Huis van het Kind
wacht geduldig op opening
De opening van Huis van het Kind Hechtel-Eksel staat op til. Van zodra je weer uit je kot
mag, kan je terecht in het KIK, wat staat voor Kind is Koning. Laat de naam je niet misleiden, het KIK is er niet alleen voor kinderen. Alle (aanstaande) ouders, kinderen en
jongeren tot 24 jaar zijn binnenkort welkom in het KIK. Ze kunnen er vragen stellen,
elkaar ontmoeten, informatie vinden, …

Coronavirus

wat moet je weten als vereniging?
Op www.info-coronavirus.be/nl/ vind je algemene
informatie over de maatregelen tegen de verspreiding
van het virus. Hiernaast zijn voor verenigingen ook
andere webpagina’s erg interessant.
Je vindt er informatie op maat van je vereniging en antwoorden op veel gestelde vragen:
• Jeugdverenigingen: https://ambrassade.be/nl/kennis/
artikel/jeugdwerk-en-corona-faq-voor-lokaaljeugdwerk-en-begeleiders
• Sportverenigingen: https://www.dynamoproject.be/
coronavirus
• Cultuurverenigingen: https://www.info-coronavirus.be/
nl/faq/#004

Up-to-date communicatie: intern én extern
Het is niet enkel belangrijk om de leden van je vereniging
te informeren over wijzigingen… Houd ook de buitenwereld op de hoogte. Vergeet dus niet om je activiteiten
aan te passen via www.uitdatabank.be, alsook op alle
andere communicatiekanalen. Tip: vermeld ‘Annulatie’ of
‘Verplaatst’ vooraan in de titel van het event (niet in de
beschrijving).

Vrijetijdsloket: virtuele place to be voor
reservaties (en zoveel meer)
Verschillende gemeentelijke gebouwen waar normaal
gezien sportieve, socio-culturele en recreatieve activiteiten doorgaan, zijn voorlopig gesloten tot en met 30 april:

•
•
•
•

De Schans
De Geer
Parochiecentrum
Sporthal

• Atletiekstadion
• Turnzaal GBS
• Jeugdhuis

Ons vrijetijdsloket neemt zelf contact op met verenigingen die in deze periode een reservatie hebben, maar we
vragen ook aan jullie zelf om het vrijetijdsloket te informeren wanneer reservaties geschrapt moeten worden of
nieuwe reservaties mogen worden vastgelegd.

Diende je vereniging een evenementenwijzer
in voor een bepaald event dat nu niet zal plaatsvinden? Werd er materiaal aangevraagd?
Nog bijkomende vragen? Neem contact op met
het vrijetijdsloket via vrijetijd@hechtel-eksel.be
of 011 73 01 50.

COLOFON
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In het KIK willen we dat kinderen en jongeren zich op elk vlak kunnen ontplooien. Ook cultureel. Daarvoor is er geen geschiktere plek dan een bibliotheek. Boeken prikkelen de fantasie,
beantwoorden vragen, en lezen is bovendien heerlijk ontspannend. Bijgevolg openen we in het KIK
ook een jeugdbib. We hopen jullie er snel te mogen verwelkomen. Maar tot het zover is… blijf binnen,
houd afstand, was je handen en zorg ervoor dat je kids hetzelfde doen.

Hartverwarmende
telefoonronde
Een leuke babbel doet deugd
in tijden van sociaal isolement.
Vooral senioren kunnen het
contact goed gebruiken, al is het
vanop afstand. Velen onder hen
hebben immers geen internet en
verglijden in de eenzaamheid.
Daarom belde onze seniorendienst hen op. We vroegen alle
75-plussers hoe het met hen gaat,
of ze vragen hebben rond corona en of we iets voor hen konden
doen. De senioren reageerden verrast, maar heel dankbaar. En ook
door familieleden werden de telefoontjes naar mama, papa, opa of
oma geweldig geapprecieerd.
Ken jij iemand die graag
een telefoontje zou krijgen?
Of verblijd je eenzame mensen
graag zelf met een babbeltje?
Contacteer dan het OCMW
via 011 89 12 12 of
seniorendienst@hechtel-eksel.be

Stermolen versierd
met schitterende
spreuken
Heb jij de zelfgeschilderde inspirerende spreuken op de wieken van
de Stermolen al gespot? Met motiverende zinnen als ‘Samen komen
wij hier doorheen!’ en ‘Respect voor
iedereen!’ steken molenaar Erwin
Hamers, zijn gezin en de andere
molenaars alle Hechtel-Ekselaren
een hart onder de riem. Houd dus
zeker je ogen open wanneer je op
je wandel- of fietstochtje langs de
Stermolen komt.

Met muziek door
de coronacrisis
Leden van de Koninklijke Fanfare
Eendracht Eksel & Percussion
Feeling zorgden enkele avonden
voor muziek in de straten van
onze gemeente.
Bart Drees en Geert Bosmans trakteerden daarnaast ook de bewoners van Den Boogerd nog op een
privé-concert. Ze speelden bekende melodieën op verschillende
plekjes rond het woonzorgcentrum en toverden een glimlach op
de gezichten van onze senioren.
Bedankt!
En ook het Hechtel-Ekselse koor
echo-alterecho klonk een actie om
mensen een hart onder de riem te
steken als muziek in de oren. Deze
nachtegalen zongen veilig, vanop
afstand, een prachtige versie van
‘It’s a beautiful day’ in om deze periode toch een positieve noot te
geven. Dat deden ze via videochat.
Hoedje af, super initiatief!

INFO

Het is belangrijk om tijdens de coronacrisis in
beweging te blijven. Ga bijvoorbeeld eens joggen.
Dat doe je verantwoord op onze Finse pistes.
De Finse piste in Eksel is opnieuw toegankelijk en werd
onlangs voorzien van nieuwe schors en nieuwe afstandspalen. Ook de natte zones werden mooi opgelapt. De
Finse piste in Hechtel wordt op korte termijn door onze
technische dienst ook van nieuwe schors voorzien.

Ben je student hoger onderwijs? Voor iedereen die vanaf 2017-2018 een goedkeuring kreeg, dit jaar nog ingeschreven is in een door de Vlaamse Gemeenschap erkende onderwijsinstelling én gedomicilieerd is in België,
wordt automatisch een aanvraagdossier opgestart.
Opgelet: je moet elk jaar opnieuw het vooraf ingevuld
formulier nakijken, ondertekenen en terugbezorgen. Dit
is enkel geldig voor het academiejaar waarin het dossier
is opgestart.

Let wel: begeef je al wandelend, lopend of fietsend naar
de pistes. Je per auto verplaatsen voor recreatieve activiteiten is nog steeds verboden, behalve voor gezinnen
met kinderen jonger dan en gelijk aan 5 jaar, personen
met een beperkte mobiliteit (met inbegrip van ouderen
en zwangere vrouwen) en begeleiders van personen
met een fysieke of mentale beperking.

Ben je eerstejaarsstudent hoger onderwijs? Jij moet je
aanvraag zélf indienen. Dat kan voor komend schooljaar
nog tot en met 1 juni 2020, via www.studietoelagen.be/
hoe-vraag-ik-een-toelage-aan

Voor hulp bij je aanvraag kan je terecht
bij het OCMW via 011 89 12 12 of
info@ocmwhechtel-eksel.be

Geen lopersbenen?
Tips om thuis te sporten, met of zonder kids, vind je
via sporza.be/nl/categorie/blijf-sporten

Ontdek Bosland vanuit je kot:
kom wandelen of fietsen!

Let wel op: met de auto naar een natuurgebied of park
rijden om er te gaan sporten of wandelen, is verboden.
Vertrek daarom van thuis uit te voet of per fiets.
Wil je weten waar het netwerk in jouw buurt ligt? Check:

april 2020

de Finse piste is weer open

Ben je leerling in kleuter-, lager of
secundair onderwijs of volg je een
hbo5-opleiding verpleegkunde? Dan
moet je sinds schooljaar 2019-2020 geen aanvraag meer indienen bij de afdeling Studietoelagen.
Dit gebeurt nu via het Groeipakket (het vroegere
kinderbijslagfonds).

Je kan haast overal snel inhaken op het uitgestrekte
wandel- of fietsnetwerk van Bosland. Stel zelf je route
samen of kies voor een suggestielus.

Info van en voor de inwoners
van Hechtel•Eksel

Als je wil lopen…

Vergeet je aanvraag
studietoelage niet!

• Wandel: www.wandelknooppunt.be
/routeplanner?kaart=bosland
(of gebruik de smartphone app
‘Wandelknooppunt’)
• Fiets: www.fietsnet.be
• Info: www.bosland.be

www.hechtel-eksel.be

Voorwoord
Beste Hechtel-Ekselaren,
Het mag gezegd: jullie zijn goed bezig. In
Hechtel-Eksel tekenen we bijna het laagste
aantal besmettingen van gans Limburg op!
Bedankt voor jullie inzet om de maatregelen
te respecteren. We zetten als gemeentebestuur zelf ook ons beste beentje voor en houden de vinger aan de pols. Onder meer via
onze website, Facebookpagina, de digitale
nieuwsbrief (www.hechtel-eksel.be/nieuwsbrieven) en bewonersbrieven proberen we
jullie zo goed mogelijk te informeren.
Ik wil jullie ook bedanken voor de prachtige
initiatieven die jullie op poten zetten, waarvan we er in dit infoblad graag enkele uitlichten. Als gemeentebestuur bedankten we in
het bijzonder ook alle essentiële dienstverleners. Niet alleen het zorgpersoneel, maar
ook supermarktmedewerkers, postbodes,
afvalophalers, politie, … Zij lopen dagelijks
risico om ons verder te helpen. Daarom kregen zij van ons een leuke postkaart met de
boodschap ‘Jij bent een superster!’. Een leuke knipoog naar de Stermolen ;-) Wil jij ook
graag iemand met zo’n kaartje bedanken? Je
kan het downloaden via hechtel-eksel.be/
postkaart-jij-bent-een-superster
Onze lokale handelaars en inwoners die
graag in eigen gemeente kopen, geven we
een duwtje in de rug: koop je voor €50 aan
gemeentelijke geschenkbonnen, dan krijg je

er nu €5 extra bovenop om na de crisis te besteden. Let op: deze promo loopt maar tot en
met 3 mei. Snel zijn is de boodschap!
De nieuwe exitmaatregelen die de Nationale Veiligheidsraad op vrijdag 24 april bekendmaakte, vind je ook in dit infoblad terug. Wat
mondmaskers betreft, werken we samen
met onze Noord-Limburgse collega’s een
gezamenlijke actie uit. Zodra we weer uit
ons kot mogen en gemeentehuis en OCMW
vanaf 11 mei weer kunnen openen, werken
we op afspraak.
Maar tot het zover is, één duidelijke boodschap: volhouden! Blijf je bewust van de
ernst van de situatie. Alleen als we allemaal
de maatregelen blijven volgen, kunnen we
het coronavirus stoppen. Breng jezelf en anderen dus niet in gevaar. Blijf binnen, blijf
afstand houden, blijf je handen
wassen, blijf gezond.
#samentegencorona
Uw bezorgde burgemeester,
Jan Dalemans

Gemeentehuis & OCMW
werken vanaf 11 mei
op afspraak

Verkeersafwikkeling
Lupinestraat/Hoefstraat

Niemand houdt van wachten. Gelukkig moeten
we niet lang meer wachten totdat we jullie
weer in het gemeentehuis en OCMW mogen
verwelkomen. Vanaf 11 mei gaan we weer open.

Ga je normaal regelmatig uit
eten? Of spring je maandelijks
bij de kapper of schoonheidsspecialiste binnen? Besteed nu al
het bedrag dat je normaal toch
had uitgegeven aan gemeentelijke geschenkbonnen.

Wachten zal je bij ons dan ook niet meer moeten
doen. Want van zodra we weer openen, werken we
op afspraak! Binnenkort plan je dus zelf je bezoek in
wanneer dat voor jou het beste past.

Vrijdag 24 april maakte de Nationale Veiligheidsraad haar
exitstrategie bekend. Tot en met 3 mei blijven de huidige
maatregelen gelden. V.a. 4 mei start het afbouwproces
dat in verschillende fasen zal verlopen. We rekenen doorheen alle fasen op jullie burgerzin en gezond verstand.

Basisregels blijven van kracht

FOD FINANCIËN

Tijdens alle fasen in het afbouwproces is het belangrijk
dat we ons aan de basisregels blijven houden:

helpt met je belastingbrief

• Was regelmatig je handen;
• Hoest en nies in je ellenboog
en gebruik wegwerpzakdoeken;
• Beperk fysieke contacten en blijf zoveel mogelijk thuis;
• Houd te allen tijde voldoende afstand;
• Doe alleen essentiële verplaatsingen;
• Blijf thuis en bel je huisarts van zodra je je ziek voelt.

Vorig jaar hielp de FOD Financiën burgers fysiek met het invullen van de
aangifte. Door de coronacrisis is dit nu niet mogelijk. Ze helpen je wel
graag telefonisch verder.

En dat heeft alleen maar voordelen:
• Je kan op meer momenten in het gemeentehuis
en OCMW terecht.
• Je vermijdt lange wachttijden en bent meteen
aan de beurt.
• Onze medewerkers kunnen je afspraak goed voorbereiden en je dus sneller én beter verder helpen.

Je aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of je voorstel van vereenvoudigde
aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-web (MyMinfin) vanaf begin mei: https://eservices.minfin.fgov.be/myminfin-web

Een afspraak maken
kan binnenkort op drie manieren:
• 24/7 online via www.hechtel-eksel.be/afspraak
• Telefonisch tijdens de openingsuren via tel.:
011 73 40 37 (gemeentehuis) of 011 89 12 12
(OCMW)
• Tijdens de openingsuren aan het onthaal van
gemeentehuis of OCMW

Stap voor stap door de exitstrategie

Koop nu en steun
later… met een
gemeentelijke
geschenkbon

Om het verkeer in de Lupinestraat en de Hoefstraat
af te wikkelen, voerden we enkele ingrijpende
wijzigingen door. De Lupinestraat blijft in twee
richtingen bereikbaar en vormt de toegangsweg
naar de parking van het Jeugd- en Vakantiecentrum.
Na de toegang tot het JVC wordt de Lupinestraat
afgesloten.
Om de verkeersveiligheid rond de wijkschool bij de ontsluiting van de Hoef te garanderen, werd daarnaast ook
volgend voorstel gedaan:
De Klaverstraat wordt een éénrichtingsstraat,
inrijden via de Hasseltsebaan.
De Hoefstraat, gedeelte gelegen tussen
de Lupinestraat en de Akkerstraat, wordt een
éénrichtingsstraat (fietsstraat) richting de parking.
De straat wordt ter hoogte van de nieuwe chirolokalen afgesloten voor alle verkeer.
De Lupinestraat blijft in twee richtingen bereikbaar

Om jullie aan te moedigen straks
massaal lokaal te kopen, lanceren
we een Corona korting: koop je
bonnen via www.hechtelekselwinkelt.be/be-nl/gemeentelijkegeschenkbon en geniet nu van €5
extra bij aankoop van €50 (opgesplitst in bonnen van €5, €10 en
€20)*. De geschenkbonnen leveren
we tijdens de coronacrisis aan huis.
Lekker makkelijk!
Na de crisis kan je de aangekochte
bonnen meteen bij een 80-tal deelnemende handelaars besteden.
Een overzicht vind je hier: https://
www.hechtel-eksel.be/deelnemende-handelaars-gemeentelijke-geschenkbonnen. Door de bonnen te
kopen, steun je straks onze lokale
handelaars én hebben jij of je familie/vrienden alvast iets leuks om
naar uit te kijken! De moeite toch?
* Actie loopt t.e.m. 3 mei.
Max. €250 per bestelling en €500 per adres.

Meer info of hulp nodig?
• Vind het antwoord op je vraag:
- Via de website van de FOD Financiën:
		https://financien.belgium.be/nl/particulieren
- Via 02 572 57 57 (elke werkdag van 8u30 tot 17u.)
• Laat je aangifte invullen door de experten van de FOD Financiën:
- Bel het nummer dat op de envelop van je aangifte staat. Je krijgt een
		 afspraak om je aangifte te laten invullen per telefoon. Na je afspraak
		 ontvang je per post een document met de meegedeelde gegevens.
		 Stuur het document ondertekend terug of rond je aanvraag via
		Tax-on-web af.

Wat met mijn verwarmingstoelage?
Door de coronacrisis is het OCMW tijdelijk gesloten. Er is dus tijdelijk ook
geen spreekuur voor de aanvraag van een verwarmingstoelage. Om de
aanvraagtermijn van 60 dagen na levering niet te overschrijden, kan je
je verwarmingstoelage tijdens de coronacrisis schriftelijk aanvragen.
Heb je onlangs brandstof ingedaan en voldoe je aan de voorwaarden, dien
dan je aanvraag schriftelijk in: https://www.mi-is.be/sites/default/files/documents/aanvraagformulier-01-03-2020_nl.doc. Bezorg ons het ingevulde
formulier met kopie van je eID en de factuur of leveringsbon in de OCMWbrievenbus of mail het naar info@ocmwhechtel-eksel.be

Maatregelen zijn niet definitief
De exitstrategie wordt voortdurend geëvalueerd. Bepaalde maatregelen zijn aanpasbaar naargelang de evolutie van het aantal besmettingen. We zetten een stap
terug als dit nodig is.

Mondmasker speelt grote rol in exitstrategie
Het dragen van een mondmasker
wordt aangeraden wanneer de veiligheidsafstand niet gegarandeerd
kan worden. Bv. in de bushalte, het openbaar vervoer, de
supermarkt, ...
Elke burger ontvangt van de federale overheid één
mondmasker en 2 filters om in reeds aangekochte of zelfgemaakte comfortmaskers te steken. Gemeente HechtelEksel neemt samen met de andere Noord-Limburgse
gemeenten initiatief om nog extra mondmaskers ter beschikking te stellen. We houden jullie via onze bewonersbrief op de hoogte wanneer de maskers ter beschikking
zullen zijn en op welke manier ze verdeeld zullen worden.
Tutorials en om zelf veilig een masker te maken, vind je
op www.maakjemondmasker.be

FASE 1A: START IN PRINCIPE V.A. 4 MEI
• Bedrijven: industrie en B2B-bedrijven mogen opnieuw
openen. Telewerk blijft de norm, in de mate van het mogelijke. Op de werkvloer moeten de social distancing en
hygiënerichtlijnen strikt opgevolgd worden. Diensten
kunnen opnieuw de deuren openen, maar zonder direct
fysiek contact met klanten.
• Handelszaken: niet-essentiële winkels blijven gesloten.
Alleen stoffenwinkels mogen terug openen om aan de
nood aan stoffen voor mondmaskers te voldoen.
• Gezondheidszorg: geleidelijk aan breiden we de toegang tot de gezondheidszorg uit.
• Dagelijks leven: gebruik je het openbaar vervoer, dan is
het dragen van een mondmasker voor personen v.a. 12
jaar verplicht. De geleidelijke afbouw zal leiden tot een
toename van het gebruik van het openbaar vervoer. Om
drukte te vermijden, raden we aan om:
- je te voet, per fiets of met de auto te verplaatsen, om zo
voorrang te geven aan wie het openbaar vervoer het
hardst nodig heeft.
- het spitsuur te vermijden.
Wandelen, fietsen en sporten in de buitenlucht zijn toegelaten met maximaal twee personen buiten je gezin, op
voorwaarde dat veiligheidsafstand gerespecteerd wordt.
Contactloze sporten in de buitenlucht kunnen doorgaan,
bv. tennis, atletiek, vissen, kajakken, ... maar toegang tot
kleedkamers, gemeenschappelijke douches en cafetaria’s
is nog altijd verboden.

FASE 1B: START IN PRINCIPE V.A. 11 MEI
• Handelszaken: alle winkels mogen v.a. 11 mei weer
opengaan mits ze de social distancing en hygiënemaatregelen kunnen garanderen en de toegang tot de winkel
beperken om drukte te vermijden.
Contactberoepen zoals kappers, schoonheidsspecialisten, … blijven gesloten.
• Gemeentehuis & OCMW: het gemeentehuis en het
OCMW zullen v.a. 11 mei de deuren weer openen. Je kan
er v.a. dan uitsluitend op afspraak terecht. Zie p. 2 voor
meer info rond het maken van een afspraak.
• Dagelijks leven: de toekomst van de sportcompetities
wordt op korte termijn verduidelijkt.

EN WAT IS
HET PLAN
NA 11 MEI?

FASE 2: START IN PRINCIPE V.A. 18 MEI
• Handelszaken: er wordt bekeken of contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten terug kunnen openen.
• Horeca: restaurants, cafés, bars, … blijven gesloten.
• Dagelijks leven: privébijeenkomsten van vrienden of familie thuis worden overwogen.
De heropening van musea wordt bekeken.
Er wordt onderzocht of daguitstapjes in het binnenland
en het bezoek of de huur van tweede verblijven, aan de
kust of elders, mogelijk zijn.
• Onderwijs: scholen mogen in pilootfase al v.a. 15 mei openen. Het onderwijs wordt geleidelijk hernomen v.a. 18 mei.
• Kleuterschool: lessen blijven geschorst tot tenminste
eind mei.
• Basisschool & middelbaar onderwijs: lessen herstarten voor max. 3 leerjaren tegelijk. Lessen worden georganiseerd in kleinere groepen van max. 10 leerlingen. Een
afstand van 4m2 per leerling en 8m2 voor de leerkracht
wordt gegarandeerd. De schoolweken zullen bestaan uit
een combinatie van les op school en huiswerk thuis.
Leerlingen ouder dan 12 jaar en personeelsleden moeten
een mondmasker dragen. Water, zeep en ontsmettingsgel
zijn beschikbaar en er wordt op toegezien dat de hygiënemaatregelen worden opgevolgd.
• Opvang: scholen blijven verantwoordelijk voor de opvang van kinderen. Niet alleen voor kinderen van ouders
met essentiële beroepen, maar ook voor de kinderen van
ouders die terug naar het werk gaan.
Een kind met ziektesymptomen moet meteen door de ouders worden opgehaald. Binnen de school en kinderopvang wordt een specifieke ruimte voorzien om kinderen
met symptomen af te zonderen.
• Huwelijken & begrafenissen: er wordt onderzocht of de
strikte regels voor huwelijken en begrafenissen versoepeld kunnen worden.

FASE 3: START IN PRINCIPE V.A. 8 JUNI
• Horeca: de geleidelijke heropening van restaurants en
later cafés, bars, ... wordt bestudeerd.
• Dagelijks leven: er wordt bekeken of zomeractiviteiten
zoals jeugdbewegingskampen (eind mei volgt een beslissing), zomerstages, toeristische activiteiten en kleinere openluchtevenementen kunnen doorgaan.
Meerdaagse reizen (binnen en buiten België) worden
eveneens overwogen.

Testen & opsporen
Om ervoor te zorgen dat de afbouw onder de best mogelijke omstandigheden gebeurt, zullen testen en opsporen een belangrijke rol spelen. Dagelijks worden 25.000
tot 30.000 PCR-testen uitgevoerd. Daarnaast wordt een
callcenter opgezet dat besmette personen zal opbellen
en achterhalen met wie hij/zij de afgelopen twee weken contact heeft gehad. Die contacten worden vervolgens opgebeld om hen te infomeren dat ze in contact
zijn geweest met een besmette persoon, te vragen of zij
symptomen vertonen en met wie zij nog in contact zijn
geweest.
Om deze exitstrategie te doen slagen is het belangrijk dat we volhouden en goed voor onszelf en voor
anderen blijven zorgen. Samen geraken we erdoor!

Extra info nodig? De volledige exitstrategie lees je op
https://crisiscentrum.be/nl/news/crisisbeheer/coronavirusbelgie-heeft-zn-exitstrategie-vastgelegd

Zorg goed
voor jezelf en
voor elkaar

