen aan artiesten van het kaliber van Willy Sommers gegeven om het begin én het einde van dat decennium aan de top te vertoeven. Want in 1989 kwam er Tien
om te Zien en daarmee een nieuw tijdperk voor Vlaamse
muziek.
Van ‘Ken je nog die slows?’, ‘Vlaanderen De Leeuw’, ‘Het
water is veel te diep’ tot ‘Als een leeuw in een kooi’. In
Erfgoed 1981-1991 werpt Willy zich andermaal op als die
weergaloze zanger van iconische hits die inmiddels 45 jaar
op de planken staat.
Tickets: 25 euro/22 euro (reducties)

TICKETS & INFO: GC TER KOMMEN - tel. 089 30 92 10 - www.terkommen.be
Toerisme

GOESTING: Een foodtruckfastival dat zin heeft
Op zaterdag 13 en zondag 14 mei strijkt
het foodtruckfestival GOESTING neer
in Hoeselt.
Mobiele keukentjes in alle maten en
gewichten laten je de lekkerste gerechten uit onze vier windstreken ontdekken. Aangevuld met steengoede
livemuziek, gratis kinderanimatie en

Foto: Bart Tilmans

mooie sfeerverlichting barst foodtruckfestival GOESTING van de gezelligheid.
GOESTING mikt niet op de grote steden
maar wel op die gemeentes in Limburg
waar de mensen elkaar nog bij naam
kennen. Gemeentes waar de mensen
graag bijpraten bij een lekker hapje,
een frisse pint of een goed glas wijn.

Zaterdag 13 mei van 17.00 tot 24.00
uur
Zondag 14 mei van 12.00 tot 22.00 uur
Buitenterreinen Ter Kommen
De toegang is GRATIS!
Organisatie: foodtruckfestival Goesting
i.s.m. Toerisme Hoeselt.

BIBLIOTHEEK
Jouw bib heeft digitale kranten!
In de bib kan je kranten en enkele tijdschriften van vandaag en de voorbije week online lezen via
bibliotheek.gopress.be!
Naast het aanbod van de Belgische kranten en tijdschriften vind je er ook:
- de Nederlandse kranten Trouw en de Volkskrant
- de tijdschriften Humo en Mo (Mondiaal Magazine)
Wil je de digitale krantenkiosk eens uittesten?
Gebruik hiervoor een iPad van de bib of je eigen tablet,
smartphone of laptop en de WiFi-verbinding van de bib
en lees in de lay-out van de krant zelf.
Met je ‘mijn bib-ID’ kan je het volledige krantenarchief
ook buiten de bibliotheek lezen.

Nationale voorleesdag 2017 - kinderrechten
Woensdag 31 mei van 13.30 tot 15.00 uur | Bibliotheek
Op woensdag 31 mei 2017 is het
nationale voorleesdag!
Wij zijn één van de 50 bibliotheken die op die dag de rechten van
het kind extra in de verf zet. Er zal
worden voorgelezen uit twee wondermooie boeken: ‘Rechtop met Obi en
Odette’ voor de kleintjes tot 7 jaar en
‘Verhalen uit de boomhut’ tot 10 jaar.

Mis dit gezellig voorleesmoment
niet. Zoals altijd zullen we er een
superleuke namiddag van maken,
maar we verklappen natuurlijk nog
niet alles.
GRATIS!
Inschrijven via de bib
of via bibliotheek@hoeselt.be

Een eerste introductie naar aanleiding van het pilootproject ‘gratis E-books in de bib’.

Infosessie E-books en E-readers

Woensdag 31 mei van 13.30 tot 15.00 uur | Bibliotheek
In het digitale tijdperk zijn E-books
en E-readers vanzelfsprekend. Maar
hoe werkt het allemaal?
Welke stappen moet je ondernemen
vooraleer je kan beginnen lezen?
Tijdens de infosessie krijg je inzicht
in E-books en E-readers, en lichten
we het unieke pilootproject ‘E-books
in de bib’ toe. Voor je het weet zit
je gezellig thuis in je zetel door je
digitale bibliotheek te bladeren

Prijs: 3 euro
Inschrijven: in de bib of
via bibliotheek@hoeselt.be

Heb je zelf een e-reader? Neem
hem zeker mee!

IMPRESSIE JEUGDBOEKENFESTIVAL IN DE BIBLIOTHEEK
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ACTIVITEITENKALENDER MEI 2017
Woensdag 3 mei
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info

Zondag 14 mei
Foodtruckfestival ‘Goesting’

OCMW 089 51 88 10

Info

Donderdag 4 mei
Dorpsrestaurant De Dagschotel
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info

OCMW 089 51 88 10

Donderdag 4 mei
Figuurtraining – gratis promoles
i.k.v. maand v/d sportclub
19.00 u. spiegelzaal
Sporthal Ter Kommen
Info

www.fitclubhoeselt.be

Donderdag 11 mei
Dorpsrestaurant
De Dagschotel Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info

Danny Smets 08951 46 44

Maandag 29 mei
Infosessie E-books en E-readers

Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 4 mei
Trefdag wandelaars DC OCMW
10.00 u. parking Kimpel Bilzen
Info

Zondag 28 mei
Ruilbeurs modeltreinen en toebehoren
08.00 u. GC Ter Kommen

Ludo Hex 0477 35 17 45

Vrijdag 12 mei
Willy Sommers: Erfgoed 1981-1991

12.00 u. Buitenterreinen
Ter Kommen
Info

Dienst toerisme 089 30 92 22

Woensdag 17 mei
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info

OCMW 089 51 88 10

Donderdag 18 mei
Dorpsrestaurant
De Dagschotel Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info

Ludo Hex 0477 35 17 45

Donderdag 18 mei
Bezoek aan WZC Ter Hulst 2 –
OCMW
13.30 u. OCMW
Info

OCMW 089 51 88 10

Zaterdag 20 mei
Watergewenning kleuters geb. 2012

19.00 u. Bibliotheek Hoeselt
Info

Marleen Smets 089 51 02 51

Woensdag 31 mei
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
Info

OCMW 089 51 88 10

Woensdag 31 mei
Nationale voorleesdag kinderrechten (tot 10j)
13.30 u. Bibliotheek Hoeselt
Info

Marleen Smets 089 51 02 51

Vrijdag 2 juni
Avondmarkt Pinksterkermis

09.00 u. Zwembad Hoeselt
Info

20.15 u. GC Ter Kommen
Info

GC Ter Kommen 089 30 92 10

Zaterdag 13 mei
Watergewenning kleuters geb. 2012
09.00 u. Zwembad Hoeselt
Info

Sportdienst 089 30 92 20

Zaterdag 13 mei
Foodtruckfestival ‘Goesting’
17.00 u. Buitenterreinen Ter Kommen
Info

Dienst toerisme 089 30 92 22

Sportdienst 089 30 92 20

Dinsdag 23 mei
Busuitstap Lourdesgrot
Wiemesmeer OCMW
13.30 u. OCMW
Info

OCMW 089 51 88 10

Donderdag 25 mei
Dorpsrestaurant De Dagschotel
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Info
Ludo Hex
0477 35 17 45

Zaterdag 27 mei
Watergewenning kleuters geb. 2012
09.00 u. Zwembad Hoeselt
Info

Sportdienst 089 30 92 20

17.00 u. L. Lambrechtsstraat
en Dorpsstraat
Info

089 51 03 10

Zaterdag 3 juni
Kermisfuif Halte Hoeselt
21.00 u. GC Ter Kommen
Info

Kristof Vandebosch 0476 60 00 23

Zondag 4 en maandag 5 juni
Hoeselt kermis
15.00u. Hoeselt Centrum
Info

089 30 92 10

Activiteiten voor de zomereditie (maanden juni, juli en augustus) moeten doorgegeven worden
vóór 12 mei via activiteitenkalender@hoeselt.be!

WIN
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MILIEU

Win een milieuvriendelijke speeltuin voor je gemeente 2016
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Tussen 1 mei en 31 mei daagt Bebat
de gemeenten van de Provincie Limburg uit om het grootste gewicht aan
gebruikte batterijen per inwoner in
te zamelen. De gemeente die hierin
slaagt krijgt een splinternieuwe milieuvriendelijke speeltuin.

Waar kan je terecht
in onze gemeente?

boekhandel 8’n
L. Lambrechtsstraat 12

Gemeentehuis Hoeselt
Dorpsstraat 17

Bell’s computercenter
Bilzersteenweg 17A

Ons Kookidee
Beukenlaan 55

Eldi
Bilzersteenweg 15

Recycleer jij mee?

Ook Hoeselt heeft zich ingeschreven
voor deze inzamelwedstrijd!

Lukoil
Bilzersteenweg 53A

Elektro Hauben
Bilzersteenweg 44

Rijwielen Rampen
Aldi
Hoe kan je je steentje bijdragen?
Tongersesteenweg 49A
Weyerstraat 4A
Ga thuis echt overal op zoek naar
gebruikte batterijen en breng ze tusCarrefour
Supra Thewissen
Breng tussen 1 en 31 mei 2017 je gebruikte batterijen
sen 1 en 31 mei binnen in een BeBilzersteenweg 12
Europalaan 15
binnen in een Bebat inzamelpunt (supermarkt, school,
bat inzamelpunt van onze gemeente
containerpark
Supra Claes
containerpark)
en maak kans op een splinternieuwe
(containerpark, gemeentehuis,
suGoosstraat W/N
Groenstraat 9A
permarkt e.a.)
milieuvriendelijke speeltuin voor onze gemeente!

V.U. : Bebat vzw - Peter Coonen
Walstraat 5 – 3300 Tienen

www.bebat.be

Inzameling asbest en roofing op dinsdag 16 mei
Wie asbesthoudend bouw- en sloopafval of roofing heeft, kan hiermee
terecht op het gemeentelijk recyclagepark op dinsdag 16 mei tussen
16.00 en 19.00 uur.
Die namiddag worden enkel deze afvalfracties aanvaard.

HOESELT IN BEELD

In het jeugdhuis maakten kinderen mooie
kunstwerkjes tijdens de workshop KIP

Meer dan 1.500 wandelaars genoten van de prachtige bloesems tijdens de Paastocht van Vitales

Op Paasmaandag trotseerden deze sportievelingen het gure weer tijdens de Trail
Run in Hern

Een 35-tal ‘start to’-joggers maken zich
klaar voor Den Hoeselèr Run

Sport / Jeugd

Nieuw multi-sportveldje aan Ter Kommen
De gemeente investeerde in een nieuw
multi-spordveldje aan de piste, gelegen naast het zwembad.
In deze voetbal- en basketbalkooi kunnen kinderen en jongeren naar hartelust voetballen of basketballen.
Het is gemaakt van zeer kwalitatief,
duurzaam en geluidsdempend materiaal.

En dit naast de mooie speeltuin die al
door heel wat kinderen en ouders bezocht wordt.
Binnenkort komt er aan de bovenkant
van de piste nog een nieuwe fitnesszone bij, waardoor het nog leuker wordt
om te sporten op en rond de piste.

In de ‘kooi’ ligt een kunstgras mat
om het sporten nog aangenamer te
maken. Let wel, dit is niet het soort
kunstgras met rubberkorrels waarvan
onlangs in de pers zoveel rond te doen
was. Het betreft een kunstgrasmat die
aangevuld werd met zand. Volledig veilig dus!

We willen er tenslotte zeker nog op duiden dat voor de hele site van Ter Kommen een politiereglement van kracht
is. Hierin staat o.a. vermeld dat er na
22.00 uur geen gebruik meer mag gemaakt worden van alle toestellen, dit
om de nachtrust van de omwonenden
te respecteren.
We vragen de gebruikers dan ook om
dit zeker te respecteren!

Met dit nieuwe sportveldje is de site Ter
Kommen weer een extra zone rijker.

Een officiële opening van het multisportveldje volgt nog.

ACADEMIE HOESELT

BEELD THEATER MUZIEK
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Vragen & meer info?
Beeld andreabude@icloud.com
Theater laurence.stas@gmail.com
Muziek hildevoes@gmail.com

Ontdek de unieke kunstenaar in je zelf en kom mee
kunst maken,speel theater of ontdek je muzikale
talent! Voor alle creatiefjes vanaf 6 jaar-12 jaar.
(beeld) en muziek en theater vanaf 8 jaar.

zondag

Politie

Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst steunt inschrijvingen
voor een cursus motorbeheersing
ten met een rit op de openbare weg
en een evaluatie.
De prijs bedraagt 150 euro inclusief ontbijt, lunch én certificaat van
deelname.
Het politiecollege stelt van het verkeersveiligheidsfonds (2017) 50
euro per persoon (met een max.
van 100 deelnemers) ter beschikking voor kandidaat-cursisten.

De basiscursus motorbeheersing
is een training voor motorrijders
die reeds met de motor rijden maar
zich willen vervolmaken op het gebied van bochten- en remtechniek,
trage manoeuvres, defensief rijden,
enz.
Het is géén cursus voor beginners.
De cursus wordt gegeven door

professionele instructeurs van het
centrum voor motorbeheersing in
Tongeren met als doel motorrijders
beter en veiliger te leren motorrijden.
Er wordt een volledige dag (9.00
uur – 17.30 uur) voorzien waarbij
theorie en terreinoefeningen gegeven worden. De dag wordt afgeslo-

Voor meer info m.b.t. de cursus of
om je in te schrijven kan je terecht
op de website van het Centrum
voor Motorbeheersing (CVM), Tomveld 23 in Tongeren (www.motorbeheersing.com) of je kan bellen naar
het telefoonnummer 0479 42 42 00.

VERENIGING IN DE KIJKER
Verkeer

70 km/u buiten de bebouwde kom
Sinds 1 januari 2017 geldt op de
Vlaamse wegen buiten de bebouwde
kom die geen autosnelweg of 2x2weg met middenberm zijn, een algemene snelheidslimiet van 70 km/u.
Hiermee wil de Vlaamse overheid de
verkeersveiligheid vergroten en het
aantal verkeersborden langs de weg
verminderen.
De algemene snelheidsbeperking
tot 90 km/u op de openbare wegen
buiten de bebouwde kom werd ingevoerd in 1975 en bleef sindsdien
ongewijzigd. De ruimtelijke structuur in Vlaanderen is ondertussen
echter ingrijpend gewijzigd. De
toenemende bebouwing, de stijging van de bevolkingsdichtheid,
de toegenomen intensiteit van het
gemotoriseerd verkeer, de bewustwording qua duurzame mobiliteit
en de toegenomen aandacht voor
de zwakke weggebruiker noopten

de overheid tot een aanpassing van
de limieten.

geldt dus een snelheidslimiet van 70
km/u, tenzij anders aangeduid.

Op de wegen waar een limiet van
70 km/u geldt, staan niet langer
borden. Buiten de bebouwde kom

Welke snelheidslimieten gelden
voor de verschillende voertuigen?
Een overzicht:

autosnelweg

2x2
met
middenberm

vroeger

120

120

90

90

sinds 01/01/2017

120

120

70

70

voertuigen en slepen
vroeger
MGM +3,5t
sinds 01/01/2017

90

90

90

90

90

90

70

70

voertuigen en slepen
vroeger
MGM +7,5t
sinds 01/01/2017

90

90

90

90

90

90

60

60

autobussen en -cars

vroeger

90

90

90

75

sinds 01/01/2017

90

90

70

70

personenwagens

2x2
andere
gescheiden door openbare wegen
wegmarkering

Ruimtelijke ordening

Gemeentebestuur Hoeselt - afschaffing deel buurtweg nr 29 Bekendmaking van het openbaar onderzoek
Het College van Burgemeester en
Schepenen van de gemeente Hoeselt brengt ter kennis aan de bevolking dat een openbaar onderzoek
wordt ingesteld in uitvoering van
het gemeenteraadsbesluit van 30
maart 2017 betreffende de afschaffing van een deel van de buurtweg
nr 29, gelegen tussen de Leeuwe-

rikstraat en de Industriezone.
Het volledige dossier ligt ter inzage
op het gemeentehuis - dienst Ruimtelijke Ordening & Patrimonium,
Dorpsstraat 17, tijdens de openingsuren en dit gedurende een termijn
van 30 dagen, hetzij van 27 april 2017
tot en met 26 mei 2017.

Opmerkingen en bezwaren worden
uiterlijk de laatste dag van het openbaar onderzoek per aangetekende
brief verstuurd aan het college van
burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 17 of tegen ontvangstbewijs
afgegeven aan het loket van de dienst
Ruimtelijke Ordening & Patrimonium.

KORT
Technische dienst

Werken Hombroekstraat volgens planning

Eind oktober 2016 gingen de rioleringswerken in de
Hombroekstraat van start. Ondertussen verloopt alles
nog steeds volgens planning. “De rioleringswerken zijn
gevorderd tot het kruispunt met de Overbosstraat. Aannemer Gemoco werkt momenteel de laatste grachtinbuizingen en -doorsteken af”, vertelt Xenia Luxem, projectmanager bij Aquafin. “Vooraleer we de werken verder
zetten richting de Goosstraat, zal de aannemer de wegenis in de Hombroekstraat al herstellen. Vanaf mei volgt
dan het laatste stukje aanleg van de riolering tussen de
Overbosstraat en het pleintje in de Goosstraat. Wanneer
alles vlot verloopt, kan de Hombroekstraat tegen het zomerbouwverlof opnieuw opengesteld worden voor het
doorgaand verkeer.”

van Bilzen. Daarnaast vormt het project een belangrijke
schakel voor de toekomstige opvang van het afvalwater
van Schalkhoven en Sint-Huibrechts-Hern. Na de werken in de Hombroekstraat, zullen er ook nog rioleringswerken uitgevoerd worden in de Goosstraat en een deel
van de Romershovenstraat. Het volledige project duurt
tot het voorjaar van 2018.

Met dit project wil Aquafin een deel van het afvalwater
van de inwoners van Romershoven, dat nu nog ongezuiverd in de Winterbeek belandt, aansluiten op het waterzuiveringsnetwerk. Het gaat om het afvalwater van
ongeveer 700 inwoners dat bijkomend zal worden opgevangen en gezuiverd in de rioolwaterzuiveringsinstallatie

BURGERLIJKE STAND & BEVOLKING
OVERLIJDENS

GEBOORTEN
Datum

Naam

Dochter of zoon van

2/03/17

Cody VAN KAN

zoon van Robin en Helena THOMISSEN

8/03/17

Charlotte CORTINOVIS

dochter van Patricia CORTINOVIS

9/03/17

Lars HOUBRECHTS

zoon van Tom en An-Sofie BIESMANS

Datum

Naam van de overledene

3/03/17

Jozef KNAPEN

Klikstraat 4

15/03/17

Matteo VAN IMSCHOOT

zoon van Joris en Hanne HEYMANS

4/03/17

Maria SLEGERS

Hulstraat 6A

18/03/17

Nicolas STRYKERS

zoon van Jeroen en An LANGENAKEN

8/03/17

Jan SNELLINX

Overbosstraat 1

20/03/17

Almira ALMAHDAWY

dochter van Mohammed en Kelly POESEN

17/03/17

Jean MEUWESSEN

Romershovenstraat 200

29/03/17

Lore POELMANS

dochter van Niels en Saskia ULENAERS

23/03/17

Trèske MARNEFFE

Heibrikstraat 48

29/03/17

Maurice CALLENS

zoon van Nigil en Liesje BRUNINX

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

TELEFOONNUMMERS DIENSTEN
Gemeentehuis
089 51 03 10
OCMW
089 51 88 10

HULPDIENSTEN
101
WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN
centraal oproepnummer 070 24 62 46
WACHTDIENST APOTHEKER
Algemeen oproepnummer 0900 10500
WACHTDIENST TANDARTSEN
0903 39969
BELBUS
011 85 03 00

Technische diensten
Recyclagepark

089 30 92 40
089 51 43 48

Jeugddienst

089 30 92 00

Bibliotheek

089 30 92 50

Ter Kommen cultuur
Ter Kommen sport
Ter Kommen sportzaal
Ter Kommen zwembad
Toerisme
Uitleendienst

089 30 92 10
089 30 92 20
089 30 92 25
089 30 92 30
089 30 92 09
089 30 92 15

COLOFON
Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente Hoeselt en verschijnt maandelijks behalve in
juli augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Yves Croux,
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 13 of HMG@hoeselt.be
Contact: Cultuurdienst - Ann Somers
Vormgeving: COMMiX bvba, Hoeselt
Druk: Drukkerij Jansen, Hoeselt
Oplage: 4 500 ex.
Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar
gemaakt door middel van druk, fotocopie of op welke andere wijze
dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever.

Nieuwe openingsuren OCMW vanaf 1 juni
VM

Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

OCMW onthaalbalie
Europalaan 1

NM

OCMW sociale dienst

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

op afspraak

op afspraak

op afspraak

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

OCMW juridische dienst

Zaterdag

OPGELET! ALLE GEMEENTELIJKE DIENSTEN ZIJN GESLOTEN OP
Maandag 1 mei - feest van de arbeid / Donderdag 25 mei - O.H. Hemelvaart
Vrijdag 26 mei - brugdag / Zaterdag 27 mei - containerpark open
De Technische Dienst en het containerpark zijn gesloten op donderdag 18 mei (teambuilding)

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17
GC Ter Kommen
Europalaan 2
Sportdienst & toerisme
Europalaan 2

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

13.00 - 17.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

VM

MEER INFO: WWW.HOESELT.BE
Donderdag

Vrijdag

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.30 - 16.30 u
9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u
13.30 - 16.30 u

Jeugddienst
Europalaan 4

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

14.00 - 16.30 u

Bibliotheek
Dorpsstraat 35

NM

16.00 - 19.00 u

13.00 - 16.00 u

16.00 - 19.00u

VM

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

8.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

12.30 - 16.30 u

VM

9.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.15 u

Technische dienst
Winterbeekstraat 3
Containerpark
Goosstraat
Politie
Dorpsstraat 3 bus 1

VM

9.00 - 12.00 u

VM
NM

16.30 - 19.30 u
9.00 - 12.00 u

13.00 - 19.00 u

Zaterdag

9.00 - 12.00 u

8.00 - 14.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.00 - 17.00 u

Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van Stebo aangaande
vragen over premies en subsidies. Deze persoon is raadpleegbaar in het vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).

restaurant

Uw voertuig
verdient het beste!
Mega Wasstraat • 3 Selfwashboxen
Gratis stofzuigen

SOFTWASHEXPRESS
THE NEXT GENERATION

CARWASH

HOESELT - BILZEN
INDUSTRIELAAN 109 - 3730 HOESELT
softwashexpresshoeselt@gmail.com
089/20 30 29
Alle dagen open van 9u tot 18u
Vrijdag van 8u tot 18u - Zondag van 9u tot 13u

Zie jij er wat in om te adverteren in één van de volgende edities van Hoeselt Mag Gezien?
Aarzel dan niet om je kandidaat te stellen. Dit kan via een e-mail naar adverteren@hoeselt.be met vermelding van de contactgegevens van je handelszaak. Voor meer informatie over de voorwaarden kan men contact opnemen met Erwin Vanherck op het nummer 0475 37 55 92.

