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VOORWOORD

Beste Hoeselaar,
op het einde van de grote vakantie kan ik met veel plezier
terugkijken naar een schitterende “Zomer in Hoeselt”.
Neen, ik heb het niet over zomerse temperaturen, maar
wel over de meer dan 15 evenementen die de voorbije
maanden door verschillende verenigingen in Hoeselt
werden georganiseerd en die allemaal, zonder uitzondering, erg succesvol waren. En de Hoeseltse Zomer is nog
niet voorbij. De volgende weken staan er nog een 10-tal
evenementen op stapel.
Ik wil alle organisatoren, zowel verenigingen als gemeentelijke diensten, alvast hartelijk danken voor hun
inzet en hen vragen om op deze manier verder te doen.
4 verenigingen wil ik speciaal in het zonnetje zetten, met
name de 4 “straffe toeren” verenigingen die ingegaan
zijn op een oproep van de cultuurdienst om in de zomermaanden opnieuw een evenement te organiseren, maar
nu voor alle inwoners van groot-Hoeselt en niet enkel
van hun deelgemeente. Van “Weg van Muziek” en “Alt
Benefietst” hebben we al kunnen genieten, het “Wereldfeest” en het “Oktoberfest” zijn gepland voor de volgende
dagen en weken.
Het einde van de grote vakantie betekent natuurlijk ook
het begin van een nieuw schooljaar en als schepen van
onderwijs ben ik tevreden dat ook op dat vlak van alles
gebeurt. Zo zal begin september in de gemeentelijke
basisschool te Alt-Hoeselt meer ruimte beschikbaar komen door de ingebruikname van een extra containerklas.
Een gelijkaardige containerklas aan de Europalaan zorgt
voor het verenigen van de academie van Beeld, de academie van Muziek en Woord en het GC Ter Kommen. Dit
biedt mogelijkheden tot een intensere samenwerking.
En in Hern is het KODB gestart met de bouwwerken voor
een nieuwe kleuterschool, zodat het gemeentebestuur
binnenkort kan starten met de voorziene renovatiewerken aan de Sint-Hubertuszaal.
Tot slot kan ik nog meedelen dat de werkzaamheden aan
de kerk van de O.L.Vrouwparochie zijn gestart om deze
om te vormen een grote multifunctionele ruimte, die gebruikt zal worden als bibliotheek, en een kleine gebedsruimte.
Tot binnenkort, ergens in Hoeselt,
Michel

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
Culinair streekproduct

‘Hoeselts bufke’
Eerder dit jaar werd de leverworst van Slagerij Molenaers
uitgeroepen tot erkend streekproduct.
Dit inspireerde chef-kok Wilfried Beliën (van Limburg op
Smaak) tot het maken van het ‘Hoeselts bufke’.
Hij creëert streekgerechten voor Limburgse gemeenten met
producten uit eigen streek.
Het Hoeselts bufke bevat volgende ingrediënten:
leverworst van slagerij Molenaers, Will’s Magic Pickles van chef
Beliën met Yacon, een knolgewas uit Kinrooi, waterkers uit
Lauw en eigen geteelde kruiden. Bij dit gerecht past een fris
amberbiertje van de Hoeseltse brouwerij ‘de Toetëlèr’ perfect.
Wil je zelf dit gerecht serveren? Haal dan een folder met het
recept bij de dienst toerisme (Europalaan 2).

Hondenpoep op de stoep
Op sommige stoepen ligt er jammer
genoeg vaak hondenpoep. Vooral in de
omgeving van een school zorgt dit voor
veel kleuters en ouders voor hinder. Ze
stappen erin en nemen dat dan mee
tot aan de schoolpoort.

Technische dienst

Bestrijding
ongedierte / ratten

Nochtans is het politiereglement op
hinder hier zeer duidelijk in. De eigenaars of begeleiders van honden
moeten ervoor zorgen dat hun hond(en) het openbaar domein, de stoepen,
de wandelwegen en andermans private eigendommen niet bevuilen met hun
uitwerpselen. Ze moeten steeds in het bezit zijn van een zakje voor het verwijderen van de uitwerpselen van hun hond(en) en dienen dit onmiddellijk te
verwijderen. Uitzondering op deze verplichting wordt gemaakt voor personen
met een visuele handicap en rolstoelgebruikers zonder begeleider.

Hoeselt roept zwerfvuil een halt toe
Zwerfvuil is vervelend, maar samen
kunnen we het probleem aanpakken!
Het vraagt maar een kleine moeite
om dit grote probleem definitief uit
‘ons Hoeselt’ te bannen. Gewoon al
door klein afval als papiertjes, snoepwikkels en kauwgom in de vuilbak te
gooien in plaats van zomaar op de
grond, verandert er al heel wat in ons
straatbeeld.
Want zonder dat kleine zwerfvuil is het voor iedereen veel aangenamer om
te wandelen, te winkelen en te wonen in onze mooie gemeente. En dat willen
we toch allemaal?
Doe dus zeker mee. Hoe klein en onbeduidend het misschien lijkt, vele kleintjes maken... een berg afval.
Er zal verhoogde aandacht zijn voor de
handhaving van zwerfvuil en sluikstorten tijdens de handhavingsweek van
18 tot 24 september.
Ontdek nog meer op mooimakers.be

De gemeente Hoeselt heeft sinds
2014 een externe “rattenvanger” in
dienst. Hij staat in voor een alternatieve bestrijding van muskusratten en bruine ratten.
Problemen met ratten kan je melden bij de technische dienst, die
dan op haar beurt de rattenvanger
contacteert. Deze zal ter plaatse
komen om het probleem aan te
pakken.
Deze dienst is gratis voor de inwoners van Hoeselt.
089 30 92 40 of
technischedienst@hoeselt.be

Vorming

De rug, van kwaal tot erger
Dinsdag 12 september van 14.00 tot 16.00 uur | DC OCMW
De oorsprong van onze wervelkolom en haar klachten.
Rugpijn is een van de meest
voorkomende klachten. Dit
komt doordat we veel zitten,
maar ook omdat we op twee
voeten lopen. Hoe is onze
rug geëvolueerd doorheen
de tijd? Verandert de bouw
van onze rug van geboorte
tot latere leeftijd? Welke ziekten en afwijkingen bestaan er?
Je leert op een interactieve manier (via oefeningen) je
lichaam en rug beter begrijpen. Je maakt kennis met de
meest frequente rugproblemen en leert hoe je ze kan voorkomen.
• Prijs: gratis deelname
• Begeleiding: Alejandro Chavez Saenz
(fysiotherapeut en culturele antropoloog)
• Inschrijven: www.vormingpluslimburg.be

Muziek

Limburgs Salonorkest
Wiener Café Chantant

Uniek
decor van
prachtige
Hoeseltse
landschappen!

Vrijdag 6 oktober om 20.15 uur | GC Ter Kommen
Het Limburgs Salonorkest brengt naast muziek van
J. Strauss, F. Lehar, R. Stolz,… die onlosmakelijk verbonden
is met de Weense muziektraditie, ook charmante en overbekende pareltjes van componisten zoals G. Winkler,
W. Aletter, R. Rodgers, enz. Kortom, een programma waarin
iedereen zijn gading vindt. Als decor bieden we u een prachtig reuze-ledscherm waarop Hoeseltse hobbyfotografen het
mooiste van onze eigen gemeente zullen laten zien.
Neem plaats aan een tafeltje en geniet van deze unieke
combinatie van Hoeseltse landschappen, leuke klassieke
melodieën én een kaasbordje met een glaasje wijn!
Tickets: 20 euro | 18 euro (reducties)

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

Vonken – kunstige ateliers voor kleuters
Exact een jaar geleden werd de Hoeseltse vereniging Vonken opgericht.
Vonken brengt culturele activiteiten
in een uniek kader: de activiteiten vinden plaats in het balzaaltje van wijlen
architect Jozef Voncken, ooit een ontmoetingsplaats voor vele Hoeselaren
(een stijldansclub, een fotoclub, het
zangkoor De Demerklokjes, popconcertjes,…). Het voorbije jaar organiseerde Vonken al ateliers voor kleuters. Ze schilderden met slazwierders,
dansten als wervelwinden en sneeuwengeltjes, bereidden trolkoek en sushi, en gingen op ontdekkingsreis naar
Congo.

musiceren gaan met klanken en geïmproviseerde instrumenten.

Het aanbod wordt dit jaar meer uitgebreid. Op het programma staat kunstig knutselen (in samenwerking met
Bazarts vzw), koken en de ateliers
“Reis rond de wereld”. Nieuw dit jaar
zijn muziekateliers waarin de kleuters spelenderwijs kennis maken met
muziek en geluid, en zelf ook aan het

Vanaf dit jaar zal Vonken ook activiteiten voor volwassenen organiseren
zoals concertjes, expo, en voorstellingen allerhande. Binnenkort maken
ze een eerste evenement bekend.

Praktisch:
- ateliers voor kinderen van 4 t.e.m. 7
jaar
- elke zaterdagochtend van 10.30 tot
12.30 uur behalve tijdens de schoolvakanties,
eerste atelier op 16 september
- afwisselend knutselen, muziek, koken en Reis rond de wereld
- Je kan per afzonderlijk atelier inschrijven
- meer info en inschrijvingen:
vonken@outlook.com

Facebook
‘vonkenvuurvoorcultuur’
m.m.v. Cultuurdienst Hoeselt

BIBLIOTHEEK / CULTUUR
Blindegeleidehonden
Maandag 25 september van 19.00 tot 21.00 uur
Bibliotheek
De vraag naar geleidehonden neemt toe. Een hond kan
gemiddeld tot 10 jaar ten dienste staan van zijn/haar
baasje. De opleiding van een hond duurt in totaal 2 jaar.
Per jaar starten een vijftiental honden, maar slechts de
helft wordt daadwerkelijk geleidehond.
Gisèle Brodeau met geleidehond Vinny brengt je praktisch in haar leefwereld. Zij vertelt hoe haar mobiliteit in
onze ‘ziende’ maatschappij is veranderd. Behalve uitleg
over de training van de hond kan je als hondenliefhebber ervaren wat een ongelooflijke hulp een geleidehond
is.
Na de lezing is er tijd om vragen te stellen. Geïnteresseerden krijgen ook meer informatie over de verwachtingen voor kandidaat-pleeggezinnen.

• Gastsprekers: Heidi Ketelslegers en Gisèle Brodeau
met geleidehond Vinny
• Prijs: 3 euro
• Inschrijven: bibliotheek@hoeselt.be | 089 51 02 50 uiterlijke inschrijfdatum: 17 september
Aan de balie in de bib is een mand geplaatst om plastic
flesdoppen in te zamelen. De actie komt ten goede aan
de opleiding van geleidehonden bij BCG.

Materialen reserveren, aanvragen en nog veel meer via Mijn Biblliotheek
In onze bib kan je een keuze maken uit meer dan 35.000
materialen. Tot voor kort kon je enkel uitgeleende materialen reserveren.

Als het materiaal niet beschikbaar is in de bib kan je gebruik maken van IBL (InterBibliothecair Leenverkeer).
Het materiaal wordt opgevraagd uit de collectie van een
andere bibliotheek. De kosten hiervoor bedragen min.
3,75 euro.
Opgelet : Haal je de gereserveerde werken of IBL-zendingen niet af binnen de tien werkdagen, dan wordt de
reservatie geannuleerd (en de zending geretourneerd) en
betaal je toch de kosten.

Met het verder uitrollen van het project “Mijn Bibliotheek” kan je vanaf nu niet enkel uitgeleende, maar
ook aanwezige materialen online reserveren. Vanaf het
ogenblik dat het materiaal staat gereserveerd ontvang je
een verwittiging via mail. Je betaalt daarvoor, net zoals
bij uitgeleende materialen, 0,75 euro reservatiekost per
materiaal.

Met de “Mijn Bibliotheek” registratie krijg je toegang
tot alle online diensten van de bibliotheek:
• Reserveren van materialen vanuit de catalogus
• De uitleentermijn online verlengen van je ontleende
werken (wanneer het niet is gereserveerd)
• Een duidelijk overzicht van je te betalen bedragen
• Je uitleengeschiedenis opvragen
• Toegang tot de digitale collecties: het Gopress krantenarchief en Fundels
• Het opmaken van je favoriete lijsten

Gratis placemats voor horeca en verenigingen
CURSUSSEN 17-18
De rug, van kwaal tot|

PODIUM 17-18

dinsdag 12 september

Bibliotheek

maandag 9 oktober 2017

Kennismaken met
smartphones*

oktober 2017
woensdagen 11 en 18
Lokaal 1 GC Ter Kommen

Basiscursus kindergrime*
2017

XIII
ZA 28-10-17 I Love Rock

dinsdagen 10, 17, 24 oktober
Lokaal 1 GC Ter Kommen

Maak zelf je natuurlijke
verzorgingsproducten*

Giuditta |
ZA 04-11-17 MinTh
Operette

2017
donderdag 26 oktober
Lokaal 1 GC Ter Kommen

25-11-17
VR 17, ZA 18, VR 24, ZA
hap
Hoeselts Toneelgezelsc

Het land van Loon

Maandag 30 oktober 2017

soldaten

| Bibliotheek

Massageworkshop

dinsdagen 7, 14, 21 november
Lokaal 1 GC Ter Kommen

WO 29-11-17 Uitgezonderd.

Hucus Pocus Piet |
Familievoorstelling Sinterklaas

2017

via
Veilig kopen en betalen
internet*
2017 |
maandagen 20 en 27
Bibliotheek

VR 01-12-17 Niels Destadsbader
Niels klapt uit de biecht

tussen de 2 plaatjes van

de film SOLAN & LUDWIG?

woensdag 22 november
Lokaal 1 GC Ter Kommen

St-

De kleuren van Guatemala
| Bibliotheek
2017

/ 6. Steven Goedebeur

iedereen

woensdag 17 januari 2018
Lokaal 1 GC Ter Kommen

k*

Maak je tablet kindvriendelij

Back to the fifties

dinsdag 23 januari 2018
Lokaal 1 GC Ter Kommen

Upcycling

| Bibliotheek

maandag 29 januari 2018

maken*
Sociale fotoreportages
7 februari 2018

je kleren hangen, daar

VR 02-03-18 Guido Belcanto

voorlezen met een extraatje

en
woensdagen 31 januari
Lokaal 1 GC Ter Kommen

Het verhaal van cholestorol*
| Bibliotheek

Vr 16-03-18 Hoeselt Goes
van
Comedy Lukas Lelie, Joost

ten* s
Raadseltje
Koken met moestuingroen
2018
maart
woensdagen 14, 21, 28
Keuken GC Ter Kommen

SEIZOEN 2017-2018

Hyfte, Arnout V/d Bossche

als extraatje
voor kids tot 8 jaar met
Steeds een leuk verhaal
of toneelactiviteit.
een knutsel-, bewegings-

maandag 26 februari 2018

CULTUURPROGRAMMA

Liefde en Devotie

Tattoo’s

biecht
1. Wie klapt er uit de

maandag 26 maart 2018

Woe 25/10/17 Griezelen

Woe 30/08/17 Heksen

op 1 december 2017?

Gratis toegang |
15u00
Telkens van 13u30 tot
Hoeselt
Locatie: Bibliotheek
Inschrijvingen:
e
bibliotheek@hoeselt.b
089 30 92 50

Woe 27/12/17 Onder de sterren

(met wandelzoektocht op het heksenpad
in Zonhoven – 5 euro)

| Bibliotheek

/ 2. Julius / 3. Jahon

24-02-18
VR 16, ZA 17, VR 23, ZA
hap
Hoeselts Toneelgezelsc hoor je

Lactosevrij koken*
13 december 2017?
woensdag 11 april 2018 2. Wie zie je in Winterland op
GC Ter Kommen

ZO 18-03-18 Jahon

ing
Geheimen | Familievoorstell

Keuken

De -ismes in de kunst*

Goegebeur
ZA 07-04-18 Steven

donderdag 19 april 2018
Lokaal 1 GC Ter Kommen

De Man van Morgen

a

21, ZO 22VR 13, ZA 14, VR 20, ZA
04-18 Fla Fëtutë Show

gramm
ons kidspro
Ontdek ook achterzijde!
op de

Hoeseltse Showavond

Battle
MA 30-04-18 Music
Between Two Generations

VR bril

maandag 30 april 2018

men.be

Meer info en updates: terkom

UITGEZONDERD.

HOCUS POCUS PIET |
FAMILIEVOORSTELLING
SINTERKLAAS

WO 29-11-17

3. Wiens geheimen ontdek

je misschien op 18 maart

2018?

Woe 28/02/18 Beroepen

Woe 25/04/18 Milieu / dieren

Woe 27/06/18 Magie / sprookjes

| Bibliotheek

muziek
Klassiekers in de Bibliotheek
kaasrace?
|
maandag 28 mei 2018 4. Wie doet er mee aan de grote
* i.s.m.

hoeselt.be

gcterkommen@
089 30 92 10 | E-mail:
2 | 3730 Hoeselt | Tel:
GC Ter Kommen | Europalaan

5. Waarmee wordt

JAHON

GEHEIMEN |
FAMILIEVOORSTELLING

in Ter Kommen?
er in maart 2018 gekookt

6. Wie is de man van

morgen?

5. moestuingroenten

Iedereen slaapt... en
droomt*

DI 06-02-18 Marc Brillouet

/ 4. Solan & Ludwig /

maandag 11 december

Muziektheater

2 euro
Toegangsprijs:
in GC Ter Kommen

Movies for kids

Telkens om 14u00

ZO 18-03-18

Woordenmix

Doolhof

zijn door elkaar gehusseld.
Onderstaande woorden
juiste volgorde?
Zet jij de letters in de

gcterkommen@hoeselt.be | 089 30 92 10

Vind jij de acht verschillen

november

Muziek en de hersenen*
2017

&
ZO 14-01-18 De Klinkertjes
Nachtegaal |
Cadans De Keizer en de

Waar
thuis

DC OCMW

Is er nog hoop voor |Syrië*
Bibliotheek

VR 06-10-17 Limburgs
Chantant
Salonorkest Wiener Café

ZA 06-01-18 Kon. Harmonie
rt
Cecilia Nieuwjaarsconce

erger*

maandag 25 september

Miss Monnie | Musical

De moeder en de drie

2017

Blindegeleidehonden
2017 |

DO 21, VR 22, ZA 23-09-17
KVG Hoeselt-Bilzen

1.Niels de Stadsbader

Horecazaken en verenigingen die eetdagen organiseren
kunnen opnieuw terecht in GC Ter kommen om gratis
placemats af te halen (zolang de voorraad strekt).
Op die manier help je mee het cultuurprogramma van GC
Ter Kommen bekend te maken én bespaar je tegelijkertijd
op je winkelfactuur.
De achterzijde van de placemats is bovendien gereserveerd
voor de kids. Kunnen zij alle puzzels en raadsels oplossen?
Kan jij ook placemats gebruiken? Neem even contact op
met de cultuurdienst!

imudop
uruluct
miflinkdre
letseoh
kimuze
lontee
raetthe
ruscus
2 | 3730 Hoeselt
GC Ter Kommen | Europalaan
gcterkommen@hoeselt.be
Tel: 089 30 92 10 | E-mail:

Woe 04/10/2017 KAASRACE
DE GROTE
SOLAN & LUDWIG: 5 jaar
vanaf

Steven Goegebeur
komt optreden in GC
Ter Kommen, maar
vindt de weg niet.
Help jij hem tijdig de
weg te vinden?

Woe 17/01/2018
ING
DE VERENKON
vanaf 7 jaar

Woe 08/11/2017
UILENBAL
vanaf 6 jaar
Woe 07/02/2018
CLOUDBOY
vanaf 8 jaar

Woe 13/12/2017
D
JULIUS IN WINTERLAN
vanaf 6 jaar
Woe 14/03/2018
EN
EN DE DISCOWORM
SUNSHINE BARRY 6 jaar
vanaf

OMGEVING
Bekendmaking Gemeentebestuur Hoeselt

PRUP “prioritair regionaal bedrijventerrein Hoeselt
en aanpassing afbakening kleinstedelijk gebied Bilzen” te Hoeselt
WELKE ONTWIKKELINGEN WORDEN ER GEPLAND?
Het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) heeft betrekking
op de uitbreiding van het bestaand
regionaal bedrijventerrein ‘Hoeselt’
te Hoeselt. Het bedrijventerrein is
gelegen in het kleinstedelijk gebied
en economisch knooppunt Bilzen.
Conform de bovenlokale structuurplannen en de provinciale beleidsvisie inzake de economische ontwikkeling van de provincie Limburg
wordt in uitvoering van de taakstelling aan bedrijvigheid op drie plaatsen in Limburg prioritair ingezet op
de uitbreiding van het areaal aan
regionaal bedrijventerrein. Hoeselt
is geselecteerd als één van de drie
locaties. Het plangebied ligt in aansluiting met het bovenlokaal bedrijventerrein Hoeselt, net ten noorden
van de dorpskern van Hoeselt, ten
westen van de E313 en ten zuidwesten van de stedelijke kern Bilzen.
In uitvoering van de taakstelling
voor bedrijvigheid opgenomen in
het Ruimtelijk Structuurplan Provincie Limburg (RSPL) wordt een
PRUP opgemaakt voor het Prioritair

Regionaal Bedrijventerrein te Hoeselt. Bindende bepaling nr. 30 van
het RSPL stelt: “De provincie bakent in ruimtelijke uitvoeringsplannen de regionale bedrijventerreinen
in de kleinstedelijke gebieden en in
de specifieke economische knooppunten af en voert een differentiatie
door. Zij doet dat in samenwerking
met de betrokken gemeenten en
belanghebbende partijen”.
Deze zone voor regionale bedrijvigheid maakt deel uit van het
kleinstedelijk gebied Bilzen. Voorliggend PRUP past derhalve de afbakeningslijn van het kleinstedelijk
gebied aan. Het PRUP verruimt
bijgevolg het kleinstedelijk gebied.
Bindende bepaling nr. 29 van het
RSPL stelt: “De provincie bakent in
ruimtelijke uitvoeringsplannen de
kleinstedelijke gebieden af. Zij doet
dat in samenwerking met de betrokken gemeenten en belanghebbende partijen”. Tevens wordt het
recreatiegebied ten noorden van
het bedrijventerrein herbestemd
naar landbouwgebied, waarbij dus
landbouwgebied wordt bijgecreëerd in aansluiting met de omliggende landbouwgronden.
De opmaak van het PRUP kadert

tevens binnen het Strategisch Actieplan voor Limburg in het Kwadraat (SALK).
De locatie voor het prioritair te ontwikkelen regionaal bedrijventerrein
volgt uit de vastgelegde zoekzones in de studie ‘Ruimte voor Bedrijvigheid in Limburg’, afgekort
RuBeLim. Uit het alternatievenonderzoek voor de economische
knooppunten zijn door verder onderzoek en overleg de aandachtspunten vanuit milieu, beleids- en
praktische overwegingen geformuleerd. De zoekzone is reeds aan
het publiek toegelicht op het infomoment van 17 december 2015. Na
de evaluatie van het infomoment is
de zoekzone onderworpen aan een
milieu-effectenscreening.
INFOMARKT
Er vindt een informatiemoment
plaats op maandag 4 september
2017 tussen 18 en 20 u in de raadzaal (eerste verdieping) van het
gemeentehuis te Hoeselt (Dorpsstraat 17). Op deze infomarkt zullen medewerkers van de provincie
Limburg en het studiebureau Antea
Group klaarstaan om uitleg te geven en vragen te beantwoorden.

OMGEVING
OPENBAAR ONDERZOEK
Tijdens het openbaar onderzoek
dat loopt van 1 augustus 2017
t.e.m. 29 september 2017, ligt het
ontwerp PRUP voor jou ter inzage in het gemeentehuis, dienst
Ruimtelijke Ordening, Dorpsstraat
17, 3730 Hoeselt en in het Dienstencentrum Territorium, dienst
Ruimtelijke Ordening, Schureveld
19, 3740 Bilzen. Je kunt het dossier elke werkdag tijdens de kantooruren inkijken. De ontwerpplannen kun je eveneens online
raadplegen op de website van de
gemeente Hoeselt en Provincie
Limburg.
OPMERKINGEN OF BEZWAREN?
Tot en met 29 september 2017 kun
je schriftelijke opmerkingen en

suggesties over het ontwerp PRUP
per aangetekende brief bezorgen
aan:
Provinciale Commissie
voor Ruimtelijke Ordening
Ruimtelijke Ordening
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 HASSELT
Je kunt jouw schriftelijke opmerkingen eveneens digitaal bezorgen
aan de Procoro op het e-mailadres
procoro@limburg.be
Bovendien kun je je bezwaarschrift
tijdens de kantooruren, zowel in
het provinciehuis in Hasselt (Universiteitslaan 1, t.a.v. de Provinciale Commissie voor Ruimtelijke

Ordening) als in het gemeentehuis
van Hoeselt en het stadhuis van
Bilzen, tegen ontvangstbewijs afgeven.
Bij de schriftelijke opmerkingen en
suggesties moet je duidelijk aangeven:
- je naam en adres
- de verwijzing naar het betreffende onderwerp en de vindplaats
(bijvoorbeeld plan, bladzijde).
Ruimtelijke Planning en Beleid
provincie Limburg
Universiteitslaan 1
3500 Hasselt
Tel: 011 23 83 45
E-mail: roplangroep@limburg.be
Website: www.limburg.be/
ruimtelijkeordening

Bekendmaking Gemeentebestuur Hoeselt

Ruimtelijk uitvoeringsplan centrumontwikkeling Bekendmaking van het openbaar onderzoek
Conform Art. 2.2.21. van de
Vlaamse Codex voor Ruimtelijke
Ordening brengt het College van
Burgemeester en Schepenen van
de gemeente Hoeselt ter kennis aan de bevolking, dat het
Ruimtelijk Uitvoeringsplan Centrumontwikkeling,
opgemaakt
overeenkomstig de wettelijke

bepalingen en door de gemeenteraad voorlopig vastgesteld in
vergadering van 22 juni 2017, ter
inzage ligt op het gemeentehuis
- dienst Omgeving, Dorpsstraat
17, 3730 Hoeselt en dit gedurende een termijn van 60 dagen,
hetzij van 13 juli 2017 tot en met
10 september 2017.

Eventuele bezwaren of opmerkingen worden uiterlijk de laatste dag
van het openbaar onderzoek toegezonden aan de Gemeentelijke
Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO), p/a. Gemeentehuis Hoeselt, Dorpsstraat 17,
3730 Hoeselt of afgegeven tegen
ontvangstbewijs.

Openbare verkoop pastoriewoning te Werm, Bovenstraat 10
De gemeente Hoeselt gaat over tot de openbare verkoop
van de pastoriewoning langs de Bovenstraat in Werm. Vermits de woning al geruime tijd niet meer bewoond wordt
en ze dringend aan renovatie toe is, werd door de gemeenteraad in de vergadering van 22 juni 2017, beslist om over
te gaan tot openbare verkoop. De verkoop wordt georganiseerd door Notaris Mia Knapen en zal doorgaan op vrijdag
20 oktober 2017 om 15.00 uur in café Ter Waert (Bilzersteenweg 29, 3730 Hoeselt).
Voor meer informatie of een bezoek ter plaatse kan men
zich wenden tot de dienst Patrimonium van de gemeente
Hoeselt.
Gemeente Hoeselt, Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Dienst patrimonium Tel. 089 51 03 48
of tim.willems@hoeselt.be
Notaris Mia Knapen, Koning Albertlaan 22,
3620 Lanaken
Tel. 089 76 78 66

Zomer in Hoeselt
zit er bijna op!

Openlucht volleybaltornooi Alt-H

oeselt

Toetëlwandeling

Vintage cars & bikes

Den Hoeselèr run

Toetëlfès

Circus Pepino

Tractorzegening Werm

Weg van Muziek

Alt Benefietst

Julien Debing (88)
‘kapt’ ermee na
72 jaar!

Kluisfeesten

Foto: David Hamal

Demerrock
1508 kermis

In juni ging
burgemeester
Raskin Zuster
Lutgart feliciteren
met haar 60-jarig
kloosterjubileum.
Op 31 mei ondertekende schepen
Croux het charter
waarmee Hoeselt pleegzorg-geme
ente werd

ACTIVITEITENKALENDER SEPTEMBER 2017
Vrijdagen 1, 8, 15, 22 en 29 sept.
Instapdagen voetbal voor kinderen
18.00 u. Jeugdterreinen KVV,
Plasstraat 15

Woensdag 6 september
Seniorennamiddag burgemeester –
VLD Plus
14.00 u. GC Ter Kommen

Dinsdag 12 september
Start initiatiereeks Tai Chi
16.30 u. Lokaal 1
GC Ter Kommen

Vrijdag 1 september
Paneel Kermis: Optreden Domino
20.00 u. Feesttent Paneelstraat

Donderdagen 7, 14, 21 en 28 sept.
Restaurantdag De Dagschotel
Alt-Hoeselt
12.00 u. PC De Altenaar

Woensdagen 13 en 27 september
Dorpsrestaurant OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen

Info

Info

Guido Machiels 0494 60 21 46

Heidi Berx 0495 51 20 89

Zaterdag 2 september
Wereldfeest Halte Hoeselt

Info

Info

Werner Raskin 0477 24 58 34

Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 09 september
Eetavond VK Brandweer
17.00 u. GC Ter Kommen
Info

Info

Info

Info

Sanne Timmermans 0486 70 07 92

Zondag 3 september
TamBoerderij-Concert –
Drumband Alt-Hoeselt
en K. Harm. De Eendracht
14.00 u. De Vrije Valk Alt-Hoeselt

Info

Info

Zondag 3 september
Internationale ruilbeurs
modeltreinen en toebehoren
08.00 u. GC Ter Kommen
Info

Danny Smets 089 51 46 44

Dinsdag 5 september
Start cursus schilderen DC OCMW
13.30 u. Delvauxzaal DC OCMW
Info

OCMW 089 51 88 10

Woesdag 6 september
Start cursus Yoga Flow
10.00 u. Spiegelzaal sporthal
Ter Kommen
Info

Guido Machiels 0494 60 21 46

Eddy Vandecaetsbeek
0495 16 37 20

Zondag 17 september
Opendeurdag Brandweerzone
Oost-Limburg
10.00 u. Post Bilzen, Begijnhof 22
10.00 u. Tuin kasteel de Brouck-		
mans, Dorpsstraat
Info

www.IEODOost.be ism HGSG
en Dienst Toerisme

Zondag 10 september
Eetdag VK Brandweer
11.30 u. GC Ter Kommen
Info

Stefan Stulens 0477 35 40 56

Dinsdag 12 september
Vorming: De rug,
van kwaal tot erger

Info

14.00 u. DC OCMW
Info

OCMW 089 51 88 10

Mario Thijs 089 65 33 83

Zondag 17 september
Opendeurdag TTC Tamara –
gratis infolessen
14.00 u. Catsbeekstraat 20
Info

Guido Wijnen 0496 13 74 34

Donderdag 21 september
Pannekoekennamiddag DC OCMW
14.00 u. Monetzaal DC OCMW
Info

OCMW 089 51 88 10

Donderdag 21 september
Start cursus aquagym 50+
17.15 u. Zwembad Ter Kommen
Info

OCMW 089 51 88 10

Woensdagen 6, 13, 20 en 27 sept.
Instapdagen voetbal voor kinderen
18.00 u. Jeugdterreinen KVV,
Plasstraat 15
Info

Info

Heidi Berx 0495 51 20 89

Jos Vandeweyer 0497 05 03 24

Ghislain Verjans

Zondag 17 september
Wielerwedstrijd juniores –
WC De Ware Vrienden
15.00 u. Café De Smeed

Zaterdag 2 september
Paneel Kermis: BBQ, optreden
coverband Buitenbereik en DJ
18.00 u. Feesttent Paneelstraat
Zondag 3 september
Droogbroekfeesten met rommelmarkt
06.00 u. Droogbroekstraat

Hervé Tavernier 089 41 34 20

Zondag 17 september
Samenaankoop mazout –
KWB O.L.Vrouw
14.00 u. Lokaal De Brug,
Nederstraat

14.00 u. Buitenterreinen Ter Kommen

Info

Wim Hellinx
0476 26 0679

Zondag 17 september
Wandeling: Klompentocht –
WC De Rommelaar
07.00 u. GC Ter Kommen
Info

Info

OCMW 089 51 88 10

Zaterdag 16 september
Oktoberfest On Tour – Njoddër vzw
20.00 u. GC Ter Kommen

Stefan Stulens 0477 35 40 56

Zondag 10 september
Open Monumentendag:
Bethaniatoren en omgeving

OCMW 089 51 88 10

Sportdienst 089 30 92 20

Donderdag 21, vrijdag 22
en zaterdag 23 september
Musical: Miss Monnie –
K.V.G. Hoeselt-Bilzen
20.00 u. GC Ter Kommen
Info

Suzanne Nijssen
0495 23 76 56

Vrijdag 22 september
Back to school party –
Chirojongens Hern
21.00 u. Jeugdhuis X
Info

Thomas Van Caekenberghe
0485 95 75 37

Zaterdag 23 september
Avondwandeltocht Teugëlë Pruuvë

Zaterdag 23 september
Romershoven kermis
18.00 u. Romershovenstraat
en pastorij
Info

www.pastorij-romershoven.be

Zondag 24 september
Romershoven kermis
en rommelmarkt
08.00 u. Romershovenstraat
en pastorij
Info

www.pastorij-romershoven.be

Zondag 24 september
Open Tuin in Grakes Heredij
10.00 u. Kommenstraat 2
Info

18.00 u. tot 20.00 u. Ter Kommen
Info

Sportdienst 089 49 16 03

Valentin Wijnen

Zondag 24 september
Eetdag Kon. Harmonie St. Cecilia
11.00 u. GC Ter Kommen
Info

Maandag 25 september
Vorming: Blindegeleidehonden

Balder Waumans 0498 94 50 88

19.00 u. Bibliotheek
Info

Bibliotheek 089 351 02 50

Vrijdag 29 september
Eetavond ZVC Pibo
17.00 u. GC Ter Kommen
Info

Olivier Boyen 0475 76 67 83

Zaterdag 30 september
Eetavond ZVC Pibo
17.00 u. GC Ter Kommen
Info

Olivier Boyen 0475 76 67 83

Dag van de Landbouw op zondag 17 september

Het begint bij ons, OOK in Hoeselt
Op zondag 17 september organiseren Boerenbond en Landelijke Gilden weer de Dag van de Landbouw.
Tientallen bedrijfsleiders gunnen je
dan, samen met hun familie, graag
een blik op hun werk, producten en
het leven op deze land- en tuinbouwbedrijven. Het thema is ‘Het begint
bij ons’. In onze gemeente nemen
2 bedrijven deel aan de Dag van de
Landbouw.
De Dag van de Landbouw is al meer
dan 30 jaar een succesformule. Elk
jaar trekken tienduizenden mensen
eropuit om kennis te maken met de
moderne land- en tuinbouw. Met
het thema ‘Het begint bij ons’ wil-

len de organisatoren iedereen weer
wat dichter bij de land- en tuinbouw
brengen. Op de deelnemende bedrijven kan je zien hoe het er dagelijks
aan toe gaat.
We zijn de laatste jaren wat vervreemd geraakt van de moderne
landbouw en een evenement als dit
helpt het tij te keren. We komen vaker met landbouwproducten in contact dan we zelf denken. De sector
ligt vooral aan de basis van onze
voeding, maar zorgt ook steeds meer
voor de productie van vezels en biobrandstoffen. Je kan ook een bezoek
brengen aan een sierteeltbedrijf met
(pot)planten, bloemen of bomen. De
land- en tuinbouwsector is daaren-

boven verrassend innovatief. Ontdek
op Dag van de Landbouw de moderne
technologie die in de sector gebruikt
wordt.
Landelijke Gilden en Boerenbond
organiseren dit evenement elk jaar,
op de derde zondag van september.
Het is een ideale uitstap voor het hele
gezin. Het aanbod is zeer gevarieerd.
Sommige deelnemende bedrijven
liggen op fietsafstand van elkaar, ideaal om meerdere bedrijven op een
dag te bezoeken.
www.dagvandelandbouw.be voor meer
informatie over de bedrijven en wat er die
dag te beleven valt

Op zondag 17 september kan je de volgende bedrijven bezoeken van 11.00 tot 18.00 uur:

Jan en An Lowet – Houben | fruitteelt
Hertstraat 48| www.fruithoeve.be

David en Liesbeth Vanvinckenroye – Werelds | akkerbouw,
groenteteelt, varkens | Schalkhovenstraat 86

Horlecante wordt
Pop on the rocks
Een interview met dirigente Cindy Willems

We kennen allemaal de swingende dosis meerstemmige popmuziek
van Popkoor Horlecante. Sinds enkele maanden zingen deze muzikale
enthousiastelingen onder een nieuwe naam: ‘Pop on the rocks’! Een
naamsverandering die het gevolg is van een natuurlijke muzikale evolutie. ‘Horlecante’ bleek een vlag die de frisse en eigentijdse muzikale
lading niet meer helemaal dekte. Hun nieuwe naam doet dat vast en zeker wél. Het 25-koppige koor brengt nieuwe en oude hits in een verrassend meerstemmig kleedje. Bovendien sinds kort onder leiding van een
nieuwe dirigente. Cindy Willems trekt als twintiger de lijn van de muzikale vernieuwing consequent door. Want stilstaan is achteruitgaan. De
kersverse dirigente geeft tekst en uitleg.
Wat kenmerkt Pop on the rocks?
Pop on the rocks is een 25-koppige toffe, gezellige en enthousiaste
bende van verschillende leeftijden
die een passie hebben voor zingen.
De naam van ons koor spreekt voor
zich, we zingen vooral pop- en rockmuziek.
We repeteren elke maandag van half
9 tot half 11 in Hoeselt. Iedereen die
wil meezingen is welkom. We zijn
vooral nog op zoek naar mannelijke
zangers.
Waarom koos je voor Pop on the
rocks?
Ik was 5 jaar lang dirigente van kinderkoor ‘Heyamano’ en merkte dat
ik nood had aan een nieuwe uitdaging, zodat ik zelf weer verder kon
groeien als dirigent. Deze uitdaging
heb ik nu helemaal gevonden bij
‘Pop on the rocks’.
Daarnaast past hun stijl en opzet

helemaal bij mij. Ik hou van vele
soorten muziek, maar toch wel
het meest van pop- en rockmuziek. Precies wat Pop on the Rocks
brengt: een variatie van oude klassiekers tot hippe nieuwe songs.
Voor mij mag er ook wel wat beweging inzitten als er gezongen wordt,
dus op tijd en stond een danspasje
erbij is voor Pop on the rocks nooit
teveel gevraagd.
Wat zijn je ambities met dit koor?
Zo veel mogelijk toffe concerten geven waarbij we telkens op zoek gaan
naar vernieuwing.
Tijdens die concerten willen we samenwerken met een artiest of andere vereniging (koor, harmonie,…).
Binnenkort gaan we trouwens samenwerken met Maarten Cox en
Kinderkoor ‘De Klinkertjes’ voor ons
kerstconcert in de St. Stefanuskerk
in Hoeselt op zaterdag 9 december.

Wat zijn je eigen favoriete popsongs?
‘Viva la vida’ van Coldplay blijft voor
mij toch wel de absolute topper!
‘Uptown funk’ van Bruno Mars staat
ook in mijn top-10. Dat laatste is ook
het eerste nummer dat ik heb mogen aanleren!
Contacteer ons op 0474 98 83 16

WELZIJN

5 jaar dorpsrestaurant Hoeselt-Centrum
Dorpsrestaurant
Hoeselt-centrum
vierde woensdag 23 augustus haar
vijfde verjaardag. Een mooie gelegenheid om de werking van de restaurantdagen in de kijker te zetten
en beter bekend te maken bij onze
Hoeseltse inwoners.
Dorpsrestaurant Hoeselt-centrum
wordt gecoördineerd vanuit OCMW
Hoeselt.
Het doel is om mensen uit de dorpsgemeenschap, jong en oud, samen
te brengen om gezellig, gezond en
goedkoop te eten. Samen tafelen en
mensen ontmoeten, afspreken met
vrienden, oude kennissen terugzien
of misschien wel nieuwe vrienden
maken.
Het dorpsrestaurant Hoeselt-centrum gaat door op 2 woensdagen per
maand, telkens van 12.00 tot 13.00
uur in GC Ter Kommen, Europalaan 2.
De maaltijden worden bereid door
RESTO Kieleberg in Munsterbilzen en

vervolgens opgediend door een ploeg
enthousiaste vrijwilligers.
Per maaltijd betaal je 6 euro per
volwassene en 3 euro per kind. De
maaltijd bestaat uit soep, een hoofdgerecht en een dessert. Op elke tafel
staat een karaf water (gratis).
Je schrijft vooraf in (ten laatste
maandag, voor de restaurantdag) aan
de OCMW onthaalbalie of je belt naar
het nummer 089 51 88 10.
Aan de kassa van het dorpsrestaurant kan je een maaltijdbon kopen
voor de volgende restaurantdag.

Menu’s volgende
restaurantdagen:
Woensdag 13 september:
Visstick tartaar
met groene sla en puree
Woensdag 27 september:
Kalkoenragout met sla
en kroketten
Woensdag 11 oktober:
Varkenshaasje met gebakken
witloof en gratin
Woensdag 25 oktober:
Konijn met wortelpuree
Ook bijeenkomsten op woensdagen
22 november, 6 december en 20 december.
Onthaalbalie OCMW, Europalaan 1 tel. 089 51 88 10
(bereikbaar elke werkdag
van 10.00 tot 12 uur - namiddag gesloten)

Donderdag 21 september t.e.m. zondag 1 oktober 2017

WEEK VAN DE VERBONDENHEID:
Samen opkomen tegen vereenzaming!
Via de Week van Verbondenheid roepen Samenlevingsopbouw en Bond
zonder Naam op tot meer verbondenheid en samenhorigheid in de strijd
tegen vereenzaming.
We doorbreken het taboe en zoeken
naar manieren om eenzaamheid te
voorkomen en op te lossen. In de 6e
editie staat het thema ‘alleenstaanden’
centraal. Want ook al zijn eenzaamheid
en alleenstaand geen synoniemen van
elkaar, alleenstaanden ervaren toch
een bijzondere kwetsbaarheid als het
aankomt op eenzaamheid.
Het OCMW-Dienstencentrum doet
mee aan de Week van de Verbondenheid en organiseert de campagneweek ‘SAMEN AAN TAFEL’.
We zetten de Hoeseltse Dorpsrestaurants in de kijker als goed voorbeeld
van buurtinitiatief! Op alle restaurantdagen gebruiken we de placematjes
van RIMO Limburg.

Maandag 25/9 t.e.m. vrijdag 29/9:
Maaltijdenrestaurant in teken van
verbondenheid, telkens om 12.00 uur,
Monet zaal Dienstencentrum
Samenwerking
RESTO
Kieleberg
(maaltijd aan 6 euro)
Ma 25/9: Kippenworst + wortelpuree
Di 26/9: Penne bolognaise
Vr 29/9: Vogelnestje Provençale + Puree
Bij elk hoofdgerecht hoort een soep
en dessert van de dag! Inschrijven via
OCMW.
Woensdag 27/9: Dorpsrestaurant
Hoeselt-centrum, 12.00 uur, GC Ter
Kommen
Samenwerking
RESTO
Kieleberg
(maaltijd aan 6 euro)
Maaltijdenrestaurant DC sluit haar
deuren; Vrijwilligers en bezoekers nemen deel aan de restaurantdag in Ter
Kommen.
Menu: Soep; Kalkoenragout + Sla +
Kroketten; dessert
Inschrijven via OCMW: 089 51 88 10

Donderdag 28/9: Dorpsrestaurant
Alt-Hoeselt, 12.00 uur, lokaal Altenaar
Samenwerking De Zwaan Diepenbeek
Maaltijdenrestaurant DC sluit haar
deuren; Vrijwilligers en bezoekers nemen deel aan de restaurantdag in AltHoeselt. Vertrek met OCMW-busje:
11.30 uur aan Europaplein.
Menu: Kippensoep; Hespenrolletjes
met witloof in kaassaus + Puree; dessert (5 euro)
Inschrijven: Ludo Hex: 0477 35 17 45 of
via het OCMW-Dienstencentrum: 089
51 88 10
Zondag 8/10: Dag van de Chronisch
zieken. SAMANA Hoeselt organiseert
een eucharistieviering met als thema
‘Doorbreek de Eenzaamheid’. Aansluitend is er in de IKSO zalen van het
klooster een receptie en gratis broodmaaltijd voor alle aanwezigen.
Informatie over de campagne ‘Samen aan
Tafel’: OCMW Hoeselt tel. 089 51 88 10

Hoeseltse sterrenchef
in de Kristalijn te Genk
Een interview met Koen Somers

Restaurant De Kristalijn ligt tegenover hotel Stiemerheide in
Genk, beter bekend als het ‘golfhotel’. Het restaurant opende zijn
deuren op 10 mei 2011. De Kristalijn is 1 van de 9 restaurants in
Limburg met 1 Michelin-ster. De
chef-kok van dit top-restaurant is
Hoeselaar Koen Somers.
Naast de “Michelin-ster” krijgt
het restaurant ook hele goeie
punten in Gault Millau en recent
ook een vermelding in de “Opinionated About Dining” waar het restaurant op de 181ste plaats staat
van Europa’s 200 beste restaurants. Op welke beoordeling ben
je het meest trots?

Voor mij zijn de drie erkenningen
evenveel waard. De Michelin-ster is
bij het grote publiek wel het meest
bekend.
De druk en de stress voor jou

als chef-kok moeten enorm zijn.
Steeds streven naar “de” perfectie in alle gerechten. Heb je ook
tijd voor ontspanning?
Als je 70 uren per week werkt, rest
er weinig tijd voor ontspanning.
Mijn gezin komt in mijn vrije tijd op
de eerste plaats. Dan is het echt
quality-time. Gezellig iets gaan
eten of gewoon eens samen thuis
zijn. Daar geniet ik van. Supporteren voor Anderlecht of met vrienden een pint gaan drinken is voor
mij ook wel een uitlaatklep. Meer
moet dat niet zijn.
Mensen die op restaurant gaan
hebben vaak geen idee hoeveel
personen er achter de schermen
meehelpen. Hoeveel personeelsleden telt De Kristalijn?
In de keuken staan we met 7, in de
bediening met 5 en voor de afwas
en het onderhoud zijn er 3 personen werkzaam.

Hoe begin je aan de samenstelling van een nieuw menu en hoe lang
werk je hier ongeveer aan?
Samen met mijn sous-chef Donaat Barzeele (ook uit Hoeselt!)
beginnen wij een 3-tal weken op voorhand te brainstormen
over het nieuwe menu. We houden uiteraard rekening met
de seizoenen en lezen heel veel om op de hoogte te blijven van de nieuwe trends. Wat het meest primeert is
natuurlijk dat het lekker moet zijn. Het visuele komt
pas op de tweede plaats.
De gerechten worden door ons team deskundig
geproefd en we respecteren ieders mening.
Ga je ook bij sterrenchefs op restaurant?
Wie staat er bij jou op nummer 1?
Ja, ik ga regelmatig eten bij collega’s.
Ook als ik in het buitenland ben probeer
ik wel een goed restaurant mee te pikken. Georges Blanc in Vonnas is mij
vooral bijgebleven. Uiteraard zijn er
nog veel meer restaurants van dit
niveau te ontdekken.
Geregeld komen er ook wel collega-sterren-chefs bij ons over
de vloer. Dat levert niet meer
stress op dan koken voor de andere klanten. Het moet altijd even
goed zijn.
Je hebt al heel wat bereikt in je
carrière. Wat is je ambitie nog
voor de komende jaren?
Ik heb geen ultiem doel…. Of toch
wel. Mijn gasten moeten altijd tevreden zijn. Dit is het allerbelangrijkste. Dagelijks probeer ik de lat
wat hoger te leggen. Mijn motivatie
en passie zijn nog steeds grenzeloos. We zien wel waar dit eindigt.

MILIEU
Subsidie voor aanplant en onderhoud van kleine landschapselementen
Als een landschap ons aanspreekt
is dit gewoonlijk te danken aan de
kleine landschapselementen zoals
holle wegen, poelen, hagen, knotbomen,…. Zij geven aan de omgeving net dat ietsje natuurbeleving
en meerwaarde.
Door de jaren heen verdwenen
jammer genoeg veel van deze landschapselementen. De gemeente
Hoeselt geeft daarom een toelage
aan inwoners die kleine landschapselementen aanplanten en/of onderhouden.
De kleine landschapselementen moeten wel in het buitengebied liggen. Hiermee bedoelen we
groengebieden, bosgebieden, natuurontwikkelingsgebieden, parkgebieden en agrarische gebieden.
Maar ook kleine landschapsele-

menten gelegen in woonzones met
landelijk karakter, zichtbaar van op
het openbaar domein, komen in
aanmerking.
Wil je meer weten over dit gemeentelijk subsidiereglement, dan kan je
dit raadplegen op de gemeentelijke

Glascontainers

website www.hoeselt.be
Het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren helpt de gemeente
bij de loketfunctie en ondersteunt
de inwoners bij hun aanvraag en
zorgt ervoor dat de nodige documenten worden ingevuld.

Afhalen tegoed
huisvuilzakken
Als je het tegoed aan huisvuilzakken waar je dit jaar recht op hebt
nog niet hebt afgehaald, kan je
hiervoor terecht bij de milieudienst
tot en met 31 december 2017.

LET OP!
Het is verboden om naast de glascontainers glas of andere afvalstoffen achter te laten.
Glas deponeren in de glascontainers
mag niet tussen 22.00 en 08.00 uur.
Op volgende plaatsen in Hoeselt
staan glascontainers:
• centrum Hoeselt: in de Boomgaardstraat

• centrum Hoeselt: aan het Gemeenschapscentrum Ter Kommen, Europalaan
• O.L.Vrouwparochie: op het plein
aan de kerk
• Alt-Hoeselt: aan de kerk
• Romershoven: aan de kerk
• Schalkhoven: aan de kerk
• Sint-Huibrechts-Hern: Hernerweg
• Werm: Katteveldstraat

Inzameling asbest en roofing 3 oktober
Op dinsdag 3 oktober kan je op
het gemeentelijk recyclagepark
terecht met asbesthoudend bouwen sloopafval en roofing, en dit van
16.00 tot 19.00 uur.
Let wel: die namiddag worden geen
andere afvalfracties aanvaard!

Je hebt recht hierop als je als gezinshoofd op 1 januari 2017 gedomicilieerd was in onze gemeente.
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E
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E
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GBS Alt-Hoeselt Sportpleinstraat 2
maandag 16u00-18u00 (1-6de leerjaar)
start 4 sept (aansluitend na school)

Kinderopvang Dolﬁjn Beukenlaan 11

dinsdag 16u00-18u00 (1-6de leerjaar)
start 5 sept (aansluitend na school lln kunnen met opvang rij mee)

Pentagoon Academie Hoeselt
GC Ter Kommen (NIEUWE LOCATIE)

woensdag 13u30-15u30 (1- 6de leerjaar) &
woensdag 15u30-17u30(1-3de leerjaar)
start 6 sept
donderdag 16u00-18u00 (1- 6de leerjaar)
start 7 sept (lln 1-3de kunnen aansluitend
na school mee naar Academie)
zaterdag 09u00-11u00 (1- 6de leerjaar) &
zaterdag 11u00-13u00 (1-3de leerjaar)
start 2 sept

!

KORT
Data vergaderingen gemeenteraad
2de semester 2017
De vergaderingen van de gemeenteraad voor het najaar
zijn gepland op 31 augustus, 28 september, 26 oktober,
30 november en 21 december 2017.
Het aanvangsuur van de vergaderingen is zoals gebruikelijk telkens om 20.00 uur. De zittingen zijn openbaar en
iedereen is van harte welkom.
De agenda en de verslagen van de gemeenteraad
zijn online te raadplegen op onze website via de link
www.hoeselt.be/bestuur/gemeenteraad/
gemeenteraad.php

BURGERLIJKE STAND
& BEVOLKING
GEBOORTEN
Datum

Naam

Dochter of zoon van

25/04/17

MARIE HAYEN

dochter van Steffen en Kirsten VALKENERS

6/05/17

Cas BUCKINX

zoon van Ferdy en Anneleen WAGEMANS

15/05/17

Svea SWEECK

dochter van Joeri en Kim JEHAES

17/05/17

Stella NOBEN

dochter van Vincent en Michelle
NIVELLE

20/05/17

Lars BOKKEN

zoon van Roy en An-Sofie GIELEN

27/05/17

Seppe NOLMANS

zoon van Maarten en Katja GROVEN

29/05/17

Lowie VANDEWEYER

zoon van Wim en Joke BRULMANS

30/05/17

Henri GIJS

zoon van Koen en Nele CZECH

12/06/17

Hawlen WYNANTS

zoon van Björn en Mieke BIJNENS

15/06/17

Amgad ABO AMMASH

zoon van Khalad en Lama AL BARHO

16/06/17

Senn VANDORMAEL

zoon van Frederique en Charlotte
NEVEN

18/06/17

Lyo Mason MOENS

zoon van Michael en Stefanie BOUTSEN

24/06/17

Emilie DULLAERS

dochter van Willem en Nathalie HOUBEN

26/06/17

Thomas WOLFS

zoon van Jochen en Sofie HUYGEN

30/06/17

Esmée VROONEN

dochter van Philippe en Julie BYLOOS

4/07/17

Ella MARCKELBACH

dochter van Wim en Rita ROBIJNS

6/07/17

Finn STULENS

zoon van Cary en Ellen MARTENS

6/07/17

Mathis WELLENS

zoon van Jordy en Tiffany PROIX

16/07/17

Niene BRUGGEN

dochter van Steven en Dorien LECOQUE

22/07/17

Kyan THIJSEN

zoon van Noël en Noëlla WOUTERS

27/07/17

Calisto SLECHTEN

dochter van Marino en Christel VANHEES

25/07/17

Finn PETERS

zoon van Immanuel en Sarah CROUX

HUWELIJKEN

27/05/17

Sonja BILS en Guy JAMAER

6/06/17

Nadine LEILAERT en Dominique TITS

16/06/17

Céline FAGARD en Pieter VERJANS

16/06/17

Christel HELLINX en Ben THOELEN

17/06/17

Kathleen VRANCKEN en Johan ROYEN

23/06/17

Tamara SCHOONJANS en David VREVEN

30/06/17

Karen FUCHS en Martijn DINGENEN

30/06/17

Linda MOORS en Ronny THEWISSEN

1/07/17

Inde VANDEBOSCH en Jim JANS

5/07/17

Tine HANSEN en Jan PIRLOTTE

15/07/17

Kathleen STAS en Sören NIJSTEN

15/07/17

Maxime DRIESEN en Nicky ACHTEN

15/07/17

Kim JACOBS en Philip THIJS

15/07/17

Veerle VERJANS en Michaël MANKEL

OVERLIJDENS
Datum

Naam van de overledene

28/04/17

Georgette SCHRIJVERS

Groenstraat 91A/5

2/05/17

Emiel WOUTERS

Hanterstraat 19

3/05/17

Jean-Paul THIJS

Tongeren

7/05/17

Elza WAGEMANS

Hernerweg 67

8/05/17

Hubertus GOOSSENS

Bilzen

9/05/17

Jean PROESMANS

Overbosstraat 12

25/05/17

Annita ARNOLS

Hasselt

28/05/17

Joanna BOSCH

Kruisstraat 57

1/06/17

Josette PICART

Onderstraat 27

9/06/17

Julien VANDEBOSCH

Morlotlaan 37

12/06/17

Marie-Josée GREGOOR

Molenstraat 15

13/06/17

Pierre STAS

Rode Kruislaan 9

19/06/17

Elisa HERMANS

Hulstraat 6A

22/06/17

Jeanne SCHALLEY

Rode Kruislaan 9

27/06/17

Julius DAEMS

Hertstraat 30

1/07/17

Hilda SCHOEFS

Hulstraat 4

5/07/17

Pierrot HANSEN

Bilzersteenweg 50C/1

Pater François FAGARD

Sint Pieters Leeuw

Datum

Huwelijkspartners

7/07/17

2/05/17

Anja POOLENUS en Philip TREKELS

13/07/17

René DURWAEL

Hasselt

6/05/17

Sara BERVOETS en Miquel CROMMEN

19/07/17

Catharina VANDEBOSCH

Bilzen

Hilde GYSSELS en Tony ROGGEN

30/07/17

Guido BRUNINX

Acacialaan 1/5

18/05/17

Vanaf 1 oktober kan je in het Sociaal Huis terecht
om je pensioen aan te vragen
HET RUSTPENSIOEN
Iedereen die gewerkt heeft als werknemer, ambtenaar of zelfstandige
heeft op het einde van zijn loopbaan
recht op een rustpensioen.
Als je je pensioen wil laten ingaan op
je gewone pensioenleeftijd (65 jaar),
dan moet je geen aanvraag doen
via de pensioendienst in het Sociaal
Huis.
De Rijksdienst voor Pensioenen
neemt dan zelf contact met je op.
Indien je vervroegd met pensioen

wil gaan (vóór je 65ste) en je hebt de
minimumleeftijd bereikt (60 jaar) en
voldoende arbeidsjaren, dan kan je
via de pensioendienst van het Sociaal
Huis pensioen aanvragen.
Als ambtenaar moet je je pensioen
aanvragen bij de personeelsdienst
van je werkgever.

PENSIOENBEREKENING
De medewerkers van het Sociaal
Huis maken geen pensioenramingen
of berekeningen.

Het pensioenbedrag is afhankelijk
van de duur van je loopbaan, de leeftijd waarop je met pensioen gaat en
de gezinssituatie.

OCMW | Sociaal Huis
Europalaan 2 - 3730 Hoeselt - 089 51 88 10
Openingsuren: Maandag t.e.m. vrijdag
van 10.00 tot 12.00 uur
Meebrengen:identiteitskaart en pincode

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

Hiervoor kan je terecht bij de bevoegde pensioeninstelling, mypension.be
of je ziekenfonds.

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.

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag
Gemeentehuis
Dorpsstraat 17

VM

Dinsdag

Woensdag

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

VM

9.00 - 12.00 u

NM

13.30 - 18.00 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

13.30 - 16.30 u

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

Zaterdag

13.00 - 17.00 u
9.00 - 12.00 u

GC Ter Kommen
Europalaan 2
Sportdienst & toerisme
Europalaan 2

NM

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

13.00 - 16.00 u

16.00 - 19.00u

Technische dienst
Winterbeekstraat 3

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

Containerpark
Goosstraat

VM

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

12.30 - 16.15 u

16.30 - 19.30 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

12.30 - 16.15 u

Politie
Dorpsstraat 3 bus 1

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

NM

13.00 - 19.00 u

OCMW onthaalbalie
Europalaan 1

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
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

op afspraak

op afspraak

op afspraak

OCMW sociale dienst
Europalaan 1
OCMW juridische dienst
Europalaan 1

VM

13.30 - 16.30 u
9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

13.30 - 16.30 u

VM

9.00 - 12.00 u
16.00 - 19.00 u

VM

VM

9.00 - 12.00 u
13.30 - 16.30 u

9.00 - 12.00 u

9.00 - 12.00 u

8.00 - 14.00 u

13.00 - 17.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

VM

10.00 - 12.00 u

10.00 - 12.00 u

NM

op afspraak

op afspraak

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
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*POLIEREN *DETAILING *CLAYEN
*WAXEN *FOAMEN
*REINIGEN VAN:
Bekleding - Matten - Zetels & Sofa’s
Dashboards - Velgen polish

*PLAATSEN VAN:
CE sportluchtfilters - CE sportdempers
Uitlaten op maatwerk

Op afspraak, ook aan huis

0491/18 01 28

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.

