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Maandelijks infoblad - voor de inwoners van Hoeselt

MAG GEZIEN

BRAINSTORMSESSIE
AANLEG MOTTEPARK
DE BIB VIERT JEUGBOEKENMAAND
HET SPORTPARK
KOMT DICHTERBIJ
Gemeentebestuur Hoeselt / Dorpsstraat 17 / tel. 089 51 03 10 / www.hoeselt.be

VOORWOORD
Beste inwoner van Hoeselt,
Met de lente in zicht en het einde van de pandemie dat lijkt
te naderen durf ik hoopvol naar de toekomst te kijken.
Na enkele jaren van renovatie kan ik met trots zeggen dat
de zaal in Hern klaar is voor ingebruikname. De gemeente
sloot een overeenkomst af met vzw de Hernercrew om deze
zaal te exploiteren. Ik wil de vrijwilligers uit Hern die zich
hiervoor engageren uitdrukkelijk bedanken en veel succes
wensen met de uitbating. Nog voor de zomer plant de vzw
een feestelijke opening zodat iedereen eens een kijkje kan
gaan nemen.
Een project dat afloopt geeft ruimte voor andere projecten.
Momenteel loopt er een studieopdracht rond het toekomstige Mottepark in Hoeselt. Verder in dit magazine vind je
meer informatie hierover. De bedoeling van deze opdracht
is om samen met jullie na te denken over de toekomstige
invulling van een centraal park in onze gemeente. We mikken op individuele beleving en ontmoeting in een groen
kader waarbij er aandacht geschonken zal worden aan de
geschiedenis van de Motte, maar ook aan de natuur en aan
ontspanning. Een goed plan is de basis van een goede uitvoering. We nemen de tijd om met dit plan in gesprek te
gaan met mogelijke partners in de uitvoering van het plan.

Afgelopen gemeenteraad werd een
selectieleidraad in verband met de
bouw van de voetbalinfrastructuur
goedgekeurd. De bedoeling hiervan
is dat ondernemers zich kandidaat
kunnen stellen voor het ontwerpen
en bouwen van een voetbalkantine
met aanhorigheden alsook het aanleggen van drie voetbalvelden. Met
dit dossier wordt de toekomst van
voetbal in onze gemeente concreet. Een up-to-date infrastructuur zal voetbal in onze gemeente een boost geven. Ik kijk
er erg naar uit.
Veel leesplezier met dit magazine en tot binnenkort!
Groeten,
Yves Croux
Schepen

Zitdagen burgemeester en schepenen
Werner RASKIN
Burgemeester
werner.raskin@hoeselt.be
Afspraak via gsm 0477 24 58 34
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Bert VERTESSEN
Schepen Openbare werken &
Leefmilieu
bert.vertessen@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10

Yves CROUX
Schepen Omgeving & Jeugd
yves.croux@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10

Start to Jog 2022 binnenkort van start
Geraak tijdig klaar voor de ‘Atlas
Copco Hoeselt Run met ERA Connect’ en loop na 13 weken 5 kilometer
op eigen tempo.
Trek je loopschoenen aan voor de
Start to jog-lessen en start met ons
op dinsdag 29 maart 2022 om 19.30
uur aan de nieuwe atletiekpiste van
Ter Kommen.
We oefenen wekelijks driemaal. Op
dinsdag en donderdag oefenen we op
de atletiekpiste, in groep en onder begeleiding. In het weekend loopt ieder-

een individueel en zonder begeleiding.
De kostprijs voor volwassenen bedraagt 40 euro, voor kinderen 25
euro.
Start to jog staat open voor kinderen
vanaf 8 jaar.
In het deelnamegeld is inbegrepen: de
verzekering, enkele lessen versterking
van de rompstabilisatie, douchen in
de sporthal, gratis inschrijving voor de
‘Atlas Copco Hoeselt Run met ERA
Connect’ en een bijhorend T-shirt.
Eens een les missen is geen ramp.
Iedereen krijgt het schema om de
gemiste les achteraf alsnog op eigen
initiatief in te halen.
Aarzel niet en schrijf je samen met je
familie en/of vrienden in!
Inschrijven kan alleen via www.hoeselt.be/nl/ontspannen/aanbod.
Alle informatie van de ‘Atlas Copco
Hoeselt Run met ERA Connect’ op
zondag 26 juni 2022 kan je terugvinden op www.hoeseltrun.be.

Week van de vrijwilliger
Vrijwilligers zijn actiever dan ooit in
Vlaanderen. Sommigen zetten zich
elke dag opnieuw in, anderen maken
zich met momenten vrij. De één geeft
veel tijd, de ander wat minder.
Maar één ding hebben ze gemeen:
die duizenden vrijwilligers zetten zich
onbezoldigd en uit vrije wil in voor een
goed doel, in hun buurt, bij acties en
evenementen of in jouw organisatie. En in tijden van nood zien we het
solidariteitsgevoel toenemen tussen
mensen.
De gemeentelijke diensten en het
OCMW bedanken alle vrijwilligers
waar ze mee samenwerken: de vrij-

Johan Schoefs
Schepen Sport & Cultuur
johan.schoefs@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10

Nieuwe collega

Op 1 februari 2022 mochten we
Florence Machiels verwelkomen
als deskundige communicatie.
Je kan Florence terugvinden op de
site van Ter Kommen (dienst vrije
tijd).
Florence is 29 jaar en woonachtig
in Hoeselt.
Van harte welkom, Florence, en
veel succes!

27 februari tot en met 6 maart 2022

willigers van het Dienstencentrum,
Dorpsrestaurant, de chauffeurs Minder mobielen centrale, de vrijwillige
chauffeurs St. Vincentiusvereniging,
speelpleinmonitoren, sportcoaches,
helpers in GC Ter Kommen, wandelmeters en – peters, zwerfvuilophalers
…
Allen kiezen zij ervoor om hun vrije
tijd en hun talenten te delen met anderen en zij doen dat met veel plezier
en voldoening. Om al die mensen, die
vaak achter de schermen hun steentje
bijdragen, te bedanken is er Dé Week
van de Vrijwilliger. Een ideale gelegenheid om te laten zien dat we die inzet
niet vanzelfsprekend vinden.

Het gemeentebestuur dankt alle vrijwilligers die zich lokaal inzetten voor
een ander, vanuit een sociale organisatie of gewoon als buur, kennis of andere hoedanigheid. Dank je wel!
Een dikke pluim en dankjewel aan alle
vrijwilligers actief in Hoeselt!

Heidi Berx
Schepen Sociale zaken
heidi.berx@hoeselt.be
Na afspraak via het secretariaat
089 51 03 10
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LEZING

Sven Pichal:
Sven consumeert
Donderdag 10 maart 2022 om 20.15 uur in ‘t Fabriek

Hoe (on)machtig bent u als consument? Er zijn klanten- en
ombudsdiensten, consumentenprogramma’s, -wetgeving en
-organisaties. Waarom laat u zich dan toch soms nog in de
luren leggen?
Sven Pichal was de voorbije jaren de bevoorrechte getuige
van dat wat we allemaal doen: consumeren. Hij kreeg inzicht in de belangrijkste wetgeving. Hij debatteerde met alle
geledingen binnen bedrijven over hoe zij tegenover klanten
staan en hij sprak met klanten over hoe zij zich soms bekocht
voelen. Hij zag onder meer hoe varkens van in de stal tot op
ons bord komen, trok naar het hart van de kledingindustrie
in Bangladesh en was getuige van de ontwikkelingen in het
groener worden van onze
economie.
Massa’s ervaringen, die
inzicht geven, maar ook
nieuwe vragen oproepen.
Met als belangrijkste:
komt er een dag dat u zich
als consument niet meer
laat misleiden?

MOVIES FOR KIDS

Zussen

Woensdag 16 maart 2022 om 14.00 uur
GC Ter Kommen

Vega is 9 en gaat samen
met papa en haar kleine
wildebras-zusje Billie op
trektocht door de wildernis. Een zalige tocht vol
heerlijke momenten. Tot
papa in een rotsspleet komt
vast te zitten en zijn enkel
bezeert. De zussen moeten
op zoek naar hulp. Bang en
ongerust gaan ze het woud
in, maar dankzij enkele magische gebeurtenissen ontdekken ze krachten die ze nooit in
zichzelf vermoed hadden. En bovenal ontdekken ze de (super)
kracht van … zusjes!
Dit spannende avontuur in de prachtige Noorse bossen en wouden is een ode aan de kracht en volharding van kinderen, van
meisjes, van zusjes. Ze overstijgen zichzelf en overwinnen hun
angsten. Tussen Vega en Billie knettert en vonkt de energie. En
dat is geen verrassing, want ook in het echte leven zijn ze zussen. Een op-en-top familieverhaal dus.
Nederlandsgesproken speelfilm – (NO 2020)
Arild Østin Ommundsen, Silje Salomonse
Duur: 85’ - Leeftijd: 6+ - Tickets: 3 euro

Tickets: 10 euro (geen reducties)
i.s.m. ‘t Fabriek

COMEDY

Fla Fëtute Show met Linda
Verjans, Carine Holsteen en
Josée Gommers

COMEDY

Henk Rijkaert: Influencer
Vrijdag 25 maart 2022 om 20.15 uur
GC Ter Kommen

Mensen die mij al een tijdje
volgen, weten het. Ik ben
niet van sociale media weg
te slaan. Instagram, YouTube,
Facebook … Ik ben aanwezig!
Ik sta dan ook dagelijks met al
mijn volgers in contact.

Vrijdag 11, zaterdag 12, zondag 13, woensdag 16, vrijdag
18 en zaterdag 19 om 20.00 uur (zondag om 15.30 uur)
GC Ter Kommen

Tien jaar na een geslaagde eerste Fla Fëtute Show heeft het
olijke trio Linda Verjans, Carine Holsteen en Josée Gommers opnieuw de koppen bij elkaar gestoken om een geweldige humoristische show in elkaar te steken. Een echte
Hoeseltse ‘Fla Fëtute Show’ met sketches en zang. Op en
top Hoeselt!

Die hechte band maakt van
mij een influencer. Ik heb
invloed op die mensen. En
met die verantwoordelijkheid
moet ik voorzichtig omgaan.

Tickets: 10 euro

Ik weet dat er collega-influencers zijn die dat niet doen.
Die zomaar producten aan hun volgers aanraden zonder
ook maar even na te denken. Dat doe ik niet. Ik sta voor
kwaliteit. Als ik iets aanraad, dan mag je zeker zijn dat het
goed is. Wat zeg ik, dat het het beste is! Daarom kan ik maar
één ding zeggen: KOOP TICKETS VOOR DEZE VOORSTELLING.
Tickets: 18 euro | 16 euro

11 - 12 - 16 - 18 - 19 maart 2022TICKETS
om 20u00
13 maart 2022 om 14u30
GC Ter Kommen – Hoeselt

& INFO: www.terkommen.be

Tijdelijke wijziging verkeerssituatie
Droogbroekstraat – Coolenbroekstraat
In de loop van februari 2022 tot oktober 2022 vinden er werken plaats voor
de herinrichting van de Tongersestraat
in Bilzen. De werken situeren zich vanaf de rotonde aan de supermarkt Carrefour tot aan de rotonde ter hoogte
van de Belisiatunnel. Tijdens deze periode zal het verkeer slechts in één richting kunnen passeren, namelijk richting
Bilzen.
Voor het verkeer dat naar Hoeselt
moet, is er een omleiding voorzien via
de N700 (Alden Biesensingel) tot aan
de E313 (autostrade) en dan via de
N730 (gewestweg) naar Hoeselt.

te tussen de Pasbrugstraat en de
Droogbroekstraat, tijdens de duur van
de werken ingesteld als fietsstraat.
- In een fietsstraat moeten gemotoriseerde voertuigen te allen tijde
achter de fietser blijven rijden.
- Inhalen mag niet.
- De fietser mag ook gebruik maken
van de volledige breedte van zijn/
haar fietsstrook.
- De snelheid is op het gehele traject
beperkt tot 30 km/u.
• Ook de veldweg, die langs het
spoor loopt aan de kant van Bilzen
is halverwege fysiek afgesloten. Het
fietspad langs het spoor, aan de zijde

van Hoeselt, blijft gewoon open. Het
aanwezige paaltje garandeert dat er
geen voertuigen gebruik van kunnen
maken.
De handelaars die gelegen zijn in de
Droogbroekstraat, aan de overzijde
van de spoorweg (komende van de rotonde), blijven te allen tijde bereikbaar
via de Alden Biesensingel.
Dit geldt uiteraard ook voor de bedrijven op de Eikaart te Bilzen.
Meer info over deze werken kan je terugvinden op hoeselt en www.bilzen.be/
openbare-werken.

Wat betekent dit concreet?
• De Droogbroekstraat is gedurende
de werken aan beide zijden van de
spooroverweg volledig afgesloten.
Enkel voetgangers en fietsers kunnen passeren.
• Bewoners aan de zijde van Hoeselt
behouden toegang via de rotonde.
Ook de Waartstraat en de Eikaertstraat blijven bereikbaar.
• Bewoners aan de zijde van Bilzen
krijgen toegang via de Pasbrugstraat/Coolenbroekstraat.
• Om sluipverkeer te weren uit de
Coolenbroekstraat, is het gedeel-

Verzekering Gewaarborgd Wonen
Ben je een hypothecaire lening aangegaan om een woning
te bouwen, te kopen en/of te renoveren? Dan kom je misschien in aanmerking voor de gratis verzekering gewaarborgd wonen.
Wie minstens 12 maanden aan het werk is, kan voor 10 jaar
een verzekering afsluiten. Als je in die periode onvrijwillig

werkloos of arbeidsongeschikt wordt, kan je na een wachttijd van drie maanden en voor maximaal drie jaar een tegemoetkoming krijgen in de aflossing van je hypothecaire
lening.
Deze verzekering is volledig gratis: de Vlaamse overheid
draagt de verzekeringskosten, dus als aanvrager betaal je
geen premie.
De aanvraag dient te gebeuren binnen het jaar na je eerste
kapitaalsopname.
Daarnaast zijn er voorwaarden die betrekking hebben op het
leningsbedrag, de eigendom, de arbeidsgeschiktheid en de
duur van je beroepsactiviteit.
Meer info nodig over de voorwaarden of de aanvraagprocedure? Surf naar www.vlaanderen.be/verzekering-gewaarborgd-wonen of maak een afspraak op het woonenergieloket via woonenergieloket.stebo.be/hoeselt/.
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

3730-sessies zoekt unieke talenten!
Samen met R.E.K. lanceerde de cultuurdienst in het
najaar de 3730-sessies waar lokaal talent een podium
aangeboden krijgt in een uniek concept én een uniek
kader. Het aanbod is zeer divers en de mix van cultuurvormen en stijlen zeer uitdagend en gedurfd. Zo beleefden we mash-ups van klassieke muziek en tablettekenkunst, moderne muziek in een retrokleedje, maar
evenzeer graffitikunst gecombineerd met gedichten,
piano en trombone loops, steeds op hoog niveau. Die
eerste sessies konden alvast op zeer veel appreciatie
van het publiek rekenen. Een vervolg kan dan ook niet
uitblijven.
Momenteel wordt er gewerkt aan een zomereditie van
deze 3730-sessies, maar ook in het najaar zullen we
opnieuw het lokale talent laten schitteren op verschillende locaties in Hoeselt.
Voor één van deze sessies zijn we nog op zoek naar
unieke culturele talenten. Ben of ken jij zo iemand?
Stuur dan zeker een mailtje naar vrijetijd@hoeselt.be
waarin je kort omschrijft waarin jij zo uitblinkt. De mogelijkheden zijn zeer breed: acteertalent, dans (alle genres), voordracht, bloemschikken, lassen, modeontwerp,
speciale grimetechnieken, unieke kapsels, capoeira,
slagwerk, vuurspuwen, circusacts, bellenblazen, jongleren … Als het maar straf is én van redelijk niveau.
Je hoeft zeker niet voor een avondvullend programma
te zorgen. Het is de combinatie van verschillende cultuurvormen die de 3730-sessies uniek maakt en jou
laat schitteren!
Laat zeker van je horen!

Herinnering: lezing door prof. dr. Bert Blocken

COVID-19, ventilatie en fietsen met de minste weerstand
Maandag 21 maart om 20.00 uur
GC Ter Kommen
De lezing van prof. Dr. Bert Blocken die
werd aangekondigd in de januari-editie van Hoeselt Mag Gezien (nr. 333),
zal doorgaan op 21 maart 2022.
Iedereen welkom na inschrijving
via de.kleene@skynet.be teneinde
te voldoen aan de coronavoorschriften.
Organisatie: Fons Capiot, Eddy
Vandecaetsbeek en Gerard Van Rens
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in Hoeselt

ACTIVITEITENKALENDER MAART 2022
Donderdagen 3, 10, 17, 24 en 31
maart
DORPSRESTAURANT DE
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u. PC De Altenaar Alt-Hoeselt
Ludo Hex 0477 35 17 45

Zaterdag 5 maart
GRATIS WORKSHOP ‘DE
EERSTE SCHOOLDAG VAN
MILAN’
10.00 u. bibliotheek De Kimpel,
Eikenlaan 23 Bilzen

0472 18 69 22 of huisvanhetkind@bilzen.be
(inschrijving verplicht!)

Donderdag 10 maart
LEZING SVEN PICHAL:
SVEN CONSUMEERT
20.15u. ’t Fabriek
www.terkommen.be

Danny Smets 089 51 46 44

Zondag 20 maart
NATUURKLUSSEN
WINTERBEEKVALLEI
09.00 u. Natuurpunt Hoeselt,
Hombroekstraat 25

info@tcjusin.be

info@tcjusin.be

Zondag 6 maart
RUN AGAINST CANCER
13.00 u. Tc Jus In, Bruggestraat
Hoeselt
info@tcjusin.be

Zondag 6 maart
EETDAG T.T.C. TAMARA
11.30 u. GC Ter Kommen
Marcel Mombeek 012 23 81 24

Dinsdagen 8 en 22 maart
DORPSRESTAURANT OCMW
12.00 u. GC Ter Kommen
OCMW 089 30 92 60

www.terkommen.be

Zondag 20 maart
RUILBEURS MODELTREINEN
EN TOEBEHOREN
07.00 u. GC Ter Kommen

Zondag 6 maart
WANDELEN T.V.V. KOM OP
TEGEN KANKER
08.00 u. Tc Jus In, Bruggestraat
Hoeselt
Zondag 6 maart
DUBBELTENNIS TEGEN
KANKER
08.00 u. Tc Jus In, Bruggestraat
Hoeselt

Woensdag 16 maart
KINDERFILM: ZUSSEN
14.00 u. GC Ter Kommen

Ellen Stoffelen 089 49 29 36 of winterbeek@
natuurpunt.be

Vr 11, za 12, wo 16, vr 18 en za 19 maart
FLA FËTUTE SHOW
20.00 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

Zondag 13 maart
FLA FËTUTE SHOW
14.30 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

Dinsdag 15 maart
GRATIS INFOAVOND
BASISVORMING AUTISME
DOOR LIMBURGSE
STICHTING AUTISME
19.30 u. CC De Kimpel, Eikenlaan
25 Bilzen
inschrijving via huisvanhetkind@bilzen.be

Vrijdag 25 maart
HENK RIJKAERT:
INFLUENCER
20.15 u. GC Ter Kommen
www.terkommen.be

Zondag 27 maart
LENTECONCERT KON.
ZANGGROEP AVELAND
15.00 u. St. Stefanuskerk met 		
drankje achteraf in Ter Kommen

ALLE ACTIVITEITEN ZIJN ONDER VOORBEHOUD VAN DE GELDENDE CORONAMAATEGELEN

Gelukswandelingen blijven actief tot september!
De Gelukswandelingen die Bilzen, Hoeselt, Riemst, Tongeren
en Voeren uitrolden in 2021 worden verlengd tot en met september 2022.
Tijdens de Gelukswandeling krijg je tips van De Geluksdriehoek
en enkele leuke opdrachten die je dichter bij jezelf, de natuur en
je medemens brengen. De wandeling is voor iedereen vanaf 3
jaar, want voor de kinderen zijn er speciale opdrachtjes.
De infoboekjes zijn nog steeds gratis te verkrijgen op het vrije-

tijdsloket, Europalaan 2 te Hoeselt - tel. 089 30 92 10. De
openingsuren van het vrijetijdsloket kan je raadplegen op www.
terkommen.be.
Trek dus je wandelschoenen aan
en maak kennis met de Gelukswandeling in Werm!
7

Een Mottepark…
Een Motte wat?
Jullie hebben er misschien al van gehoord: in Hoeselt leeft het idee om het gebied
rond de Mot in te richten als een landschapspark. De open ruimte van meer dan 5
hectare ligt tussen de Dorpsstraat en de Dr. Willem Meersstraat en wordt de groene
long van het centrum van Hoeselt, waar inwoners op een recreatieve manier kunnen
vertoeven.
Het uitgangspunt is om een park aan
te leggen met een focus op de individuele (natuur)beleving waar de educatieve en historische beleving van de
Mot een onderdeel van is. De Mot is
één van de belangrijkste historische
onroerend erfgoedobjecten van de
gemeente maar ligt nogal achterin.
Het park zal opengetrokken worden

8

naar de omliggende straten en de
hoofdtoegang zal dicht bij het Kioskplein komen.
Een landschapspark zoals dit past binnen belangrijke thema’s zoals klimaatopwarming, omgaan met regenwater,
open groene ruimtes en het openstellen van erfgoed.

Het gemeentebestuur heeft het studiebureau Studio LST - Depot, een
bureau van landschapsarchitecten,
vormgevers en sociale wetenschappers uit Maaseik en Maasmechelen,
aangesteld om de mogelijkheden van
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de site te onderzoeken. De studie zal leiden tot een gedragen masterplan.
We willen dit ambitieuze plan opstarten
door burgers inspraak te geven op het
digitale platform CitizenLab. Daar loopt
sinds midden februari een project om
de inwoners van Hoeselt meer tekst en
uitleg te geven én hen aan het denken te
zetten over hoe het landschapspark eruit
zou kunnen zien.
Neem zeker eens een kijkje op https://
oergedach.hoeselt.be.
Op donderdag 24 maart 2022 om

20.00 uur houden we in Ter Kommen
een fysieke brainstormsessie, waar alle
inwoners van Hoeselt hun ideeën mogen
geven. Daarna gaan de ontwerpers aan de
slag om het masterplan op te maken. Het
ontwerpplan wordt eind juni (de datum
wordt nog bekendgemaakt) voorgesteld
aan het brede publiek. Tijdens die workshop kunnen nog bijsturingen komen.
Dan wordt het masterplan pas afgewerkt.

mail naar mottepark@hoeselt.be. Laat
ook weten met hoeveel personen je
komt. Tot dan!
Geef ‘oer gedach’ over de inrichting het landschapspark via
oergedach.hoeselt.be !

Als je aanwezig wil zijn op de brainstormsessie op 24 maart 2022 om 20.00 uur
in Ter Kommen, kan je je inschrijven via
https://tinyurl.com/Mottepark of via e-
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Gezocht: gemachtigd opzichters!
De provincie Limburg organiseert dit
jaar Word
voor de
elfde keeropzichter!
een opleiding
gemachtigd
tot gemachtigd opzichter. Al meer dan
Inschrijven kan zolang er plaatsen beschikbaar zijn voor de
4.000
Limburgers volgden deze opleitheoretische opleiding van je keuze, via
ding.www.limburg.be/InschrijvingGemachtigdOpzichter2022
MEER INFO?

adres: de provinciale afdeling Mobiliteit.
Wie Eén
• tel.: 011 23 83 40
•
e-mail:
mobiliteit@limburg.be
Iedereen van
minstens 18 jaar kan gemachtigd opzichter worden. Het enige
wat je nodig hebt, is wat vrije tijd en
een vrijwillige inzet voor de verkeersveiligheid.

Waarom
Gemachtigd opzichters zijn een onmisbare waarde in de dagelijkse mobiliteit van zwakke weggebruikers. Je
maakt het verkeer veiliger voor groepen kinderen, scholieren, ouderen en
personen met een beperking, door hen
veilig te laten oversteken.
De opleiding
De opleiding is een mooie samenwerking
tussen het provinciebestuur, de lokale
politie en de Limburgse gemeenten en
steden. De opleiding bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Door
de onzekerheid die de coronapandemie
Foto © Hans Put
met zich meebrengt, organiseert
het
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provinciebestuur de theoretische opleiding meermaals
digitaal
via Microsoft
Theoretische
opleidingen
Teams op 8, 10 en 14 maart 2022. Het
Door de onzekerheid
die vindt
de coronapandemie
zich op
praktisch
gedeelte
nadien met
plaats
meebrengt, organiseren we de theoretische opleiding
verschillende
locaties
digitaal via Microsoft
Teams. Jein
kuntLimburg
kiezen tussen in saonderstaande data. De opleiding start steeds om 19 u.
menwerking
met de lokale politie.
en duurt tot 22 u.
Als je deDOkorte,
tweedelige
opleiding
24 FEBRUARI
2022
DI 8 MAART
2022 je van de burgehebt gevolgd,
krijg
DO 10 MAART 2022
meester de
machtiging
en de verantMA 14
MAART 2022
woordelijkheid om als gemachtigd opzichter op te treden.
Je krijgt van het provinciebestuur ook
een volledige uitrusting cadeau. Zo kan
je meteen aan de slag. De opleiding én
de uitrusting zijn volledig gratis.
Inschrijven
Inschrijven kan zolang er plaatsen beschikbaar zijn voor de theoretische
opleiding van je keuze! Surf snel naar
www.limburg.be/gemachtigdopzichter
voor meer info én het inschrijfformulier.
Vragen?
Neem contact op met de afdeling
mobiliteit van de provincie
provincie
Limburg,
Limburg
Universiteitslaan 1
B-3500 HASSELT
via mobiliteit@limburg.be
of tel.
limburg.be
011 23 83 40.

PROVINCIALE
OPLEIDING
GEMACHTIGD
OPZICHTER
2022

Bib Hoeselt viert jeugdboekenmaand

WEEK 4:
interactief voorleesmoment
door Winde Blocken

Maart is jeugdboekenmaand! En dit
jaar zal alles in het teken staan van ‘helden en schurken’. Ook in de Hoeseltse
bib, waar je de hele maand maart boekenstanden in het thema kan terugvinden. Daarnaast organiseert de bib elke
week een leuke activiteit voor jonge
boekenwurmen.

WEEK 1:
voorleesmoment en workshop
door Yoeri Slegers
Woensdag 2 maart 2022,
14.00 tot 15.00 uur

Woensdag 23 maart 2022,
14.00 tot 15.00 uur

duizendpoot die schrijft, dicht en muziek maakt. “De rode draad van mijn
vertelling is steeds het plezier in taal
beleven,’ vertelt Stijn. “Het is een interactieve voorstelling waarin we samen duiken in taal, muziek en verhaal.
Ik vertel, speel en zing, alleen en samen
met het publiek.”

WEEK 3:
voorleeshalfuurtje over
helden en schurken
door Dunja Lycops
Illustrator en auteur Yoeri Slegers bijt de
spits af met een workshop. Op woensdag
2 maart is hij in de bib om voor te lezen
uit zijn gloednieuwe boek ‘Iedereen zijn
eigen kleur’ en kunnen de kinderen samen met hem maskers knutselen.

WEEK 2:
interactieve voorstelling
door Stijn Moekaars
Woensdag 9 maart 2022,
14.00 tot 15.00 uur

Op woensdag 9 maart komt Stijn
Moekaars langs. Stijn is een creatieve

Zaterdag 19 maart 2022,
start om 10.30 uur

In week 3 is er geen bezoek van een
externe spreker, maar vindt het vaste
voorleeshalfuurtje plaats. Op zaterdag
19 maart vertelt voorlezer Dunja verhaaltjes over superhelden. En wie als
superheld verkleed komt luisteren naar
de verhalen, zou wel eens een heldenbeloning kunnen bemachtigen…

We sluiten de jeugdboekenmaand af met
een bezoekje van de Hoeseltse Winde
Blocken van Zij bracht vorig jaar haar
eerste boek uit: ‘De vreselijke kleur rood
– Het experiment van een onzekere jongen’. Het boek, en dus ook haar activiteit, gaan over emoties: “Ik lees enkele
fragmenten voor uit het boek. Als de
kinderen dat willen, praten we even over
de emoties die ze hebben herkend. Aan
het einde doen we een kleine quiz en kan
een van de kinderen het boek winnen.”
Dat klinkt veelbelovend!
Zet bovenstaande data zeker in je agenda als je jonge of toekomstige lezers in
huis hebt. Wel handig om te weten: de
bib mag per workshop of lezing slechts
15 personen toelaten. Maar niet getreurd, als de ene activiteit volzet is, kan
je je kans wagen bij de volgende.
Vergeet je dus niet in te schrijven via
hoeselt.bibliotheek.be/agenda!
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Valentijnsactie huiskatten: vraag jouw kortingsbon aan!
Sinds april 2018 is het bij wet verplicht
om elke kat geboren na 30 augustus
2014 te laten steriliseren of castreren.
Deze verplichting geldt sowieso voor
alle kittens vooraleer ze verkocht of
weggegeven worden. Neem als katteneigenaar je verantwoordelijkheid en
laat je huiskat of kitten tijdig onvruchtbaar maken.

heidsproblemen neemt daardoor toe.
Sterilisatie en castratie zijn eenvoudige
ingrepen met vele voordelen voor de
kat zelf en voor de omgeving. Ongewenste kittens worden later zwerfkatten die ronddolen en als overlast ervaren worden. Een eenmalige ingreep
bij kater of kattin bespaart honderden
kittens een triestig lot.

Gezonde kittens kunnen al vanaf 8
weken gecastreerd worden. Dit is even
veilig als castratie op latere leeftijd.
Bovendien herstellen kittens veel sneller van de operatie. Het is niet nodig
om een kat eerst een nestje te laten
krijgen of eerst krols te laten worden.
Integendeel, het risico op gezond-

Als extra stimulans geeft de gemeente
kortingsbonnen weg van € 15 (kater)
en € 25 euro (kattin). Deze bonnen
kunnen bij de gemeente afgehaald
worden vanaf 1 maart 2022.
De kortingsbonnen zijn geldig tot 15
september 2022 bij een dierenarts in
Limburg.

Compost voor de tuin nodig?
Van 1 maart 2022 tot en met 15 april 2022 kan er weer gratis compost afgehaald worden op de gemeentelijke technische
dienst in de Winterbeekstraat 3.
Wanneer?
maandag, dinsdag, woensdag en donderdag:
• van 8.30 tot 11.30 uur
• van 13.00 tot 16.00 uur
vrijdag van 8.30 tot 13.00 uur
Hoe?
Meld je aan de poort van de technische dienst aan zonder afspraak. De compost kom je zelf scheppen met eigen schop. Dit
geldt enkel voor particulieren (kleine hoeveelheden).

Plant je eigen bos aan en zorg zo voor Meer Bos
De Vlaamse Regering heeft een stevige ambitie: 4.000 hectare extra bos in
Vlaanderen tegen 2024. Daarvoor werd
een alliantie opgestart met partners op
niveau van overheid en terrein, de zogenaamde Bosalliantie. Om het doel van
4.000 hectare extra bos te bereiken, is
men op zoek naar minstens 500 Vlamingen die hun eigen bos willen aanplanten. Daarvoor zijn subsidies te verkrijgen.
Alle informatie is terug te vinden op
www.bosteller.be. Hier kunnen grondeigenaars, particulieren, organisaties of
bedrijven, die een eigen bos willen aanplanten zich registreren.
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Oude PMD-zakken wel nog
toegelaten op het recyclagepark
Sinds 1 januari 2022 wordt een nieuwe, stevigere zak met wit
treklint gebruikt voor het inzamelen van pmd. Oude zakken,
te herkennen aan het zwarte treklint, worden niet meer aan
huis opgehaald.
Omdat er nog heel wat oude zakken in omloop zijn, laat Limburg.net ze tot en met 31 maart 2022 uitzonderlijk nog wel
toe in de recyclageparken.

Gft-stickers en tegoed huisvuilzakken 2022 nu verkrijgbaar
Je kan nu je gft-sticker van 2022 aankopen op de adressen hieronder vermeld. De gft-sticker van 2021 is nog
geldig tot en met de ophaling van 30
maart 2022, maar vanaf dan moet de
nieuwe gft-sticker van 2022 zichtbaar
op je gft-bak kleven. Koop je nieuwe
gft-sticker dus tijdig!

Elke rol bevat 10 zakken. Heb je liever
1 rol van 44 liter in plaats van 2 rollen
van 22, of omgekeerd? Dat kan.

Ook het tegoed huisvuilzakken van
2022 kan je vanaf nu tot en met 31 december 2022 afhalen met je eID. Het
aantal huisvuilzakken dat is inbegrepen
in de afvalbelasting wordt berekend in
functie van de gezinssamenstelling op
1 januari 2022:

in Hoeselt
- Boekhandel 8’n,
L. Lambrechtsstraat 12
- Carrefour Market,
Bilzersteenweg 12

- Eenpersoonsgezin:
2 rollen van 22 liter
- Tweepersoonsgezin:
2 rollen van 44 liter
- Driepersoonsgezin:
2 rollen van 44 + 1 rol van 22 liter
- Vierpersoonsgezin en meer:
3 rollen van 44 liter

Voor het afhalen van de tegoeden
huisvuilzakken en voor het aankopen
van gft-stickers kan je terecht op de
volgende adressen:

in Bilzen
- AVEVE Bilzen, Eikaart 15
- Carrefour Market,
Tongersestraat 73
Wie goed sorteert, zal genoeg hebben aan het tegoed aan huisvuilzakken.
Heb je nog voldoende voorraad huisvuilzakken in huis? Stel je afhaalmoment even uit.

Wijziging openingsuren
recyclagepark
Opgelet: vanaf 1 april 2022 veranderen de openingsuren van
het recyclagepark naar de zomerregeling. Op woensdag kan
je er dan later terecht: van 16.30 tot 19.30 uur in plaats van
12.30 tot 16.15 uur.
Vergeet niet om steeds een reservatie te maken voor een
bezoek aan het recyclagepark via www.hoeselt.be/nl/wonen/
omgeving/afval-en-recyclagepark. Als je geen mogelijkheid
hebt om online te reserveren kan je ook bellen voor een afspraak via 089 510 310. Breng altijd je eID mee als je naar
het recyclagepark komt.
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Marktbevraging erfpachtrecht ‘Projectzone West’ sportpark
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100,00
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60,00

19,00

4,00

38,50
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68m x 105m

PROJECTZONE
VOETBAL
115,00

15,00

68m x 105m

Enige tijd geleden werd door de gemeente Hoeselt een Ruimtelijk Uitvoeringsplan
(RUP)
Sportpark
opgemaakt en goedgekeurd. Het toekomstige sportpark situeert zich tussen
de Oude Nederbaan – de Parkstraat
en de Gansterenstraat. Na de grondverwerving wil men nu overgaan tot
een gefaseerde ontwikkeling van het
Sportpark.
Het gemeentebestuur heeft niet de
doelstelling om het volledige sportpark zelf te ontwikkelen en wil daarom
een deel van het gebied in verschillende projectzones te verdelen. Op
die manier probeert men de markt te
bevragen naar verschillende kandidaten die de realisatie en exploitatie van
verschillende
sportinfrastructuren
voor hun rekening willen nemen. Op
14

basis van dit standpunt werd 'Projectzone West' met een benaderende oppervlakte van 1,95 ha bepaald.
De gemeente Hoeselt heeft als doel
een marktbevraging te organiseren
om een erfpachtrecht onder voorwaarden op 'Projectzone West' aan
een geïnteresseerde kandidaat te
verlenen. Het is mogelijk dat het erfpachtrecht niet de volledige 'Projectzone West' omvat, maar minimaal 1,4
ha van de zone moet ingevuld worden.
Met het erfpachtrecht op 'Projectzone West' wil de gemeente Hoeselt hoofdzakelijk de uitoefening van
balsport(en) makkelijker maken. De
naastgelegen zone ‘Projectzone Oost’
zal in een latere fase hoofdzakelijk
dienen voor niet-balsporten met als

doel een diversiteit aan sporten op de
sportsite te bekomen.
Met het oog op deze marktbevraging
werd een leidraad opgesteld en goedgekeurd door de gemeenteraad van
24 februari 2022. In deze leidraad
wordt o. a. de procedure, de vorm,
de toewijzing en de eventuele subsidieregeling rond de marktbevraging
toegelicht.
Verdere info vind je op de gemeentelijke website of via de dienst omgeving
(patrimoniumzaken) van de gemeente Hoeselt (tim.willems@hoeselt.be
– 089 51 03 48).
Uiterlijk 14 april 2022 dienen geïnteresseerden hun voorstel aan de gemeente Hoeselt over te maken.

BURGERLIJKE STAND
& BEVOLKING
OVERLIJDENS

14/01/2022

Joseph VANDEBROEK

1/12/1933

16/01/2022

Maria CARTENSTADT

6/11/1934

22/01/2022

Justina VALKENERS

22/11/1940

23/01/2022

Constantinus AUGUSTIJNEN

22/06/1929

Datum

Naam van de overledene

Geboren

3/01/2022

Mathilde BERGER

18/05/1939

HUWELIJKEN

3/01/2022

Albert FRESON

11/05/1938

Datum

Huwelijkspartners

13/01/2022

Leon GIELEN

7/05/1951

27/01/2022

Ilir MULI en Shkurte HASANI

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER
100 / 112

COLOFON

HULPDIENSTEN
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WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33
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BELBUS
011 85 03 00

GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Maandag

Dinsdag

Woensdag

Donderdag

Vrijdag

Zaterdag

9.00-12.00u.

gesloten

Het Gemeentehuis is enkel open op afspraak tijdens de openingsuren.
Gemeentehuis

Dorpsstraat 17
089 51 03 10

13.30-19.00 u.

9.00-12.00u.

13.00-17.00u.

9.00-12.00u.

De Dienst Vrije Tijd, de bibliotheek, de onthaalbalie van het OCMW en de technische dienst
zijn vrij toegankelijk zonder afspraak tijdens de openingsuren.
Dienst Vrije Tijd

Europalaan 2
089 30 92 10

9.00-12.00u.
en van
14.00-17.00u.

9.00-12.00u.

14.00-17.00u.

9.00-12.00u.

9.00-12.00u.
en van
14.00-17.00u.

gesloten

Bibliotheek

O.L.Vrouwplein 1 bus 1
089 30 92 50

16.00–19.00u.

gesloten

13.00–16.00u.

16.00–19.00u.

9.00–12.00u.

9.00–12.00u.

Technische dienst

Winterbeekstraat 3
089 30 92 40

8.00–12.00u.
en van
12.30–16.30u.

8.00–12.00u.
en van
12.30–16.30u.

8.00–12.00u.
en van
12.30–16.30u.

8.00–12.00u.
en van
12.30–16.30u.

8.00–14.00u.

gesloten

OCMW onthaalbalie

Europalaan 1

10.00-12.00u

10.00-12.00u

10.00-12.00u

10.00-12.00u

10.00-12.00u

gesloten

OCMW - Sociale en Juridische
Dienst

Europalaan 1

Enkel op afspraak, 089 30 92 60

Recyclagepark

Goosstraat 22

Maak uw afspraak bij voorkeur via onze reservatiewebsite op www.hoeselt.be.
U kan ook telefonisch een datum en tijdstip laten vastleggen via het nummer 089 51 03 43

Politiekantoor

Dorpsstraat 3

Maak uw afspraak bij voorkeur via de website van de lokale politie www.politie.be/5381/vragen/aangifte/
hoe-maak-je-een-afspraak of telefonisch op het nummer 089 36 68 06

Elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00 tot 16.00 uur is er een gratis spreekuur door sociaal adviseur Ulla Mertens van Stebo aangaande vragen over
premies en subsidies. Maak voor het spreekuur over de premies een afspraak via ulla.mertens@stebo.be of 0489 41 91 32. Deze persoon is raadpleegbaar in het
vergaderlokaal van het gemeentehuis (gelijkvloers rechts).
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11 - 12 - 16 - 18 - 19 maart 2022 om 20u00
13 maart 2022 om 14u30
GC Ter Kommen – Hoeselt

Tickets 10 euro en info:

www.terkommen.be

