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Geachte Hoeselaar
Beste lezer

Sinds kort kan je als inwo-
ner van onze gemeente 
digitaal een afspraak ma-
ken met onze diensten. 

Weer een stap vooruit in het di-
gitaliseren van onze processen. 
En of het goed werkt, vandaag 
blijkt dat ongeveer 50% van de 
afspraken online geboekt wor-
den. Als schepen van ICT ben 
ik dan ook zeer tevreden. De 
dienstverlening is er op deze 
manier weer op vooruit gegaan, 
want het is niet meer nodig om 
tijdens de openingsuren telefo-
nisch contact op te nemen of je 

te verplaatsen naar de balie in het 
gemeentehuis. Tegelijkertijd geeft 

het de secretariaatsmedewerkers 
van onze gemeente wat extra ruimte 

voor andere taken.

Groot nieuws is dat de werken 
aan het nieuwe woonzorgcen-
trum in de Gansterenstraat 
van start gaan. Een modern 
gebouw met wel 100 bed-
den voor de senioren in onze 

gemeente. Ik ben erg trots dat 
we als gemeente konden meewerken 

aan het faciliteren van dat hoognodige nieuwe gebouw.  
Ik wens de bouwheer alle voorspoed toe met de werf zo-
dat de senioren van onze gemeente snel hun intrek kun-
nen nemen in dit gloednieuwe pension!

Afsluiten wil ik dit keer met een ode aan de elektrische 
fiets. Wat een wondermiddel is dat! Ok, het wordt nu 
weer sneller donker en het is weer minder warm, maar 
met goede verlichting en warme kledij is dat geen pro-
bleem. Door het afgelopen jaar zelf vaak de fiets te ne-
men leerde ik de voordelen ervan kennen. Afstanden tot 
20 km schelen amper een 10-tal minuten ten opzichte van 
de wagen. Maar wat geeft die fiets een vrij gevoel! Geen 
stress van drukke wegen en opstoppingen bij drukke 
kruispunten. Altijd parkeerplaats aan de deur. Onderweg 
vaak een vriendelijke groet van de ene of andere Hoese-
laar, te voet of met zijn fiets. Een beetje beweging, en een 
frisse neus halen onderweg, ik wil het bij deze iedereen 
aanbevelen. Het is gewoon plezant!

Beste Hoeselaar, veel leesplezier in dit magazine en tot 
gauw ergens in Hoeselt!

Met vriendelijke groeten,

Yves Croux
Schepen

“Wat geeft die fiets een vrij 
gevoel! Geen stress van drukke 

wegen en opstoppingen bij 
drukke kruispunten.” 

voorwoord
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Nelly Martens 102: hiep hiep hoera!!!
Op 23 september werd Nelly Martens 102. Lieve Nelly, wat 
zijn we blij dat we samen jouw verjaardag hebben gevierd! 
En hoe! Een luxe rondrit in een prachtige witte limousine, 
om in stijl een heerlijke pannenkoek te gaan eten bij ijssalon 
Amadeo en daarna in stijl en luxe terug te keren naar Bor-
manshof. “Keep Your Dreams”. 

De dag erna werd Nelly nog eens uitgebreid gevierd in huis 
met alle bewoners en naasten. De burgemeester en sche-
pen van sociale zaken gingen haar persoonlijk feliciteren. 
Een dansje kon niet ontbreken! En dat deed ze ook. Een fie-
re, sterke dame … Nelly, het ga je goed!

Ieder jaar op 11 november herdenken 
steden en gemeenten hun slachtof-
fers van de Eerste Wereldoorlog.  Ook 
onze gemeente herdenkt deze slacht-
offers, maar ook de slachtoffers van de 
Tweede Wereldoorlog en alle andere 
oorlogen in de wereld.  

Naar jaarlijkse gewoonte is er op 11 no-
vember 2022 in de Sint-Stefanuskerk 
om 10.30 u. een bijzondere herden-
kingsdienst. Deze plechtigheid zal op-
geluisterd worden door de Koninklijke 
Harmonie Sint-Cecilia in aanwezigheid 
van de burgerlijke overheid, een dele-
gatie van de Koninklijke School voor 
Onderofficieren van Saffraanberg, de 
Hoeseltse oudstrijdersverenigingen 
en kinderen van de plaatselijke basis-
scholen, met aansluitend het gebrui-

kelijk ceremonieel met toespraken en 
bloemenhulde aan het Monument van 
de Gesneuvelden.  
De gemeente wil de inwoners meer 
betrekken bij de herdenking en roept 
alle belangstellenden op om deel te 
nemen aan de plechtigheden. Ter af-
sluiting zijn alle aanwezigen welkom 
op een receptie georganiseerd door 
ons gemeentebestuur.

Onthulling Vredesduif tijdens de vie-
ring wapenstilstand
Het Nationaal Bestuur van de Strij-
dersbond NSB België heeft het initia-
tief genomen om vredesmonumenten 
aan te brengen in elke gemeente. Ons 
bestuur besloot hierin mee te gaan en 
bestelde een vredesduif die tijdens de 
viering onthuld zal worden.

Kom naar de viering ter  
herdenking van Wapenstilstand

Binnenkort is iedereen weer welkom 
bij Winterstreet in Hoeselt, gelegen 
op Industrielaan 109 naast Softwash 
Express. Je wordt er ondergedompeld 
in de kerstsfeer dankzij een magisch 

kerstdecor met zelfgebouwde en met 
de hand gemaakte decoratie. Het de-
cor zal schitteren en is te bezichtigen 
van 26 november 2022 tot 5 januari 
2023.

Van vrijdag 16 tot en met zondag 18 de-
cember 2022 wordt ook de gezellige 
kerstmarkt geopend. Minstens 45.000 
fonkelende lichtjes leiden je langs zelf-
ontworpen kerstkraampjes. Voor jong 
en oud voorzien we animatie. En… op 
zaterdag en zondag om 14.00 uur zal 
de kerstman arriveren op zijn slee. Hij 
brengt een cadeautje voor elk kindje 
mee!

Winterstreet brengt Hoeselt in magische sferen
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Nieuws voor en van het Hoeseltse verenigingsleven

Het Hoeselts Amusementsgezelschap
In januari 1972 werd een nieuwe to-
neelgroep opgestart, het Hoeselts 
Amusementsgezelschap (HAG). Eind 
februari vond de première plaats van 
het eerste stuk: Hoeselt lacht met Hoe-
selt, een revuespektakel op tekst en 
in regie van Piet Driesen, de man die 
gedurende vele jaren de artistieke ziel 
van het gezelschap zou blijven. Er werd 
toen gespeeld in de (turn)zaal van het 
Sint-Jozefsinstituut in Hoeselt-Cen-
trum (het huidige IKSO).  

Lag het accent aanvankelijk vooral op 
het brengen van kluchtige stukken, 
zoals Zek ’t nie tjege m’n vro (1972) en 
Tante Jutta (1973), dan beleefde de 
groep een eerste hoogtepunt uit zijn 
nog jonge bestaan eind 1974 met de 
opvoering van De nacht van de 16de 
januari. Dit ernstige Amerikaanse pro-
cesstuk werd door regisseur Piet Drie-

sen bewerkt tot een spannend en luch-
tig geheel dat liefst acht keer een volle 
zaal trok, waarvan ook tweemaal in het 
Cultureel Centrum van Hasselt.

Het Hoeselts Toneelgezelschap
Bij de aanvang van het seizoen 1979-
1980 verhuisde de Hoeseltse toneel-
groep naar het pas gebouwde Cultureel 
Centrum Ter Kommen. Het volgende sei-
zoen kreeg de groep zijn huidige naam, 
nl. Het Hoeselts Toneelgezelschap (HTG).

Het 10-jarig bestaan tijdens het sei-
zoen 1981-1982 werd op bijzondere 
wijze gevierd. Liefst drie eigen pro-
ducties, zijnde De Bruiloft van Ber-
tolt Brecht, Paradijsvogels van Gaston 
Martens, en Mama Mia Maria van John 
Dole, stonden op het programma. 

Het HTG bleef in die tijd successen 
oogsten met stukken als Boeing-Boeing 

(1983), Komaan Kameraad (1985) en 
vooral met het migrantendrama De 
lege cel (1983) van Genkenaar René 
Swartenbroekx, in een regie van Gil-
berte Vrancken.  

Hoogconjunctuur - Landjuweel
Het eind van de jaren 1980 betekende 
voor het HTG een echte periode van 
hoogconjunctuur. Met Het dagboek van 
Anne Frank, met de latere mediave-
dette wijlen Gerty Christoffels in de 
rol van het joodse meisje Anne Frank, 
behaalde het HTG in 1987 een onver-
hoopte tweede plaats in het Konink-
lijk Landjuweel. Twee jaar later kaapte 
het HTG opnieuw een tweede plaats 
weg in het Landjuweel, ditmaal met 
de thriller Bonaventura van Charlotte 
Hastings.  

Na een interne herstructurering werd 
voorzitter Piet Stulens, die de groep 
gedurende bijna 15 jaar met veel suc-
ces had geleid, opgevolgd door Jef 
Wolfs. Hij zou 16 jaar voorzitter blijven. 
In 2008 nam Marc Hellemans het HTG-
roer over. 

Koninklijk Hoeselts Toneelgezelschap 
(HTG) 50 jaar jong

Hoeselt heeft in de voorbije decennia steeds een bloeiend en rijk toneelleven gehad. 
Reeds lang voor het huidige Hoeselts Toneelgezelschap geboren was, oogstten de 
toenmalige Katholieke Vlaamse Toneelvrienden te Hoeselt reeds grote successen met 
hun kluchten, hun sketches en vooral met hun operettes. 

Het Dagboek van Anne Frank (1987) Feega (1994) Quasimodo (2001)
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Nieuw elan
Vanaf de jaren 1990 kreeg de groep gaandeweg een nieuw 
elan. Met het oog op een aflossing van de wacht werd er bin-
nen het HTG gestart met een jeugdwerking. Tientallen jonge-
ren hebben er gedurende verscheidene jaren met veel plezier 
en toewijding een drietal musicals in elkaar gestoken die tel-
kens een onvergetelijk  succes kenden: Feega (1994), In rep en 
roer (1996) en Othello (1998). 

De volwassenengroep van het HTG brengt nog steeds twee 
producties per seizoen, wat op zich al een respectabel aantal 
is en van de groepsleden (allemaal vrijwilligers!) uitermate veel 
toewijding en gedrevenheid vergt. Meestal zijn het stukken uit 
het plezante genre maar het HTG schrikt er niet voor terug om 
af en toe ook “serieuzere” stukken op het programma te zet-
ten. Recente voorbeelden daarvan zijn: Een bruid in de morgen 
van Hugo Claus (2008), Een doos vol kruimels van Neil Simon 
(2009), Groenten uit Balen van Walter Van den Broeck (2013), 
De moeder en de drie soldaten, naar Ernest Claes (2017) en Heu-
vels van blauw van Dennis Potter (2019). 

Tot slot nog een greep uit succesvolle hoogtepunten waar de 
HTG-leden zeer trots op zijn: Jef komt ook op (1994), Boerenpsalm 
(1997), het massaspektakel Quasimodo (2001), de operette 
Seppl in het kader van het Lambrecht Lambrechtsjaar (2003), 

Paradijsvogels (2005), Maria Speermalie (2011), Jeroom en Benza-
mien ( 2014), Clementine (2015), Allo, Allo (2017) en Lili en Marleen 
(2018), de meeste daarvan geregisseerd door Johan Gerits.

Het HTG zet ook opnieuw in op de jeugd. Daarom heeft het met 
een 15-tal jongeren een toneelproductie op poten gezet, nl. Ar-
mandus de Zoveelste van Dimitri Leue, in een regie van Els Loix. 
Speeldata: 21, 22 en 23 april 2023.

Het HTG is dus 50 jaar jong en dat wordt uiteraard uitgebreid 
gevierd. Op zaterdag 24 september 2022 vond in GC Ter Kom-
men al een feestelijke bijeenkomst plaats waarop een groot 
aantal leden, oud-leden en sympathisanten van het HTG aan-
wezig waren. Bij die gelegenheid werden verscheidene leden in 
de bloemetjes gezet voor een toneelcarrière van 50 en 25 jaar. 
Bovendien werd ook een nostalgisch ‘Terugblikboek’ voorge-
steld dat de affiches en posters bevat van alle 102 toneelstuk-
ken die in de loop van die 50 jaar door het HTG zijn opgevoerd. 

Ten slotte werd ook de brief van het Koninklijk Paleis voorge-
lezen waarbij het HTG de titel van ‘Koninklijke Maatschappij’ 
werd toegekend. Het HTG mag zich daarom voortaan noemen: 
Het Koninklijk Hoeselts Toneelgezelschap.

Artikel: Marc Hellemans

Jeroom en Benzamien (2008) Allo Allo (2017)

Heuvels vanblauw (2019)

Wil jij ook een exemplaar van het prachtige Terugblikboek van 
het HTG? Het is te verkrijgen voor slechts 5 euro aan het vrije-
tijdsloket in Ter Kommen.
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GEMEENTELIJKE VERDIENSTELIJKEN 2022

CULTUUR   SPORT   SOCIAAL

Huldiging

WIE VERDIENT VOLGENS JOU  
EEN TROFEE?

Is je buurman al 

25 jaar actief als 

bestuurslid van 

een vereniging?

Is er in jouw 
vereniging iemand 
die zich al jaren 
verdienstelijk 

maakt op cultureel 
vlak?

Behaalde je 
kameraad een 

medaille op 
topniveau?

Presteerde 
jouw club 
uitermate 

goed in 2022?

enz...

Ken je  
iemand die zich  

al vele jaren actief 
inzet voor het 

sociale leven in onze 
gemeente?

Mountainbikers, 
smeer de kuiten 
al maar in! Op 
zondag 27 november organiseert WTC 
De Ware Vrienden Hoeselt in samen-
werking met o.a. de sportdienst de 
toertocht 2022. Je kan kiezen uit een 
tocht van 23, 34, 44 of 56 km. De uit-
gepijlde routes en gpx-coördinaten 
zijn beschikbaar op de website. Er 
zijn douches, een afspuitstand en een 
bewaakte fietsenstalling voorzien. En 
uiteraard zijn er voor jullie sportievelin-
gen bevoorrading onderweg, hot dogs 
en verse soep voorzien.
Vertrek: 8.30 – 11.30 u. | KVV Hoeselt 
(Bergstraat)

Inschrijven en info: 
wtc-dwv.be/mtb-toertocht

MTB toertocht op 27 november

LAAT HET ONS WETEN VOOR 2 JANUARI 2023 VIA VRIJETIJD@HOESELT.BE
WE ZETTEN HEN GRAAG IN DE BLOEMETJES OP 27 JANUARI 2023!
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TICKETS & INFO: www.terkommen.be 

Donderdag 24 november 2022 – 20.15u - ‘t Fabriek

Een grote koning of een massa-
moordenaar? 
Johan Op de Beeck brengt als 
een echte meesterverteller het 
verhaal van de beruchte koning 
der Belgen en geeft je een inkijk 
in het leven van Leopold II. Jo-
han onderzoekt de echte verant-
woordelijkheid van Leopold II in 

Congo. Maar zijn leven omvat veel meer dan het koloniale 
verleden van België. De koning vecht voor de defensie en 
de economische onafhankelijkheid van zijn prille natie. Zijn 
omgang met staatshoofden en media vormen staaltjes van 
sterk staatmanschap, zoniet van doortrapte sluwheid. Hij re-
geert over België in een van de woeligste periodes. Maar 
het meest controversieel is zijn privéleven, vol koppigheid, 
avontuur, bizar gedrag en overspel..

Tickets: 10 euro

Woensdag 30 november 2022 – 15.00u - Schouwburg

Zie ginds komt de stoomboot uit 
Spanje weer aan. Hij brengt ons 
Sint-Nicolaas, ik zie hem... NIET 
staan! Onderweg naar ons land 
verloopt alles even rimpelloos 
als de zee, hoewel... MatroosPiet 
speelt liever piraat, VergeetPiet 
kan niets onthouden en de lieve 
goede Sint is sintverkouden! Als 

de stoomboot in de SuperStouteStorm terecht komt, valt al-
les in het water, zelfs de Sint… of niet?

Spel: Sinterklaas, MatroosPiet, VergeetPiet en Pablo
Na de voorstelling kunnen de kinderen op de foto met de Sint 
en krijgen ze een cadeautje. Einde rond 16.30 uur.
Duur voorstelling: 45 minuten
Leeftijd: 3+

Tickets: 6 euro – vooraf inschrijven verplicht!

Lezing 
Johan Op de Beeck 
Leopold II

Familievoorstelling 
Blinde Vink:  
Sint Overboord

Woensdag 09 november 2022 – 20.15u - Schouwburg

Koers zoals u het nooit hoorde. 
Ruim 30 jaar lang is/was wielerman 
Michel Wuyts de stem van de koers 
in Vlaanderen. Ook na zijn Sporza-
carrière is die stem niet uitgepraat. 
In Dag & Nacht Koers! doet Michel 
Wuyts wat hij het beste kan: een 
volle zaal begeesteren met de moo-
iste en pakkendste wielerverhalen. 

Hij doet dat samen met Geert Vandenbon, rustbrenger én gang-
maker. Gewapend met stem en gitaar, versterken zijn (wieler-)
liedjes Michels woorden.

Stem en verhaal: Michel Wuyts
Stem en gitaar: Geert Vandenbon
Viool, mandoline en trekzak: Andries Boone
Meer info: www.dagennachtkoers.be
i.s.m.: Sportdienst Hoeselt

Tickets: 12 euro/10 euro reducties

Woensdag 23 november 2022 – 14.00u - Schouwburg

De verjaardag van Kareltje belooft 
de beste ooit te worden! Er zijn 
cadeautjes, worteltaart en een pick-
nick bij het meer. Maar uitgerekend 
vandaag wordt zijn kleine zusje ziek 
en moet ze halsoverkop naar de 
dokter. Kareltje is vastbesloten: dit 
zal zijn verjaardag niet verpesten! 
Koppig vertrekt hij naar oma, die aan 

de andere kant van het bos woont. Het wordt een avontuurlijke 
tocht. Gelukkig krijgt hij onderweg hulp van zijn vrienden Monika 
en Bello de hond. Zijn verjaardag verloopt anders dan verwacht, 
maar zou hij tóch nog leuk kunnen worden? 

Nederlands gesproken animatiefilm (DE NL SE)
Regisseur: Michael Ekblad
Duur: 70 minuten
Leeftijd: 4+

Tickets: 3 euro

Michel Wuyts  
& Geert Vandenbon: 
Dag & nacht koers

Kinderfilm: 
De beste  
verjaardag ooit
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in Hoeselt Check online voor de laatste updates!

Bilzen en Hoeselt 
maken samen  

de toekomst 
Bilzen en Hoeselt denken vooruit. Op 28 juni 2021 

bevestigden we onze vrijwillige intentie om op 1 januari 
2025 te fusioneren tot één stad van 42.300 inwoners 

met een oppervlakte van 106 km2. Vrijwillig, want 
Hoeselt en Bilzen kiezen op een positieve 

en ongedwongen manier voor elkaar. 
Kwaliteitsvolle dienstverlening dicht bij 

jou als burger staat daarin centraal.
Benieuwd naar het fusieverhaal?  

We geven je graag een update.

Kompasnota magazine Hoeselt.indd   1Kompasnota magazine Hoeselt.indd   1 11/10/2022   12:2711/10/2022   12:27

Donderdagen 3, 10, 17 en 24 oktober
DORPSRESTAURANT DE 
DAGSCHOTEL ALT-HOESELT
12.00 u.   PC De Altenaar

 Ludo Hex  0477 35 17 45

Zaterdag 5 november
VOORLEESUURTJE ‘DE 
EERSTE SCHOOLDAG VAN 
MILAN’ VOOR INSTAPPERS 
EN HUN OUDERS
10.00 u.   Bibliotheek Bilzen – De Kimpel

 www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be 

Zondag 6 november
DIERENZEGENING EN KERMIS 
ST. HUBERTUS –  
GAST-VRIJ-HERN VZW
08.30 u.   St. Hubertusstraat en   
 Herenstraat

 nijs.jo@gmail.com

Zondag 6 november
PANNENKOEKENCONCERT 
KON. HARMONIE ST. CECILIA
14.00 u.   GC Ter Kommen

 www.harmoniehoeselt.be of  
     Balder Waumans  0498 94 50 88     

Maandag 7 november
BLOEDINZAMELING  
RODE KRUIS
18.00 u.   GC Ter Kommen

 voorzitter@hoeselt.rodekruis.be

Dinsdagen 8 en 22 november
DORPSRESTAURANT
12.00 u.   GC Ter Kommen

 OCMW  089 30 92 63

Woensdag 9 november
MICHEL WUYTS &  
GEERT VANDENBON:  
DAG EN NACHT KOERS!
20.15 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

Zondag 13 november 
NATUURKLUSSEN 
WINTERBEEK, NATUURPUNT
9.00 u.   Paneelstraat 25

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

Dinsdag 15 november
GRATIS INFOAVOND 
‘GENDERBEWUST 
OPVOEDEN’
19.00 u.    CC De Kimpel (kleine zaal) -  
 Bilzen

 www.opvoedingswinkelzuidlimburg.be 

Vrijdag 18 november
LEZING  
‘PESTICIDEVRIJ TUINIEREN’ – 
VELT Z.O. HASPENGOUW
19.30 u.   Zaal De Herner, Hernerweg 135

 nieuws.zuidoosthaspengouw@velt.nu

vrijdag 18 november, zaterdag 19 
november en zondag 20 november
A.O.B. PROVINCIAAL 
KAMPIOENSCHAP LIMBURG 
– DE ROERDOMP  
DER DEMERSTREEK
Vr: 19.30 u. en Za + Zo: 09.00 u. 
PC Altenaar

 heidi.cosemans@telenet.be  
      of 0477 18 78 59

Zaterdag 19 november
VOGELBEURS – DE ROER-
DOMP DER DEMERSTREEK
12.30 u.   PC De Altenaar

 heidi.cosemans@telenet.be  
      of 0477 18 78 59

Zaterdag 19 november
MISVIERING CHRISTUS 
KONING + FAKKELTOCHT MET 
TUSSENSTOP –  
CHIRO’S HOESELT
18.00 u.   Chirolokaal, Dorpsstraat 35

 lisa.steegmans@live.be      

Zaterdag 19 november
HEMELS HOESELT – WEG 
VAN HET HELSE HELLEGAT
17.00 u.   Vertrek Ter Kommen

 Dienst vrije tijd – vrijetijd@hoeselt.be  
      of 089 309 210

Zondag 20 november
NATUURKLUSSEN 
WINTERBEEK HOESELT
09.00 u.   Equivalent - Hombroekstraat 25

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

Woensdag 23 november
KINDERFILM:  
DE BESTE VERJAARDAG OOIT
14.00 u.   GC Ter Kommen

 089 30 92 12

Donderdag 24 november
LEZING JOHAN OP DE 
BEECK: LEOPOLD II: EEN 
GROTE KONING OF EEN 
MASSAMOORDENAAR?
20.15 u.   ‘t Fabriek

 www.terkommen.be

Zaterdag 26 november
VOORLEESHALFUURTJE BIB
10.30 u.   Bibliotheek Hoeselt

 hoeselt.bibliotheek.be/agenda/ 
     voorleeshalfuurtje-0

Zaterdag 26 november
KIENEN RADIO SPORT
19.30 u.   GC Ter Kommen

 wim.brepoels@telenet.be

Zondag 27 november
MTB TOERTOCHT HOESELT – 
WTC DE WARE VRIENDEN
08.30 u.   Voetbalkantine KVV - Bergstraat

 www.wtc-dwv.be of  
      govaerts.roel@gmail.com

Zondag 27 november
AANPLANTING BOS 
PANEELSTRAAT – BOLLEBOS 
VZW EN NATUURPUNT
10.00 u.   Paneelstraat

 Kristof Konings  0499 34 53 06   

Zondag 27 november
EETDAG ‘T SIEBELKE
11.30 u.   GC Ter Kommen

 heidi.berx@hoeselt.be

Zondag 27 november
EETDAG  
CHIROJONGENS S.H.-HERN
11.30 u./17.00 u.   PC Altenaar

 rubenmombeek2002@gmail.com  
      of 0471 01 57 45

Woensdag 30 november
SINTVOORSTELLING:  
BLINDE VINK:  
SINT OVERBOORD
15.00 u.   GC Ter Kommen

 www.terkommen.be

boek nu!

boek nu!

boek nu!
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In beide gemeentehuizen kan je terecht voor 
producten van de dienst burgerzaken. In het 
stedelijk administratief centrum van Bilzen vinden 
klanten alle producten, zowel via vrije inloop 
(voormiddag) als op afspraak (namiddag). In het 
gemeentehuis van Hoeselt bieden we de meest 
gevraagde producten aan op afspraak. De afdeling 
ruimte biedt zijn producten aan op afspraak. We 
onderzoeken welke diensten we op welke locatie 
onderbrengen. 

Voor de doelgroep van het sociaal huis is 
nabijheid en toegankelijkheid van belang. 
Daarom blijven zowel het sociaal huis 
van Bilzen als dat van Hoeselt geopend. 
Maatschappelijke hulpverlening verloopt 
op afspraak. 

We worden een slimme stad die de voordelen 
van digitalisering en nieuwe technologie 
inzet voor betere dienstverlening en beleid. 
Vanzelfsprekend weten we dat niet alle 
burgers (vlot) toegang hebben tot het internet. 
We gaan voor sociaal digitaal. 

Zowel Hoeselt als Bilzen hebben hun vrijetijdsloket, weliswaar 
met een eengemaakt aanbod. Geniet van het programma in 
CC De Kimpel en GC Ter Kommen. De vrijetijdsinfrastructuur 
van Bilzen en Hoeselt zal complementair worden ingezet 
voor alle inwoners. Denk aan de zwembaden, bibliotheken 
en ontmoetingscentra. Waar mogelijk streven we naar 
multifunctionaliteit. 

Hoeselt en Bilzen zijn vandaag financieel gezonde 
gemeenten, en dat willen we zo houden. Meer nog, door 
het fiscale fusievoordeel zal de globale belastingdruk 
voor de inwoners niet verhogen en kunnen we blijven 
investeren in onze nieuwe stad. Er bestaan vandaag wel 
verschillen tussen de stelsels in Hoeselt en Bilzen. We 
nemen onze tijd om deze belangrijke domeinen gelijk te 
schakelen. In 2025 harmoniseren we de belastingsstelsels 
van Hoeselt en Bilzen op een billijke manier. 

Hoeselt en Bilzen maken voor afvalverwerking 
deel uit van Limburg.net, maar kennen een 
verschillend afvalophaalsysteem. Inwoners van 
Bilzen gebruiken containers, Hoeselaren gebruiken 
huisvuilzakken. Limburg.net streeft naar een uniform 
afvalophaalsysteem voor heel de provincie vanaf 2028. 
Daarom hebben beide gemeenten de intentie om 
voorlopig ook na de fusiedatum (1 januari 2025) het 
bestaande ophaalsysteem te behouden.  
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Bovenstebeste 
buren
Bilzen en Hoeselt zijn al lang sterk met elkaar verbonden. We werken vandaag 
al intens samen en inwoners vinden hun weg naar voorzieningen in beide 
gemeenten. Als buren zijn we complementair. Hoeselt heeft met zijn landelijk 
karakter een toeristische troef in handen en bewaart de nabijheid door zijn 
toegankelijke diensten. Bilzen is een economisch sterke gemeente met 
veel werkgelegenheid en een brede waaier aan dienstverleningen en eigen 
producten. De toekomst van onze 23 dorpen en leefgemeenschappen bouwen 
we op deze unieke kwaliteiten. De ambities voor de fusie brachten we samen 
in onze Kompasnota waarvan je de volledige versie terugvindt op  
www.fusiehoeseltbilzen.be. Een bloemlezing op maat van jou als burger. 

Kwalitatief wonen in een groene 
omgeving, daar gaan we voor. 
Hoeselt en Bilzen tellen nog veel 
open ruimte en unieke landschappen. 
Dat geeft wonen dat stevig tikkeltje 
meer. We sparen de open ruimte, 
maar grijpen wel kansen voor 
bijkomende woonontwikkelingen en 
goed uitgeruste hoofddorpen. Ze zijn 
verbonden met de andere kernen via 
vervoer op maat en een aantrekkelijk 
fietsnetwerk. 

Kmo’s en bedrijven moeten 
zich kunnen vestigen in 
onze stad. Bilzen zet in op 
parkmanagement van de 
bestaande bedrijventerreinen 
om zo de beschikbare ruimte 
te optimaliseren. In Hoeselt 
is ruimte voor bijkomende 
bedrijvenzones. 

We gaan voor een actief 
beleid rond markten en 
horeca dat handelaars, 
cafés en restaurants 
ondersteunt en hen 
mogelijkheden geeft 
voor terrassen en eigen 
initiatieven. 

We zijn een nette, verzorgde en veilige 
stad. Leegstand pakken we aan want 
het werkt verwaarlozing in de hand. 
Speelgelegenheid voor kinderen,  
geen drempels voor minder mobielen,  
een rustbank voor ouderen, een kunstwerk  
dat verrast, goed onderhouden wandel- en 
fietspaden ... Ons publiek domein is er 
voor alle doelgroepen. 

Inwoners van Bilzen en 
Hoeselt blijven in beide 
gemeenten terechtkunnen voor 
eenvoudige administratieve 
of sociale diensten. Openbare 
voorzieningen zoals zwembad, 
cultuurcentrum, recyclagepark 
... blijven in beide gemeenten 
aanwezig. Samen met De 
Lijn maken we ze ook vlot 
bereikbaar via bus en belbus. 

Een klantencontactcentrum staat in 
voor de eerstelijnsdienstverlening 
en begeleidt klanten door het 
dienstverleningsconcept.  
Een enthousiast team bemant de 
telefoon en de onthaal- en snelbalies 
in het gemeentehuis van Hoeselt en 
in het administratief centrum in Bilzen. 
Klanten kunnen er zonder afspraak 
terecht voor producten of diensten 
met een afhandelingstijd lager dan vijf 
minuten. 
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Waarom is een fusie nodig? 
Overheden staan voor heel wat nieuwe 
maatschappelijke uitdagingen. Gemeenten staan 
dicht bij de burger en kunnen snel schakelen. 
Om die reden kregen ze de voorbije jaren tal van 
nieuwe bevoegdheden toebedeeld. We hebben 
niet de middelen om op al die fronten aan de slag 
te gaan, maar samen staan we sterk. Bilzen en 
Hoeselt hakten zelf de fusieknoop door en gaan 
met elkaar de uitdaging aan. 

Anderzijds betekent een fusie ook goed nieuws 
voor de gemeentekas. De Vlaamse overheid 
verzekert een schuldovername van 500 euro 
per inwoner, een bonus van 21,5 miljoen euro 
die ruimte biedt voor investeringen in onze 
eengemaakte stad.

Wij komen naar jou! 
Ongetwijfeld zijn nog niet al je vragen over de fusie 
beantwoord. Logisch, want ook wij hebben nog niet alle 
antwoorden. Je zal de volgende maanden dus nog veel 
kunnen lezen over onze nieuwe stad. In het voorjaar van 
2023 plannen we heel wat ontmoetingsmomenten met 
de inwoners van Hoeselt en Bilzen. We luisteren graag 
naar je vragen en ideeën om onze fusieplannen nog 
beter te maken.  
In de februari-editie 2023 van dit magazine lees je de 
concrete info.  

Nu al meer weten? Lees onze volledige Kompasnota op  
www.fusiehoeseltbilzen.be of stel er je vraag. 

Is de fusie al 
goedgekeurd?  
Beide gemeenteraden namen 
hierover al een eerste principieel 
besluit in juni 2021. Ten laatste 
op 31 december 2023 ronden de 
gemeenteraden van Hoeselt en Bilzen 
met een definitieve beslissing het 
fusieproces af. Het Vlaams Parlement 
stemt vervolgens over een finaal 
fusiedecreet. Wanneer alle stappen 
een positief resultaat geven, is de 
fusie van onze eengemaakte stad 
op 1 januari 2025 een feit. Vanaf dan 
investeren we samen in een mooie 
toekomst.  

Welke naam 
krijgt de nieuwe 
stad? 
In deze keuze betrekken we 
graag alle inwoners van Bilzen 
en Hoeselt. Hoe we dat gaan 
doen, lees je in de februari-  
editie 2023 van ons magazine.  

januari 
2021

principiële
beslissing
juni 2021

voorbereiding

Uitrol organisatieconcepten

Infomarkten en burgerparticipatie

ontwerp uitvoering

definitieve
beslissing

december
2023

nieuwe stad
1 januari

2025

Integratie diensten

januari 
2022

januari 
2023

januari 
2024

januari 
 2025

Vragen en antwoorden

Heb je de cover van 
Mag Gezien gezien? Dit 
mooie plekje vind je aan 
de Waterkasteelstraat 
in Schoonbeek (Bilzen). 
Ga er zeker eens langs! 
#visitbilzen
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Eind november wordt Hoeselt weer 
wat groener. Mirte, Evi en Kristof 
(samen Bollebos vzw) gaan dan een 
bos aanplanten aan de Paneelstraat 
samen met Natuurpunt Hoeselt. “Met 
Bollebos hebben we ons jarenlang 
ingezet voor onze droom: een nieuw 
bos planten in Haspengouw”, zegt 
Kristof. We zijn dan ook heel blij dat 
Bollebos Hoeselt heeft uitgekozen om 
die droom waar te maken.

Hoe is Bollebos ontstaan?
Kristof: In 2019 reisden Mirte en ik 
door Kenia. We maakten daar kennis 
met een voetbalclubje voor straatkin-
deren, en die kinderen stalen meteen 
ons hart. Later, tijdens de kerstperio-
de, besloten we de kinderen te steu-
nen door kerstkaarten te verkopen. 
Met de opbrengst konden we de club 
25 voetballen, twee voetbalgoals en 
een voetbalpompje schenken. Dit gaf 
ons zo veel energie dat we het jaar 
daarna besloten om dit opnieuw te 
doen.
Mirte: Maar deze keer ijverden we 
voor “meer bos”. De gezellige bos-
wandelingen met vrienden en fami-
lie, het tot rust komen in de natuur, 
nadenken over onze zorgen over het 
klimaat… De natuur was voor ons zeer 
waardevol geweest tijdens dat coro-
najaar. En zo ontstond Bollebos vzw.

Wat willen jullie bereiken met Bol-
lebos?
Kristof: In 2021 werden de eerste 
“Bollebosbomen” al geplant. Maar de 

droom van Bollebos is om een vol-
ledig eigen bos te planten. We zetten 
verder koers richting het bereiken 
van onze doelstelling. Samen met Evi 
verkochten we opnieuw duizenden 
wenskaarten. Dat in combinatie met 
een mooie gift van de onderneming 
Innocent, gaat onze droom binnenkort 
werkelijkheid worden.
Evi: “Het is te laat” of “Het komt wel 
goed met ons klimaat”, die uitspraken 
staan niet in het woordenboek van 

ons Bollebossers. We schieten nu 
in actie om onze wereld een beetje 
mooier te maken.

Waarom kozen jullie voor Hoeselt?
Kristof: Enkele jaren geleden ontstond 
er op vraag van de lagere school ‘t 
Nederwijsje een samenwerkingsproject 
om een voedsel-, speel- en leerbos aan 
te leggen op een perceel van de ge-
meente Hoeselt. Er werd een werkgroep 
opgericht met de school, de gemeente 
en met Natuurpunt. Met steun van de 
provincie Limburg kreeg dit biodiver-
siteitsproject in 2020 de naam “Ten 
Branden Bosch – Bos van de Hoop”. 
Natuurpunt besloot om het nieuwe bos 
te vergroten van 1,3 hectare naar meer 
dan 6 hectare. Het bos sluit daardoor 
aan bij het bestaande natuurgebied ‘de 
Vallei van de Winterbeek’. In dit verhaal 
vonden Bollebos vzw en Natuurpunt 
mekaar om de bebossing effectief te 
realiseren.

Wanneer wordt het bos aangeplant?
Op zondag 27 november gaan we 
samen het bos planten aan de Paneel-
straat in Hoeselt. Het wordt een leuke 
en leerrijke dag voor groot en klein. 

Bollebos plant samen met Natuurpunt  
een bos in Hoeselt

Wil jij het bos mee komen aan-
planten? Schrijf je in via www.
bollebos.be/hoeselt .
Bollebos vzw ondersteunen? Be-
kijk de wenskaarten, verjaardags-
kaarten, rouwkaarten en
kerstkaarten op de website. Op 
zoek naar een origineel ge-
schenk? Doe iemand een geper-
sonaliseerde boom cadeau.

www.bollebos.be
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Energie besparen,  
hoe doe je dat concreet?

Bron: Het Belang van Limburg

De energiecrisis treft ons allemaal en we krijgen langs 
alle kanten informatie over hoe we hier best mee om-
gaan. Zelf energie besparen, kleine en grote aanpas-
singen doen in en rond onze woning, onze dagelijkse 
gewoontes aanpassen… er zijn veel mogelijkheden. 
Maar hoe kan je je energiefactuur nu op maat van jouw 
woning, gezin en levensstijl echt omlaag krijgen? We 
geven een overzicht.

Huishoudelijk energiegebruik: de feiten
Een gemiddeld gezin gebruikt tussen de 13.000 en 17.000 
kWh aan aardgas per jaar. Gemiddeld gebruik is echter 
voor iedereen anders, afhankelijk van de gezinssamen-
stelling en de woning. Wat we wel weten, is dat de groot-
ste kost naar verwarming gaat. Maar liefst 60% van onze 
energie gaat daaraan op. Naast grote renovatiewerken 
zijn er nog andere ingrepen die aanvullend – en op korte 
termijn – verschil maken.

 TIP 1  Laat de verwarming nog even af

Heb je een combiketel die zowel je woning als sanitair 
water verwarmt en wil je vermijden dat de ketel opspringt 
van zodra het buiten wat frisser wordt? Zeker aan het 
begin van de herfst wanneer de zon in de loop van de 
dag nog voor warmte kan zorgen, kan het lonen om de 
ketel wat langer in zomerstand te houden. Let wel op dat 
je woning niet te veel afkoelt tijdens de nacht (min. 16°C). 
Als de zon overdag warmte geeft, zal de verwarming vlug 
afslaan.

 TIP 2  Draai de thermostaat een graadje minder

Voor velen is 21°C de ideale binnentemperatuur. Steeds 
meer mensen kiezen echter voor de combinatie van 18 
of 19°C en een extra trui. Door de kamerthermostaat nog 
maar één graad lager in te stellen, verbruikt een verwar-
mingstoestel ongeveer 7% minder.

 TIP 3  Stel de thermostaat in op dag en nacht

Wie een redelijk vast ritme en een kamerthermostaat 
heeft, kan gemakkelijk een dag- en nachtregeling instel-
len. Dat vermindert het verbruik tot 10%.

• Wie overdag thuis blijft, laat de thermostaat het beste 
op een constante dagtemperatuur van 18 of 19° C staan. 

• Als nachttemperatuur en wanneer niemand thuis is, 
wordt doorgaans voor 16°C of minder gekozen. Dat 
start een uur tot een half uur voor de laatste de woning 
verlaat of gaat slapen.

• Vloerverwarming komt trager op temperatuur dan radi-
atoren: een uur voordien opstarten geeft meer comfort. 
Verlaag bij afwezigheid de thermostaat maximaal tot 
18°C, en niet lager. 

 TIP 4  Laat je verwarmingsketel beter renderen

• Een onderhouden gasketel bespaart gemiddeld 5% 
verwarmingskosten. Laat je gasketel om de twee jaar 
nakijken door een erkende technicus. 

• Bekijk of de toevoertemperatuur van het water naar de 
radiatoren op 50 of 60 °C ingesteld kan worden. Als 
ook de terugstroomtemperatuur van het water van de 
radiatoren naar de ketel van 60°C naar 40°C verlaagd 
kan worden, bespaart dat 6% op de verwarmingskos-
ten. 

• Verwarmt de cv-ketel ook het sanitaire water? Schakel 
dan de zuinige eco-stand voor het water in. Enkele se-
conden geduld tot het warme water uit de kraan loopt, 
bespaart 1% verwarmingskosten.
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Grote isolatiewerken  
gepland?
In afwachting kan je ook warmte-
verlies tegengaan:
• Voorzie radiatorfolie achter ra-

diatoren tegen niet-geïsoleerde 
buitenmuren, anders gaat een 
deel van de warmte rechtstreeks 
verloren via de buitenmuur.  
3 m² radiatorfolie bespaart ge-
middeld 2%.

• Tochtstrips plaatsen of versleten 
dichtingen van ramen en deuren 
vervangen, bespaart gemiddeld 
1%.

 TIP 5  Verminder je gebruik van    
 warm water

Wist je dat een vol bad 120 liter water 
vraagt, terwijl 5 minuten douchen 
onder een spaardouchekop 35 liter 
water kost? Met het water van één 
bad of 10 minuten onder een gewone 
douchekop of 5 minuten onder een 
regendouche, kan een gezin van 4 
ruim elk 4 minuten lang douchen met 
een spaardouchekop. Wie de kraan 
dicht doet bij het inzepen of een dou-
chebeurt inruilt voor een wasbeurt aan 
de lavabo is een supersnoeier.

 TIP 6  Gebruik je elektrotoestellen en      
 verlichting slim

• Textiel: minder wasbeurten, volle 
trommel en lagere temperatuur (be-
sparing van 1%)

 Een wasmachine gebruikt vooral ener-
gie om het water op te warmen. Hoe 
hoger de wastemperatuur, hoe meer 
energiegebruik. Wasgoed dat niet erg 
vuil is, wordt schoon op 30 of zelfs 
20°C. Een wasbeurt op 30°C gebruikt 
de helft minder energie als wassen 
op 60°C en een kwart minder dan op 
40°C. Een wasbeurt per maand op 
60°C voorkomt een muffe geur in de 
wastrommel.

• Dure droogbeurten beperken
 Kies voor een warmtepompdroger en/

of laat je was op een droogrek drogen 
(minstens 10% besparing op je elektrici-
teitskosten)

• Besparen op koelen en vriezen
 Over het algemeen is een koel-vries-

combinatie 20 tot 40% zuiniger dan 
een afzonderlijke koelkast en diep-
vriezer. Een oud toestel heeft 3 keer 

zoveel energie nodig. Vervang dus je 
oude koelkast, diepvriezer of combi-
toestel door een efficiënt exemplaar. 
Zet je koelkast/diepvriezer niet op 
een warme plaats en hou hem goed 
gevuld, desnoods met PET-flessen of 
piepschuim. Ontdooi de diepvriezer 
regelmatig. Een ijslaag van 2 mm geeft 
een meerverbruik van 10%.

• Kies voor ledverlichting en let op 
sluipverbruik

 Ledlampen, spaarlampen en TL-
lampen zijn het energiezuinigst. Oude 
gloeilampen en halogeenlampen 
verspillen energie: ze werken nog 
met een gloeidraad, waardoor ze niet 
alleen licht maar ook warmte produce-
ren. Gemiddeld brandt een lamp 1000 
uur per jaar. Een oude lamp van 40 
Watt verbruikt 7 keer meer energie dan 
een LED-lamp van 5 Watt. Per lamp 
is een besparing van 35 kWh per jaar 

of bijna 1% op de elektriciteitsfactuur 
mogelijk.

 Waarom energie betalen voor appara-
ten die niet in gebruik zijn? Computers, 
tv’s, digicorders, opladers, dimmers van 
staanlampen … helemaal uitzetten na 
gebruik kan 1% besparen.

Recht op een energiepremie?
Misschien kom je in aanmerking voor financiële ondersteuning voor energie-
besparende maatregelen. Kijk gerust even op de website www.premiezoeker.
be en bekijk of je in aanmerking komt voor een verbouwpremie, premie voor 
zonnepanelen, thuisbatterij …

Recht op het sociaal tarief?
Vraag na bij je ziekenfonds of je in aanmerking komt voor (verhoogde) tege-
moetkoming voor je energiekosten.
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Hout is niet alleen een waardevol 
bouwmateriaal, maar ook een uit-
stekende brandstof. Wie slim stookt 
kan er zonder zorgen zijn woning 
mee verwarmen. Maar ook als je 
alleen af en toe hout stookt, doe je 
dat best met kennis van zaken. Hoe 
beter je dat doet, hoe vollediger de 
verbranding en hoe minder onge-
zonde stoffen er in je woning en de 
buitenlucht belanden. Bovendien 
bespaar je je buren zo heel wat 
geur- en roethinder. 

Hieronder de vier belangrijke aan-
dachtspunten om slim te stoken: 

1. Kies de juiste brandstof
In de handel is uitstekend brandhout 
te koop dat kunstmatig of in open-
lucht is gedroogd. Vers hout laat 
je minstens één en liefst twee jaar 
onder een afdak drogen. Als je het in 
dikke stronken klieft, verliest het hout 
sneller vocht. Dek je voorraad niet af 
met een zeil of plastic, maar zorg er-
voor dat de wind vrij spel heeft. Hoe 
droger, hoe hoger het rendement, 
hoe schoner de rook en hoe minder 
roetaanslag.

2. Kies voor een kachel met een 
aangepast vermogen

Hoe hard je ook stookt, een kachel 
met een te klein vermogen zal nooit 
voldoende warmte produceren om 
de gewenste temperatuur te be-
reiken. Omgekeerd moet je bij een 
kachel met een te groot vermogen 

al heel snel de luchttoevoer sterk 
beperken om het niet té warm te krij-
gen. Kun je de luchttoevoer zelden of 
nooit zo goed als volledig openzet-
ten zonder dat het in huis meteen 
bloedheet wordt, dan is het vermo-
gen van je kachel duidelijk veel te 
groot. Je doet er dan goed aan om 
uit te kijken naar een andere kachel. 

3. Zorg voor een voldoende hoge, 
schone schoorsteen die goed 
trekt en die geen overlast geeft 
bij de buren

Vuur heeft zuurstof nodig. De schoor-
steen trekt lucht uit je woning aan en 
voert verbrandingsgassen af. Dat lukt 
alleen met een schoorsteen die bo-
ven de nok van het dak en aanpalen-
de gebouwen uitsteekt. Als je regel-
matig hout stookt, laat je schoorsteen 
dan minstens één keer per jaar door 
een vakman vegen. Zo wordt de dia-
meter van het schoorsteenkanaal niet 
steeds kleiner, blijft je kachel goed 
branden en is een schoorsteenbrand 
nagenoeg uitgesloten. Zorg voor een 
voldoende hoge schoorsteen en hou 
voldoende afstand t.o.v. naburige 
luchttoevoeropeningen zoals ramen, 
deuren en toevoeropeningen van 
een ventilatiesysteem. Zo hou je ook 
je buren te vriend.

4. Hou de rook en vlammen in de 
gaten

De ene kachel is de andere niet. 
Daarom is het ook niet mogelijk om 
precies te vertellen hoe je er het best 

hout in stookt. Volg de aanbevelin-
gen van de fabrikant en pas in elk 
geval de volgende tips toe:
• Lang niet gestookt? Controleer 

met de hand of een lucifer of de 
schoorsteen goed trekt. Is dat niet 
het geval, laat dan eerst enkele 
proppen onbedrukt papier zo dicht 
mogelijk bij het schoorsteenkanaal 
verbranden. Zo jaag je de koude 
lucht uit de schoorsteen.

• Steek de kachel aan met aan-
maakhout of natuurlijke aan-
maakblokjes. Gebruik geen 
krantenpapier, brandspiritus of 
paraffineblokjes.

• Leg het best brandbare materiaal 
bovenaan. Je legt dus best eerst 
je grotere blokken hout, dan wat 
kleinere takjes en dan je aanmaak-
blokjes. Dit lijkt niet logisch, maar 
onderzoek wijst uit dat er bij het 
aansteken minder ongezonde stof-
fen vrijkomen. 

• Laat het vuur vanzelf doven. Sluit 
de luchttoevoer niet af. Zo voor-
kom je onvolledige verbranding, 
geurhinder en ongezonde stoffen.

• Let op de kleur van de rook. Witte 
of nauwelijks zichtbare rook wijst 
op een goede verbranding. Don-
kere rook is een alarmsignaal. 

• Bewaar de as in een onbrandbare, 
gesloten bak. Geef dit afval mee 
met het huisvuil. 

• Zorg altijd voor voldoende verse 
lucht en wees hiervoor extra 
waakzaam wanneer het KMI waar-
schuwt voor CO-vergiftiging.

ALTERNATIEF:
Slim stoken met hout,  
hoe doe je dat?
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Vanaf 1 oktober 2022 werd een nieuw concept van de 
middenrijbaan en de zijdelingse strook geïntroduceerd. 
Dit kan voor verwarring zorgen ten opzichte van de 
belijnde fietssuggestiestroken. Daarom lichten we het 
verschil even toe.

Wat is een fietssuggestiestrook?
Een fietssuggestiestrook duidt enkel de positie van de 
fietser aan op de rijbaan. Op deze manier worden automo-
bilisten attent gemaakt op de mogelijke aanwezigheid van 
fietsers.  Een fietssuggestiestrook wordt afgebakend met 
een witte onderbroken lijn. Denk dan aan de markeringen 
die in september werden aangebracht op de Lindeka-
pelstraat, de Oude Nederbaan en de Industrielaan.

Een fietssuggestiestrook is dus geen fietspad en geen mid-
denrijbaan/zijdelingse strook. Fietsers hebben volgens het 
verkeersreglement geen specifieke rechten op een fiets-
suggestiestrook. Je mag er dus met een auto, motorfiets 
… over rijden en er stilstaan of parkeren. Tenminste als er 

geen andere stilstaan- en parkeerverboden van toepassing 
zijn. 

Wat is een middenrijbaan?
Sinds enkele weken is er een nieuw type wegmarkering dat 
een middenrijbaan aanduidt. De middenrijbaan wordt afge-
bakend door twee evenwijdige witte onderbroken lijnen 
aan weerszijden van de rijbaan, die telkens uit twee paar 
korte trekken bestaan. De lijnen bakenen de denkbeeldige 
randen van de rijbaan af. 

De zijdelingse stroken langs de middenrijbaan maken geen 
deel uit van de rijbaan. Zij mogen worden gebruikt door 
fietsers en bestuurders van andere rijwielen, bromfietsen 
klasse A en speed pedelecs, alsook door niet ingespannen 
trekdieren, last- of rijdieren of vee. Ook voetgangers mogen 
er lopen bij afwezigheid van trottoirs, verhoogde bermen, 
gelijkgrondse bermen, parkeerstroken … In dat geval moe-
ten ze de zijdelingse rijstrook links in de gevolgde richting 
gebruiken.

Andere bestuurders mogen op de zijdelingse strook rijden 
tijdens het kruisen of inhalen, wanneer dat door de breedte 
van de middenrijbaan niet op de rijbaan zelf kan. Daarbij 
mogen ze de weggebruikers op de zijdelingse strook niet 
in gevaar brengen. Parkeren op de zijdelingse stroken is 
verboden. Stilstaan is er toegelaten als de berm niet breed 
genoeg of niet bruikbaar is.

Middenrijbaan vs. fietssuggestiestrook:  
wat is het verschil?

© VTM  Nieuws

Hoeseltse Seniorenweek
maandag 21 tot en met zondag 27 november

Dinsdag 22 november
Feestdiner  
Seniorenweek 
Vanaf 11.00 u. - GC Ter Kommen
Bijdrage: € 10 

Donderdag 24 november
Smulnamiddag  
met lekkere pannenkoeken
14.00 u. - OCMW Dienstencentrum, 
zaal Monet - Bijdrage: € 3 

Info: OCMW Dienstencentrum | 089 309 263
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Oproep: hou de speelweide van de Chiro schoon!

HUWELIJKEN   
02.09.2022 Tanja Appermont en Evelien De Vogeleer

09.09.2022 Monika Linhartova en Frederik Bunckens

29.09.2022 Nathalie Vidal en Frank Meyers

OVERLIJDENS
12/09/2022 Vossen Alice 12/08/1944

18/09/2022 Croux Willy 4/02/1938

23/09/2022 Meisters Willem 15/05/1938

Burgerlijke stand en bevolking

Hoeselt telt heel wat dierenvrienden 
die wel eens met hun trouwe viervoe-
ter naar de hondenweide gaan achter 
het Chirolokaal en de Sint-Stefanuslo-
kalen in de Dorpsstraat. Die honden-
losloopweide wordt goed gebruikt, en 
dat is fijn! 

Echter lukt het sommige honden niet 
om te wachten met hun behoefte tot 
aan het hondentoilet op die weide. De 
speelweide van de Chirokinderen is 
dan het alternatief. Maar een honden-
drol aan een kinderschoen is geen 
pretje. 

Willen de hondenbaasjes hier reke-
ning mee houden als ze nog eens ter 
plaatse gaan? Dankjewel! Foto: © Karolien Coenen

Pas geopend: Altdeco raamdecoratie

Op zoek naar raamdecoratie, zonwe-
ring of wil je je interieur eens opfris-
sen? Bij Altdeco raamdecoratie kan 
men je zeker helpen! Deze zaak 
werd begin dit jaar opgestart in Alt-
Hoeselt door Sven Huijnen (36), die 
dit met passie doet. Met 6 jaar erva-
ring in de sector, heeft raamdecora-

tie geen geheimen meer voor hem. 
Altdeco staat garant voor de beste 
producten in zijn sector, waaronder 
gemotoriseerde producten. Daarom 
wordt er enkel gewerkt met de gro-
tere merken (Copahome, Decoline, 
Toppoint en Somfy) om topkwaliteit, 
betrouwbaarheid, uitgebreide garan-

ties en service te garanderen. 

Als partner in raamdecoratie wil Alt-
deco je interieur de uitstraling geven 
waar je je goed bij voelt, zowel visu-
eel als functioneel. Raamdecoratie 
is niet voor niets een van de belang-
rijkste aspecten van je interieur. Het 
kleedt je ruimte mooi aan en zorgt 
voor een gezellige sfeer.

Kortom: Altdeco staat van A tot Z in 
voor professioneel advies en een 
vlotte en professionele plaatsing. 
Benieuwd? Meer info vind je op  
www.altdeco.be. Voor een vraag of 
afspraak kan je terecht bij Altdeco 
via info@altdeco.be. Altdeco komt 
vrijblijvend langs, om samen met jou 
de juiste keuze te maken. Tot bin-
nenkort!

Met decoratieve groeten,
Sven Huijnen

18  



Werner RASKIN
Burgemeester
werner.raskin@hoeselt.be
Afspraak via gsm 0477 24 58 34

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 

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

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

MEDISCHE HULP OF BRANDWEER  100 / 112
HULPDIENSTEN  101
WEEKENDDIENSTEN HUISARTSEN  089 59 00 59
WACHTDIENST APOTHEKER
Tussen 9.00 en 22.00 uur: www.apotheeklimburg.be
Tussen 22.00 en 9.00 uur: 078 05 17 33
WACHTDIENST TANDARTSEN  0903 39969
BELBUS  011 85 03 00   

 Hoeselt tot uw dienst
 GEMEENTEHUIS 
BURGERZAKEN EN OMGEVING

 Dorpsstraat 17
ENKEL OP AFSPRAAK
ma.:  13.00 – 19.00 u.
di., do., vr.:  09.00 – 12.00 u. 
wo.:  13.00 – 17.00 u.

 Algemeen nummer: 089 51 03 10

PREMIES EN SUBSIDIES - WOONENERGIELOKET STEBO 
Maak je afspraak via woonenergieloket.stebo.be/hoeselt of bel 

 0489 41 91 32

 RECYCLAGEPARK
 Goosstraat 22

ENKEL OP AFSPRAAK 
ma., do., vr, za.:  09.00 – 12.00 en 12.30 – 16.15 u.
wo.:  12.30 – 16.15 u. (van 1 oktober t.e.m. 31 maart)
di.:  gesloten
Maak je afspraak via www.hoeselt.be of bel  089 51 03 43  
(milieudienst) of 089 30 92 40 (technische dienst)

 TECHNISCHE DIENST
 Winterbeekstraat 3

ma. – do.:  08.00 – 12.00 en 12.30 – 16.30 u.
vr.:  08.00 – 14.00 u. 

 089 30 92 40

 OCMW
SOCIALE EN JURIDISCHE DIENST

 Europalaan 1
ENKEL OP AFSPRAAK 
Een afspraak maken kan telefonisch  
van ma. – vr.: 09.00 – 12.00 en 14.00 – 16.00 u.

 089 30 92 60

ONTHAALBALIE
vrij toegankelijk van ma. – vr.: 10.00 – 12.00 u.

 DIENST VRIJE TIJD
CULTUUR, SPORT, JEUGD, TOERISME, EVENEMENTEN EN 
COMMUNICATIE

 Europalaan 2
ma., vr.:  09.00 – 12.00 en 14.00 – 17.00 u.
di., do.:  09.00 – 12.00 u. 
wo.:  14.00 – 17.00 u.

 Algemeen nummer: 089 30 92 10

 BIBLIOTHEEK
 O. L. Vrouwplein 1 bus 1

ma., do.:  16.00 – 19.00 u.
wo.:  13.00 – 16.00 u. 
vr., za.:  09.00 – 12.00 u.
di.:  gesloten

 089 30 92 50

 POLITIE
 Dorpsstraat 3

Maak je afspraak via de website van de lokale politie: 
www.politie.be/5381/vragen/aangifte/hoe-maak-je-een-afspraak 
of bel  089 36 68 06

Je vindt alle openingsuren en sluitingsdagen op www.hoeselt.be

Zitdagen burgemeester  
en schepenen

COLOFON
Hoeselt Mag Gezien is een uitgave van gemeente Hoeselt en ver-
schijnt maandelijks behalve in juli en augustus.
Verantwoordelijke Uitgever: Johan Schoefs,  
Dorpsstraat 17, 3730 Hoeselt
Redactieadres: Europalaan 2, Hoeselt
T 089 30 92 16 of communicatie@hoeselt.be
Contact: Dienst Vrije Tijd - Florence Machiels 
Vormgeving & productie: COMMiX bv,  Hoeselt
Oplage: 4 600 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.

SLUITINGSDAGEN
Di. 1 november: alle diensten, bib en zwembad
Wo. 2 november: alle diensten, bib en zwembad
Vr. 11 november: alle diensten, bib en zwembad
Di. 15 november: alle diensten, bib en zwembad
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    Hemels
       Hoeselt

Weg van het Helse Hellegat

Zat. 19-11-2022

Vertrek tussen 17 en 22 uur aan GC Ter Kommen.
Voorzie warme, aangepaste kledij en schoeisel en zaklamp 
Tickets: € 8 | € 4 <12 jaar

Vuurspektakel

Adembenemend  
eindpunt

Supergezellige sfeer  
rond vuurkorven

Animaties op  
unieke locaties 

o.a. het Kloosterpark

Hapjes en drankjes

Meer info en  
inschrijven:  
www.hoeselt.be

Een impressie van de vorige editie


