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Mondmasker mee?
Goed idee!
Extra coronamaatregelen
in onze gemeente toegelicht.

Opnieuw
inzameling
asbest

Je kan asbest weer naar
het recyclagepark brengen.

Nazomeren
in Bosland

Ontdek welke evenementen
Bosland in petto heeft.

Beste inwoners,
Hebben jullie de hittegolf goed overleefd? Het was er eentje zoals we
er al jaren geen meer hebben gekend. Ik snakte heel even naar een
sneeuwman...
Dat zomerweer maakte een staycation wel extra mooi. Misschien heb
je plekjes ontdekt in eigen gemeente, provincie of land? Misschien heb
je de laatste maanden ook een betere balans gecreëerd tussen werk en
privé? Creativiteit was zeker troef, zowel bij verenigingen, gezinnen,
woonzorgcentra als bij handelaars. Hopelijk hebben jullie genoten van
een welverdiende vakantie.
En ook na de vakantie is het heerlijk nazomeren met het fantastische
fotowandelparcours In Side Out in Bosland. Deze expo brengt de wereld
tijdens en na de lockdown in beeld. Trek je wandelschoenen aan en ga
op ontdekking!
Het is ook een spannende tijd voor onze kinderen want volgende week
start het nieuwe schooljaar. De eerste schooldag, een nieuwe school
ontdekken, nieuwe vriendjes maken, ... Gelukkig mogen alle kleuters,
leerlingen, scholieren en studenten weer voltijds naar school. Dat geeft
de kids weer wat structuur en de ouders de nodige ademruimte. Ik
wens iedereen alvast een boeiende start!
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Mondmasker
mee? Goed idee!
Je moet steeds een mondmasker
op zak hebben in Hechtel-Eksel.
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Opnieuw inzameling asbest
Je kan asbest weer naar
het recyclagepark brengen
of thuis laten ophalen.
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Glasbol vol? Houd het netjes
Wij vernieuwden de glasbolsite aan
het Rode Kruisplein. Houden jullie ze proper?

Tot slot wil ik jullie nog meegeven dat we de afgelopen twee maanden
niet hebben stilgezeten. We leggen op de gemeenteraad van 7 september fase 2 van ons relanceplan ter goedkeuring voor. Op die manier
trachten we zoveel mogelijk inwoners, verenigingen en handelaars een
duwtje in de rug te geven om het najaar weer met goede moed in te
zetten.
Hechtel-Ekselaars, jullie zijn goed bezig. Ik ben trots op jullie. Volhouden
is de boodschap. Samen geraken we erdoor!
Uw burgemeester
Jan Dalemans
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Nazomeren in Bosland
Ontdek wat Bosland in september
voor jou in petto heeft.

COLOFON
Redactie: marjon.daemen@hechtel-eksel.be
Vormgeving & druk: info@drukkerij-grafico.be
Verantwoordelijke uitgever:
College van Burgemeester en Schepenen Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5 - 3940 Hechtel-Eksel
Contact: 011 73 40 37 of info@hechtel-eksel.be
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MOND
MASKER
MEE?
GOED
IDEE!
Het coronavirus steekt deze
zomer weer stevig de kop op.
Een jammere zaak, die we
zo snel en zo goed mogelijk
willen counteren. Na overleg
met de gouverneur en de
gemeentelijke veiligheidscel
werd op 30 juli dan ook het
besloten om extra coronamaatregelen te nemen:
• Vanaf 1 augustus moet je vanaf
de leeftijd van 12 jaar altijd een
mondmasker bij je hebben wan-

neer je je in de openbare ruimte
van Hechtel-Eksel begeeft. Dit
geeft je de mogelijkheid om
het mondmasker op te zetten in
situaties waar de afstandsregels
niet kunnen worden nageleefd.
• Daarnaast dienen de wettelijke
verplichtingen voor het dragen
van een mondmasker uiteraard
ook gevolgd te worden: je draagt
verplicht een mondmasker in
het openbaar vervoer, winkels,
winkelcentra, bioscoop-, thea-

ter-, concert- en conferentiezalen, auditoria, gebedshuizen en
bezinningsplaatsen, musea, bibliotheken, gerechtsgebouwen
en bankkantoren.
• In gemeentelijke gebouwen is
het dragen van een mondmasker sinds 22 juli eveneens verplicht. Bezoekers vanaf 12 jaar
dienen, net zoals in de winkel,
een mondmasker te dragen. Ook
het gemeentepersoneel dat zich
in publiek toegankelijke ruimtes
bevindt, leeft deze verplichting
na, tenzij ze achter een beschermende plexi- of glazen wand
zitten.
Voor ceremonies en vergaderingen moet er een mondmasker gedragen worden tot aan de ingang
van de zaal. Tijdens de ceremonie
of vergadering moet het mondmasker niet gedragen worden,
maar moeten de afstandsregels
wel steeds gerespecteerd worden.
Het is enorm belangrijk dat we de
coronabesmettingen deze zomer
snel de kop indrukken. HechtelEksel blijft grotendeels gespaard
en dat willen we ook zeker zo
houden! Hou je dus steeds aan
de gouden regels:
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• Was en ontsmet regelmatig je handen en geef
geen hand of kus bij een begroeting.
• Blijf thuis als je ziek bent.
• Hou minstens 1,5 meter afstand van elkaar.
• Beperk fysieke contacten.
• Draag een mondmasker waar dat verplicht is
en op drukke plaatsen.
• Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
Heb je geen zakdoekje bij de hand? Hoest of
nies dan in de binnenkant van je elleboog.
• Neem extra voorzorgsmaatregelen als je mensen uit een risicogroep ziet.
• Doe vooral buitenactiviteiten en spreek buiten
af. Kan dit niet, verlucht dan de ruimte voldoende.

Samen geraken
we erdoor!

Heb je dringende vragen of zoek je informatie, bel de federale hulplijn op 0800 14
869 of surf naar www.info-coronavirus.be
Voel je je alleen, droevig, nerveus? Praat
erover. Met familie, vrienden of met een
hulplijn. Alle organisaties die informatie
of een luisterend oor bieden, somden we
overzichtelijk voor je op: www.hechteleksel.be/ondersteuning-tijdens-de-coronacrisis.pdf
Als gemeente houden we ook de vinger
aan de pols. Informatie vind je:
• Via onze website www.hechtel-eksel.be
of via www.facebook.com/Gemeente
HechtelEksel
• Via e-mail naar info@hechtel-eksel.be
• Via 011 73 40 37 (gemeente) en
011 89 12 12 (OCMW) voor algemene
vragen
• Via onze nieuwsbrief (inschrijven:
www.hechtel-eksel.be/nieuwsbrieven)

Krijg een COVID-19-toeslag
bij het Groeipakket
Gezinnen die het financieel moeilijk hebben
wegens een inkomensverlies door de coronacrisis, kunnen eenmalig een extra ondersteuning van €120 krijgen via het Groeipakket. De
COVID-19-toeslag kan worden aangevraagd
van 15 juni tot en met 31 oktober.

Voor wie is de COVID-19-toeslag
bestemd?
De toeslag is er voor gezinnen:
• met kinderen die een Groeipakket ontvangen;
• die door de coronacrisis in maart, april, mei of juni
een inkomensverlies van minstens 10% hebben in
vergelijking met de maand januari of februari 2020;
• en waarbij het gezinsinkomen onder de inkomensgrens van €2.213,30 ligt (bruto belastbaar
inkomen).

Hoeveel bedraagt de toeslag?
Je ontvangt eenmalig een extra bedrag van €120
voor elk kind dat recht heeft op een Groeipakket. Dat
bedrag ontvang je in drie schijven van €40: een eerste
schijf van €40 voor de maand waarin je de aanvraag
doet en telkens nog eens €40 voor de twee daaropvolgende maanden. De toeslag wordt apart betaald.
Je ontvangt hem dus niet samen met je Groeipakket.

Hoe vraag je de toeslag aan?
Je vraagt de toeslag aan bij de uitbetaler van je
Groeipakket. Dat kan van 15 juni tot en met 31 oktober 2020. Je uitbetaler zal je vragen om bij je aanvraag ook bewijsstukken toe te voegen om je inkomensverlies aan te tonen (bv. loonfiches, attesten van
de uitbetalingsinstelling voor uitkeringen, verklaring
van de boekhouder voor zelfstandigen). Ken je jouw
uitbetaler niet? Je vindt de contactgegevens via
mijn.groeipakket.be/#/login.
Meer info: www.groeipakket.be
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Opnieuw inzameling asbest
via de recyclageparken
Sinds de start van de coronacrisis was het
inzamelen van asbest via de recyclageparken
tijdelijk niet mogelijk door het ontbreken van
geschikt beschermingsmateriaal en een verbod op verkoop van FFP3 mondmaskers aan
particulieren.
Nu dit verbod is opgeheven en er stilaan opnieuw mondmaskers beschikbaar zijn, werd
de inzameling van asbest via de recyclageparken van Limburg.net op dinsdag 11 augustus
opnieuw opgestart.
Asbest moet verplicht verpakt
naar het recyclagepark
Om de veiligheid van bezoekers, parkwachters en
omwonenden van het recyclagepark te garanderen,
moet asbest verplicht verpakt worden gebracht.
Het verpakkingsmateriaal hiervoor is sinds 28 juli te
koop op het recyclagepark.
Zowel voor minibags als voor verpakkingsfolie voor
één golfplaat betaal je € 1. Op die manier kunnen er
geen asbestvezels vrijkomen bij het aanleveren en
het deponeren in de container.

Ook huis-aan-huisophaling
van asbest wordt opgestart
Net voor de start van de coronacrisis kondigde
Limburg.net een nieuwe dienstverlening aan: alle
inwoners van Limburg en Diest kunnen asbest laten ophalen in een container of een platenzak. Via
een online platform op www.limburg.net/asbest
kan je deze nieuwe dienstverlening eenvoudig online aanvragen en betalen. Ook als je het asbest laat
verwijderen door een gespecialiseerde firma, kan je
beroep doen op Limburg.net voor de afvoer en verwerking ervan.
Een ophaling aanvragen is mogelijk sinds 11 augustus. De effectieve ophaling start op 1 september.
Een container kost € 160, een platenzak kost € 20.
Bij elke ophaling moet er verplicht een pakket persoonlijke beschermingsmiddelen worden aangekocht om het asbest veilig af te breken. Dit pakket
bevat ook een instructiefolder met de nodige informatie om de werken veilig te kunnen uitvoeren en
het asbest correct aan te bieden voor ophaling.
Graag meer info? Surf naar www.limburg.net/asbest
of mail naar milieu@hechtel-eksel.be
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Doe mee aan
de strijd voor
biodiversiteit
Biodiversiteit is de fantastische verscheidenheid van al het leven op onze aardbol, van de
microscopisch kleine algen tot de walvissen
en olifanten, en omvat eveneens de ecosystemen waarin alle soorten leven. Deze unieke
verscheidenheid is essentieel voor ons overleven en welzijn. Daarom roept een ongezien
front van Belgische organisaties jou nu op om
de biodiversiteit te redden.
Zonder biodiversiteit
zat je dit artikel niet te lezen
Zonder biodiversiteit is er geen leven op aarde.
Geen voedsel, geneesmiddelen, bouwmaterialen of
kledingvezels. Sterker nog: gezonde ecosystemen
bewijzen nog tal van andere diensten: zuiveren van
water en lucht, productie van zuurstof, vruchtbaar
maken van de bodem, bestuiving van bloemen
voor fruit, groenten, … En vergeet ook niet hoeveel
schoonheid biodiversiteit ons schenkt: zonsondergangen, weelderige landschappen, …
Tijd voor actie
Pijnlijke waarheid: de biodiversiteit gaat door ons
toedoen met rasse schreden achteruit. Ook de
vruchten die we ervan plukken, gaan achteruit: de
luchtkwaliteit wordt slechter, voedingsmiddelen
worden schaarser en duurder, en nieuwe ziektes en
epidemieën duiken op, zoals corona inderdaad.
We moeten beseffen dat biodiversiteit levensbelangrijk is. En vooral: dat er werk aan de winkel is.
Het tij keren kan door onze dagdagelijkse keuzes
om te gooien. Door duurzaam te leven met respect
voor de natuur. En het goede nieuws is: zo moeilijk
is dat niet. Want je krijgt een bijzonder steuntje in de
rug… Op www.samenvoorbiodiversiteit.be lees je
heel wat interessante informatie en vind je concrete
acties op maat van jezelf of je vereniging, waarmee
je echt het verschil kan maken!
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10 miljoen redenen om
de biodiversiteit te redden
Wetenschappers schatten dat er tot 10 miljoen verschillende soorten op aarde leven. Daarvan telt ons
landje er zo’n 55.000, waarvan intussen 36.300 soorten waargenomen zijn. Met andere woorden: zelfs
op onze eigen vierkante zakdoek vallen nog veel
onontdekte planten en dieren te ontdekken!
Heel het land staat achter jou
De wereld redden lukt niet in je eentje. Daarom
krijg je de steun van het allergrootste front ooit van
Belgische organisaties, musea, dieren- en plantentuinen, universiteiten, ngo’s, federale, regionale, lokale overheden, … die zich verenigden in de beweging ‘Samen voor Biodiversiteit’.
Ook Hechtel-Eksel doet mee
Onze gemeente beseft hoe belangrijk een ecosysteem is dat bruist, zoemt, fladdert en kwaakt van
het leven. Daarom zetten wij ons al jaren in voor
de biodiversiteit. Getuige onze plantacties, de verdeling van bloemenzaad, biodiversiteitsproject
ResterBij, het landduinenherstel in In den brand, …

Eén adres om de biodiversiteit te redden:
www.samenvoorbiodiversiteit.be
• Download posters met het themabeeld
van de campagne.
• Verspreid het themabeeld via jouw social
media met #samenvoorbiodiversiteit
• Deel het animatiefilmpje.
• En vooral: maak je familie, vrienden, collega’s,
… bewust van het belang van biodiversiteit.

Wij maakten
het proper,
houden jullie
het nu ook zo?
Ondanks eerdere inspanningen
van het gemeentebestuur om de
site proper te houden en het verzoek om bij volle glasbollen uit te
wijken naar andere glasbollen in
de buurt, vormden de glasbollen
en textielcontainers aan het Rode
Kruisplein helaas nog steeds een
‘hotspot’ voor sluikstorten en
zwerfvuil. Daarom voerden we
onlangs een reorganisatie van
deze site door:
• De ondergrond werd vernieuwd.
• Er werden twee bijkomende glasbollen geplaatst.

De site werd dus heringericht en
de capaciteit voor het inzamelen
van glas werd verdubbeld. Wij
hebben ons werk gedaan. Nu rekenen we op jullie om alles ook
netjes te houden.
Glas en textiel horen in de containers, niet erlangs. Zijn de containers vol, begeef je dan naar een
andere glasbol of textielcontainer in de buurt.
Afval achterlaten langs de containers wordt aanzien als sluikstorten en is strafbaar. Word je
betrapt, dan kan je een boete
verwachten.

Ganzenbestrijding
aan Begijnenvijvers
om schade te beperken
Grote hoeveelheden Canadese ganzen en grauwe ganzen
werden opgemerkt ter hoogte van de Begijnenvijvers. We
noemen deze ganzen ook zomerganzen. Ze zijn hier het
hele jaar aanwezig en broeden in de zomer in het wild.
Doordat de zomerganzenpopulatie enorm groeit, veroorzaakt ze toenemende ecologische en economische schade:
• De ganzen bedreigen de inheemse biodiversiteit door: vernieling
van habitat, agressief gedrag en verdrukking van inheemse soorten, ziekteoverdracht, het ontstaan van bastaardsoorten, ... Door
vertrappeling en begrazing verdwijnen ook water- en oeverplanten. Mest van de dieren is plaatselijk zo overdadig dat het het water vervuilt en sommige plantensoorten verdwijnen.
• De ganzen veroorzaken schade aan land- en tuinbouwgewassen
(gras- en akkerland). Ganzen vinden rust op het water, maar het
zijn grazers en ze zoeken hun voedsel dus op het land. Vraat door
zomerganzen in landbouwgebieden leidt tot grotere schade dan
van winterganzen omdat ze zich net in het kwetsbare groeiseizoen in groep in dezelfde omgeving concentreren.
• De ganzen veroorzaken overlast in recreatie- en natuurgebieden door: vervuiling van graslanden, ligweides, begraafplaatsen,
(zwem)water, natuurgebieden, parken, …
Om de overlast voor de natuur te beperken en de recreanten van
de Begijnenvijvers te beschermen, besliste het gemeentebestuur
om over te gaan tot de bestrijding van zomerganzen. Dit gebeurt
na het plaatsen van preventieve maatregelen, zoals een imitatieroofvogel om de ganzen te verjagen.
Bijgevolg zullen in de periode van 1 september t.e.m. 30 november
jagers van Wildbeheereenheid De Zandhaas met vuurwapens op de
ganzen jagen. Zij zullen dit voornamelijk doen in de vroege en late
uren. Uiteraard beschikken alle jagers over het vereiste jachtverlof en
jagen ze met de nodige voorzichtigheid naar de recreanten toe.
Meer info? Milieudienst , Don Boscostraat 5, Hechtel-Eksel
011 73 01 58 – milieu@hechtel-eksel.be
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Nazomerse
evenementen
in Bosland

Op verkenning
in het Pijnven
OPENLUCHTFOTOTENTOONSTELLING IN SIDE OUT
Breedbeeld vertoont samen met
Bosland maar liefst 6 weken lang
de openluchttentoonstelling ‘In
Side Out’ in het Pijnven in Hechtel-Eksel. Via de blauwe wandelroute van 3 km maak je kennis
met werk van maar liefst 34 Belgische fotografen.
De expo speelt in op de actualiteit van vandaag. ‘Inside’ daagde
kunstenaars uit om tijdens de
lockdown beelden te maken van
hun beperkte leefwereld. ‘Outside’
zoomde in op de nieuwe wereld
na het versoepelen van de maatregelen na de eerste coronagolf.
Je ziet levensgrote prints in het
bos die een mooie mix van kunst,
cultuur en natuur creëren. Tegelijkertijd passeer je de belangrijkste POI’s in het Pijnven: de picknickplaatsen, The Treehouse, de
Bosbewonersroute, Fietsen door
de Bomen, … Een echte aanrader!
• Datum en tijd: van 15 augustus
		 tot en met 30 september, van
		 zonsopgang tot zonsondergang
• Locatie: Startplaats Pijnven,
		 Kiefhoekstraat 16, Hechtel-Eksel
		 (volg ter plekke de signalisatie)
• Afstand: 3 km (blauwe route)
• Toegang: gratis
• Reserveren: niet nodig
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Welkom in het groene hart van Bosland: het Pijnven. Hier
kan je terecht voor een - al dan niet stevige - boswandeling
in een gebied van maar liefst 2.000 ha! Onderweg valt er
vanalles te beleven.
Blauw (Bosbewonersroute - kinderwandeling)
De blauwe wandelroute (2,4 km) is een speelse wandeling waar
kinderen meer over zichzelf en de bosbewoners leren. Onderweg
kom je 4 speelweiden in een gigantisch speelbos tegen. Hier kan
je even uitrusten terwijl de kinderen zich uitleven op speelelementen met heel wat klim- en klauterpret. Je passeert bovendien The
Treehouse: een opvallende vergaderlocatie in het bos. Hier kan je
een partijtje Disc Golf spelen als je op voorhand de gratis set leent
bij vakantiecentrum De Lage Kempen.

Oranje
De oranje wandelroute (6,4 km) overlapt grotendeels met de blauwe wandelroute maar brengt je een stuk dieper in het bos. Deze
route brengt je bovendien naar de intussen wereldberoemde fietsbrug Fietsen door de Bomen! Uiteraard mag je hier ook over wandelen: een echte belevenis.

Rood
De rode wandelroute (10,2 km) brengt je via uitgestrekte bospaden naar de grenzen van het Pijnven. Je passeert het kunstwerk ‘De
Boom in’ van Will Beckers en kan diep in het bos ook even uitrusten
aan de Vlindervallei. Misschien heb je het geluk om in de verte een
wolf te zien?
• Startplaats en parking: Pijnven, Kiefhoekstraat 16, Hechtel-Eksel
• Wandelkaart: € 2,5 via de toeristische infokantoren of bestel
		 via de webshop van RLLK
• Opgepast: Het Pijnven is een topnatuurgebied. Dat maakt dat ook
		 buizerds in het Pijnven leven. Net zoals andere jaren is ook dit jaar
		 weer min. één broedende buizerd bekend. Deze vogel kan (vooral)
		 joggers aanvallen omdat deze als een bedreiging worden gezien.

Als volwassene
nog een diploma
secundair onderwijs
behalen? Dat kan!
Tweedekansonderwijs biedt
middelbaar onderwijs aan
voor volwassenen die een
diploma secundair onderwijs
willen behalen. Dit opent
voor de deuren naar vervolgopleidingen, uitdagende
vacatures of een lang verhoopte promotie.
Welke opleidingen
kan je volgen?
• Humane Wetenschappen
• Secretariaatsmedewerker
• Medisch administratief bediende
• Boekhoudkundig bediende
• ICT en administratie
• Computeroperator
• Netwerktechnicus
• Webdesigner
• Jeugd- en Gehandicaptenzorg
• Begeleider in de kinderopvang
• Zorgkundige
• Intercultureel medewerker

Kon je deze zomer
niet naar de festivals?
Haal ze in huis!
Tomorrowland, Rock Werchter én Pukkelpop. België behoort met
trots tot de top van festivalbestemmingen. In een normale zomer
telt ons land maar liefst 20 drukbezochte zomerfestivals. Behalve
dit jaar dan… Ter vervanging geven wij je festivalcd-tips mee die
je in de bib kan uitlenen. In de muziekafdeling kan je in alle rust
op zoek naar groep, artiest, genre, … Maak van je tuin een kleine
festivalweide, nodig je bubbel uit en zing en spring mee met jullie
favoriete muziek!

Tomorrowland
Pukkelpop 30 years en Pukkelpopfenomeen Billie Eilish
Rock Werchter 40 en Dr. Lektroluv live recorded @
Rock Werchter

Inschrijvingen
en inlichtingen
Je bent van 17 augustus tot en
met 30 september welkom bij het
tweedekansonderwijs in Limburg
om vragen te stellen of je in te
schrijven.
Praktische info
• Gazometerstraat 2b
		 3500 Hasselt - 011 42 90 17
		tkohasselt@cursa.be
• Halmstraat 12
		3600 Genk
		genk@cursa.be
• Tichelrijstraat 1
		3800 Sint-Truiden
		sttruiden@cursa.be
• www.cursa.be
		www.cvo-step.be
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Zit je met een vraag rond
wonen? Maak een afspraak
met het woonloket!
Door de coronacrisis tijdelijk geen reizend woonloket waar
je zomaar kan binnenspringen. Veiligheid staat immers
voorop! Heb je een vraag rond wonen? Dan staat het woonloket voor je klaar, op afspraak weliswaar. Zo houden we
het veilig en ben jij snel geholpen.
Heb je bijvoorbeeld pas een woning gekocht die je grondig wil renoveren? Wil je weten welke premies je hiervoor kan krijgen? Heb
je hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Wil je
meer weten over de gemeentelijke premies?
Huur of verhuur je een woning en wil je meer info over het opmaken van een plaatsbeschrijving of over de verplichtingen inzake
woningkwaliteit? Wil je je inschrijven voor een sociale woning,
maar weet je niet hoe?
•
		
•
		

Maak een afspraak via www.hechtel-eksel.be/afspraak
of telefonisch via 011 89 11 87.
Vragen mag je mailen: wonen@hechtel-eksel.be.
We bezorgen je asap een antwoord.

Toelichting trajectcontrole
Kamperbaan
Sinds 3 april is de trajectcontrole op de Kamperbaan die
Hechtel-Eksel en Leopoldsburg verbindt van kracht. De
snelheid wordt hierbij niet op één vaste plaats gemeten
(waar de flitspaal staat), maar over een veel langer traject.
Dit maakt het onmogelijk om de snelheidsmeting te ontlopen door te vertragen ter hoogte van de flitspaal.
Verduidelijking wat betreft de snelheidslimiet
Richting Leopoldsburg start de trajectontrole aan het einde van de bebouwde kom, enkele meters na de kruising St.
Lambertusstraat-Kamperbaan-Dorpsstraat, en eindigt ongeveer
aan de vroegere fruitkraam (die inmiddels verdwenen is). Op dit
traject mag er 70 km/u gereden worden. Vanaf de paal met enkele
camera’s ter hoogte van de vroegere fruitkraam mag er 90 km/u
gereden worden tot achter de rode lichten in Leopoldsburg, tenzij de verlichte verkeersborden van het wilddetectiesysteem gaan
branden en andere snelheden aangeven.
		Algemene regel: wanneer er geen snelheidsborden staan,
		 mag je maximaal 70 km/u rijden. Houd hier rekening mee
		 om een boete te vermijden.
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Rentevoeten
woonkredieten van
Vlaams Woningfonds
verlaagd! Voortaan
kan je lenen vanaf
1,60 %*
Leen bij het Vlaams
Woningfonds voor:
• De aankoop van een woning of
appartement, eventueel in combinatie met het renoveren ervan;
• Het uitvoeren van werken aan
een woning of appartement;
• Het behoud (in geval van een
echtscheidingsprocedure of beeindiging van de samenwoning)
van een woning of appartement, eventueel in combinatie
met het renoveren ervan.
Jouw voordelen:
• Lenen tot 100% van de kostprijs
(in voorkomend geval incl. btw,
registratierechten en notariskosten) of van de waarde van
de woning;
• Kosteloze schatting van de
woning;
• Besparing van enkele honderden euro’s dankzij lagere
kredietakte- en dossierkosten;
• Geen reserveringskosten bij
lenen voor verbouwingen;
• Lenen zonder bancaire
verplichtingen.
Wil je weten of je in
aanmerking komt?
Bel dan naar 011 22 92 20 of mail naar
ddllim@vlaamswoningfonds.be
Alle contactgegevens en bijkomende informatie over de voorwaarden vind je op
www.vlaamswoningfonds.be
of info@vlaamswoningfonds.be
* In functie van de looptijd van het krediet.

Nieuwe parking en fietsverbinding
sport- en recreatiezone Hechtel
Het gemeentebestuur legde
enkele maanden geleden
nieuwe parkeerplaatsen aan
aan De Hoef en richtte er
tevens een nieuwe voetgangers- en fietsverbinding in.
Op die manier zorgen ze voor
een betere toegang tot de
sport- en recreatiezone.
De werken aan de nieuwe centrale parking startten eind februari en werden, ondanks de coronamaatregelen, eind mei volgens
planning afgerond. De sport- en
recreatiezone kreeg niet alleen
een nieuwe parking en fietsverbinding, maar ook een nieuwe
naam. Vanaf 1 juli zal ze niet langer ‘Achter de Berg’ maar ‘Sporten recreatiezone Hechtel’ heten.

Centrale parking
voor iedereen
Conform het masterplan Achter
de Berg creëerde het gemeentebestuur een gemeenschappelijke

fietsers en voetgangers

parking, centraal voor alle functies op de site. De atletiekterreinen, Finse piste, chirogebouwen,
het jeugd- en vakantiecentrum,
de speeltuin en de petanque
zijn vanuit de parking makkelijk
bereikbaar. Ook de inkom van de
voetballokalen werd verlegd en
komt nu rechtstreeks op de parking uit.
Er werden maar liefst 153 parkeerplaatsen voorzien, waarvan
een aantal aangepast en voorbehouden voor personen met een
beperking. In de toekomst zal je
er ook elektrische voertuigen kunnen opladen.

Gedeelte Hoefstraat
voorbehouden voor

De Hoefstraat werd vanaf het
fietspad naar Koersel Kapel een
eenrichtingsstraat richting de
nieuwe parking. Verderop is de
Hoefstraat alleen nog toegankelijk voor voetgangers en fietsers.
Deze fiets- en voetgangerszone
verbindt het sport- en recreatiecomplex met de Don Boscostraat.
De verbinding zal op korte termijn ook voorzien worden van
nieuwe ledverlichting.

Daarnaast werd ook de Lupinestraat heraangelegd. Deze zal vanaf 1 juli als ontsluitingsweg voor
de sport- en recreatiezone fungeren en zal doodlopen aan de achterzijde van de parking.

Nieuwe straatnamen
en hernummering
Weyerbrugstraat
Vanaf 1 september treden de definitieve hernummering en nieuwe straatnamen in de omgeving
van de Weyerbrugstraat in voege.
De bewoners van de betrokken
straten (op de kaart gemarkeerd)
werden hierover in juli reeds verwittigd. We vragen hen om zo
snel mogelijk hun adreswijziging
door te geven aan het snelloket
in het gemeentehuis. Dit kan zonder afspraak. Daarnaast raden we ook aan om het juiste huisnummer zo
snel mogelijk op te hangen en het oude te verwijderen. Alvast bedankt!
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Publieke inspraak
plan-MER voor het
Beleidsplan Ruimte van
de provincie Limburg
De provincie Limburg maakt een Beleidsplan
Ruimte op waarin ze haar visie op de ruimte in
de provincie geeft. Hiermee streeft de provincie naar Limburg als dynamische en aantrekkelijke regio.
Om de mogelijke effecten van dit beleidsplan op
mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een
procedure voor een plan-milieueffectrapportage
(plan-MER) opgestart. Hiertoe kan je het beleidsplan
en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten in het uiteindelijke plan-MER beschreven
en bestudeerd zullen worden inzien.
Als inwoner kan je, vanuit je kennis van de omgeving,
de milieueffecten aangeven die volgens jou extra
onderzocht moeten worden en de manier waarop
dat best kan gebeuren. Bovendien kan je voorstellen
formuleren voor mogelijke alternatieven.

De volledig verklaarde kennisgeving kan je
van 1 september tot en met 30 oktober 2020
via de volgende kanalen raadplegen:
• bij het Team Mer in Brussel op onderstaand adres
en via omgeving.vlaanderen.be/omgevingsvergunning/milieueffectrapportage
• op het provinciehuis van Limburg (Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt) en via www.limburg.be/
beleidsplanruimte
• op het gemeentehuis en via www.hechtel-eksel.be
Wil je reageren? Zorg dan dat je je reactie binnen de
wettelijke termijn van 60 dagen bezorgt (uiterlijk 30
oktober 2020), bij voorkeur via mail naar mer@vlaanderen.be, maar je kan ze ook ter plekke afgeven aan
het gemeentebestuur of met de post versturen naar
Team Mer op onderstaand adres.
Voor meer informatie over milieueffectrapportage
surf je naar www.mervlaanderen.be of bel je het
gratis nummer 1700.
Departement Omgeving
Team Mer • Plan-MER voor Beleidsplan Ruimte van
de provincie Limburg (PL0264)
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 BRUSSEL
mer@vlaanderen.be
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Plantjesweekend
Kom op tegen Kanker
gaat online door
Voor wie koop jij een azalea? Kom op tegen Kanker organiseert ook dit jaar het
bekende Plantjesweekend. Al is een traditionele vrijwilligersverkoop vanwege
corona deze keer jammer genoeg niet mogelijk. Dit jaar koop je de plantjes van Kom
op tegen Kanker voor het eerst online.
Dat maakt het bestellen en betalen van de
plantjes makkelijk en veilig.
Online plantje kopen
Wil jij er samen met Kom op tegen Kanker
voor zorgen dat de zorg voor kankerpatiënten
kan blijven doorgaan? Surf dan tussen 1 en 20
september naar www.plantjesweekend.be en
bestel er een azalea aan €7. Of vraag ineens bij
vrienden en familie wie er allemaal een plantje
wil kopen en plaats een gezamenlijke bestelling.
Zo beperk je de leveringskost en je ecologische
voetafdruk.
Afhalen in een afhaalpunt
Je kan de plantjes op 21, 22 en 23 september
van 18u. tot 20u. gratis afhalen aan De Geer.
Vrijwilligers van het Don Boscocollege zullen op
deze data aan De Geer een soort drive-in voorzien. Daarnaast kan je van 26 tot en met 30 september je plantje ook in een Aveve-verkooppunt
afhalen. Bij je thuis laten leveren is ook een mogelijkheid, zij het tegen een kleine meerprijs.
De opbrengst gaat naar steun- en zorgprojecten
voor mensen met kanker en hun naasten. Zo is
de azalea het enige plantje dat je koopt voor iemand anders, maar houdt voor jezelf. Koop een
plantje en steun de strijd tegen kanker!

Orgaandonor

worden kan nu ook online
Orgaandonatie kan levens redden. Bijgevolg
is bij wet beslist dat elke burger die sinds
6 maanden in België woont, instemt met de
transplantatie van zijn/haar organen na het
overlijden.
In de praktijk zal echter de familie uiteindelijk deze
keuze moeten maken. Een heel moeilijke beslissing.
Gelukkig kan je ervoor zorgen dat je familie ze niet
hoeft te maken. Dit kan door het opstellen van een
verklaring waarin je je uitdrukkelijke toestemming
tot orgaandonatie doorgeeft.

Vier beslissingen te nemen
Sinds 2 juni is de verklaring tot orgaandonatie aangepast en bevat ze vier beslissingen waarvoor je je
uitdrukkelijke toestemming of verzet opgeeft, of
een eerdere wilsverklaring intrekt. Deze zijn:
• Orgaandonatie voor transplantatie: het wegnemen van organen van een donor na overlijden
voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
• Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor
transplantatie: het wegnemen van weefsels en
cellen van een donor na overlijden voor transplantatie bij mensen die hierop wachten.
• Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor
de vervaardiging van geneesmiddelen: het wegnemen van lichaamsmateriaal (organen, weefsels,
cellen en alles wat daaruit kan worden gehaald)
van een donor na overlijden om geneesmiddelen
te maken.
• Donatie van menselijk lichaamsmateriaal voor

onderzoek: het wegnemen van lichaamsmateriaal (organen, weefsels, cellen en alles wat daaruit
kan worden gehaald) van een donor na overlijden
voor wetenschappelijk onderzoek, zonder menselijke toepassing.
Opgelet: dit soort donatie is verschillend van het afstaan van een lichaam aan de wetenschap (via de universitaire faculteiten geneeskunde) waar het lichaam
integraal wordt afgestaan.
Heb je in het verleden je orgaandonatie al laten registeren? Ook dan kan je een nieuwe verklaring indienen en een keuze maken voor de bovenstaande
beslissingen.

Registreer je beslissingen
nu makkelijk online
Je tegen orgaandonatie verzetten of er je uitdrukkelijke toestemming voor geven, kan sinds 1 juli 2020,
na aanmelding met je eID, ook makkelijk online via
www.mijngezondheid.be of bij je huisarts. Je moet
hiervoor dus niet langer naar het gemeentehuis gaan.
Lukt het niet online? Maak dan een afspraak met de
dienst burgerlijke stand via www.hechtel-eksel.be/
afspraak. Zij kunnen je beslissing voor jou registreren.
Om je aanvraag online te registreren heb je je pincode van je elektronische identiteitskaart nodig. Weet
je die niet meer en ben je je pukcode kwijt? Vraag
dan een nieuwe code aan via www.hechtel-eksel.
be/bevolking/nieuwe-pincode-pukcode
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Troost krijgt een plek
in Hechtel en Eksel
Het coronavirus heeft het gewone leven grondig ontwricht.
Gemis, verlies en afscheid nemen, valt dit jaar voor velen extra
zwaar. In deze periode kunnen bepaalde afscheidsrituelen niet
doorgaan zoals normaal. Troost krijgen en geven is anders dan
anders. Veel mensen hebben het daar moeilijk mee.
gemeentebestuur verderzetten.
Samen met Ferm Hechtel en Ferm
Eksel richtten we twee troostplekken in. In Hechtel stelden
we in de Sint-Lambertusstraat,
aan de parking van In den Brand,
locatie en zitbanken ter beschikking. In Eksel kozen we voor een
troostplek aan het einde van de
Kapelstraat.

Troost is meer
dan ooit belangrijk
Tijdens de coronacrisis is heel
duidelijk gebleken dat HechtelEkselaren er voor elkaar zijn.
Deze verbondenheid wil het

rerend gedicht van Jan Ducheyne
om de troostplek mooi in te richten. Iedereen is er welkom om
een moment van troost en rust
te vinden en mag de plekken verder helpen uitbouwen met bv.
gedichtjes, beschilderde keien,
lampjes, bloemen, …

Digitaal platform
PlantTroost
Het open digitaal platform www.
SamenFerm.be/planttroost staat
online sinds 2 mei. Dit dynamisch
platform zal blijven groeien. Je
vindt er troosttips, getuigenissen,
hulporganisaties, troostgenoten,
… en beklijvende video’s met
drie experten, Dirk De Wachter,
Manu Keirse en An Hooghe.

Troostplekken blijven
bloeien en groeien
Een troostplek is een groene plek
die voor iedereen toegankelijk is.
Waar je troost kan vinden en samen met je buurt bloembollen
plant als symbool voor verbondenheid, hoop en kracht. Ferm
voorzag naast bloembollen ook
een troostpaneel met een inspi-

#gezelliginhetgroen
Post ook zelf je foto’s van Hechtel-Eksel op
Instagram met #gezelliginhetgroen of mail
ze naar marjon.daemen@hechtel-eksel.be
Wie weet schittert jouw foto in het volgende
infoblad. Hou het zeker in de gaten!

@jana_bruyninckx
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@ballasthoeve

@will.beckers

@pics_with_curious_paws
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Geboorten
29 april Simon, zoon van Niels Dirkx en Tine Vangeel
17 mei Christian, zoon van Bart Vranken en Emanuela Santelia
21 mei Leonie, dochter van Gert Soors en Nina Boonen
24 mei Inaya, dochter van Robert Vanlangenaker en Samantha Joris
27 mei Dean, zoon van Jordy Van Aertselaer en Céline Dewyn
28 mei Lenn, zoon van Joren Moelans en Cynthia Heylen
31 mei Finn, zoon van Dennis Diliën en Esterina Sanxhaku
4 juni Remi, zoon van Dieter Jannis en Femke Vandael
9 juni Ezra, zoon van Roy Snelders en Laura Koopman
11 juni Neia, dochter van Jorne Geraerts en Mart Claes
15 juni Adeline, dochter van Nicolas Veyssière en Ine Evens
3 juli
Alix, dochter van Ian Van Clé en Michelle Cypers
3 juli
Sepp, zoon van Kenny Gielen en Daisy Van de Reyd
10 juli Lisa, dochter van Hans Paesen en Sakina Martens
13 juli Mories, zoon van Jan Knevels en Hanne Deferme
19 juli Melanie, dochter van David Zengers en Stephanie Luyten

BESTUUR
Jan DALEMANS - Burgemeester
jan.dalemans@hechtel-eksel.be
gsm: 0475 42 40 93
- politie en veiligheid, burgerzaken, beleidsplanning, financiën-budget,
ruimtelijke ordening, stedenbouw, personeel, organisatie, dienstverlening,
klantgericht beleid, e-governement, digitalisering, perscommunicatie,
communicatie, onthaal, protocollaire feesten, jacht
- Voor een afspraak, contacteer het secretariaat
op het nummer 011 73 01 73.
Nele LIJNEN - 1ste schepen
nele.lijnen@hechtel-eksel.be
gsm: 0486 13 09 18
- Bosland, economie, vrijetijdseconomie, KMO-beleid, ontwikkeling,
acquisitiebeleid, sport, gezinsbeleid, kinderopvang
- Spreekuren: op afspraak
Theo MARTENS

Huwelijken
18 juni Linda Knoop en Michel Düthler
20 juni Josée Willekens en Stella Vandekerkhof
20 juni Trees Boons en Andy Vonck
1 juli
Maude Desmet en Gert van der Sluis
10 juli Britt Simons en Robin Verwielen
18 juli Jill Stevens en Daen Jannis
25 juli Lore Henderix en Frank Soogen

theo.martens@hechtel-eksel.be
gsm: 0495 18 40 75
- mobiliteit, openbaar vervoer, natuur, milieu, duurzaamheid
juridische aangelegenheden, internationale samenwerking, partnersteden,
wonen, landbouw, plattelandsontwikkeling, dierenwelzijn,
buurtwerking
- Spreekuren: op afspraak
Jacky SNOECKX

Overlijdens
†13 april
Rudy Maurice Julien Pauls, 67 jaar
†10 mei
Frieda Josephina Flora Bloemmen, 68 jaar
†14 mei
Florimond John Alfons (Flor) Raman, 71 jaar
†19 juni
Maria Aldegonda Henrica (Mia) Rubens, 83 jaar
†23 juni
Antoine Jan (Toine) Loenders, 82 jaar
†24 juni
Annie Van Gaal, 54 jaar
†26 juni
Maria Berthilia Hendrika (Berthilia) Hermans, 99 jaar
†29 juni
Mathieu Albert Alfons (Fons) Peeters, 86 jaar
†5 juli
Georges Franciscus Sebastiaan Deckers, 84 jaar
†6 juli
Mathijs Jacobus (Jaak) Neyens, 90 jaar
†7 juli
Josephina Maria (Josephine)Halin, 89 jaar
†10 juli
Alex Paesen, *
†12 juli
Mathilda Hubertina Johanna Rovers, 80 jaar
†13 juli
Jacobus Van Egdom, 78 jaar
†18 juli
Hendrikus Ludovicus (Henri) Rubens, 84 jaar
†23 juli
Francisca Joanna (Jeanne) Meurs, 92 jaar
†28 juli
André Karel Lodewijk Vanhove, 74 jaar
†1 augustus Christine Boers, 73 jaar
†2 augustus Marcel Daemen, 54 jaar
†4 augustus Felix (Feel) Gielen, 93 jaar
†4 augustus Barbara Josephina Bertha (Bertha) Geyskens, 88 jaar
†6 augustus Clement Gerard Wolfs, 70 jaar

jacky.snoeckx@hechtel-eksel.be
gsm: 0495 50 28 11
- openbare werken, patrimonium, recyclage,
begraafplaatsen, nutsvoorzieningen, waterzuivering
- Spreekuren: op afspraak
Kelly LEENAERTS
kelly.leenaerts@hechtel-eksel.be
gsm: 0494 47 20 14
- jeugd, cultuur, heemkunde, erfgoed, beleid voor mensen met een beperking,
participatie, evenementen , vrijwilligers
- Spreekuren: op afspraak
Johan FEYEN
johan.feyen@hechtel-eksel.be
gsm: 0476 65 12 16
- gezondheidszorg, senioren, armoedebestrijding, gelijke kansen,
bibliotheek, scholen, onderwijs, erediensten
- Spreekuren : op afspraak.
Algemeen directeur: Robert Verheyen
robert.verheyen@hechtel-eksel.be - tel.: 011 73 40 37
Afgevaardigde Kempisch Tehuis
Yvette Leten - tel.: 011 73 40 37
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GEKIEKT

HUWELIJKSJUBILARISSEN
Goud
01) 08/05/2020
02) 10/07/2020
03) 10/07/2020
04) 10/07/2020
05) 17/07/2020
06) 31/07/2020
07) 07/08/2020
08) 07/08/2020

Ketelbuters - Creemers
Vanherck – Drees
Vreys - Heylen
Winters - Cox
Noots - Drees
Paesen - Janssen
Jamers - Rogiers
Vandekerkhof – Amorosi

Diamant
09) 09/01/2020
10) 29/04/2020
11) 04/06/2020
12) 20/07/2020
13) 27/07/2020

Frederix - Oyen
Winters - Daniëls
Deckers - Eerdekens
Beckers - Dams
Maes - Soogen

04
01

05

02

06

Briljant
14) 12/03/2020 Vandebroek - Hannes
15) 18/06/2020 Bloemen - Devinck
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