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Beste inwoners van Bergom, Blauberg, Herselt, Ramsel en Varenwinkel, 
 
In deze infogids “Wegwijs in Herselt” kan je op een beknopte en overzichtelijke manier kennismaken met onze diensten 
en onze beleidsmensen. 
Ook de organisaties, verenigingen, adviesraden en vrijwilligers die ons dagelijks helpen om van onze gemeente een warme 
en veilige plek te maken, komen in deze infogids aan bod. 
 
Ons gemeentelijk informatieblad “Herselt Leeft!” brengt je op de hoogte van wat er in onze gemeente allemaal leeft. 
Deze bestuursperiode zetten wij volop in op het digitaliseren van onze gemeentelijke informatiekanalen en dienstverlening. 
Tegelijkertijd willen we ook onze dienstverlening dichter bij jou brengen onder andere via de oprichting van lokale  
dienstencentra. 
Onze website blijft een belangrijke bron om informatie te vinden, ook via facebook blijf je volledig op de hoogte. 
Al onze medewerkers, van administratie tot buitendiensten, zullen heel graag jouw ideeën, suggesties en voorstellen ter 
harte nemen. 
 
Zie je ergens probleemsituaties of stel je gebreken vast in onze dienstverlening? Laat het ons weten via info@herselt.be, 
zodat we met jouw hulp onze gemeente verder kunnen uitbouwen tot een thuis voor iedereen.  
 
Met vriendelijke groeten, 
 
Het college van burgemeester en schepenen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Colofon 
 

Wegwijs in Herselt is een uitgave van de gemeente Herselt en wordt om de 2 jaar uitgegeven. 
 

Verantwoordelijke uitgever:  
College van burgemeester en schepenen, Kerkstraat 1, 2230 Herselt.  

 
Redactie:  

Marissa De Haes, Evy Van Genechten, Milo Anthonis, Peter Keymeulen, Kristof Van Dingenen en Tina Vervloessem.  
8 herseltleeft@herselt.be - ( 014 53 90 07 - : www.herselt.be -  www.facebook.com/gemeenteherselt 

 
Reclamewerving, drukwerk en bedeling:  

Inforegio / Uitgeverij PUBLI-touch bv, Stichelweg 11, 3360 Korbeek-Lo, ( 016 25 50 43, : www.inforegio.be 
 

Heb je geen interesse in deze gids of ben je niet van plan om hem bij te houden?  
Stop hem in de brievenbus van het gemeentehuis. We kunnen er dan onze voorraad mee aanvullen.  

Zo verspillen we geen papier. 
 

Voor de actuele openingsuren, kijk steeds op de website van de bevoegde organisatie. 
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Over Herselt 
 
Herselt telt ruim 14.700 inwoners en heeft naast Herselt centrum 4 deeldorpen: Bergom, Blauberg, Ramsel en Varenwinkel. 
Onze gemeente ligt in de provincie Antwerpen en maakt deel uit van het kieskanton en het gerechtelijk kanton Westerlo. 
 
Ongeveer 1.400 ha van Herselt bestaat uit beboste oppervlakte. Dit is ongeveer 1/4 van de totale oppervlakte. Je vindt in 
Herselt dan ook heel wat natuurgebieden zoals Hertberg, Varenbroek, Helschot, Asbroek en de Langdonken.  
 
Dit alles maakt van Herselt een groene gemeente waar het aangenaam wonen, fietsen en wandelen is. 



Organisatie en bestuur
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Organisatie en bestuur 
 
Sinds 1 januari 2019 is er een nauwere samenwerking, afstemming en verdere integratie tussen gemeente en OCMW. Zo 
zijn alle leden van de Herseltse gemeenteraad nu ook de leden van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
In het vast bureau van het OCMW zetelen alle leden van het college van burgemeester en schepenen. 
 
De voorzitter van de gemeenteraad is ook de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn. 
 

College van burgemeester en schepenen en vast bureau 

Het college van burgemeester en schepenen bestaat uit de burgemeester en vijf schepenen.  
 
Het college van burgemeester en schepenen staat in voor het dagelijks bestuur van de gemeente en vergadert iedere 
maandag. Dezelfde leden vormen het vast bureau van het OCMW en ze behartigen het dagelijks bestuur van het OCMW. 
 
Bevoegdheden  
• Het uitvoeren van de beslissingen van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
• Het beheer van de gemeentelijke inrichtingen 
• Het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente en OCMW 
• De leiding over de gemeentelijke werken 
• De afgifte van omgevingsvergunningen 
 
Samenstelling  
Peter Keymeulen, burgemeester (N-VA) 
( 0495 58 33 14- 8 peter.keymeulen@herselt.be 
 
Bevoegdheden 
Coördinator verschillende clusters, voorzitter college en vast bureau, externe relaties en communicatie, burgerzaken, lokale 
economie, toerisme, participatieprojecten en buurtwerking. 
 
Kristof Van Dingenen, schepen gemeenschapszaken, interne werking en evenementen (MENSEN MET MENSEN) 
( 0468 11 28 32 - 8 kristof.vandingenen@herselt.be 
 
Bevoegdheden 
Interne werking, gemeenschapszaken, cultuur incl. bibliotheek, flankerend onderwijs, kinderopvang incl. buitenschoolse 
kinderopvang (BKO) en evenementen. 
 
Mark Van den Wouwer, schepen financiën, patrimonium en sport (N-VA) 
( 0477 63 93 52 - 8 mark.van.den.wouwer@herselt.be 
 
Bevoegdheden 
Financiën, autonoom gemeentebedrijf VTC de Mixx (AGB), patrimonium en sport. 
 
Raf Vangenechten, schepen openbare werken en mobiliteit (MENSEN MET MENSEN) 
( 0472 94 12 10 - 8 raf.vangenechten@herselt.be 
 
Bevoegdheden 
Openbare werken, groenvoorziening, begraafplaatsen, monumentenzorg, uitvoeringsdiensten, mobiliteit en openbaar  
vervoer. 
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Geert Sterckx, schepen omgeving, duurzaamheid en jeugd (N-VA) 
( 0495 50 49 33 - 8 geert.sterckx@herselt.be 
 
Bevoegdheden 
Ruimtelijke ordening en milieu, duurzaamheid, wonen, groen Herselt, klimaat, energie, dierenwelzijn en jeugd. 
 
Elke Verlinden, schepen van welzijn en voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst (MENSEN MET MENSEN) 
( 0472 18 08 93 - 8 elke.verlinden@herselt.be 
 
Bevoegdheden 
Welzijn, sociale economie, gezondheid, ouderenbeleid, voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst van het OCMW, 
buurtgerichte zorg en vrijwilligersbeleid. 
 
Zitdagen 
Enkel na afspraak: telefonisch of via e-mail, op onderstaande groene momenten. 
 
                                                 maandag            dinsdag           woensdag        donderdag           vrijdag 
 Peter Keymeulen                                                                                                                                 
 Geert Sterckx                                                                                                                                       
 Mark Van den Wouwer                                                                                                                       
 Raf Vangenechten                                                                                                                              
 Kristof Van Dingenen                                                                                                                          
 Elke Verlinden                                                                                                                                      
  

De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn 
De gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk welzijn hebben dezelfde samenstelling en bestaan uit 23 raadsleden. 
Alle leden van het college van burgemeester en schepenen en de gemeenteraadsvoorzitter zijn ook lid van beide raden.  
De raden kan men beschouwen als het parlement van de gemeente en OCMW. Deze nemen de belangrijkste beleids- 
beslissingen. 
 
De gemeenteraadszittingen vinden meestal plaats op de laatste maandag van de maand om 20 uur. Aansluitend vindt de 
raad voor maatschappelijk welzijn plaats. (Tijdens de zomerperiode is er geen zitting.) 
Iedereen mag de openbare vergadering van deze raden bijwonen. De agenda en notulen zijn beschikbaar op de 
gemeentelijke website: www.herselt.be/gemeenteraad. De gemeenteraadszitting wordt vooraf gegaan door een  
spreekmoment van 19.30 tot 20 uur. Iedere geïnteresseerde inwoner bezorgt daarvoor zijn vraag over een gemeentelijke 
aangelegenheid (geen individuele dossiers) ten laatste 5 dagen op voorhand aan de voorzitter Milo Anthonis  
(8 milo.anthonis@herselt.be). 
 
Voorzitter 
Milo Anthonis, voorzitter gemeenteraad en voorzitter raad voor maatschappelijk welzijn (MENSEN MET MENSEN) 
( 0477 52 78 70 - 8 milo.anthonis@herselt.be 
 
Bevoegdheden 
Organiseren gemeenteraad, organiseren raad voor maatschappelijk welzijn, participatieprojecten, bestuurder autonoom  
gemeentebedrijf, politieraadslid. 
 
Zitdag 
maandag: enkel na afspraak - telefonisch of via e-mail. 
 
Raadsleden 
• Gerda Battel (CD&V + 2230)  

( 014 54 02 67 of 0497 42 90 39  
8 gerda.battel@hotmail.com 

 
• Karen Broes (Groen Herselt) 

( 0498 77 58 07 
8 karenbroes@gmail.com 

 
• Mireille Colson (N-VA) 

8 mireille.colson@provincieantwerpen.be 
 
• Kathleen Helsen (CD&V + 2230) 

( 014 54 80 75 of 0477 32 09 54 
8 kathleen.helsen@provincieantwerpen.be 

 
• Vic Huysmans (N-VA) 

8 vic.huysmans@hotmail.com 
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• Ronny Korthout (CD&V + 2230) 
8 ronny.korthout1@telenet.be 

 
• Stefan Korthout (N-VA) 

8 stefan.korthout@telenet.be 
 
• Maria Leirs (CD&V + 2230) 

( 016 69 73 79 of 0472 94 15 
8 maria_leirs@skynet.be 

 
• Wies Ooms (CD&V + 2230)  

( 0475 24 82 92 
8 wies_ooms@hotmail.com 

 
• Luc Peetermans (CD&V + 2230) 

( 0495 38 59 64 
8 luc.peetermans1@gmail.com 

 
• Warre Schauwaers (CD&V + 2230) 

( 014 71 03 64 of 0470 52 93 43  
8 warre.schauwers@hotmail.com 

 
• Tim Tubbax (N-VA) 

( 0495 28 65 12 
8 tim_tubbax@hotmail.com 

 
• Evelien Van Bedts (CD&V + 2230) 

( 016 82 32 20 of 0479 70 56 03 
8 evelien_tachedebeaute@outlook.com 

 
• Hilde Van Reet (CD&V + 2230) 

8 hilde.vanreet@telenet.be 
 
• Christiane Van Thielen (CD&V + 2230) 

( 016 69 74 10 of 0477 62 05 55  
8 christiane.van.thielen@skynet.be 

 
• Dolinda Voet (N-VA) 

8 dolinda.voet@skynet.be 
 

Bijzonder comité voor de sociale dienst 
Dit comité behandelt cliëntaanvragen i.v.m. financiële of materiële steun op basis van een sociaal onderzoek. 
 
Voorzitter:  
Elke Verlinden 
( 0472 18 08 93 - 8 elke.verlinden@herselt.be 
 
Leden 
Jente Busschots 
Adam Gokuzum 
Wendy Tubbax 
Greet Bries 
Hans Celen 
Jeanne Dauwen 
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Diensten van het lokaal bestuur 
Managementteam 
Het managementteam, gemeenschappelijk voor gemeente 
en OCMW, zorgt voor de  coördinatie tussen de gemeente-
lijke en OCMW-diensten. Het bewaakt de eenheid in werking, 
de kwaliteit van de organisatie, de werking van de diensten 
en de interne communicatie. Het managementteam bestaat 
uit de algemeen directeur, de financieel directeur, de juriste, 
de coördinator zorg en welzijn, het diensthoofd grond-
gebiedszaken en de vrijetijdscoördinator. 
 
Contactinformatie en openingsuren 
Gemeentehuis, Kerkstraat 1  

• Elke werkdag van 9 tot 12 uur 
• Maandagavond van 18 tot 20 uur 
• Woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur 
 
8 onthaal@herselt.be - ( 014 53 90 00 
8 secretariaat@herselt.be - ( 014 53 90 03 
8 info@herselt.be - ( 014 53 90 07 
8 burgerzaken@herselt.be - ( 014 53 90 13 (enkel op af-

spraak) 
8 milieu@herselt.be - ( 014 53 90 44 
8 bouwdienst@herselt.be - ( 014 53 90 35 
8 openbare.werken@herselt.be - ( 014 53 90 34 
 
Dienst Financiën 
Op deze dienst kunnen inwoners terecht met vragen over: 
• Gemeentelijke belastingen  
• Gemeentelijke retributies  
• Verzekeringsdossiers waarin de gemeente betrokken 

partij is 
• Aanvragen voor tegemoetkoming diftar (pasgeborenen, 

medische attesten)  
• Gemeentelijke facturatie en boekhouding (leveranciers 

en klanten) 
 
8 financien@herselt.be  
Financieel directeur - ( 014 53 90 18 
Financiële dienst gemeente - ( 014 53 90 16 
Financiële dienst OCMW - ( 014 53 90 28 
 

Administratieve diensten in Vrijetijdscentrum de Mixx, 
Asbroek 1 

• Elke werkdag van 9 tot 12 uur 
• Maandagavond van 18 tot 20 uur 
• Woensdagnamiddag van 13 tot 16 uur 
 
Op de 1ste verdieping: 
8 sport@herselt.be -  ( 014 53 90 55 
8 cultuur@herselt.be - ( 014 53 90 58 
8 jeugd@herselt.be - ( 014 53 90 59 
8 toerisme@herselt.be - ( 014 53 90 83 
 
Op het gelijkvloers: 
8 kinderopvang@ocmwherselt.be - ( 014 53 90 27-95 
 
Bibliotheek in Vrijetijdscentrum de Mixx, Asbroek 1 
8 bibliotheek@herselt.be - ( 014 53 90 80 
 
Openingsuren bib: 
• Maandag en woensdag van 13.30 tot 20 uur 
• Dinsdag en zaterdag van 9 tot 12.30 uur 
• Donderdag van 18 tot 20 uur 

(In de zomermaanden kunnen deze afwijken) 
 
Open+ 
Open+ maakt onze bibliotheek 7 op 7 dagen toegankelijk!  
Geregistreerde Open+-gebruikers kunnen, met behulp van 
hun eID en unieke pincode, tijdens de volgende uren gebruik 
maken van de bib: 
• maandag tot zaterdag van 9 tot 21 uur 
• zondag van 9 tot 17 uur 
 
Een boek terugbrengen kan 24/24 via de inleverbus aan de 
voorgevel van de bib. 
 
VTC de Mixx, Asbroek 1 
Openingsuren onthaal VTC de Mixx 
• Maandag tot en met zaterdag van 9 tot 23 uur 
• Zondag van 9 tot 17 uur 
 
Balie: ( 014 53 90 90  
Beheerder: ( 014 53 90 52 
8 demixx@herselt.be - : www.demixx.be  
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Het OCMW, Kerkstraat 1a 

• Maandag tot en met donderdag van 9 tot 12 uur 
• Maandagavond van 18 tot 20 uur  
• Vrijdag van 9 tot 11.30 uur 
 
8 info@ocmwherselt.be - ( 014 54 89 91 
8 zorgteam@herselt.be 
8 intake@ocmwherselt.be 
 

Openbaarheid van bestuur 
Het lokaal bestuur communiceert over het reilen en zeilen 
in de gemeente, via het gemeentelijk infoblad Herselt Leeft!, 
de website www.herselt.be en de gemeentelijke facebook-
pagina  www.facebook.com/gemeenteherselt. 
 
Iedereen kan inzage in of afschrift van bestuursdocumen-
ten vragen. 
De algemeen directeur gaat na of er al dan niet wettelijke 
bezwaren bestaan om inzage te verlenen. 
 
Wil je bestuursdocumenten raadplegen en vind je die niet 
op onze website, dan kan je die schriftelijk aanvragen via: 
• secretariaat@herselt.be  
• algemeen directeur, Kerkstraat 1, 2230 Herselt.  
 

Vragen, meldingen, suggesties 

Meldingen waar de gemeente kan tussenkomen 
Een verzakking in de straat, een omgevallen verkeersbord, 
zwerfvuil of overlast? 
Stuur een e-mail naar info@herselt.be of vul het meld- 
formulier op onze website in www.herselt.be/iets-te-melden. 
De meldingen worden zo snel mogelijk behandeld. De  
behandelingstermijn hangt af van de soort melding. 

Ook als je een klacht hebt, onvriendelijk onthaald werd aan 
een van de loketten of geen antwoord op je vraag kreeg, 
kan je dit hier doorgeven.   
 
Heb jij een een suggestie om ons beleid te verbeteren? Ook 
dit kan je via het meldformulier doorgeven. 
 
Een melding waar de gemeente niet kan tussenkomen 
• Problemen met elektriciteit, gas of straatverlichting:  

dit meld je op www.fluvius.be/storingen-en-werken 
• Schade aan gewestwegen:  

dit meld je op www.meldpuntwegen.be. 
• Hinder door slecht onderhouden hagen, bomen enz. op 

privédomein: dit neem je op met de eigenaar van de 
grond. 

 

Adviesraden 
Omdat het lokale bestuur veel belang hecht aan de mening 
van haar inwoners, zijn er verschillende adviesraden die het 
bestuur adviseren: 
 
• Gecoro 
• Cultuuradviesraad 
• Werkgroep duurzaamheid 
• Sportraad 
• Jeugdraad 
• Beheersorgaan vrijetijdsinfrastructuur 
• Bibliotheekraad 
• Lokaal Overleg Kinderopvang 
• Ouderenadviesraad 
• Welzijnsraad 
 
Heb je zelf een suggestie of idee? Laat het ons weten:  
8 info@herselt.be 



Leven 
Welzijn en zorg
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Leven 
 

Burgerzaken:  
Uittreksels en attesten 
Bij de dienst burgerzaken kan je terecht voor: 
• identiteitskaarten 
• paspoorten (= reispas) 
• uittreksel uit het strafregister 
• rijbewijs  
• aangifte adreswijziging (in Herselt komen wonen of  

binnen Herselt verhuizen) 
• diverse uittreksels uit het bevolkingsregister: vb. attest 

van woonst, samenstelling gezin, nationaliteit 
• wettigen handtekeningen 
• uittreksels en afschriften van akten van de burgerlijke 

stand: geboorte-, huwelijk-, overlijdensakte 
• inschrijving in het vreemdelingenregister 
• aangifte, geboorte, huwelijk, (prenatale) erkenning 
• verzet tegen of uitdrukkelijke toestemming voor het 

wegnemen en transplanteren van organen na overlijden 
• verklaring betreffende de laatste wilsbeschikking 
• verklaring betreffende euthanasie 
• vragen over kiesplicht en volmachten 
 
Tip: Een heel aantal documenten kan je eenvoudig via het  
e-loket aanvragen en laten afleveren! Je vindt alle informatie 
op onze website. Alle uittreksels en attesten kunnen ook per 
post naar jou verstuurd worden. Wil je het sneller? Kom dan 
tijdens de openingsuren (zonder afspraak) naar de dienst 
onthaal en je krijgt het meteen mee. 
 
Opgelet: De dienst burgerzaken werkt enkel op afspraak. Een 
afspraak kan je maken via onze website, e-mail of telefonisch. 
 
8 burgerzaken@herselt.be - ( 014 53 90 13 
 

Kinderopvangvoorzieningen 

Buitenschoolse kinderopvang  
Voor- en naschoolse opvang en tijdens verlof- en vakantie-
periodes voor kinderen van 2,5 tot 12 jaar op vijf locaties: 
• Bergom, Pastorij, Diestsebaan 2  

( 0472 25 49 24 - 8 kinderopvangbergom@herselt.be 
• Blauberg, ‘De Goudblok’, Verbrand Goor 7e - bus 1 

( 014 54 91 41 - 8 kinderopvangblauberg@herselt.be 
• Herselt, ‘de Mixx’, VTC de Mixx, Asbroek 1f  

( 014 53 90 91 - 8 kinderopvangherselt@herselt.be 
• Ramsel, ‘De Dabberkes’,  Achter Kennes 14/1  

( 0472 25 48 23 - 8 kinderopvangramsel@herselt.be 
• Varenwinkel, Wolfsdonksesteenweg 216 

( 0475 78 27 14 - 8 kinderopvangvarenwinkel@herselt.be 
 

Andere kinderopvangvoorzieningen 
Kinderen van 0 tot 3 jaar 
• Dienst onthaalouders Herselt en Laakdal, 't Nestkastje: 

dagopvang voor kindjes van 0 tot 3 jaar door erkende 
onthaalmoeders in samenwerking met het OCMW van 
Laakdal. 
8 onthaalouders@laakdal.be - ( 013 39 40 64 

• Ferm kinderopvang vzw 
8 dvo.geel@samenferm.be - ( 070 24 60 41 

• Kinderdagverblijf Oby & Co 
: www.obyenco.be - 8 herbotsheidi@hotmail.com  
( 016 43 85 37 

• Kinderdagverblijf ’t Bavetteke 
( 014 54 75 77 

 
Lokaal loket kinderopvang 
Op zoek naar opvang voor je baby of peuter? Ons lokaal 
loket kinderopvang helpt je op weg. Alle opvanglocaties in 
Herselt, Hulshout en Westerlo hebben de handen in elkaar 
geslagen en werken met een online inschrijfsysteem. Zo 
wordt het vinden van een geschikte opvanglocatie heel 
eenvoudig.  
: opvang.vlaanderen 
 
Kinderen van 0 tot 12 jaar 
• Skoebidoe: opvang zieke kinderen CM Turnhout 

8 Skoebidoe.turnhout@cm.be - ( 014 40 35 17 
• Gezinsbond Herselt 

8 eddy.braes@telenet.be - ( 016 69 64 87 
• Solidaris: opvang zieke kinderen 

( 03 285 44 44 
: solidaris.vlaanderen.be/thuisoppas-zieke-kinderen 

 

Onderwijs 

Gemeenschapsonderwijs  
Basisschool De Letterboom 
Kerkstraat 10 
( 014 54 49 80 
8 directie@bs-deletterboom.be  
: www.bs-deletterboom.be 
 
Vrij Onderwijs 
Basisschool Ter Veste 
Maria Gorettistraat 4 
( 014 54 92 56 
8 admin@terveste.be 
: www.terveste.be  
 
Basisschool De Graankorrel 
Blaubergsesteenweg 172 
( 014 54 90 00 
8 schoolblauberg@degraankorrel.be  
: www.degraankorrel.be 
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Basisschool Bergom 
Hoge Dreef 7 
( 014 54 73 93  
8 info@schoolbergom.be 
: www.schoolbergom.be 
 
Basisschool Varenwinkel (wijkafdeling van Bergom) 
Wolfsdonksesteenweg 216 
( 014 54 66 23 
8 info@schoolvarenwinkel.be  
: www.schoolvarenwinkel.be  
 
Basisschool De Bolster 
Schoolstraat 26 
( 016 69 71 44 
8 administratie@vbsramsel.be 
: www.vbsramsel.be  
 
Vorming voor laaggeschoolden 
Centrum basiseducatie Zuiderkempen  
Kollegestraat 21, 2440 Geel 
( 014 58 41 91 
8 info@basiseducatiekempen.be 
: www.basiseducatie.be 
 
Open school Hageland  
Schoolstraat 1, 3200 Aarschot 
( 016 56 18 27 
8 aarschot@cbeopenschool.be 
: www.basiseducatie.be 
 
Kunstatelier  
De academie Westerlo heeft afdelingen in Herselt, Ramsel 
en Blauberg voor leerlingen van de lagere school, het  
middelbaar en volwassenen. 
Boerenkrijglaan 23, 2260 Westerlo 
( 014 54 93 09 
8 Secretariaat.academie@westerlo.be 
: www.westerlo.be/leren-en-werken/kunstencampus  
 
Muziekatelier 
De academie Geel heeft afdelingen in Herselt, Ramsel en 
Bergom voor leerlingen van 8 tot 11 jaar. Het gaat over  
lessen muziekatelier in de tweede graad. 
Stationsstraat 29, 2440 Geel 
( 014 56 65 80 
8 info@amwdgeel.be 
: amwd.geel.be/muziek  

Gezinsondersteunende organisaties 
en diensten 
Huis van het Kind  

Het Huis van het Kind is de plaats waar je terecht kan met 
kleine en grote vragen over kinderen van 0 tot 12 jaar. 
 
: www.huisvanhetkindregiowesterlo.be   

 www.facebook.com/HvhKHerseltHulshoutWesterlo 
8 info@huisvanhetkindregiowesterlo.be - ( 014 53 92 08 
 
De activiteiten van het Huis van het Kind zijn: 
• Acties rond de Week van de Keigezonde Kempen 
• Acties rond de Week van de Opvoeding 
• Netwerkavond voor professionals en (groot)ouders 
 
Het huis van het Kind organiseert: 
Peuterspeelpunt FIJN 

Kom met je baby en/of peuter (van 0 tot 3 jaar) spelen.  
Terwijl je kindje speelgoed en andere kindjes ontdekt, drink 
jij een kopje koffie en babbel je met andere ouders. Alles is 
gratis en je krijgt een gezond 10-uurtje. 
 
Wanneer: donderdag van 9 tot 12 uur 
Waar: buitenschoolse Kinderopvang ‘de Mixx’, VTC de Mixx 
 
Ruilwinkel MOOI 
In de ruilwinkel kan je spulletjes ruilen voor kinderen tussen 
0 en 6 jaar via een stempelkaart. Dit gaat van meubeltjes 
en kleding tot bedlinnen en speelgoed. Stempels krijg je 
door spulletjes binnen te brengen of naar peuterspeel- 
punten te komen. 
 
Wanneer: 
• maandag van 9 tot 12 uur 
• donderdag van 13 tot 16 uur  
• elke eerste zaterdag van de maand van 10 tot 12 uur 
Waar: Huis van het Kind, Verlorenkost 22, in Westerlo 
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Pamperbank 
Doneer je overschot aan luiers aan het goede doel en  
deponeer ze in één van de inzamelboxen van de pamper-
bank Herselt-Hulshout-Westerlo. Je vindt inzamelboxen aan 
de BKO’s en in VTC de Mixx. 
Het Huis van het Kind verdeelt de pampers aan jonge en 
kwetsbare gezinnen. 
 
Opvoedingsondersteuning 
Bij deze dienst kan je terecht met al je vragen over opvoeden 
van kinderen van 0 tot 12 jaar. 
 
Huiswerkbegeleiding 

Een vrijwilliger komt gedurende één schooljaar één keer per 
week langs om het gezin te ondersteunen bij het huiswerk. 
Aanmeldingen gebeuren via de school. Vrijwilligers zijn 
steeds welkom! 
 
Spelotheken 
Bij de spelotheek in de bib van Herselt kan je gratis allerlei 
gezelschapsspelletjes ontlenen. 

 

Mamagroep 
Anderstalige mama’s komen elke dinsdagvoormiddag bij  
elkaar en praten over thema’s zoals welzijn, budget en  
gezondheid. Je ontmoet hier andere mensen en kan er met 
vragen terecht. 
 
Baby op komst 
Met 'Baby op komst' wil het Huis van het Kind proactief  
aandacht geven aan zwangere ouders. In samenwerking met 
vroedvrouwen biedt het Huis van het Kind ondersteuning in 
het fysieke en mentale proces van zwanger zijn. In de  
ruilwinkel MOOI kan je terecht voor zwangerschapskledij en 
een gratis kraampakketje. 
 
Consultatiebureau Kind en Gezin  
Achter de Hoven 4a 
Permanentie: 078 15 01 00 van 8 tot 20 uur 
8 info@kindengezin.be - : www.kindengezin.be 
 
Fietsbieb 

De Fietsbieb geeft gezinnen met jonge kinderen de kans 
om dagelijks gebruik te maken van kinderfietsen tegen een 
lage prijs. Bij de Fietsbieb kunnen fietsen voor kinderen tot 
12 jaar geleend worden. 
Leden van de Fietsbieb kunnen voor hun kind een jaar lang 
een fiets lenen. Tweedehands, maar tiptop in orde. Lid  
worden kost je 20 euro per jaar. Wie een kinderfiets in 
goede staat aan de Fietsbieb schenkt, is meteen een jaar 
gratis fietsbieber. Die fiets wordt volledig in orde gebracht 
en krijgt snel een nieuw leven.  
 
Opgelet! Bij het lenen van een fiets wordt 20 euro waarborg 
gevraagd. Uiteraard krijg je deze terug wanneer je de fiets 
weer inlevert. 
 
Je kan terecht in de Fietsbieb in het uitleenpunt in de  
Kringwinkel Herselt, Aarschotsesteenweg 44 tijdens de 
maandelijkse openingsmomenten op elke tweede zaterdag 
van de maand tussen 9.30 en 11.30 uur. 
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Welzijn en zorg 
 

De dienstverlening van het OCMW 
8 info@ocmwherselt.be - ( 014 54 89 91 

Dienst intake 
Op de dienst intake luistert een maatschappelijk assistent 
naar jouw verhaal en vragen. De intaker geeft je informatie 
over je rechten, wijst je de weg in het doolhof van hulp- 
verleningsmogelijkheden en helpt je bij het invullen van  
formulieren. Als intensieve begeleiding wenselijk is, brengt 
de intaker jou in contact met de collega's van de sociale dienst.  
8 intake@ocwmherselt.be - ( 014 53 81 32 
 
Sociale dienst 
Bij de sociale dienst kan je enkel terecht na doorverwijzing 
door de dienst intake.  
De maatschappelijk assistenten van de sociale dienst  
zullen jou begeleiden op verschillende levensdomeinen en 
kunnen onder bepaalde voorwaarden hulp aanbieden in de 
vorm van leefloon, financiële steun, materiële steun,  
schuldbemiddeling, budgetbeheer, budgetbegeleiding,  
psychosociale begeleiding, psychische begeleiding, arbeids-
trajectbegeleiding, hulp bij huisvestingsproblemen, …  
 
Dienst rechtshulp 
Op donderdag kan je bij het OCMW terecht voor gratis en 
anoniem juridisch advies. Je kan er terecht voor praktische 
inlichtingen, wettelijke informatie en een eerste advies  
of een verwijzing naar een gespecialiseerde instantie of  
organisatie. 
8 rechtshulp@westerlo.be - ( 0492 14 14 88  
 
Eerstelijnspsychologe  
Na doorverwijzing door een maatschappelijk assistent van 
het OCMW, kan je terecht bij een gratis CGG-psychologe op 
het OCMW. Het betreft hier (maximaal 10) individuele  
psychologische gesprekken, erna volgt een eventuele  
doorverwijzing. 
 
Sociale huisvesting 
Goede en betaalbare huisvesting is belangrijk, om die reden 
heeft het OCMW 12 ouderenwoningen en 6 doorgangs-
woningen waar mensen in nood tijdelijk kunnen verblijven 
en een lokaal opvanginitiatief voor de tijdelijke opvang van 
vluchtelingen. De woonvergoeding is in verhouding met het 
inkomen van de bewoner. 
 

Zorgteam 
Iedere Herseltenaar die kampt met gevoelens van  
eenzaamheid of die nood heeft aan ondersteuning kan  
terecht bij ons zorgteam. Onze medewerkers geven je  
informatie over je rechten en gaan mee op zoek naar het 
meest gepaste antwoord op je vraag. Ze helpen je bij het 
invullen van formulieren, aanvragen van je pensioen,  
tegemoetkomingen en sociale premies. Ook voor het  
aanvragen van een gemeentelijke mantelzorgpremie kan je 
bij hen terecht. 
8 zorgteam@herselt.be - ( 0472 20 10 87 
 
Babbellijn 
De babbellijn wil ervoor zorgen dat mensen in isolement op 
regelmatige basis een telefoontje krijgen van een vrijwilliger 
zodat ze een praatje kunnen doen met hun (vaste) telebuddy. 
Op die manier kan je heel ongedwongen met elkaar praten, 
vertellen hoe het gaat, samen lachen of je hart eens luchten 
en aangeven of het handig is ergens hulp bij te krijgen. 
( 0472 20 10 87 
 
Thuiszorgdiensten  

Volgende diensten worden georganiseerd voor 65-plussers, 
mindervalide of kwetsbare personen: 
• Gezinszorg via Welzijnszorg Kempen 
• Poetsdienst aanvullende thuiszorg of via diensten-

cheques 
• Bedeling van warme maaltijden aan huis 
• Klusjesdienst 
• Minder Mobielen Centrale  
• Pedicure  
8 zorgteam@herselt.be - ( 0472 20 10 87  
 

Woonzorgcentrum Sint-Barbara 
Dieperstraat 17, 2230 Herselt - www.sintbarbara.be 
8 socialedienst@sintbarbara.be - ( 014 53 94 55 (onthaal) 
 
• Woonzorgcentrum: 204 wooneenheden 
• GAW ’t Susterhuys: 82 assistentiewoningen (serviceflats) 

bestemd voor relatief valide ouderen, zowel alleen- 
staanden als echtparen 

• Dagverzorgingscentrum Jacobushuis: dagelijkse opvang 
voor 9 thuiswonende zorgbehoevende personen. Alle 
weekdagen open tussen 8.30 tot 16.30 uur. 

• Centrum voor kortverblijf: 5 ruime kamers voor periodes 
tot maximaal 90 dagen per jaar. 
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Grondgebiedzaken 
 

Ruimtelijke ordening  
Voor volgende zaken kan je bij de dienst ruimtelijke  
ordening terecht:  
• Omgevingsvergunningen - regularisaties - opname in 

het vergunningsregister 
• Verkavelingsvergunningen 
• Stedenbouwkundige attesten 
• Bouwovertredingen en handhaving 
• Klachten over ruimtelijke ordening 
• Inlichtingen over bouw en ontwikkelingsmogelijkheden  
• Attesten waterleiding 
• Inventarisatie leegstaande woningen 
• Ongeschikt- en onbewoonbaarverklaring van woningen 
 
8 bouwdienst@herselt.be of ( 014 53 90 35 
 

Openbare werken 
Inwoners kunnen bij de dienst openbare werken terecht 
met vragen over: 
• Onderhoud van gemeentewegen, grachten, fiets- en 

voetpaden, pleinen, … 
• Schade aan wegen, verstopte rioolkolken of grachten 
• Vragen over nutsvoorzieningen 
• Werken op openbaar domein (het overwelven van  

baangrachten of waterlopen, aanleg van verharding 
voor opritten, aanleg van goten, …) 

• Aanvraag signalisatievergunningen 
• Aanvraag taxivergunningen en bestuurderspassen 
• Verkeersveiligheid en mobiliteit, politiereglementen en 

signalisatievergunningen 
 
8 openbare.werken@herselt.be - ( 014 53 90 34 
 

Nutsvoorzieningen 
Fluvius 
Elektriciteit, gas en openbare verlichting 
: www.fluvius.be 
Algemeen nummer ( 078 35 35 34  

(maandag tot vrijdag van 8 tot  
20 uur op zaterdag van 9 tot 13 uur) 

Gasreuk ( 0800 650 65 (24/7) 
Storingen en defecten ( 078 35 35 00 (24/7) 
Defecte straatlampen : www.fluvius.be 
 
Pidpa 
Waterleiding en riolering 
: www.pidpa.be 
( 0800 903 00 (24/7) 

 
 
Proximus 
Mobiel, internet en tv 
: www.proximus.be 
( 0800 22 800 (maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur en 
op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 22 uur) 
 
Telenet 
Mobiel, internet en tv 
: www.telenet.be 
( 015 66 66 66  
Aanrekeningen en administratie: maandag tot vrijdag van 
8 tot 17.30 uur 
Technische vragen: maandag tot vrijdag van 8 tot 22 uur en 
op zaterdag, zon- en feestdagen van 9 tot 22 uur 
 

Veiligheid 
Lokale Politie Zuiderkempen 

Wat kan je melden? 
• Klachten en aangiften (overlast, misdrijven) 
• Aangifte van verlies van bepaalde documenten (identiteits-

kaart, rijbewijs, boorddocumenten van uw voertuig, …)  
Bij verlies (geen diefstal) van ID en rijbewijs, mag je dit 
ook melden bij burgerzaken. 

• Melden van onveiligheden 
• Aanvraag vakantietoezicht 
• Advies over inbraakpreventie 
• Afhalen van deurwaardersexploten 
• Aanvraag slachtofferbejegening 
 
Openingsuren: 
• maandag van 8 tot 12 uur (enkel op afspraak)  

van 13 tot 19 uur  
• dinsdag tot donderdag van 8 tot 12 uur  

van 13 tot 19 uur (enkel op afspraak) 
• vrijdag enkel op afspraak (tot 19 uur) 
• zaterdag enkel op afspraak (tot 16 uur) 
• zondag gesloten 
 
Een afspraak kan gemaakt worden via de website  
: www.politiezuiderkempen.be of via het onthaal op het 
nummer ( 014 53 96 00.  
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Volgende niet-dringende aangiftes of meldingen kan je  
online melden via het digitaal loket:  
www.politie.be/police-on-web  
• Fietsdiefstal 
• Bromfietsdiefstal 
• Winkeldiefstal 
• Diverse beschadigingen 
• Graffiti 
 
Veiligheidscentrum de Marly, de Merodedreef 15, Westerlo 
: www.politiezuiderkempen.be  
8 info@politiezuiderkempen.be - ( 014 53 96 00 
 
Heb je dringend hulp van de politie nodig? 
Ben jij of je naasten slachtoffer van geweld binnen het 
gezin? 
Zijn er nog sporen van het misdrijf aanwezig? 
Werd je voertuig of nummerplaat gestolen? 
( 101  
 
Brandweerzone Kempen  
Stelenseweg 92, 2440 Geel  
( 112 (alarm) 
: kempen.hulpverleningszone.be 
8 info@brandweerzonekempen.be - ( 014 28 78 00 

 
Ambulancediensten 
Hulshoutse Ambulancedienst (HAD) 
Vennekensstraat 103a, 2235 Houtvenne 
Standplaats: Harmoniestraat 103a, 2230 Herselt 
( 016 68 08 08 
 
Ambulancedienst - Rode Kruis Blauberg 
Ambulancedienst 24 op 24 uur te bereiken 
( 105 (voor dringend en niet-dringend ziekenvervoer) 
8 voorzitter@herselt.rodekruis.be  
Verhuur krukken, rolstoelen en bedden: 0470 52 72 32 

 

BE-Alert 
Herselt zit ook in het netwerk van BE-Alert, inwoners die 
zich hierop registreren kunnen bij noodsituaties en bij  
verdachte situaties snel verwittigd worden. De boodschappen 
kunnen verzonden worden op basis van de woonplaats en 
op basis van de GSM-mast waar het gevaar zich voordoet. 
Registreren kan op: www.be-alert.be. 

Nuttige telefoonnummers 
Huisartsenwachtpost: 
- Herselt, Blauberg, Ramsel en Varenwinkel ( 0900 200 02 
- Bergom                                                          ( 014 22 22 00 
Ambulance en brandweer                             ( 112 
Dringende politiehulp                                    ( 101 
Rode Kruis Vlaanderen                                  ( 105 
Tele-onthaal                                                    ( 106 
Meldpunt geweld en misbruik                      ( 1712 
Zelfmoordlijn                                                   ( 1813 
Child Focus                                                      ( 11 60 00 
Antigifcentrum                                                ( 070 245 245 
Anonieme Alcoholisten                                  ( 032 39 14 15
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Milieu en duurzaamheid 
 

Milieudienst 
De milieudienst helpt je met: 
• Duurzaamheid, natuur en klimaat 
• Bodem-, lucht- en waterkwaliteit 
• Klachten over geluid, lucht, water, geur, bodem, … 
• Afvalpreventie 
• Zwerfvuilmeters en -peters  
8 milieu@herselt.be - ( 014 53 90 44  
 

Afvalophaling 
Afvalophaling  
De ophaaldienst van IOK Afvalbeheer zorgt voor de  
huis-aan-huis ophaling van huishoudelijk afval. Op de  
afvalkalender vind je de ophaaldagen, de sorteerregels en 
de openingsuren van het recyclagepark. Deze kalender 
wordt jaarlijks in december via de post aan huis bedeeld  
of kan worden afgehaald aan het onthaal van het  
gemeentehuis. Je kan de kalender ook digitaal raadplegen 
via : www.iok.be of via de Recycle-app. 
 
Restafval 
Tweewekelijkse ophaling aan huis, aangeboden in een grijze 
container van 120 of 240 l. Een draagbaar model van 40 l is 
enkel beschikbaar onder voorwaarden. 
Je kan met restafval ook terecht in het recyclagepark. 
 
GFT 
Tweewekelijkse ophaling aan huis, aangeboden in een 
groene container van 120 l. Een draagbaar model van 40 l 
is enkel beschikbaar onder voorwaarden. 
Je kan met GFT-afval niet terecht in het recyclagepark. 
 
PMD 
Tweewekelijkse ophaling aan huis, aangeboden in  
blauwe PMD-zakken met het logo van IOK Afvalbeheer. 
PMD-zakken zijn te koop aan het onthaal van het  
gemeentehuis, in het recyclagepark, Delhaize, Colruyt,  
't Varenwinkeltje en Bambus. 
PMD-zakken kunnen gratis naar het recyclagepark  
gebracht worden. 
 
Papier en karton 
Maandelijkse gratis ophaling aan huis, aangeboden in een 
gele container van 240 l. Een draagbaar model van 40 l is 
enkel beschikbaar onder voorwaarden. 
Je kan met papier en karton gratis terecht in het  
recyclagepark. 
 
Textiel 
Driemaandelijkse ophaling aan huis, aangeboden in oranje 
zakken van de Kringwinkel of in je eigen zak. Zakken voor de 
textielinzameling zijn verkrijgbaar in het recyclagepark en in 
de Kringwinkel. 
Textiel kan je gratis afleveren in het recyclagepark, de 
 Kringwinkel en in de textielcontainers. 
 

Recyclagepark  
Dieperdel 2a - ( 016 68 05 54 

Openingsuren: 
Maandag gesloten 
Dinsdag, woensdag en vrijdag van 8.30 tot 12 uur en van 
12.30 tot 16.10 uur 
Donderdag van 12.30 tot 16.10 uur (wintertijd) en van 15 tot 
19 uur (zomertijd) 
Zaterdag van 9 tot 15 uur 
 

Afvalpreventie en duurzame  
aankopen 
De Kringwinkel Zuiderkempen zorgt voor het hergebruik 
van je afgedankte maar nog bruikbare goederen. 
Aarschotsesteenweg 44 
: www.dekringwinkelzuiderkempen.be - ( 015 23 73 93 
 
Openingsuren: maandag tot zaterdag van 9.30 tot 17 uur 
 
Afvalarme brievenbus 
Ongeadresseerde reclame kan je weigeren door een  
anti-reclamesticker op je brievenbus te kleven. Deze sticker 
krijg je gratis aan het onthaal van het gemeentehuis. Met 
een "Ja-Nee" sticker krijg je wel regionale kranten, maar 
geen reclamedrukwerk. Met een "Nee-Nee" sticker ontvang 
je geen van beide. 
 

Zwerfkatten  
Zit je met zwerfkatten in de buurt? Herselt probeert via het 
zwerfkattenproject op een diervriendelijke manier het  
aantal zwerfkatten te beperken door hen te vangen en te 
laten steriliseren.  
Voor meer informatie over de procedure en het melden van 
een probleem met zwerfkatten, kan je terecht bij het onthaal. 
8 onthaal@herselt.be - ( 014 53 90 00. 
 

Duurzaam bouwen en wonen 
Provinciaal Steunpunt rond Duurzaam Bouwen  
en Wonen 
Kamp C: Britselaan 20 in Westerlo  
: www.kampc.be - ( 014 27 96 50  
 
Woonloket  
Het woonloket helpt je met: 
• Informatie over premies en subsidies 
• Informatie over energieleningen 
• Vergelijking energieleveranciers 
• Woningkwaliteit 
• Huren en verhuren 
• Conformiteitsattest 
8 milieu@herselt.be - ( 014 53 90 44
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Vrije tijd 
 

VTC de Mixx 
Asbroek 1 
 
Vrijetijdscentrum de Mixx (VTC de Mixx) is een uniek  
vrijetijdscentrum waar je terecht kan voor gezonde  
ontspanning en beweging, zowel binnen als buiten. Als  
onthaalpoort tot landschapspark de Merode, staat VTC de 
Mixx garant voor een totaal belevingspakket op cultureel, 
sportief en recreatief vlak. Bovendien is het centrum  
omringd door de prachtige natuurgebieden Asbroek, 
Langdonken, Helschot, de Netevallei en het provinciaal  
domein ‘Hertberg’. Een uitstekende uitvalsbasis voor het 
wandel-, mountainbike- en ruiternetwerk. Je kan deze  
kaarten verkrijgen in VTC de Mixx. Bezoek het bijenhotel of 
trek erop uit met de uitgestippelde thematische wandel- of 
fietstochten. 
 
Aan ingang noord van VTC de Mixx vind je het speelpark 
'Site Klein Rome'. Dit is een ontmoetingszone waar jong en 
oud graag vertoeven en waar beleving, educatie, informatie 
en sociale ontwikkeling centraal staan. Kinderen kunnen 
zich uitleven in de speeltuin met 7 speelzones die verwijzen 
naar de volksverhalen van de Herseltse heuvels, terwijl de  
volwassenen genieten van een picknick. 
 
VTC de Mixx beschikt over de volgende zalen en terreinen: 
• grote en kleine sportzalen 
• mattenzaal 
• spiegelzaal 
• klimzaal 
• 2 squashboxen 
• kunstgrasterrein 
• tennisterreinen (indoor/outdoor) 
• padelterreinen 
• buitenfitness 
• looppiste 
• petanqueterreinen 
• grote en kleine vergaderlokalen  
• crealokalen 
• tentoonstellingsruimte 
• snoezelruimte 
• repetitieruime 
• multifunctionele zaal ‘zaal d’Asbroek’ 
 
In VTC de Mixx kan je ook terecht voor bedrijfsdagen, team-
buildings, schoolsportdagen, evenementen en privéfeesten. 
 
Voor meer informatie over of reservatie van de verschillende 
zalen en terreinen kan je terecht op:  
: www.demixx.be - ( 014 53 90 90. 

Externe partners op site  
VTC de Mixx 
 
Brasserie de Mixx 

(014 53 90 70                            8 mail@brasseriedemixx.be 
/Brasserie-de-Mixx                 : www.brasseriedemixx.be 

 
Ars Valendi Sport 

( 0496 52 41 00                        8 info@arsvalendi.be  
/Ars Valendi                             : www.arsvalendi.be 

 
Snap Fitness 

( 016 84 62 64                           8 herselt@snapfitness.be 
/Snap Fitness Herselt 

: www.snapfitness.com/be/locaties/herselt/ 

©
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Parochiale en gemeentelijke zalen 

Ben je op zoek naar een zaal voor een activiteit of  
evenement? Wij zetten graag onze mogelijkheden op een rijtje:  
 
Torenkelder Bergom 
Hoge Dreef 1 
Meer info en verhuring: Christiane Roosemarijn 
8 Ch.roosemarijn@skynet.be - ( 0494 84 39 43 
 
Parochiezaal Herselt 
Vest 5 
Meer info en verhuring: Annie Van Rooij - ( 0476 68 59 42 
Fred Van Reet - 8 fred.van.reet@skynet.be - ( 0477 31 89 24 
 
Voor meer info en verhuring van de onderstaande zalen, 
neem een kijkje op : www.herselt.be/huur-lokalen-zalen  
8 cultuur@herselt.be - ( 014 53 90 58 
 
Norbertuszaal Blauberg 
Blauberg 21 
 
Parochiezaal Ramsel 
Stationsstraat 39 
 
Bovenzaal Bergom 
Hoge Dreef 1 
 

Sport 
Sporters beleven meer. Ook jij kan meer beleven. Om  
je daarbij te helpen, organiseert de sportdienst tal van  
activiteiten voor alle leeftijden en doelgroepen. 
Zo biedt de sportdienst het sportmixx programma aan met 
meer dan 20 verschillende sporten waar je kan instappen 
op elk moment en per beurt kan betalen. De sportdienst 
zet ook hier minder gekende sporten in de kijker. 
Meer info hierover vind je op : www.herselt.be/sportmixx.  
 
Daarnaast komen de klassiekers aan bod met het Herselts 
joggingcriterium en Herselt Beweegt met o.a. de fietseling. 
 
Meer weten over gezonde voeding, EHBO, ...? Ook daarbij 
helpt de sportdienst je verder met specifieke vormingen en 
lezingen. 
 
De sportdienst ondersteunt en geeft advies aan zowel  
verenigingen als inwoners en je kan hen contacteren over 
de kleiput van Ramsel, mountainbikeparcours ‘Hertberg’, 
zwemsubsidies, … 
 
8 sport@herselt.be - ( 014 53 90 55 

Toerisme  
Herselt, waar natuur, rust en genieten voorop staan. 
Als landelijke gemeente met veel natuur hebben we heel 
wat toeristische troeven. Wandelaars, fietsers, mountain- 
bikers en ruiters kunnen zich hier naar hartenlust uitleven.  
 
Gelegen in het hart van het Merodegebied, op het kruispunt 
van 3 provincies, is Herselt eveneens de ideale uitvalsbasis 
om de regio’s Kempen en Hageland te doorkruisen. Je bent 
op fietsafstand van kastelen, abdijen, …  
 
De dienst toerisme biedt gratis toeristische brochures  
uit eigen gemeente en regio, verkoopt wandel-, fiets- en 
mountainbikekaarten.  
 
Daarnaast organiseert de dienst tal van activiteiten zoals 
Herselt Ontdekt!, De Schakel, wandel- en fietszoektochten, 
winterwandeling, Stabbel, … 
 
8 toerisme@herselt.be - ( 014 53 90 83 
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Jeugd 
Kinderen en jongeren zijn onze toekomst. We willen hen 
daarom een zorgeloze en fijne tijd bezorgen. De jeugddienst 
organiseert dan ook tal van activiteiten waaronder de  
buitenspeeldag. 
 
De jeugddienst zorgt voor veilige en leuke speel- en  
ontmoetingsgelegenheden in overleg met de kinderen en 
jongeren. Ook voor vragen rond onderhoud of vernieuwing 
van speelterreinen kan je op deze dienst terecht. 
 
Bovendien biedt de dienst ondersteuning en advies aan 
verenigingen, Huis van het Kind, scholen, … 
 
8 jeugd@herselt.be - ( 014 53 90 59 
 

Cultuur 
Cultuur van en voor iedereen! Want cultuur verbindt. CC de 
kerken voorziet een gevarieerd cultuurprogramma dicht bij 
huis. Zowel lokaal talent als grote namen vinden hier het 
podium.  Meer info vind je op : www.herselt.be/ccdekerken. 
Andere blikvangers zijn: Herselt zingt!, Kunst in de kijker, 
Dag van de stilte, toonmomenten voor kunstenaars.  
Daarnaast organiseert de dienst cursussen en workshops 
voor zowel kinderen als volwassenen. 
 
De dienst geeft ondersteuning en advies aan verenigingen, 
kunstenaars, lokaal talent en Erfgoed Herselt. Bij Erfgoed 
Herselt kan je terecht voor genealogische opzoekingen,  
bewaren van documenten, Nacht van de geschiedenis,  
Erfgoeddag, Open monumentendag, archief, … Je kan Erfgoed 
Herselt contacteren via de website : www.erfgoedherselt.be 
 
8 cultuur@herselt.be - ( 014 53 90 58 
 

Bibliotheek 
Iedereen is welkom in de bibliotheek! Je kan gratis lid  
worden. Het is een open en gezellige plek waar je mensen 
ontmoet en terecht kan voor een fijn gesprek. 
Je ontdekt er een actueel en ruim aanbod aan boeken, 
kranten en tijdschriften, dvd’s en gezelschapsspellen. De  
bib heeft een mooie collectie anderstalige boeken, 
grootletterboeken en luisterboeken. 
Je vindt er computers en wifi. Je kan er documenten  
scannen en (tegen betaling) kopiëren. 
 
Voor al je digitale vragen kan je er maandelijks terecht  
bij de Digidokter. Meer info en concrete data vind je op  
: www.herselt.be/digidokter. 
Jongeren die rustig en samen willen studeren, kunnen tijdens 
de blok- en examenperiodes terecht voor Blok@BibHerselt. 
 
De bib organiseert tal van activiteiten zoals boeiende  
lezingen en voordrachten, maandelijkse voorleeskwartiertjes 
en knutselactiviteiten op woensdag voor de allerkleinsten. 
Tijdens de zomer organiseert de bib een openlucht- 
filmvoorstelling met Cinema@Herselt. De leesgroep komt 
maandelijks samen om een boek te bespreken.  
 

Bib-aan-huis brengt maandelijks boeken en tijdschriften tot 
bij jou. Vrijwilligers van de bib bezoeken minder mobiele, 
maar geïnteresseerde lezers bij hen thuis. 
 
Als lid van de bib krijg je van bij je thuis gratis toegang tot 
de digitale collectie ‘e-boeken’ en het online leerplatform 
‘Online leren met de bib’. 
Open+ maakt onze bibliotheek 7 op 7 dagen toegankelijk!  
 
Een boek terugbrengen kan 24/24 via de inleverbus aan de 
voorgevel van de bib. 
 
8 bibliotheek@herselt.be - ( 014 53 90 80  
: herselt.bibliotheek.be  
 

Vakantieaanbod  
Tijdens de schoolvakanties organiseren de sport- en  
jeugddienst in samenwerking met de buitenschoolse  
kinderopvang verschillende activiteiten voor kleuters,  
lagereschoolkinderen en tieners. Het is een gevarieerd  
aanbod van kampen, uitstappen, workshops, speelplein, … 
waarbij sport, spel, cultuur, crea, Science Technology  
Engineering and Mechanics (STEM), … aan bod komen. 
 
Ga je in Herselt naar school? Dan krijg je de brochure  
over het vakantieaanbod via je school. Je kan de brochure 
ook terugvinden op onze website of afhalen op het  
gemeentehuis of onze diensten in de Mixx. 
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Kermissen  

In Herselt gaan verschillende kermissen door. Je kan  
genieten van een ritje op de draaimolen of botsauto’s: 
• In Bergom tijdens het paasweekend 
• In Ramsel op de zondag voor O.H. Hemelvaart 
• In Herselt tijdens het pinksterweekend en de 3de zondag 

van september 
• In Blauberg op de eerste zondag van juli 
 
: www.herselt.be/kermissen 
 

Zelf een evenement organiseren 

Wil je zelf een activiteit of evenement organiseren? Is het 
de eerste keer dat je een evenement organiseert? Vul tijdig 
je aanvraag in of maak een afspraak bij de cultuurdienst 
voor meer info. 
 
: www.herselt.be/zelf-organiseren 
8 cultuur@herselt.be - ( 014 53 90 58  
 

Vrijetijdspas:  
vrije tijd betaalbaar voor iedereen 
Met de vrijetijdspas kan je aan een verminderd tarief deel-
nemen aan de activiteiten die georganiseerd worden door 
het lokaal bestuur. 
 
Je komt in aanmerking voor een vrijetijdspas als: 
• Je recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming bij 

jouw ziekenfonds (OMNIO statuut). Dan eindigt het 
derde cijfer van je klever van het ziekenfonds op een 1.  

• Je het financieel moeilijk hebt. Dit kan door een beperkt 
inkomen, door hoge onkosten, als eenoudergezin, ….  

 
Het OCMW kijkt samen met jou of je in aanmerking komt. 
8 intake@ocmwherselt.be - ( 014 53 81 38 
 
Onze diensten aanvaarden ook de European Disability Card 
(EDC). 
: eudisabilitycard.be/nl 
 

Verenigingen 

Onze gemeente heeft een bloeiend verenigingsleven. Er is 
voor elk wat wils: zowel de sportieveling, de sociaal- 
gegageerde inwoner als de kunst- en cultuurliefhebber,  
vinden hier hun gading. Daarnaast zijn er verenigingen  
specifiek voor de jongeren en het oudere publiek. 
 
Je kan bij de vrijetijdsdiensten terecht voor een lijst met alle 
verenigingen 
 
8 vrijetijd@herselt.be - ( 014 53 90 54
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Werken en ondernemen 
 

Onze vacatures 

Alle vacatures van de diensten van het lokale bestuur  
worden op de gemeentelijke website geplaatst:  
: www.herselt.be/vacatures  
 

Vrijwilligers 

Ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding en wil je je 
steentje bijdragen door vrijwilligerswerk te doen?  
 
In Herselt Leeft! en op de gemeentelijke website vind je  
regelmatig oproepen voor vrijwilligers voor allerlei diensten 
en samenwerkingspartners. Je kan je ook steeds spontaan 
aanmelden! 
 
Kijk voor meer info op : www.herselt.be/vrijwilligerswerk 
 

Lokale economie 

Ambulante handel 
Wie ambulante handel wil uitoefenen op privaat of openbaar 
domein, moet op voorhand een toelating verkrijgen van het 
college van burgemeester en schepenen. Deze  
toelating is gekoppeld aan een aantal voorwaarden.  
 
Je vindt de reglementen en het aanvraagformulier op de  
gemeentelijke website. 
 
( 014 53 90 10 - 8 lokale.economie@herselt.be  
: www.herselt.be/ambulante-handel 
 

Afwijking wekelijkse rustdag 
Het college van burgemeester en schepenen kan op vraag 
van individuele handelaars of van handelaarsverenigingen 
afwijkingen toestaan op de verplichte rustdag en/of  
openingsuren. De lijst met de toegestane afwijkingen vind 
je op de website. Een afwijking aanvragen kan via e-mail. 
 
: www.herselt.be/afwijking-rustdag 
8 lokale.economie@herselt.be - ( 014 53 90 10 
 

Herselts doosje 
De “Hartelijk Herselt geschenkdoos” bevat waardebonnen 
die bij verschillende handelaars gebruikt kunnen worden.  
De cheques kunnen aangekocht worden op het gemeentehuis, 
conquest outdoor fashion en juwelier Van den Bergh.  
 
Je vindt de lijst met de deelnemende handelaars in het 
doosje en op de website: : www.herselt.be/herseltsdoosje  


