Voorwoord
Beste inwoner,
In deze infogids stellen we als lokaal bestuur onze diensten en producten aan je voor.
Leg deze handige papieren gids ergens waar je ‘m makkelijk vindt. Heb je binnenkort iets nodig?
Eerste hulp bij trouwen, subsidies, noodnummers, openingsuren, … Dit en veel meer vind je
overzichtelijk geordend in de alfabetische trefwoordenlijst. Deze wijst je van a tot z de weg naar de
juiste info. Blader dus gerust verder en ontdek wat ons lokaal bestuur jou te bieden heeft.
Op www.hechtel-eksel.be vind je alle diensten terug waarmee we als lokaal bestuur het
verschil willen maken. Ook op onze Facebook-, Instagram- en LinkedIn-pagina vind je steeds het laatste nieuws.
Ons lokaal bestuur werkt op afspraak. Hierdoor moet jij niet wachten en kunnen onze medewerkers
je afspraak beter voorbereiden. Win-win! Een afspraak maken, is een fluitje van een cent via
www.hechtel-eksel.be/afspraak. Lukt het niet online? Ook telefonisch plannen we je afspraak graag
voor je in: bel 011 73 40 37.
Heb je vragen of wens je een woordje uitleg bij een product of dienst? Neem dan gerust contact op
via info@hechtel-eksel.be of 011 73 40 37.
Veel leesplezier!
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Algemene info
Contactgegevens en openingsuren
Gemeentehuis Hechtel-Eksel
Don Boscostraat 5, 3940 Hechtel-Eksel
We zijn telefonisch bereikbaar tijdens onderstaande uren via 011 73 40 37. Het onthaal helpt
je verder of schakelt je door naar de bevoegde
dienst.
Openingsuren
Maandag
9 - 12 u.
Dinsdag
9 - 12 u.
Woensdag
10 - 12 u.
Donderdag
9 - 12 u.
Vrijdag
9 - 12 u
Mail: info@hechtel-eksel.be

13.30 - 19 u.
13.30 - 15 u.
13.30 - 17 u.
13.30 - 15 u.

Afspraak maken
Onze diensten werken uitsluitend op afspraak.
Een afspraak inplannen kan op twee manieren:
• Online via www.hechtel-eksel.be/afspraak
• Telefonisch via 011 73 40 37

Voor volgende zaken kan je terecht
aan het snelloket (aan het onthaal):
Snelloket gemeentehuis
• Afhalen eID, reispas en kids-ID
• Adres aanpassen op eID
• Aanvragen en afhalen pin- en pukcode
• Aanvragen token
• Aanvragen en afhalen attesten
• Afhalen tegoed huisvuilzakken
• Afhalen afvalkalender
• Afhalen kortingsbon sterilisatie katten
• Afhalen JA/NEE-reclamesticker
• Afhalen affiche verwijderen hondenpoep
• Aankoop gemeentelijke geschenkbon
• Gratis brochures De Lijn, ...
• Aanvraag ritten MMC en W-mobiel indien
men al lid is ( aanvraag kan ook telefonisch)
• Uitlenen W-mobiel na reservatie
• Opladen budgetmeter
• Binnenbrengen facturen budgetbeheer
• Aanvraag pedicurebonnen
• Binnenbrengen opgevraagde documenten
• Afhalen post referentieadres

E-loket
Een heel aantal zaken (attesten, aktes, vergunningen, premies, …) kan je zelf online aanvragen via
www.hechtel-eksel.be/e-loket. Let wel: voor enkele zaken is er na je online aanvraag ook nog
een bezoek aan het gemeentehuis vereist.
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Nuttige telefoonnummers en websites
Algemene noodnummers
Brandweer..................................................................100
Medische spoedgevallen......................................100 of 112
Politie...........................................................................101
Europees noodnummer........................................112

Lokale hulpdiensten
Lokale brandweer ...................................................011 54 29 00 .........noord-limburg.hulpverleningszone.be
Lokale politie ............................................................011 60 84 70 .........www.politiekempenland.be
Spoedgevallen Noorderhart Mariaziekenhuis...011 82 62 40 .........www.noorderhart.be
Wachtdienst apothekers.......................................0903 99 000 ..........www.apotheek.be
Wachtdienst huisartsen ........................................011 60 40 60 .........www.mediwacht.be
Wachtdienst tandartsen .......................................0903 39 969 ..........www.tandarts.be

Hulp- of informatielijnen
Algemene inlichtingen..........................................1207
Alzheimer phone national ...................................0800 15 225 ..........www.alzheimerliga.be
Anonieme Alcoholisten (24/24u) .....................03 2 39 14 15 ........www.aavlaanderen.org
Antigifcentrum.........................................................070 245 245 ..........www.antigifcentrum.be
Autisme-telefoon ....................................................078 152 252 ..........www.autismevlaanderen.be
Awel (kinder- en jongerentelefoon) .................102 ...........................www.awel.be
Brandwondencentrum Neder over Heembeek 022 686 200 ..........www.brandwonden.be
Card Stop (verloren/gestolen betaalkaart) ....070 344 344 ..........www.cardstop.be
Child Focus ................................................................116 000...................www.childfocus.be
Civiele bescherming...............................................050 81 58 41 .........www.civieleveiligheid.be
De Lijn .........................................................................070 22 0 02 00......www.delijn.be
Diabetes-infolijn ......................................................0800 96 333 ..........www.diabetes.be
Docstop (verlies/diefstal eID/paspoort)..........00800 2123 2123 ..www.checkdoc.be
Druglijn .......................................................................078 15 10 20 .........www.druglijn.be
Duikongevallen........................................................050 55 86 89 .........www.duiken-in-belgie.be
GAIA .............................................................................022 45 29 50 .........www.gaia.be
Kankerfoon van Stichting tegen Kanker.........0800 15 802 ..........www.kanker.be
Kind & Gezin..............................................................078 150 100 ..........www.kindengezin.be
Lumi vzw (voormalig Holebifoon).....................0800 99 533 ..........www.lumi.be
Noorderhart Mariaziekenhuis.............................011 82 60 00 .........www.noorderhart.be
Meldpunt ouderenmishandeling......................078 15 15 70 .........www.ouderenmishandeling.be
Meldpunt misbruik, geweld en
kindermishandeling............................................1712.........................www.1712.be
Mutas ...........................................................................022 72 09 00 .........www.mutas.be
Natuurhulpcentrum ...............................................089 85 49 06 .........www.natuurhulpcentrum.be
Opvoedingslijn.........................................................078 15 00 10 .........www.opvoedingslijn.be
Rode Kruis Vlaanderen ..........................................105 ...........................www.rodekruis.be
Sensoa (AIDS- en SOA-telefoon)........................03 238 68 68 ........www.sensoa.be
Slachtofferhulp - CAW Limburg .........................011 23 23 40 .........www.caw.be
Tabakstop...................................................................0800 111 00 ..........www.tabakstop.be
Teleblok (studenten) ..............................................0800 13 144 ..........www.teleblok.be
Tele-onthaal ..............................................................106 ...........................www.tele-onthaal.be
VAB Reisbijstand ......................................................078 22 22 22 .........www.vab.be
Vlaamse informatielijn...........................................1700.........................www.vlaanderen.be
Vertrouwenscentrum kindermishandeling ...0800 970 79 ..........vertrouwenscentrum-kindermishandeling.be
Vlaamse wegentelefoon.......................................0800 122 66 ..........www.meldpuntwegen.be
Zelfmoordpreventie ...............................................1813.........................www.zelfmoord1813.be

Andere nuttige nummers
Defecte straatverlichting......................................0800 60 777 ..........www.fluvius.be
Fluvius - algemene storingslijn ..........................078 35 35 00 .........www.fluvius.be
Fluvius - gasgeur .....................................................0800 65 0 65 .........www.fluvius.be
Watergroep................................................................02 238 96 99 .........www.dewatergroep.be
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Gemeentelijke profielschets*
Hechtel-Eksel heeft een grondgebied van 76,70 km² en telt zo’n 12.503 inwoners. Je kan onze gemeente bereiken via de hoofdinvalswegen N73 en N74. Er zijn ook verschillende busverbindingen tussen Hechtel-Eksel en de omliggende gemeenten. Met Bosland in de achtertuin mag Hechtel-Eksel zich
de groenste gemeente van Vlaanderen noemen.
We zijn gekend voor unieke belevenissen: fietsen door de bomen, speelbossen, prachtige wandelingen en een boeiend teuten- en oorlogsverleden. Jaarlijks vinden in Hechtel-Eksel ook de spectaculaire
Sanicole Airshow en de sportieve BoslandTrail plaats. Na een dagje verkennen, is er niets heerlijker dan
vertoeven op een van onze gezellige terrasjes.
Naast een mooi vrijetijdsaanbod heeft Hechtel-Eksel ook een rijk verenigingsleven. Onze centrale ligging in Noord-Limburg zorgt tevens voor een groot groeipotentieel op het vlak van mobiliteit en ondernemen. Kortom: Hechtel-Eksel heeft alle troeven om zowel inwoners als bezoekers te verwennen.
(*) Situatie augustus 2022
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Het lokaal bestuur
College van burgemeester & schepenen (CBS)
Het college van burgemeester en schepenen (CBS) is samengesteld uit de burgemeester, vier schepenen, de voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst (BSCD) en de algemeen directeur.
Samen vormen zij het uitvoerend orgaan, dat het dagelijks lokaal bestuur waarneemt: ze bereiden
dossiers voor de gemeente-/OCMW-raad voor en voeren hun beslissingen uit.
Daarnaast heeft het college een aantal bevoegdheden die door de wet worden opgedragen: het beheer van de inkomsten en uitgaven van de gemeente en van de gemeentelijke inrichtingen, de leiding
over werkzaamheden, de vaststelling van rooilijnen, de afgifte van omgevingsvergunningen, … Het
college vergadert wekelijks op maandag, in besloten vergadering.
De algemeen directeur notuleert de beraadslagingen en de beslissingen van zowel het college als de
gemeenteraad en is het hoofd van het gemeentepersoneel.

Burgemeester
Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester)
Bevoegdheden:
politie en veiligheid, burgerzaken, beleidsplanning, financiën-budget, ruimtelijke ordening,
personeel, stedenbouw, organisatie, dienstverlening, klantgericht beleid, e-government, digitalisering, communicatie, perscommunicatie,
onthaal, protocollaire feesten, jacht
jan.dalemans@hechtel-eksel.be
0475 42 40 93, voor een afspraak: 011 73 01 73

Schepenen
Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester)
Bevoegdheden:
Bosland, economie, vrijetijdseconomie, KMO-beleid, ontwikkeling, acquisitiebeleid, sport, gezinsbeleid, kinderopvang
nele.lijnen@hechtel-eksel.be
0486 13 09 18
Theo Martens (HE Lijst Burgemeester)
Bevoegdheden:
mobiliteit, openbaar vervoer, natuur, milieu, dierenwelzijn, duurzaamheid, wonen, buurtwerking,
juridische aangelegenheden, landbouw, internationale samenwerking, plattelandsontwikkeling, partnersteden

Jacky Snoeckx (HE Lijst Burgemeester)
Bevoegdheden:
patrimonium, openbare werken, recyclage, begraafplaatsen, nutsvoorzieningen, waterzuivering
jacky.snoeckx@hechtel-eksel.be
0495 50 28 11
Kelly Leenaerts (HE Lijst Burgemeester)
Bevoegdheden:
jeugd, cultuur, heemkunde, erfgoed, evenementen, beleid voor mensen met een beperking, participatie, vrijwilligers
kelly.leenaerts@hechtel-eksel.be
Voorzitter BCSD
Johan Feyen (HE Lijst Burgemeester)
Bevoegdheden:
gezondheidszorg, senioren, armoedebestrijding,
gelijke kansen, bibliotheek, scholen, onderwijs,
erediensten
johan.feyen@hechtel-eksel.be
0476 65 12 16

Algemeen directeur
Robert Verheyen
robert.verheyen@hechtel-eksel.be
011 73 40 37

theo.martens@hechtel-eksel.be
0495 18 40 75

www.hechtel-eksel.be
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Gemeente-/OCMW-raad
Gemeenteraadsleden zijn volksvertegenwoordigers, rechtstreeks verkozen door de Hechtel-Ekselaren.
Alles wat Hechtel-Eksels grondgebied aanbelangt, komt op de gemeenteraadsagenda. Sinds januari
2019 zijn alle gemeenteraadsleden ook OCMW-raadslid. De 23 raadsleden tekenen bijgevolg het algemene beleid uit voor het gehele lokaal bestuur, zowel voor gemeente Hechtel-Eksel als voor OCMW
Hechtel-Eksel.
De gemeenteraad vergadert de laatste maandag van de maand, met uitzondering van juli en augustus, om 19.30 u. in de raadzaal van het gemeentehuis. Deze vergaderingen zijn openbaar, behalve voor
de persoonsgebonden agendapunten. Deze laatste worden in besloten zitting behandeld. De agenda
van de vergaderingen vind je terug via www.hechtel-eksel.be/gemeenteraad-ocmw-raad

Welke bevoegdheden heeft de gemeente-/OCMW-raad?
•
•
•
•
•
•
•
•

Goedkeuring meerjarenplan en rekening
Vaststelling gemeentelijke belastingen
Goedkeuring reglementen en verordeningen
Inrichting adviesstructuren
Bespreking van problemen en overgang tot de nodige maatregelen (subsidiereglementen, ...)
Vaststelling lastvoorwaarden en wijze van gunning bij overheidsopdrachten
Beheer inrichtingen en eigendommen van gemeente/OCMW
Toezicht op kerkfabrieken

Wie zetelt er in de gemeente-/OCMW-raad?
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Stefan Agten (HE Lijst Burgemeester)
Voorzitter raad
Jan Dalemans (HE Lijst Burgemeester
Burgemeester
Nele Lijnen (HE Lijst Burgemeester)
Eerste schepen
Theo Martens (HE Lijst Burgemeester)
Schepen
Jacky Snoeckx (HE Lijst Burgemeester)
Schepen
Kelly Leenaerts (HE Lijst Burgemeester)
Schepen
Johan Feyen (HE Lijst Burgemeester)
Voorzitter Bijzonder Comité
Marie De Rycke (HE Lijst Burgemeester)
Raadslid
Carina Gijsbers (HE Lijst Burgemeester)
Raadslid
Ivette Leten (HE Lijst Burgemeester)
Raadslid
William Linmans (HE Lijst Burgemeester)
Raadslid
Jessie Olyslagers (HE Lijst Burgemeester)
Raadslid
Hanne Palmans (HE Lijst Burgemeester)
Raadslid
Kristel Vanbaelen (HE Lijst Burgemeester)
Raadslid

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jordy Verlinden (HE Lijst Burgemeester)
Raadslid
Ellen Willekens (HE Lijst Burgemeester)
Raadslid
Jo Bollen (CD&V)
Raadslid
Franki Vanderheyden (CD&V)
Raadslid
Raf Truyens (CD&V)
Raadslid
Jan Vangenechten (CD&V)
Raadslid
Marc De Pachter (sp.a)
Raadslid
Sven Saenen (Groen)
Raadslid
Jo Kerkhofs (onafhankelijk)
Raadslid
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Adviesorganen
Als lokaal bestuur houden we graag de vinger aan de pols. We willen weten wat er leeft bij onze inwoners. Voor een brede waaier aan projecten promoten we inspraak en participatie. Om dit in goede
banen te leiden, zijn er enkele adviesraden waarin je als inwoner kan zetelen. De adviesraden hebben
een adviserende en assisterende rol. Ze ondersteunen het lokaal bestuur in de uitwerking van het beleid en geven advies aan het schepencollege en de gemeenteraad.

Gecoro - Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening
De gecoro is een adviesraad die het lokaal bestuur adviseert over vraagstukken over ruimtelijke ordening, stedenbouw, architectuur, patrimonium, landschap, verkeer en mobiliteit, energie en duurzaamheid, …

Jeugdraad
Franky Verdurmen
Deskundige vrije tijd/jeugd
jeugd@hechtel-eksel.be
011 89 11 86

Lokaal Overleg Kinderopvang (LOK)
Het Lokaal Overleg Kinderopvang, ook wel het LOK genoemd, is een lokaal netwerk rond kinderopvang dat iedereen samenbrengt die met jonge kinderen bezig is: ouders, de opvang, scholen, jeugdwerk, de opvoedingswinkel, het lokaal bestuur en andere belanghebbenden. Ze geven advies aan het
lokaal bestuur over haar beleid en de uitbouw van kinderopvang in de gemeente.
Twee keer per jaar wordt er een vormingsavond georganiseerd vanuit het LOK. Ook wordt er gewerkt
rond bepaalde thema's die op dat moment spelen bij ouders, kinderbegeleiders, kinderen,...

Schoolraad
De schoolraad is een formeel advies- en overlegorgaan op school. Vertegenwoordigers van de ouders,
leerkrachten en lokale gemeenschap bespreken er welbepaalde thema's met de directie en de inrichtende macht.

Nieuwe participatievormen
Er zijn ook enkele nieuwe participatievormen in aantocht. Zo kan je binnenkort in drie participatieplatformen terecht: Welzijn (welzijn, kinderarmoede, buurtwerking, ...), Vrije Tijd (cultuur, sport, toerisme, bibliotheek, gemeenschapscentra, ...) en Omgeving (milieu, mobiliteit, omgeving, toegankelijkheid, ...).
Wanneer een activiteit moet worden uitgewerkt of een thema verder moet worden uitgediept, stellen
we tijdelijk een werkgroep samen.

www.hechtel-eksel.be
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Contactgegevens gemeentelijke en aanverwante diensten
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Bibliotheek

Geerstraat 1

011 73 45 91

bibliotheek@hechtel-eksel.be

Brandweer
(HVZNL)

Norbert Neeckxlaan 52 011 54 29 00
bus Z, 3920 Lommel

info@hvznl.be

Burgerzaken

Don Boscostraat 5

011 73 01 43

bevolking@hechtel-eksel.be

Communicatie

Don Boscostraat 5

011 89 11 19

communicatie@hechtel-eksel.be

Cultuurdienst

Don Boscostraat 5

011 89 11 83

cultuur@hechtel-eksel.be

Huis van het Kind (KIK Vriendschapsplein 2

011 89 11 38

kik@hechtel-eksel.be

IBO De Speelvogel

Vriendschapsplein 2

011 73 01 51
011 73 11 67

speelvogel@hechtel-eksel.be

Financiële dienst

Don Boscostraat 5

Jeugddienst

Vriendschapsplein 2

011 89 11 86

jeugd@hechtel-eksel.be

Juridische dienst

Don Boscostraat 5

011 89 12 12
011 73 40 37

info@ocmwhechtel-eksel.be

Kunstacademie
Noord-Limburg

Toekomstlaan 9,
3910 Pelt

011 80 87 10

info@kanl.be

Lokale economie

Don Boscostraat 5

011 89 11 63

economie@hechtel-eksel.be

Milieudienst

Don Boscostraat 5

011 73 01 58

milieu@hechtel-eksel.be

Minder Mobiele
Centrale (MMC)

Don Boscostraat 5

011 89 12 10

Mobiliteit

Don Boscostraat 5

011 89 11 23

kevin.krasuki@hechtel-eksel.be

Onthaal

Don Boscostraat 5

011 73 40 37

info@hechtel-eksel.be

Personeelsdienst

Don Boscostraat 5

011 73 01 48

personeelsdienst@hechtel-eksel.be

Politie Kempenland

Hechtelsesteenweg 1
3970 Leopoldsburg

011 39 92 99

pz.kempenland@police.belgium.eu

Recyclagepark

Mettenberg 4

011 36 08 47

milieu@hechtel-eksel.be

Ruimtelijke ordening

Don Boscostraat 5

011 73 01 53

info@hechtel-eksel.be

Secretariaat

Don Boscostraat 5

011 73 01 37
011 73 40 37

secretariaat@hechtel-eksel.be

Seniorendienst

Don Boscostraat 5

011 89 12 12

seniorendienst@hechtel-eksel.be

Sociale dienst

Don Boscostraat 5

011 89 12 12

socialedienst@hechtel-eksel.be

Sportdienst

Don Boscostraat 5

011 73 01 59

sportdienst@hechtel-eksel.be

Technische dienst

Heuvelstraat 7

011 73 47 49

technischedienst@hechtel-eksel.be

Toerisme

Don Boscostraat 5

089 84 85 61

toerisme@hechtel-eksel.be

Vreemdelingenzaken Don Boscostraat 5

011 73 01 79

vreemdelingen@hechtel-eksel.be

Vrijetijdsloket

Schansplein 1

011 73 01 50

vrijetijd@hechtel-eksel.be

Welzijnsregio
Noord-Limburg

Hoekstraat 70 bus 3
3910 Pelt

011 23 87 00

welzijnsregio.be/contact-formulier

Wonen

Don Boscostraat 5

011 89 11 87

wonen@hechtel-eksel.be

financien@hechtel-eksel.be

www.hechtel-eksel.be

Wegwijs van a tot z
Activiteitenkalender
In de UiT-databank kunnen verenigingen hun activiteiten aan het grote publiek bekendmaken.
Elke activiteit die in Hechtel-Eksel plaatsvindt en
in de databank is opgenomen, stroomt door naar
de activiteitenkalender op www.hechteleksel.be/activiteiten.
Wil jij dat je activiteit in onze kalender verschijnt?
Registreer je dan als vereniging op www.uitdatabank.be en voeg je activiteit met Hechtel-Eksel
als locatie in de databank toe. Zit je met vragen
of heb je hulp nodig, dan kan je terecht bij het
Vrijetijdsloket.
Vrijetijdsloket
GC De Schans, Schansplein 1
011 73 01 50 - vrijetijd@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/vrije-tijd/vrijetijdsloket

Adoptie
Adoptieaanvraag
Adoptie is de procedure waarbij een juridische
afstammingsband wordt gecreëerd tussen een
geadopteerde en adoptant(en). Of je nu alleenstaande, gehuwd of samenwonende bent, iedereen kan een adoptieaanvraag indienen. Ook
koppels van hetzelfde geslacht mogen adopteren.
Voor het aanvragen van een buitenlandse adoptie, informeer je best vooraf bij de dienst burgerzaken. Zij zeggen je welke documenten je nodig
hebt om de vonnissen over te schrijven. Hierna
meld je je bij een notaris of vrederechter en
vraagt hen om goedkeuring. Vervolgens schrijft
de dienst burgerzaken de vonnissen over. Meer
informatie vind je via
www.kindengezin.be/adoptie
Consultatiebureau Kind en Gezin
078 15 01 00 - info@kindengezin.be
www.kindengezin.be
Dienst burgerzaken
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 89 11 24 - burgerlijkestand@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/burgerlijke-stand

Adoptieakte

line aanvragen via ‘Mijn burgerprofiel’. Na aanmelden met je eID kan je het uittreksel downloaden en afdrukken. Je kan de akte ook op vertoon
van je eID afhalen aan het snelloket in het gemeentehuis.

Adoptiepremie
Als nieuwe ouder heb je recht op een adoptiepremie, die je bij je ziekenfonds kan aanvragen,
wanneer je minstens één jaar voor de adoptie in
Hechtel-Eksel woonde:
• Adoptie eerste kind: € 1.122
• Adoptie tweede kind: € 510

Afval
Afvalkalender
De afvalkalender van Limburg.net ontvang je
ieder jaar in je brievenbus. Je kan deze ook altijd
raadplegen via www.limburg.net/afvalkalender.
De papieren versie is te verkrijgen aan het onthaal en het snelloket in het gemeentehuis.

Asbest
Limburg.net haalt asbestafval aan huis op. Je kan
het afval uiteraard nog steeds naar het recyclagepark brengen (zie Recyclagepark), maar je kan nu
ook een container of platenzak thuis laten ophalen. Het initiatief wordt gesubsidieerd door de
Vlaamse overheid (OVAM). Meer informatie vind
je via www.limburg.be/asbest.

Composteren
Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval
zoals groente-, fruit- en tuinafval, kan je zelf tot
compost verwerken. Zo minimaliseer je de inhoud van je vuilzakken en maak je een bodemverbeteraar voor je tuin.
Thuiscomposteren kan in een compostvat, compostbak of composthoop. Wil je starten met composteren? Op vertoon van je eID of
gemeentekaart kan je op het recyclagepark een
compostvat (€ 15) of compostbak (€ 35) kopen.
Betalen op het recyclagepark kan contant of via
bancontact.

Containerpark
(zie recyclagepark)

Als de geboorte-, adoptie- of erkenningsakte is
opgemaakt na 31 maart 2019, kan je de akte on-

www.hechtel-eksel.be
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Groenafval
Groenafval is een zuivere fractie. Het gaat uitsluitend om tuinafval: gemaaid gras, haagsnoeisel,
onkruid, plantenresten, verwelkte bloemen, afgevallen bladeren en dennennaalden, dennenappels, ... Je kan groenafval binnenbrengen in het
recyclagepark. Opgelet: Keukenafval hoort niet
bij het groenafval!

Grofvuil
Grofvuil is een betalende afvalfractie die niet selectief ingezameld wordt en te groot is voor de huisvuilzak. Grofvuil wordt één keer per maand op
aanvraag aan huis opgehaald. Je aanvraag doe je
via limburg.net/bestellen-aanvragen. Je kan met
grofvuil ook steeds op het recyclagepark terecht.

Huisvuil
Huisvuilzakken zijn grijs, gemaakt van gerecycleerd plastic en worden tweewekelijks aan
huis opgehaald. Iedere inwoner, gedomicilieerd
in Hechtel-Eksel op 1 januari van het lopende
jaar, heeft jaarlijks recht op een tegoed huisvuilzakken. Dit kan je op vertoon van je eID afhalen
bij diverse winkels, op het recyclagepark of aan
het onthaal van het gemeentehuis.
Het aantal huisvuilzakken waar je recht op hebt,
wordt berekend op basis van je gezinssamenstelling op 1 januari. Kleine zakken hebben een inhoud van 22 liter, grote 44 liter. Eén rol bevat
telkens 10 zakken. Je kan dus kiezen tussen twee
rollen kleine zakken of één rol grote zakken.

Keukenafval
Keukenafval is organisch afval uit de keuken. Je verzamelt het in de gele keukenafvalzak. Wanneer je
het afval verzamelt vooraleer het in de gele zak te
steken, mag het afval gewikkeld zijn in een krant of
in een papieren zakje zitten. Composteerbare zakjes mogen niet in de gele zak. Keukenafval wordt
tweewekelijks aan huis opgehaald.

mogen ook. fijne plastics. Elke twee weken wordt
PMD aan huis opgehaald. De data van de ophalingen vind je in de afvalkalender van
Limburg.net (zie Afvalkalender).

Textiel
Textiel kan je in een oranje afvalzak meegeven
met de huis-aan-huisinzameling, deponeren in
de textielcontainers of naar het recyclagepark
brengen. De data van de inzamelingen vind je in
de afvalkalender van Limburg.net.

ZAD (zwerfvuilactiedienst)
Elke eerste zaterdag van de maand ruimen tal
van vrijwilligers zwerfvuil op een vooraf bepaalde locatie in Hechtel-Eksel. Samen vormen ze
de ZwerfvuilActieDienst, kortweg ZAD. Data en
locaties worden steeds tijdig in het gemeentelijk
infoblad vermeld. Hoe meer helpende handen,
hoe lichter het werk en hoe leuker de sfeer. Zin
om een handje toe te steken? Schrijf je in via
www.hechtel-eksel.be/inschrijven-zwerfvuilactiedienst.
Milieudienst
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 58 - milieu@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/afvalophaling
Limburg.net
Gouverneur Verwilghensingel 32, 3500 Hasselt
0800 90 720 - info@limburg.net
www.limburg.net

Begraafplaatsen

Papier en karton
Papier en karton wordt maandelijks huis-aanhuis opgehaald. Je biedt het de avond voor de
ophaling (bij valavond) of de ochtend van de ophaling vóór 6 uur in een gesloten kartonnen doos
aan of stevig samengebonden met een touw om
wegwaaien te voorkomen.

PMD
PMD staat voor plastic flessen en flacons, metalen
verpakkingen en drankkartons. In deze zakken
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Er zijn drie begraafplaatsen die voor iedereen
toegankelijk zijn tijdens de openingsuren:
• Begraafplaats Hechtel-Eksel: Sint-Bernardusstraat 5-7
• Begraafplaats Hechtel: Lommelsebaan
• Begraafplaats Eksel: Berkenlaan

www.hechtel-eksel.be

Bloed of plasma geven

Sociale media
We zijn ook actief op sociale media. Hier posten
we nieuws, vacatures en leuke foto’s van volgers.
Volg ons op www.facebook.com/LokaalBestuurHechtelEksel, www.instagram.com/lokaalbestuurhechteleksel en www.linkedin.com/
company/lokaal-bestuur-hechtel-eksel

Website
Dagelijks hebben mensen bloed, plasma of bloedplaatjes nodig, omdat ze ziek zijn of na bloedverlies
bij een ongeval, bevalling of operatie. Ben je tussen
18 en 66 jaar oud en in goede gezondheid? Aarzel
dan niet om bloed te geven. Met slechts één zakje
bloed, help je meer dan één patiënt. Een patiënt
krijgt immers alleen het bloedbestanddeel toegediend dat hij nodig heeft.
Enkele keren per jaar kan je bloed geven in De
Geer. Wanneer dit precies is, wordt gecommuniceerd via de gemeentelijke website en Facebookpagina. Het Rode Kruis heeft ook elf vaste
afnamecentra in Vlaanderen waar je bloed,
plasma of bloedplaatjes kan geven.
Rode Kruis - Vlaanderen
Motstraat 40, 2800 Mechelen
015 44 33 22 - info@rodekruis.be
www.rodekruis.be

Communicatie
De communicatiedienst houdt je op de hoogte
van het reilen en zeilen binnen lokaal bestuur
Hechtel-Eksel, zowel online als offline. Verder stelt
de dienst persberichten op, zorgt ze dat de crisiscommunicatie vlot verloopt, bewaakt ze de toepassing van de huisstijl van het lokaal bestuur, beheert
ze het gemeentelijk infoblad, de gemeentelijke
website, sociale media, en monitort ze alle vermeldingen van Hechtel-Eksel in de media.

Online vind je via www.hechtel-eksel.be een
overzicht van al onze producten en diensten, lokaal nieuws, een activiteitenkalender, … Het laatste nieuws liever rechtstreeks in je mailbox?
Schrijf je dan in voor onze digitale nieuwsbrief
via www.hechtel-eksel.be/nieuwsbrieven.
Communicatiedienst
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 89 11 19 - communicatie@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be

Cultuur
Digidokter
Heb je een probleem met je pc, tablet of smartphone? Lukt het niet om een app, zoals bijvoorbeeld de Covid Safe-app of de itsme-app, te
installeren? Elke woensdag staat de Digidokter
voor je klaar in de bibliotheek in Eksel van 14-16
uur. De digitale deskundige zoekt samen met jou
naar oplossingen voor je digitale problemen ... en
dat helemaal gratis!

Gemeentemagazine
Ons gemeentemagazine HALLO Hechtel-Eksel
ken je waarschijnlijk al. Dit valt immers elke
maand bij elke Hechtel-Ekselaar in de brievenbus. In dit infoblad vind je gemeentelijk nieuws,
interviews, activiteiten, geboorten, huwelijken en
overlijdens, …

Opgelet: de Digidokter werkt enkel op afspraak!
Contacteer hem ten laatste op vrijdag de week
vooraf via 011 73 45 91 of via bibliotheek@hechtel-eksel.be, geef het probleem door en leg een
afspraak vast.

Bibliotheek
Lid zijn van de bib is tot en met 25 jaar gratis.
Vanaf 26 betaal je jaarlijks een lidgeld van €5. Wil
je bibliotheeklid worden? Schrijf je dan in bij de
bibmedewerker aan de infobalie. Breng je identi-

www.hechtel-eksel.be
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Cultuurdienst
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
cultuur@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/vrije-tijd-toerisme

Heemkundige kring

teitskaart of verblijfsvergunning mee, en voor de
kinderen best ook de Kids-Id.
Je kan tot twintig boeken, strips, tijdschriften,
cd's, dvd's tegelijkertijd uitlenen. Je uitleentermijn van vier weken is bovendien tot twee keer
te verlengen. Dat kan gemakkelijk online via ‘Mijn
Bibliotheek’.
Naast boeken vind je in de bib ook strips, luisterboeken, cd's, dvd’s, ... In de IT-ruimte kan je op de
computer werken en in het gezellige koffiehoekje kan je terecht voor het lezen van kranten
en tijdschriften of voor een gezellige babbel.
Dankzij de nauwe samenwerking met de cultuurdienst valt er in de bib ook regelmatig wat te beleven: Elfenuurtje, lezingen, workshops, …

Heemkundige kring
Elke maandag van 14 u. tot 21 u.
Oud Gemeentehuis, Groenstraat 10

Kunstacademie Noord-Limburg
Schuilt er een schilder of tekenaar in jou? Hou je
van kliederen en knutselen? Droom je ervan muzikant te worden of ben je graag bezig met tekst
en woord? Dan ben je bij Kunstacademie NoordLimburg aan het juiste adres. Elke week scherp je
hier je talenten aan en creëer je de mooiste
meesterwerken.

Hoofdbibliotheek Eksel
Geerstraat 1
011 73 45 91 - bibliotheek@hechtel-eksel.be
https://hechtel-eksel.bibliotheek.be

Kunstacademie Noord-Limburg
Toekomstlaan 9, 3910 Neerpelt
011 80 87 10 - info@kanl.be
www.kanl.be

Kinder- en jeugdbibliotheek Hechtel
Vriendschapsplein 2 bus 3
011 73 45 91 - bibliotheek@hechtel-eksel.be
https://hechtel-eksel.bibliotheek.be

UiT-magazine

Bib aan huis
Hou je van lezen maar geraak je moeilijk tot in de
bibliotheek? Dan is er Bib aan Huis! Een vrijwilliger
brengt boeken bij minder mobiele inwoners gratis
aan huis en komt ze nadien ook weer oppikken.

Cultuurdienst
De cultuurdienst is verantwoordelijk voor alle
culturele evenementen georganiseerd door lokaal bestuur Hechtel-Eksel. Onze deskundige cultuur is daarnaast ook het aanspreekpunt voor
alle Hechtel-Ekselse sociaal-culturele verenigingen. Inzake reglementen, subsidies, een gratis
vrijwilligersverzekering, … ben je hier op het
juiste adres.
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De Heemkundige kring is de partner van de gemeente in de bewaring en ontsluiting van het
erfgoed. Maar ook individuele bezoekers kunnen
er terecht. Heb je een foto op zolder gevonden
die iets zegt over de gemeente, heb je interessante documenten of verhalen, of wil je weten
wie je voorouders waren. Breng dan gerust eens
een bezoekje aan de Heemkundige Kring.

UiT in Hechtel-Eksel is het officiële UiT-magazine
van lokaal bestuur Hechtel-Eksel. Het bundelt alle
activiteiten van het seizoen, interviews met verenigingen en interessante weetjes in één leuk
vormgegeven magazine. Elke Hechtel-Ekselaar
vindt het UiT-magazine drie keer per jaar in zijn
brievenbus. Je kan het ook steeds via www.hechtel-eksel.be/uit-magazine doorbladeren.

Dierenopvang en dierenwelzijn
Kortingsbon sterilisatie/castratie
huiskatten
De cijfers liegen er niet om: in 2021 kwamen in
Limburgse asielen zo’n 4.000 katten binnen. Om
die grote aantallen tegen te gaan, laat je je huiskat best voor de leeftijd van 6 maanden al onvruchtbaar maken. Sterilisatie en castratie zijn
eenvoudige ingrepen die honderden kittens een
triestig lot besparen.

www.hechtel-eksel.be

Als extra stimulans geeft het lokaal bestuur kortingsbonnen voor sterilisatie/castratie weg van €
15 (kater) en € 25 (kattin), aan te vragen via
www.hechtel-eksel.be/aanvraagformulier-kortingsbon-huiskatten. Deze actie loopt jaarlijks
van 14 februari tot en met 30 september. Dit is
ook de periode waarin de kortingsbon geldig is
bij een dierenarts gevestigd in Limburg.

Natuurhulpcentrum
Wie een ziek of gewond dier vindt, kan het Natuurhulpcentrum in Opglabbeek contacteren.
Zij beschikken over de nodige vergunningen om
beschermde vogels en andere wilde dieren ter verzorging op te nemen. De centrumverantwoordelijke en meewerkende dierenartsen staan in voor
de verzorging, revalidatie en het opnieuw vrijlaten
van wilde dieren, in de beste omstandigheden.
Natuurhulpcentrum vzw
Industrieweg Zuid 2051, 3660 Oudsbergen
089 85 49 06 - info@natuurhulpcentrum.be
www.natuurhulpcentrum.be

Zwerfkatten
Hechtel-Eksel voert onder impuls van het provinciebestuur een diervriendelijk zwerfkattenbeleid.
Zwerfkattenpopulaties breiden heel snel uit. Het
is dus belangrijk de populatie te ‘beheren’. De
voorkeursmethode hiervoor is de internationaal
bekende TNR-methode: vangen (Trap), steriel
maken (Neuter) en terugplaatsen (Release). Het
lokaal bestuur werkt hiervoor samen met vzw het
Blauwe Kruis van België.
Veroorzaken zwerfkatten overlast in jouw buurt?
Meld het via een webformulier op www.hechteleksel.be/melding-zwerfkatten, bel 011 73 01 58
of mail naar milieu@hechtel-eksel.be
Blauwe Kruis Lommel
Maatheide 74h, 3920 Lommel
Openingsuren: ma tot en met za van 14 u. tot 17 u.
www.blauwekruislommel.be
lommel@blauwe-kruis.be

Ratten
Als inwoner van Hechtel-Eksel kan je beroep
doen op de rattenvanger. Je maakt hiervoor een
melding via dit online formulier: www.hechteleksel.be/melding-ratten. De rattenvanger contacteert jou vervolgens om een afspraak te maken.
De verdelging is gratis voor particulieren en bedrijven die geen activiteiten hebben in de voeding of landbouw.

www.hechtel-eksel.be

Milieudienst
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 58 - milieu@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/milieu-duurzaamheid

Economie en ondernemen
Drankvergunning
Je kan pas een horecazaak uitbaten na aflevering
van de drankvergunning. Deze kan je aanvragen
via www.hechtel-eksel.be/aanvraag-drankvergunning. De vergunning wordt alleen afgeleverd
indien je aan de nodige wettelijke voorwaarden
voldoet. Voor verkoop van drank zonder consumptie ter plaatse (zoals in supermarkten) is er
geen drankvergunning nodig.

Geschenkbon
De gemeentelijke geschenkbon is een leuk geschenk, voor jezelf of voor een ander. De bon
wordt door het lokaal bestuur uitgegeven in samenwerking met lokale handelaars. De bonnen
koop je makkelijk aan via www.hechteleksel.be/gemeentelijke-geschenkbon of in het
Vrijetijdsloket. Je kan ze inruilen bij de vele deelnemende handelaars in Hechtel-Eksel. Een lijst
van de deelnemende handelaars vind je via
www.shop.kivalo.be/hechtel-eksel/
Vrijetijdsloket
GC De Schans, Schansplein 1
011 73 01 50 - vrijetijd@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/vrije-tijd-toerisme

Hechtel-Eksel Winkelt
Je hebt waarschijnlijk al gehoord van ons digitaal
ondernemersplatform www.hechtelekselwinkelt.be, waarmee het lokaal bestuur de lokale
handel wil ondersteunen. Op dit platform kan je
gratis een eigen webshop bouwen en uitbaten.
Bij interesse om je aan te sluiten, kan je mailen
naar economie@hechtel-eksel.be

Kermis
Jaarlijks staan er vier kermissen op het programma: twee in Hechtel en twee in Eksel. Het lokaal bestuur richt op het openbaar domein
volgende openbare kemissen in:
• De eerste foor in Hechtel heeft plaats het eerste weekend van mei en duurt 3 dagen.
• De eerste foor in Eksel heeft plaats het weekend volgend na 16 juni en duurt 3 dagen.
• De tweede foor in Hechtel heeft plaats het
laatste weekend van september en duurt 3
dagen.
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•

De tweede foor in Eksel heeft plaats het
weekend volgend na 16 oktober en duurt 3
dagen.

De verplichte openingsuren zijn op zaterdag en
maandag van 16u tot 22u en op zondag van 14u
tot 22u.
Wil je een standplaats aanvragen? Dat kan via
www.hechtel-eksel.be/aanvraag-standplaats-kermis.
Iedere maandag is het 'familiedag' met tal van
kortingen.
Markten: Schansplein in plaats van parking aan
de Schans gebruiken.

Markten
Wekelijks organiseren we in Hechtel-Eksel twee
markten. In Eksel kan je iedere dinsdagochtend
van 8 u. tot 12 u. op het gemeenteplein terecht. In
Hechtel strijken de kramen iedere donderdagochtend van 8 u. tot 12 u. op de parking van De
Schans neer.
Via www.hechtel-eksel.be/markten kan je onder
meer de volgende zaken online aanvragen:
• Losse of vaste standplaats op de openbare
markten;
• Verkoop in het kader van manifestaties;
• Occasionele verkopen met een niet-commercieel karakter (goed doel);
• Ambulante handel op openbaar of privédomein of rondtrekkend.

Nieuwe ondernemer

een handelspand, waarvan het opgerichte bedrijf
vijf achtereenvolgende jaren in stand gehouden
moet worden. Je aanvraag indienen kan tot maximaal één jaar na de openingsdatum van je onderneming via www.hechtel-eksel.be/economie/
starterspremie
Lokale Economie
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 63 - economie@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/lokale-economie

Financiële dienst
De financiële dienst volgt alle inkomsten en uitgaven van het lokaal bestuur op. Ze voert daarvoor een budgettaire en een algemene
boekhouding, die onder meer de gemeentelijke
belastingen en retributies, subsidies, leningen en
facturatie van verhuur van materiaal omvat.
Daarnaast maakt ze ook de planning voor het
nieuwe boekjaar op. Deze omvat de werken en
acties die in het volgende jaar worden uitgevoerd, vergezeld van een kostenraming, en bevat
naast de exploitatiebudgetten (dagelijkse kosten/opbrengsten van de gemeente) ook investeringsbudgetten voor wegenwerken,
verbouwingen, renovaties, … Onderdeel hiervan:
het financiële meerjarenplan.

Financiële dienst
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
financien@hechtel-eksel.be

Geboorte

Het lokaal bestuur verwelkomt graag alle nieuwe
ondernemers in Hechtel-Eksel. Laat ons dus zeker
weten dat jij bestaat en wanneer je met je zaak
van start gaat. Aanmelden kan via www.hechteleksel.be/aanmelden-als-nieuwe-ondernemer
Het lokaal bestuur kent daarnaast een nauwe samenwerking met de lokale ondernemersclub. Zij
organiseren tal van openbare evenementen en
studiedagen. Op de hoogte blijven van alle
nieuwtjes die jou als ondernemer aanbelangen?
Meld je dan aan op https://ondernemers-hechtel-eksel.be

Starterspremie
Ben jij een startende ondernemer in HechtelEksel? Als je binnen de afgebakende handelsgrenzen wil ondernemen, maak je aanspraak op
een starterspremie. Deze is enkel voor de startende ondernemer in hoofdberoep, gevestigd in
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Geboorteaangifte
De geboorte van een kind moet door de vader
en/of moeder binnen de 15 kalenderdagen worden aangegeven. Dit kan op afspraak bij de
dienst burgerzaken. Ongehuwde ouders moeten
de aangifte samen doen, tenzij het kind al vóór
de geboorte werd erkend.

www.hechtel-eksel.be

Geboortepakket
Om nieuwe ouders te ondersteunen bij de geboorte of adoptie van hun kindje, stelde het lokaal bestuur, in samenwerking met het KIK, een
geboortepakket samen. Hierin vind je een gratis
rol huisvuilzakken, gemeentelijke geschenkbonnen, een welkomstfolder, een brief van de bib met
uitleg over Boekstart, een folder van het KIK (Huis
van het Kind), info over LimbU en een leuke verrassing De gemeentelijke geschenkbonnen vervangen de klassieke geboorte- en adoptiepremie.

Erkenning
Wanneer in het gezin van een ongehuwd koppel
een kind geboren wordt, staat de afstamming
van het kind slechts langs moeders kant vast. Om
de afstamming aan vaderszijde vast te stellen,
moet de vader het kind erkennen. Deze erkenning kan gebeuren vóór de geboorte, bij aangifte
van de geboorte of na de geboorte. Hiervoor
maak je een afspraak met de dienst burgerzaken
via www.hechtel-eksel.be/afspraak. Zij stellen
vervolgens een erkenningsakte (of akte van prenatale erkenning) op.

Geboorte- en erkenningsakte
Als de geboorte- of erkenningsakte is opgemaakt
na 31 maart 2019, kan je de akte online aanvragen via ‘Mijn Burgerprofiel’. Na aanmelden met je
eID kan je het uittreksel downloaden en afdruk-

www.hechtel-eksel.be

ken. Je kan de akte ook op vertoon van je eID afhalen aan het snelloket in het gemeentehuis.
Dienst burgerzaken
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 89 11 24 - burgerlijkestand@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/burgerlijke-stand

Groen en natuur
Hechtel-Eksel is als Boslandgemeente een gemeente met een uitgesproken groen karakter.
Onze slogan luidt dan ook niet voor niets ‘Hechtel-Eksel, gezellig in het groen’. In Bosland is het
zalig wandelen, fietsen, spelen, … Weet je niet
meteen waarnaartoe? Wandel-, fiets- en ruiterkaarten en schattenzoektochtpakketjes zijn verkrijgbaar in het Vrijetijdsloket.

Fietsen
Fietsen door de Bomen
Fietsen door de Bomen in het Pijnven is een iconische fietsbrug, een dubbele cirkel met een
doorsnede van 100 meter en maar liefst 700
meter lengte, stijgt geleidelijk (3-4%) tot 10 meter
hoogte. Op dit fietspad raak je veilig in hogere
sferen. Letterlijk, want je fietst er tussen de kruinen van de bomen. Meer info via www.hechteleksel.be/fietsen-door-de-bomen
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Happen en trappen

Pijnven

Happen en Trappen is dé ideale combinatie van
sportief en culinair genieten. Er liggen vijf Hechtel-Ekselse restaurants op de fietsroute waar je
telkens een heerlijk gerecht gepresenteerd krijgt.
Meer info vind je via www.hechtel-eksel.be/happenentrappen

Mountainbikenetwerk
Hechtel-Eksel is een van de meest bosrijke gemeenten van Vlaanderen en dat merk je ook tijdens je mountainbiketochtjes. Maar ook In den
Brand met haar duinen en uitdagende hoogteverschillen is een belevenis voor elke sportieve
fietser. De rode lus is 10,2 km lang, de blauwe
22,3 km. Via aansluitingen en een verbindingstraject kan je ook de rest van Bosland verkennen.
Startplaats: Sporthal Hechtel-Eksel, Dennenstraat
8, 3940 Hechtel-Eksel (parking voorzien)

Wandelen
Hoksent-Molhem
De ‘blauwe’ draad in wandelgebied Hoksent-Molhem is de rivier de Dommel, die zich door het
landschap wurmt. Je ontdekt de prachtige Dommelvallei in al haar facetten, op de grens tussen
Hechtel-Eksel en Peer. Je kan kiezen uit zes lussen
tussen de 3 en 12 km. Voor elk wat wils dus.
In den Brand
In den Brand dankt zijn naam aan het feit dat
mensen hier vroeger hun brandhout kwamen
halen. De unieke ‘landduinen’ kunnen soms wel
40 meter hoog worden. Stevige kuitenbijters. De
wandellussen variëren van 1,3 tot 5,5 km. Aan de
ingang vind je een leuke picknickplek. Bovendien
kan je in In den Brand ook op schattenzoektocht
met Tommy Twijgman! Het schattenzoektochtpakket koop je in ons Vrijetijdsloket.

Het Pijnven is een bos van maar liefst 2.000 ha
groot. Fietsen door de Bomen, de Vlindervallei en
het wilgenkunstwerk ‘De boom in’ van Will Beckers maken van deze wandelingen unieke belevenissen. De allerkleinsten kunnen hun hart
ophalen in het speelbos. De lussen variëren er
van 2,4 tot 10,4 km.
Resterheide
In Resterheide, op de grens tussen Hechtel-Eksel
en Peer, ga je op ontdekking in de wereld van
bomen en water. Onderweg wordt je uitgedaagd
met een avontuurlijk hindernissenparcours en
educatieve speelse elementen. De verschillende
lussen in dit gebied variëren van 2,5 tot 6,5 km.
Leuk voor de kinderen: aan Parking Begijnenvijvers start ook een schattenzoektocht met Bostrol
Bobl! Het schattenzoektochtpakket koop je in
ons Vrijetijdsloket.

Paardrijden
Met meer dan 650 km bewegwijzerde ruiter- en
menpaden is Limburg een paradijs voor ruiters
en menners. Paarse heide, schaduwrijke bossen, ...
De routes bieden uitdagende doorwaadplaatsen
en een hindernissenparcours voor dat tikkeltje
avontuur. Haal je gratis ruiterkaart snel af in het
Vrijetijdsloket. Ook rustplekken en paardvriendelijke cafés staan hierop vermeld.
Vrijetijdsloket
GC De Schans, Schansplein 1
011 73 01 50 - vrijetijd@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/toerisme-2
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Huis van het Kind
KIK

Consultatiebureau Kind en Gezin
078 15 01 00 - info@kindengezin.be
www.kindengezin.be

Eerstelijnspsychologe Gezin Centraal
Als kind, jongere of gezin kom je op je weg heel
wat uitdagingen tegen. Als je je niet zo goed
voelt, piekert, slecht slaapt, twijfelt over je gedachten/gevoelens, veel stress ervaart, (faal)angstig voelt, je zorgen maakt over iemand, … is
hulp van de eerstelijnspsychologe van Gezin
Centraal aangewezen. Zij kan samen met jou gedurende een korte tijd (max. 6 sessies) aan de
slag gaan en, indien nodig, met jou kijken naar
meer gespecialiseerde hulpverlening. Meer info
via www.gezincentraal.be
Het Huis van het Kind Hechtel-Eksel heet het
'KIK'. Dit staat voor Kind is Koning. Maar laat de
naam je niet misleiden, het KIK is er niet enkel
voor kinderen. In het KIK kunnen ook (aanstaande) ouders en jongeren terecht. In samenwerking met verschillende partners biedt het KIK
preventieve gezinsondersteuning. Heb jij goede
ideeën over hoe het KIK zijn werking kan verbeteren? Laat ze achter in de ideeënbox via
www.hechtel-eksel.be/ideeenbox-kik

Activiteiten
Het KIK verzocht verschillende activiteiten die
ontmoeting en sociale cohesie bevorderen. Deze
activiteiten worden steeds in het gemeentelijk
infoblad vermeld. Iedereen is in het koffiehoekje
van het KIK ook steeds welkom voor een tas koffie, het lezen van de krant, elkaar ontmoeten, een
leuke babbel, … (vergelijkbaar met het koffiehoekje de bibliotheek in Eksel).

Consultatiebureau Kind en Gezin
i.s.m. Wiegwijs
Kind en Gezin staat je bij met raad en daad. Aanstaande ouders en gezinnen met kinderen van 0
tot 3 jaar kunnen in een consultatiebureau terecht voor preventieve zorg op maat: medisch
onderzoek, vaccinaties, opvolging evolutie in gewicht en groei, opvolging ontwikkeling (motoriek
en taal), ...
Een bezoek aan een consultatiebureau is gratis.
Ouders krijgen praktisch en professioneel advies
over voeding, ouderschap, opvoeding, maatschappelijke participatie, het Groeipakket, …

www.hechtel-eksel.be

Opvoedingsondersteuning
Opvoeden is leuk en uitdagend maar niet altijd
even makkelijk. Heb je kleine of grote zorgen, vragen of twijfels over opvoeden? Opvoedingswinkel Noord-Limburg staat voor je klaar. In het KIK
bieden ze een luisterend oor en praktische tips
tijdens gratis face-to-face pedagogische adviesgesprekken. Dit kan ook steeds via mail, telefoon
of videobellen. Je kiest zelf wat het best bij je
past.

Digitaal Loket Kinderopvang
Het Lokaal Loket Kinderopvang (LLK) is een neutraal informatie- en ondersteuningspunt voor ouders die op zoek zijn naar kinderopvang. Het LLK
maakt de zoektocht eenvoudiger doordat ouders
zich kunnen richten tot één centraal infopunt en
actief begeleid worden naar een geschikte opvangplaats. Interesse? Doe je aanvraag via
www.hechtel-eksel.be/aanvraagformulier-voorschoolse-kinderopvang
Huis van het Kind (KIK)
Vriendschapsplein 2 bus 2
011 89 11 38 - kik@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/welzijn/huis-van-het-kind

Huwelijk
Huwelijksaangifte
Je huwelijksaanvraag doe je bij de dienst burgerzaken van de gemeente waar een van de aanstaande echtgenoten is ingeschreven in het
bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister.
Hiervoor vul je een online formulier in via
www.hechtel-eksel.be/aanvraag-huwelijk
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Zodra je je aanvraag hebt ingediend, stelt de
ambtenaar burgerzaken jullie huwelijksdossier
samen. Zij nemen steeds contact met jullie op
om gewenste datum en uur te bevestigen of, indien nodig, een ander moment voor te stellen.
Wanneer het huwelijksdossier volledig is, ontvang je een uitnodiging om samen de huwelijksaangifte in orde te maken. Hiervoor maak je een
afspraak met de dienst burgerzaken via
www.hechtel-eksel.be/afspraak

Huwelijksakte
Jullie stapten in het huwelijksbootje. De ambtenaar burgerzaken verbond jullie in de echt. Daarvan maakte de ambtenaar dan ook een
huwelijksakte op, als bewijs van de huwelijksvoltrekking. Een uittreksel hiervan kan je aanvragen
via www.vlaanderen.be/uw-overheid/mijn-burgerprofiel

Huwelijksjubileum - huldiging
Koppels die 50, 60, 65, 70 of 75 jaar gehuwd zijn,
worden door het lokaal bestuur uitgenodigd
voor een officiële huldiging. Elke kandidaat ontvangt vóór de huwelijksverjaardag een felicitatiebrief met vrijblijvende uitnodiging. Wil je erbij
zijn? Neem dan minimaal twee maanden vóór
deze datum contact op met Kelly Schuurmans,
011 73 01 72, kelly.schuurmans@hechtel-eksel.be.
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Dienst burgerzaken
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 42 - bevolking@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/burgerlijke-stand

Identiteit en reizen
Elektronische identiteitskaart (eID)
De eID is een elektronische identiteitskaart voor
Belgen ouder dan 12 jaar. Met je eID kan je je
identiteit bewijzen en vrij door de EU-landen reizen. Moet je eID vernieuwd worden, dan ontvang
je een oproepingskaart om je na afspraak bij de
dienst bevolking te melden met een recente pasfoto en €20. Bij adreswijziging dient geen
nieuwe identiteitskaart te worden aangevraagd
enkel met PIN-code tot snelloket gaan waar het
adres op de chip wordt aangepast, kost €20.
Maak een afspraak met de dienst burgerzaken
via www.hechtel-eksel.be/afspraak en neem je
oproepingskaart mee.
Bij verlies of diefstal van je eID laat je je kaart allereerst door DOC STOP blokkeren. Diefstal meld
je bij de politie. Verlies meld je bij de dienst bevolking. Zij bezorgen je een attest dat tijdelijk je
eID vervangt. Ben je je codes vergeten of verloren? Vraag een nieuwe pin- en pukcode aan via
de dienst bevolking.

www.hechtel-eksel.be

Kids-ID
De kids-ID, voor kinderen jonger dan 12 jaar met
Belgische nationaliteit, is een geldig identiteitsbewijs en reisdocument in de meeste Europese
en sommige niet-Europese landen. Het kind
moet wél steeds vergezeld zijn van een ouder
met een geldige eID. Ook bij de aanvraag van de
kids-ID bij de dienst bevolking moet er een ouder
aanwezig zijn. Als de kids-ID klaar is, kan je ‘m aan
het snelloket afhalen.
Met de kids-ID kan je kind, ouder dan zes jaar,
zich ook identificeren op internet. Door de kidsID te verbinden met de toepassing Hallo Ouders,
kan je bovendien zeven nummers programmeren die in geval worden opgebeld. Is er geen antwoord, dan wordt de oproep doorgeschakeld
naar Child Focus.

Dienst burgerzaken
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 43 - bevolking@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/bevolking
Politiezone Kempenland
Hechtelsesteenweg 1, 3970 Leopoldsburg
011 39 92 99 pz.kempenland@police.belgium.eu
politiekempenland.be
DOC STOP
24u/24u en 7 dagen per week bereikbaar.
00800 2123 2123

Jeugd en jongeren
Activiteiten en kampen

Internationaal paspoort (reispas)
Een internationaal paspoort, of reispas, bewijst je
identiteit in de landen waarvoor de Belgische
identiteitskaart (eID) niet volstaat. Dit is het geval
voor de meeste landen buiten de EU. Zowel kinderen als volwassenen hebben een eigen paspoort nodig. Zorg ervoor dat het paspoort nog
minstens zes maanden geldig is. Dit is de minimale geldigheidsduur die sommige landen opleggen.
Let op! Voor sommige landen is ook een visum
verplicht. Dit is niet hetzelfde als een internationaal paspoort. Een visum wordt afgeleverd in het
land van bestemming of door de ambassade of
het consulaat van het betrokken land in België.

Tijdens de schoolvakanties kunnen peuters en
kleuters van 2,5 tot 6 jaar, kinderen vanaf 6 jaar
en tieners kiezen uit heel wat activiteiten en
kampen. Of het nu sport, toneel of een avonturenparcours is, wij vullen op actieve wijze de
kinderen hun dag. Het programma vind je op
www.hechtel-eksel.be.

Reistoelating minderjarigen
Een reistoelating voor minderjarigen is een
schriftelijke toestemming die je als ouder geeft
aan je minderjarig kind om het land te verlaten,
eventueel onder begeleiding van een andere
persoon of organisatie. Deze is ook aangeraden
wanneer het minderjarig kind met één ouder
reist.
Vult het formulier reeds op voorhand in via
www.hechtel-eksel.be/reistoelating-minderjarige
Vervolgens onderteken je het en geef je het af
aan het snelloket in het gemeentehuis. Je handtekening moet immers gewettigd worden door
een gemachtigd ambtenaar.

www.hechtel-eksel.be

Jeugddienst
Ben je jong en zit je met een ei? Je kan het
komen leggen op de jeugddienst in het KIK. Voor
alles wat van ver of dichtbij met jeugd(werk)beleid te maken heeft, één adres: de jeugddienst.
Ook met vragen rond vrije tijd, school, organiseren van fuiven, kampen, … kan je bij de jeugddienst terecht.

Jeugdhuis De Gloria
De Gloria vzw houdt geregeld een gezellige caféof thema-avond, georganiseerd voor en door de
jongeren van Hechtel-Eksel. Iedereen welkom!
Je kan het jeugdhuis ook huren voor activiteiten.
Reserveren kan via mail naar
jhdegloria@gmail.com
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Jeugdhuis De Gloria
Hasseltsebaan 29, 3940 Hechtel-Eksel
jhdegloria@gmail.com
http://instagram.com/jhdegloria/

Shanna Denys
Coördinator Huis van het Kind
011 89 11 38 - kik@hechtel-eksel.be

Jeugdraad

Buitenschoolse kinderopvang De Speelvogel
IBO De Speelvogel bevindt zich in het Huis van
het Kind (KIK), in de Groenstraat (GBS) en in de St.
Jozefstraat (Viejool) en biedt opvang aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar, voor en na de schooluren,
op woensdagnamiddagen, schoolvrije en vakantiedagen. Kleuters en lagere schoolkinderen hebben hun eigen ruimte, maar kunnen bv. buiten
ook samen spelen.

Heb jij goede ideeën over hoe het jeugdbeleid in
Hechtel-Eksel er zou moeten uitzien? Misschien
ben jij wel de persoon om de jeugdraad te versterken en op het jeugdbeleid te wegen. Neem
even contact op met de jeugddienst en laat je
stem gelden voor de jeugd in Hechtel-Eksel.
Jeugddienst
Huis van het Kind, Vriendschapsplein 2
011 89 11 86 - jeugd@hechtel-eksel.be

Kinderopvang

Kinderopvang vanaf 2,5 jaar

IBO De Speelvogel
Huis van het Kind, Vriendschapsplein 2 bus 3
011 73 01 51 / 011 73 11 67
speelvogel@hechtel-eksel.be

Koffieklets

Kinderopvang 0 - 2,5 jaar
Kinderopvang Gezinsbond
Kinderopvang Gezinsbond organiseert opvang in
een vertrouwde familiale sfeer van een gezin in je
buurt. Bij de onthaalouder krijgt je kind een ‘thuis
van huis’.

Mededelingen aan de bevolking

Miel en Muis
Miel & Muis is een kleinschalig kinderdagverblijf
met een huiselijke sfeer. Ze het beste te halen uit
ieder kind, uiteraard in overleg met de ouders,
want opvoeden doen jullie samen. Er is dagelijks
plaats voor 14 kinderen van 0 tot 3 jaar. Het kinderdagverblijf staat onder toezicht van Kind en
Gezin.

Meldingen

Tutjes en dutjes
Bij Tutjes en dutjes wordt je oogappel door goed
opgeleide medewerkers flink in de watten gelegd. Ze creëren een warme, huiselijke sfeer
waarin jouw baby of peuter de aandacht en verzorging krijgt die hij/zij nodig heeft.
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De Cultuurclub van Hechtel-Eksel is een vereniging die sociale en culturele activiteiten organiseert aan verminderd tarief. Zo willen ze mensen
uit hun isolement halen en laten deelnemen aan
activiteiten die anders moeilijk betaalbaar zijn. Iedere twee weken organiseren ze in de Geer een
koffieklets. Hier kunnen mensen elkaar ontmoeten en iets drinken. De vrijwilligers zorgen ook
voor lekkers.
Meer info? Bel 011/73 40 37

Om onze inwoners te informeren over zaken van
algemeen belang, kan je op onze website een
hele lijst mededelingen en inlichtingen die nuttig
kunnen zijn voor de bevolking terugvinden.

Op www.hechtel-eksel.be/contactformulier kan je
terecht met vragen, meldingen en suggesties voor
de gemeente of het OCMW. Vragen of meldingen
die door andere instanties verholpen worden:
• Afvalophaling: bel Limburg.net op het gratis
nummer 0800 90 720.
• Vragen i.v.m. gas, elektriciteit of defecte
straatverlichting meld je aan Fluvius.
• Problemen i.v.m. waterleidingen en drinkwatervoorziening meld je bij De Watergroep.
• Wespennest in huis of tuin? Contacteer
brandweerzone Noord-Limburg - Post Leopoldsburg via 011 54 29 00.
Meer info op
https://noord-limburg.hulpverleningszone.be/

www.hechtel-eksel.be

Milieu
Kapmachtiging
Voor het kappen van een boom of een bos heb je
in de meeste gevallen een vergunning nodig, ook
wanneer deze boom of dit bos zich op particuliere eigendom bevindt. De situatie van de boom
of het bos (het aantal bomen, ligging op het gewestplan, ...) bepaalt welke vergunning je nodig
hebt.
• Wanneer de boom geen onderdeel van een
bos is, is er meestal een omgevingsvergunning nodig. De aanvraag wordt behandeld
door het college van burgemeester en schepenen. Opgelet! Neem zeker even contact op
met de dienst Bouwen en Wonen om na te
gaan of er geen bijkomende verkavelingsvoorschriften of voorschriften van een RUP of
BPA gelden.
• Wanneer de boom onderdeel is van een bos,
spreekt men van een kapmachtiging en behandelt Agentschap voor Natuur en Bos je
aanvraag: www.natuurenbos.be/bomenkappen/bosbeheer

Laadpunten elektrische auto’s en
fietsen
Hechtel-Eksel wil het gebruik van elektrische wagens aanmoedigen. Je kan je elektrische wagen
op twee locaties opladen (aan elke laadpaal kunnen twee wagens tegelijk opladen):
• Gemeentehuis, Don Boscostraat 5 (parking
rechts) - Gratis parkeren
• Kerkplein 6 (Eksel) - Gratis parkeren
In Hechtel-Eksel wordt er veel gefietst. Onze gemeente vormt dan ook een belangrijke schakel in
het fietsroutenetwerk, met tal van fietsknooppunten op Hechtel-Eksels grondgebied. Op volgende plaatsen vind je een laadpaal voor je
elektrische fiets:
• Eetcafé de Lage Kempen, Kiefhoekstraat 189
• 't Exelshof, Nieuwstraat 35

Milieuhinder en - klachten
Indien je klachten hebt ten gevolge van geluids-,
geur-, licht-, stof- of roethinder, kan je dit telefonisch melden bij de politie via 011 60 84 70 (wijkpolitie) of 011 399 299 (politie Leopoldsburg).
Maak je melding, met vermelding van je naam,
adres en telefoonnummer, de naam en het adres
van de eventuele beklaagde, en een duidelijke
omschrijving van de klacht.

www.hechtel-eksel.be

Politiezone Kempenland
Hechtelsesteenweg 1, 3970 Leopoldsburg
011 39 92 99 pz.kempenland@police.belgium.eu
politiekempenland.be

Mobiliteit
Openbaar vervoer
De Lijn is een onafhankelijke vervoersmaatschappij met een uitgebreid netwerk van buslijnen
doorheen België. Volgende buslijnen rijden in
Hechtel-Eksel:
Lijn 14: Leopoldsburg - Bree - Maaseik
Lijn 18a: Achel - Hasselt
Lijn 58: Lommel - Beringen
Lijn 68: Bocholt - Antwerpen
Lijn 178: Brussel - Leuven - Houthalen - Maaseik
Lijn 179: Hamont - Brussel
Lijn 180: Lommel - Hasselt
Lijn 302: Geel - Maaseik
Lijn 402: Meeuwen - Peer - Hechtel
Voor meer info over routes en dienstregelingen
kan je terecht bij het snelloket of bij De Lijn zelf.
Voor toegankelijk en aangepast vervoer voor personen met een beperking kan je terecht
www.meermobiel.be
De Lijn
www.delijn.be
070 22 02 00 (€0,30/minuut)

Signalisatievergunning
Wanneer je werken uitvoert of laat uitvoeren op
het openbaar domein moet je steeds een signalisatievergunning aanvragen via www.hechteleksel.be/aanvraag-signalisatievergunning
Je hebt een signalisatievergunning nodig voor:
de inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden, voor het plaatsen op openbaar domein
van een verhuiswagen, een verhuislift, levering
van materialen, meubels, containers, bouwmaterialen, ... Ook het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet is
door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ... vereist
een signalisatievergunning.
Mobiliteit
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 89 11 23 - kevin.krasuki@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/mobiliteit
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Onderwijs
Kleuter- en basisonderwijs
GBS gemeentelijke basisschool Eksel
Groenstraat 8
011 73 43 51 - info@gbs-eksel.be
www.gbs-eksel.be
Basisschool De Zandkorrel
Rhijnweg 5
011 73 29 20 - info@dezandkorrel.be
www.dezandkorrel.be
Basisschool Ter Duinen
Schansplein 1
011 73 47 11 - bs.hechtel@g-o.be
www.schoolterduinen.be

of er een kopie van bekomen. Dat noemen we
openbaarheid van bestuur. Meer info hierover
vind je op www.vlaanderen.be/openbaarheid of
via het secretariaat 011 89 11 15. Een geldige
aanvraag tot inzage, uitleg of een kopie van een
document dien je in:
• online via www.hechtel-eksel.be/openbaarheid-van-bestuur
• per mail naar info@hechtel-eksel.be
Secretariaat
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 73 - info@hechtel-eksel.be

Overlijden
Begraafplaatsen en concessies
(zie Begraafplaatsen)

Basisschool Viejool
Schoolstraat 18
011 73 33 65 - directeur@viejool.be
www.viejool.be

Middelbaar onderwijs
Don Boscocollege
Don Boscostraat 72
011 73 40 27 - info@dbhechtel.be
www.donboscohechtel.be

Kunstacademie
Kunstacademie Noord-Limburg
Toekomstlaan 9, 3910 Neerpelt
011 80 87 10 - info@kanl.be
www.kanl.be

Openbaarheid van bestuur
Iedereen kan bij het lokaal bestuur documenten
die in hun bezit zijn, inzien, er uitleg over vragen
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Euthanasie
Je kan je wil over je levenseinde en de weigering
van medische zorg vastleggen in een wilsverklaring, voor het geval je later niet meer in staat
bent om je wil duidelijk kenbaar te maken (bv. in
comateuze toestand). Deze wilsverklaring blijft
levenslang geldig. Verklaringen die voor 2 april
2020 werden opgesteld, zijn slechts 5 jaar geldig
en moet je dus herbevestigen.
Er kan enkel rekening worden gehouden met
een voorafgaande wilsverklaring euthanasie
wanneer:
• de patiënt lijdt aan een ongeneeslijke, door
ongeval of ziekte veroorzaakte, aandoening;
• niet meer bij bewustzijn is;
• deze toestand onomkeerbaar is.
Vul het formulier www.hechtel-eksel.be/invulformulier-wilsverklaring-euthanasie in ten overstaan van twee meerderjarige getuigen, van wie
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er minstens één geen materieel belang heeft bij
je overlijden (dus geen familielid). Jijzelf en de
getuigen ondertekenen het formulier op dezelfde dag. Vervolgens maak je een afspraak met
de dienst burgerzaken om je wilsverklaring te
laten registreren.

Laatste wilsbeschikking
Je kan zelf bepalen wat er na je overlijden met je
lichaam gebeurt. Die keuze laat je vastleggen in
een laatste wilsbeschikking bij de dienst burgerzaken. In de wilsbeschikking geef je aan:
• of je opteert voor een traditionele begrafenis
of een crematie;
• volgens welke levensbeschouwing de eventuele uitvaartplechtigheid moet worden gehouden;
• in welke gemeente je laatste rustplaats zal
zijn (enkel in het Vlaams Gewest);
• of je een uitvaartcontract hebt.
Bij je overlijden gaat de gemeente na of je een
wilsbeschikking hebt laten registreren. Wanneer
dat het geval is, gaan we na of de nabestaanden
de wens van de overledene respecteren.

Orgaandonatie
Orgaandonatie kan levens redden. Bijgevolg is bij
wet beslist dat elke burger instemt met de transplantatie van zijn/haar bruikbare organen na het
overlijden.
Het loont echter de moeite om daarnaast zélf je
uitdrukkelijke toestemming door te geven. Dit
omdat de dokter en nabestaanden de beslissing
vaak zelf niet durven nemen. Je beslissing over
orgaandonatie kan je online registreren via
www.mijngezondheid.be. Lukt het niet online?
Maak dan een afspraak met de dienst burgerzaken. Zij kunnen je beslissing voor jou registreren.

Overlijdensaangifte
De overlijdensaangifte is de verplichte registratie
van overlijden bij de dienst burgerzaken van de
plaats van overlijden. Na deze aangifte kan de
ambtenaar pas toelating geven voor de begraving of crematie van de overledene. De toelating
kan ten vroegste 24 uur na vaststelling van overlijden gegeven worden; in geval van crematie ten
vroegste 24 uur na ondertekening van de crematieaanvraag.
In de praktijk gebeurt de aangifte meestal door
een begrafenisondernemer. Nabestaanden kunnen dit echter tijdens een afspraak met de dienst
burgerzaken ook zelf doen.
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Dienst burgerzaken
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 89 11 24 - burgerlijkestand@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/burgerlijke-stand

Personeel
De personeelsdienst staat in voor de personeelszaken van het lokaal bestuur. Omdat we een dynamische en moderne organisatie zijn, zijn we
vaak op zoek naar bijkomende werkkrachten.
Openstaande vacatures vind je via www.hechteleksel.be/personeel/vacatures. Zijn er geen vacatures, dan kan je steeds spontaan solliciteren
voor de functie die jij zou willen bekleden.
Personeelsdienst
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 48
personeelsdienst@hechtel-eksel.be

Rap op stap kantoor
Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt
budget. Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen
afspraak te maken. Je stapt gewoon binnen! Elke
maandag van 13u30 tot 16u30.
Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als
sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in
een Rap op Stapkantoor. De medewerkers helpen
ook met het samenstellen van een budget en het
uitzoeken van geschikt vervoer.
Meer info?
Lommelsebaan 7, 3940 Hechtel-Eksel
011 74 00 28 - eropuit@playitloud.be

Recyclagepark
Met gesorteerd afval kan je terecht in het recyclagepark op Mettenberg 4. Het is uiterst noodzakelijk het afval vooraf te sorteren, zodat het park
zoveel mogelijk kan recycleren. Particulieren kunnen enkel binnenrijden na aanmelding met de
eID. Bedrijven, zelfstandige ondernemers en verenigingen moeten een toegangskaart hebben.
Deze kan je aanvragen via www.limburg.net/toegangskaart
Voor particulieren werd voor bepaalde fracties
een vrijstelling ingesteld. Dit betekent dat je elk
jaar per gezin een bepaalde hoeveelheid zonder
betaling mag afleveren in het recyclagepark:
• asbesthoudend afval (600 kg/gezin/jaar)
• recycleerbaar puin (1.000 kg/gezin/jaar)
• groenafval (400 kg/gezin/jaar)

25

Check vooraf steeds de openingsuren van het recyclagepark in Hechtel-Eksel op
www.limburg.net. Zo sta je nooit voor een gesloten deur.
Milieudienst
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 58 - milieu@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/milieu-duurzaamheid

Rijbewijs
De afgifte van rijbewijzen, voorlopige rijbewijzen,
internationale rijbewijzen en rijbewijzen categorie G gebeurt door de dienst bevolking. De aanvraag moet persoonlijk gebeuren. Hiervoor maak
je een afspraak en neem je eID of verblijfskaart,
een pasfoto, het aanvraagformulier van het examencentrum en eventueel je oud Belgisch rijbewijs of je attest van verlies/diefstal, mee.

Kostprijs rijbewijs
Rijbewijs/voorlopig rijbewijs/rijbewijs categorie
G: €25
Internationaal rijbewijs: €20

Papieren rijbewijs vervangen door
bankkaartmodel
Heel wat 45-plussers beschikken over een verouderd Belgisch rijbewijs (van vóór 1989). Dat
kan in het buitenland problemen opleveren,
want deze rijbewijzen worden internationaal niet
langer erkend. Om boetes te vermijden, doe je er
dus goed aan om je rijbewijs van vóór 1989 te
hernieuwen.
Dienst bevolking
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 42 - bevolking@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/bevolking

Ruimtelijke ordening
Bijzonder plan van aanleg (BPA)
Een bijzonder plan van aanleg (BPA) is een grafisch plan met een legende en bijhorende voorschriften. Op deze manier worden
bestemmingen met gekoppelde voorschriften
gedefinieerd waardoor men de stedenbouwkundige voorschriften voor een perceel binnen het
plangebied kan raadplegen.
In Hechtel-Eksel zijn er drie BPA’s: BPA Centrum
Eksel, BPA Centrum zuidwest Hechtel en BPA
Nieuw kerkhof. Je kan ze raadplegen via
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www.hechtel-eksel.be/bijzonder-plan-van-aanleg. Op deze plannen voorzien we zones voor
wonen, groen, economische nevenactiviteiten,
openbaar nut, ... In de voorschriften vind je onder
andere informatie over bouwafmetingen, hoogtes en bestemmingen.

Kadaster
Het kadaster identificeert ieder stuk grond. Bij kadastrale plannen horen kadastrale leggers,
waarop je onder meer de eigenaar, de oppervlakte (bij benadering), het kadastraal nummer
en het kadastraal inkomen kan zien. Dit laatste is
de basis voor de berekening van de onroerende
voorheffing. Een uittreksel uit het kadastraal plan
of het kadastraal inkomen van je onroerende
goederen, raadpleeg je via Myminfin in je patrimoniaal dossier:
https://financien.belgium.be/nl/Eservices/My_Minfin. Het lokaal bestuur mag deze
informatie niet zelf verstrekken.
Kadaster Limburg
Voorstraat 43 bus 20, 3500 Hasselt
025 76 19 00 meow.dienst.uit.limburg@minfin.fed.be

Omgevingsvergunning
Bepaalde activiteiten kunnen hinderlijk zijn voor
mens en/of milieu (zie lijst - Vlarem). Wanneer je
als exploitant een dergelijke activiteit uitvoert,
moet je een vergunning voor aanvragen of het
melden. Een omgevingsvergunning omvat 5 luiken:
• Stedenbouwkundige handelingen (vroegere
stedenbouwkundige vergunning)
• Verkavelen van gronden of bijstellen van een
verkaveling (vroegere verkavelingsvergunning)
• Exploitatie van ingedeelde inrichtingen of activiteiten (vroegere milieuvergunning)
• Kleinhandelsactiviteiten (vroegere sociaaleconomische vergunning)
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•

Wijzigen van kleine landschapselementen of
vegetatie (vroegere natuurvergunning)

Onder bepaalde voorwaarden zijn sommige werken meldingsplichtig (bv. veranda, kleine woninguitbreiding, gastank). Andere werken zijn
vrijgesteld van vergunning (bv. tuinhuis). Meer informatie op www.omgevingsloketvlaanderen.be
De dienst ruimtelijke ordening kan je verderhelpen met vragen over de lijst, het aanvraagdossier,
de procedures, het openbaar onderzoek, de mogelijkheden tot het indienen van een bezwaar, de
beroepsmogelijkheden, het inzien van vergunningen, het melden van klachten, …

Openbaar onderzoek
Tijdens de aanvraag van een omgevingsvergunning kan er een openbaar onderzoek plaatsvinden. Hiervan wordt er op het perceel een
bekendmaking uitgehangen (gele affiche) en
worden, indien nodig, de omwonenden met een
aangetekend schrijven op de hoogte gebracht.
Bekendmakingen van lopende openbare onderzoeken vind je op www.hechtel-eksel.be/openbaar-onderzoek
Een aantal dossierstukken (zoals geveltekeningen, inplantingsplannen, ...) van een lopend
openbaar onderzoek kan je online raadplagen op
www.omgevingsloketvlaanderen.be/publiekloket. Heb je een bezwaar omtrent een aanvraag
tot omgevingsvergunning? Dien je bezwaarschrift dan via dezelfde website in, of schrijf het
college van burgemeester en schepenen aan per
aangetekende zending of lever je bezwaar in
tegen ontvangstbewijs bij het onthaal van het
gemeentehuis.

Parkeerverordening
Wie in Hechtel-Eksel een omgevingsvergunning
aanvraagt voor bouw- of verbouwingswerken
van een woongelegenheid, moet een minimum
aan parkeerplaatsen op het eigen terrein voorzien: anderhalve parkeerplaats (afgerond naar
boven). Enkel mits toestemming van het college
van burgemeester en schepenen én het betalen
van een bepaalde som, kan hiervan worden afgeweken. De parkeerverordening is raadpleegbaar
via www.hechtel-eksel.be/parkeerverordeninghechtel-eksel.

Ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP)
Een RUP is een bestemmingsplan dat aangeeft
aan welke stedenbouwkundige voorschriften van
kracht zijn op bepaalde percelen en wordt ge-
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bruikt als afwegingskader bij het behandelen van
omgevingsvergunningen. Een RUP heeft een bindende waarde voor alle overheidsbeslissingen en
legt voor de in het plan opgenomen percelen
vast:
• Welke activiteiten er mogen plaatsvinden;
• Waar al dan niet gebouwd mag worden en
aan welke stedenbouwkundige voorschriften
huizen en constructies in een bepaalde zone
moeten voldoen;
• Hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.
Welke RUP’s het lokaal bestuur reeds uitvoerde,
vind je hier: www.hechtel-eksel.be/ruimtelijkeuitvoeringsplannen

Stedenbouwkundig attest
Bij een bouw of verbouwing heeft mondeling
verkregen informatie op het gemeentehuis of
per telefoon een heel beperkte juridische
waarde. Door het aanvragen van een stedenbouwkundig attest zal het college van burgemeester en schepenen schriftelijk een standpunt
innemen omtrent de inlichtingen over het perceel dat jou interesseert. Zo heb jij meer zekerheid. Voor de aanvraag van een
stedenbouwkundig attest heb je bovendien
geen architect nodig. Op deze manier verkrijg je
een officieel standpunt omtrent je vraag, zonder
al te veel kosten te moeten maken.
Het aanvraagformulier vind je op www.omgevingsloketvlaanderen.be/stedenbouwkundig-attest of neem even contact op met de dienst
ruimtelijke ordening.
Ruimtelijke ordening
Don Boscostraat 5
011 73 01 53 - info@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/bouwen

Senioren
Diensten aan huis
Het OCMW biedt verschillende diensten aan huis
aan om hulpbehoevende mensen verder te helpen. Zo kan je rekenen op een poetsdienst die
het onderhoud van je woning op zich neemt: stof
afnemen, stofzuigen, dweilen, … De klusjesdienst
maait je gras, snoeit je struiken, kan schilderen en
behangen, … De gezinszorg van Welzijnsregio
Noord-Limburg verzorgt huishoudelijke taken
zoals wassen, strijken, koken, boodschappen
doen, … Ten slotte kan je ook beroep doen op
maaltijdbedeling door Veresto.
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bielencentrale naar een familiebezoek, naar de
dokter of de supermarkt. Zij ontvangen hiervoor
een onkostenvergoeding.

W-mobiel

Voor de aanvraag van deze diensten maak je een
afspraak met de seniorendienst via www.hechteleksel.be/afspraak. Ben je minder mobiel of wens
je een huisbezoek, neem telefonisch contact via
011 89 12 12.

Dorpsrestaurant
Het dorpsrestaurant van Hechtel-Eksel is een
plaats waar iedereen welkom is om samen gezond, gezellig en budgetvriendelijk een versbereide maaltijd te eten. Het vindt iedere tweede
donderdag van de maand plaats in De Schans en
iedere vierde donderdag in buurthuis De Locht in
Eksel. Het menu wordt gepubliceerd in het gemeentelijk infoblad.

Woonaanbod senioren
Alle informatie over sociale huur via Sociale huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis of het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg vind je bij
het rubriekje ‘Sociale huisvestingsmaatschappijen’. Voor mogelijkheden rond kortverblijf en
een bevoegdheidsverklaring, kan je terecht bij de
seniorendienst.
Vragen omtrent woonzorgcentrum Den Boogerd,
dagverzorgingscentrum De Bolster en assistentiewoningen De Bloesem, richt ja aan woonzorgorganisatie Vitas.

Voorverkoopkaarten zijn beschikbaar tot dinsdagmiddag voor het dorpsrestaurant in het Vrijetijdsloket. In het dorpsrestaurant zelf kan je ook steeds
al een kaart kopen voor de volgende editie.
Wil je graag komen, maar heb je geen vervoer?
Neem dan contact op met Anneleen Goossens
via anneleen.goossens@hechtel-eksel.be

Vitas - WZC Den Boogerd
Nieuwstraat 17 - 3940 Hechtel-Eksel
011 49 26 40 - denboogerd@vitas.be
Info omtrent de assistentiewoningen Zilverzand,
zorg voor de toekomst vzw, Vriendschapsplein
(0478 78 63 98), 3940 Hechtel-Eksel,
info@zorgvandetoekomst.be,
https://residentie-zilverzand.be

Mantelzorgtoelage

Zorgbudget

Krijg je hulp van familie, vrienden, buren, … bij het
naar de winkel gaan, eten maken, de was doen, papierwerk, … dan kan deze mantelzorger eventueel
recht hebben op een mantelzorgtoelage.

Het zorgbudget kan zowel voor ouderen met een
zorgnood (65+ers) als voor zwaar zorgbehoevenden worden aangevraagd. Deze tegemoetkoming is er enkel voor mensen met
gezondheidsproblemen of een handicap die hen
belemmert in het dagelijkse leven. Hoeveel je
krijgt, hangt af van de zorg die je nodig hebt en
van je financiële situatie. Je kan het geld vrij
spenderen om de zorg te organiseren die je
nodig hebt om een zo aangenaam mogelijk
leven te realiseren.

Er zijn wel voorwaarden: de zorgbehoevende
moet thuis, in Hechtel-Eksel, wonen, is minstens
65 jaar oud, heeft een laag inkomen en een vermindering van zelfredzaamheid van minstens 9
punten. Weten of je in aanmerking komt? Maak
een afspraak met de seniorendienst via
www.hechtel-eksel.be/afspraak of bel 011 89 12 12.

Mindermobielencentrale (MMC)
De Mindermobielencentrale biedt vervoersmogelijkheden aan personen met mobiliteitsproblemen en een laag inkomen. Vrijwillige
chauffeurs brengen de leden van de Mindermo-
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Het OCMW beschikt over een voertuig met rolstoellift: de W-mobiel. De W staat voor even Weg,
Welzijn en Wheel chair. Rolstoelgebonden personen uit Hechtel-Eksel kunnen ervan gebruik
maken. Je kan hiervoor zelf een chauffeur regelen of een chauffeur van de Mindermobielencentrale (MMC) inschakelen. De W-mobiel reserveren
kan via het snelloket van het OCMW.

Het zorgbudget vraag je online aan via
www.vlaamsesocialebescherming.be of tijdens
een afspraak via www.hechtel-eksel.be/afspraak
samen met een maatschappelijk werker van het
OCMW.
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Seniorendienst
OCMW, Don Boscostraat 5
011 89 12 12
seniorendienst@ocmwhechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/welzijn-hulpverlening

OCMW
Bij het OCMW (Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn) kan je terecht met alle vragen over welzijn, zorg en sociale dienstverlening.

Administratieve hulp
Wanneer je het moeilijk hebt om formulieren in
te vullen, kan je gratis administratieve ondersteuning krijgen. De sociale dienst helpt je bij het
aanvragen van bijvoorbeeld een inkomensvervangende of integratietegemoetkoming, een referentieadres, je pensioen, voedselpakketten,
parkeerkaarten, inkomensgarantie voor ouderen
(IGO). Voor de aanvraag van deze administratieve
hulp maak je een afspraak met de sociale dienst
via www.hechtel-eksel.be/afspraak

Financiële hulp
Budgetbeheer
Wanneer je moeilijkheden hebt met het beheren
van je budget of wanneer je schulden hebt, kan
je beroep doen op budgetbeheer. Een maatschappelijk werker beheert dan tijdelijk je geld.
Na onderzoek van je financiële situatie stel je
samen met de maatschappelijk werker een realistisch afbetalingsplan op. Elke week of elke maand
van de afbetalingsperiode krijg je leefgeld waarmee je moet toekomen. Om te kijken of je in aanmerking komt voor budgetbeheer neem je
telefonisch contact op let de sociale dienst via
011 89 12 12
Leefloon
Wanneer je geen of een laag inkomen hebt, heb je
mogelijks recht op een leefloon. Denk je dat je in
aanmerking komt, maak dan een afspraak met de
sociale dienst. Om te kijken of je in aanmerking
komt voor budgetbeheer neem je telefonisch contact op let de sociale dienst via 011 89 12 12
Verwarmingstoelage
Heb je brandstof ingedaan en voldoe je aan de
voorwaarden voor een tussenkomst in de betaling van je verwarmingsfactuur, stuur het aanvraagformulier samen met een kopie van je eID
en factuur naar seniorendienst@hechtel-eksel.be
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of steek het in de brievenbus van het OCMW. De
aanvraagtermijn van de verwarmingstoelage bedraagt 60 dagen na leveringsdatum. Maak een afspraak met de seniorendienst via
www.hechtel-eksel.be/afspraak
Voorschotten op sociale uitkeringen
Tot sociale uitkeringen rekenen we de werkloosheids-, ziekte- en invaliditeitsuitkering, het pensioen, de kinderbijslag, ... Wanneer de
dossierafhandeling van je uitkering lang op zich
laat wachten, kan je hierop een voorschot krijgen. Dit wordt teruggevorderd van zodra de achterstallige uitkering wordt uitbetaald. Wil je graag
je mogelijkheden bekijken? Maak dan een afspraak met de sociale dienst.

Hulp bij huisvesting en wonen
Dakloosheid/crisisopvang
Je hebt geen woning die je huurt of bezit, je
woont tijdelijk in bij vrienden, je verliet een instelling en weet niet waarheen, je logeert in een
opvangtehuis, je kraakt leegstaande huizen om
er te slapen of je slaapt op straat, je partner laat je
niet meer binnen in je huis, … Maak een afspraak
met de sociale dienst en de maatschappelijk werker bekijkt of je tijdelijk bij vrienden of familie terecht kan. Indien nodig kan er een aanmelding
gedaan worden bij het crisisteam van het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) van
Limburg.
Huurwaarborg en eerste maand huur
Wanneer je een woning of appartement wil
huren, moet je een huurwaarborg en een eerste
maand huur betalen. Dat is een hoog bedrag
voor mensen met een laag inkomen. Je kan
daarom een huurwaarborg en eerste maand
huur lenen bij het OCMW. Hiervoor maak je een
afspraak met de sociale dienst.
Sociale huisvesting
(zie Wonen)

Hulp bij opleiding en werk
Sociale tewerkstelling kan een oplossing zijn
voor mensen die geen kans maken op de gewone arbeidsmarkt. Het OCMW werkt hiervoor
samen met een trajectbegeleider van de dienst
Tewerkstelling en Opleiding van Welzijnsregio
Noord-Limburg. Na een verkennend gesprek
wordt er een traject op maat van de cliënt uitgewerkt: een opleiding, omscholing, sociale tewerkstelling, ...
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Juridische hulp
Iedereen kan verzeild geraken in een situatie die
juridische vragen of problemen met zich meebrengt Denk maar aan echtscheiding, omgangsrecht, onderhoudsgeld, voogdij, (ver)huur,
(ver)koop, erfrecht en testamenten, overeenkomsten, gerechtelijke procedures, …
Een jurist van Welzijnsregio Noord-Limburg.verschaft advies, bemiddelt, maakt brieven op en
verwijst je door naar advocaten, notarissen,
rechtbanken en kosteloze rechtsbijstand. Let wel:
de juriste gaat zelf niet naar de rechtbank en stelt
geen besluiten op. Via www.hechtel-eksel.be/afspraak maak je een afspraak.
Juridische dienst
OCMW, Don Boscostraat 5
Maak een afspraak via www.hechtel-eksel.be/afspraak of 011 73 40 37

Socio-culturele participatie
Iedereen heeft recht op ontspanning. Een uitstap,
sporten of lidgeld van een vereniging kan het
budget flink in de war sturen. Vanuit het OCMW
kan er een tussenkomst worden voorzien voor
bijvoorbeeld deelname aan sportactiviteiten ,activiteiten van jeugdbewegingen, culturele activiteiten, meerdaagse schoolreis, gezinsuitstappen,..
Zowel volwassenen als kinderen komen in aanmerking voor een tussenkomst in socioculturele
participatie. Maak hiervoor een afspraak met de
sociale dienst via www.hechtel-eksel.be/afspraak.
Een maatschappelijk werker gaat na of je recht
hebt op een tussenkomst voor socio-culturele
participatie.

Minimum levering aardgas
Als Infrax een budgetmeter heeft geïnstalleerd
en je niet beschikt over de financiële middelen
om deze meter op te laden, krijg je via he OCMW
tijdens de winterperiode een beperkte financiële
steun om je aardgasbudgetmeter op te laden. De
winterperiode loopt van 1 november tot en met
31 maart. Hiervoor maak je een afspraak met de
sociale dienst via www.hechtel-eksel.be/afspraak.

Sportcharter
Het OCMW werkt samen met verschillende sportverenigingen om de lidgelden betaalbaar te
maken. Kinderen en volwassenen met een beperkt inkomen kunnen dan sporten aan de helft
van de prijs. De sportvereniging moet wel aange-
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sloten zijn bij het sportcharter. Maak hiervoor een
afspraak met de sociale dienst via www.hechteleksel.be/afspraak. Een maatschappelijk werker
gaat na of je recht hebt op een tussenkomst voor
socio-culturele participatie.

Lokaal Opvang Initiatief (LOI)
Het LOI staat in voor de opvang en begeleiding
van kandidaat-vluchtelingen binnen de gemeente. Het biedt gemeubelde privéwoningen
met de nodige voorzieningen, zodat de vluchteling zelf kan instaan voor zijn dagelijkse basisbehoeften.
Let op: asielzoekers kunnen enkel aanspraak
maken op een LOI van het OCMW waaraan ze
worden toegewezen. Als asielzoeker kun je zelf
geen aanvraag indienen voor een LOI.
Sociale dienst
Don Boscostraat 5
011 73 40 37 - socialedienst@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/welzijn-hulpverlening

Pensioen
De sociale dienst biedt jou advies en ondersteuning vóór of tijdens je pensioenaanvraag.
Sociale dienst
OCMW, Don Boscostraat 5
011 89 12 12 - socialedienst@ocmwhechteleksel.be
www.hechtel-eksel.be/welzijn-hulpverlening

Rap op stap kantoor
Rap op Stap is een laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een beperkt
budget. Je hoeft geen lid te zijn en je hoeft geen
afspraak te maken. Je stapt gewoon binnen! Elke
maandag van 13u30 tot 16u30.
Er kunnen zowel vakanties en daguitstappen als
sport- en cultuuractiviteiten geboekt worden in
een Rap op Stapkantoor. De medewerkers helpen
ook met het samenstellen van een budget en het
uitzoeken van geschikt vervoer.
Meer info?
Lommelsebaan 7, 3940 Hechtel-Eksel
011 74 00 28 - eropuit@playitloud.be
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Snelloket
Snelloket gemeente
Aan het snelloket kan je je eID, reispas, kids-ID,
attesten, tegoed huisvuilzakken, afvalkalender, ...
afhalen.
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 40 37 - info@hechtel-eksel.be
Snelloket gemeente
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 40 37 - info@hechtel-eksel.be

Vrijetijdsloket
Bij het vrijetijdsloket kan je terecht voor de aankoop van fietsgidsen, wandelkaarten, schattenzoektochten, gemeentelijke geschenkbonnen,
streekproducten, tickets gemeentelijjke evenementen (Ticketgang), tickets dorpsrestaurant
en de gratis brochure van Bosland.
Schansplein 1
011 73 35 65 - vrijetijd@hechtel-eksel.be

Snelloket OCMW
Aan het snelloket van het OCMW kan je voor volgende zaken terecht: aanvraag ritten MMC of Wmobiel, uitlenen voertuig, opladen budgetmeter,
binnenbrengen facturen budgetbeheer, aanvraag pedicurebonnen, tickets dorpsrestaurant,
…
Snelloket OCMW
OCMW, Don Boscostraat 5
011 73 40 37 - info@ocmwhechtel-eksel.be

Sport
Finse piste
Zowel Hechtel als Eksel beschikken over een
eigen Finse piste. Ledverlichting en infopaaltjes
met afstandsaanduiding werden voorzien. De
zachte ondergrond is een meerwaarde voor het
loopcomfort. De piste in Hechtel bevindt zich in
sport- en recreatiezone Hechtel en heeft een
lengte van 1.000 meter. De piste in Eksel ligt tegenover de gemeentelijke sporthal en is eveneens 1.000 meter lang.
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arts en neem dan contact op met een coach in je
buurt.

Sportdienst
De sportdienst van Hechtel-Eksel staat jaarlijks in
voor een gevarieerd programma aan sportieve
activiteiten voor jong en oud. Van wekelijkse
sportlessen tot leerrijke sportdagen- en kampen.
Daarnaast kunnen sportievelingen, sporters,
sportverenigingen ook bij de sportdienst terecht
met vragen over volgende thema's: sportinfrastructuur, sportverenigingen, subsidies, sportvormingen, sportaanbod, sportraad en organisatie
van sportieve evenementen.
Sportdienst
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 59 - sportdienst@hechtel-eksel.be

Sporthal
De sporthal biedt ruimte voor zaalvoetbal, badminton, volleybal, turnen, ... De polyvalente zaal is
geschikt voor gevechtssporten, zoals karate. Je
kan deze zalen bovendien reserveren via
https://reservaties.hechtel-eksel.be
Buiten aan de sporthal vind je ook enkele vertrekpunten van openluchtsportparcoursen terug.
Zo starten hier onder meer de Finse piste van
Eksel en het mountainbikenetwerk.
Sporthal
Dennenstraat 8
011 73 40 37

Bewegen op Verwijzing

Toerisme

Bewegen op Verwijzing helpt mensen met een
gezondheidsrisico op weg naar een actiever
leven en dit via professionele coaching én een
beweegplan. Voor een coach heb je een verwijsbrief van je huisarts nodig. Ga daarom langs bij je

Aeroclub Sanicole
Het vliegveld van Sanicole ligt in het militaire
Kamp van Beverlo en is gekend van de jaarlijkse
International Sanicole Airshow. Vanaf het terras

Bezienswaardigheden
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van het clubhuis heb je zicht op bos en heide en
zie je de vliegtuigen van dichtbij opstijgen. Interesse in een groepsbezoek? Reserveer via
011 34 27 39.
Aeroclub Sanicole
Kamperbaan 165
011 34 27 39
Hoksentkapel

Een beetje verscholen in de schaduw van eeuwenoude lindebomen ligt de 16de-eeuwse kapel
van het Hoksent. Oorspronkelijk was ze gewijd
aan Onze-Lieve-Vrouw van Zeven Weeën, later
kwam daar de verering van Sint-Antonius bij. Van
heinde en verre trokken boeren op bedevaart
naar deze kapel om hun veestapel voor onheil te
behoeden. De kapel is enkel toegankelijk onder
begeleiding van een gids. Meer info via
www.hechtel-eksel.be/gegidste-groepsbezoeken
Stermolen en molenhuisje

Elke tweede zaterdag en vierde zondag van de
maand is de molen tussen 13u. en 17u. zonder reservatie bezichtigen. Een groepsbezoek kan je
ook op een ander reserveren via vrijetijd@hechtel-eksel.be of www.hechtel-eksel.be/aanvraaggroepsbezoek-molenhuisje-en-stermolen
Teutenwandeling
Teuten waren rondreizende handelaars die van
de 16de tot de 20ste eeuw het dorp verlieten
omdat de arme landbouwgrond hen dwong een
ander inkomen te zoeken. Zij trokken doorheen
Noord- en West-Europa om hun waren te verkopen. De huizen waarin ze woonden vormden
een schril contrast met de Kempense hoevetjes
uit die tijd. Vandaar dat de overgebleven ‘teutenhuizen’ nog steeds tot de mooiste van de gemeente behoren. Benieuwd naar het boeiende
en rijke teutenverleden van Eksel? Een gids
neemt je graag mee op pad. Meer info via
www.hechtel-eksel.be/gegidste-groepsbezoeken

Toeristische dienst
Kom tot rust tijdens een wandeling door de uitgestrekte natuur van Bosland of ontdek onze
rijke teutengeschiedenis, met enkele verborgen
erfgoedpareltjes als kers op de taart.
Keuze gemaakt? Spring even binnen in het Vrijetijdsloket. Zij geven je de nodige informatie, wandelkaarten of brochures. Als je liever een
programma op maat hebt of op stap wilt met een
gids, neem dan contact op met de toeristische
dienst. Zij helpen je met veel plezier verder.
Wandel-, fiets- of paardrijdroutes ontdekken? Kijk
onder het trefwoord ‘Groen en natuur’ in deze
gids. Dit en een overzicht van alle horecazaken
vind je ook terug op www.hechtel-eksel.be/toerisme-2
Toeristische dienst
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
toerisme@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/vrije-tijd-toerisme

De Stermolen dankt zijn naam aan de grote
windroos op de flank. Al meer dan 100 jaar
pronkt hij in Hechtel-Eksel. Ontdek de boeiende
molengeschiedenis in het molenhuisje, dat vroeger dienst deed als magazijn, woonhuis en maalderij. De gepassioneerde molenaars tonen je
graag hoe de molen werkt!
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Vrijetijdsloket
GC De Schans, Schansplein 1
011 73 01 50 - vrijetijd@hechtel-eksel.be
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Veiligheid
Diefstalpreventie

vaarlijke stoffen, ...

Wil je gratis advies over het veiliger maken van je
woning? Contacteer dan de dienst veiligheid.
Onze preventieadviseur brengt je in contact met
een van de diefstalpreventieadviseurs in onze
politiezone.

Hulpverleningszone Noord-Limburg
Dringende hulp (brand, verkeers- en andere ongevallen): 100 of 112
Niet-dringende hulp (wespenverdelging, vullen
van waterreservoirs, …): 089 73 92 90
noord-limburg.hulpverleningszone.be

Fietsdiefstal

Politie

Niets zo vervelend als merken dat je fiets gestolen is. Is je fiets gegraveerd, dan is het voor de politie makkelijker om ‘m op te sporen en aan de
rechtmatige eigenaar terug te bezorgen. Laat je
stalen ros dus van een uniek nummer voorzien.
Dit kan op afspraak bij de technische dienst.
Technische dienst
Heuvelstraat 7, 3940 Hechtel-Eksel
011 73 47 49 - technischedienst@hechteleksel.be

GAS-boetes
Overlastproblemen die dicht bij de burger staan,
worden sinds 1 januari door de gemeente aangepakt en passeren bijgevolg niet langer uitsluitend via parket en strafrechtbank. Voor welke
overlast worden gemeentelijke administratieve
sancties (GAS) opgelegd?
• Openbare rust (bv. geluidsoverlast, vuurwerk,
gemotoriseerd verkeer in bossen en natuur,
…);
• Openbare veiligheid (hinderlijk gedrag, bedelen, gevaarlijke dieren, …);
• Openbare netheid en gezondheid (sluikstorten, wildplassen, ...);
• Stilstaan en parkeren.
De controle op inbreuken wordt uitgevoerd door
een politieambtenaar of een agent van de politiezone Kempenland. De kostprijs van de GAS-boete
is afhankelijk van de overtreding en kan oplopen
tot €350. Lees meer op www.hechtel-eksel.be/
gemeentelijke-administratieve-sancties-gas

Hulpverleningszone Noord-Limburg
De brandweerpost in Lommel maakt deel uit van
Hulpverleningszone Noord-Limburg, samen met
8 naburige gemeenten: Bocholt, Ham, HamontAchel, Hechtel-Eksel, Pelt, Peer, Meeuwen-Gruitrode en Leopoldsburg. De brandweer blust
branden, redt mensen uit geblokkeerde liften,
kuist de rijbaan na een verkeersongeval, pompt
kelders leeg, komt tussen bij incidenten met ge-
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De wijkagenten van wijkpost Hechtel-Eksel
maken deel uit van politiezone Kempenland, een
samenwerking tussen politie Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en Peer. Ze voeren preventieve controles uit en verstrekken waar nodig informatie.
Daarnaast zijn ze vertrouwenspersonen bij wie je
problemen zoals burenruzies en schadegevallen
kan melden. Zij zullen bemiddelen en een oplossing zoeken. Ook overlast meld je bij de politie.
Zij bekijken vervolgens of er GAS-boetes worden
uitgeschreven.
Wijkpost Hechtel-Eksel
Kamperbaan 34
011 60 84 70
Openingsuren: ma t.e.m. vrij van 9 tot 12 u. Namiddag is er telefonisch onthaal van 13 tot 16:30 u.
politiekempenland.be/wijkagenten/#contacthechtel
Politiezone Kempenland
Hechtelsesteenweg 1, 3970 Leopoldsburg
011 39 92 99 pz.kempenland@police.belgium.eu
politiekempenland.be

Whatsapp buurtpreventie
Om aan inbraakpreventie te doen en sneller verdachte zaken op te sporen, maken onze buurten
gebruik van Whatsapp, een gratis app waarmee
je in een groepsgesprek makkelijk met elkaar kan
communiceren. Wanneer iemand in de groep inbraak, diefstal of vernieling vermoedt, meldt
hij/zij dit snel, maar enkel nadat éérst de 101
werd gebeld. Lid worden van een buurtpreventiedienst? Dat kan via www.hechtel-eksel.be/inschrijvingsformulier-whatsapp-buurtpreventie
Preventiedienst
011 73 01 78
bob.rijken@hechtel-eksel.be
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Verhuis

Vreemdelingenzaken
Aanmelding/inschrijving niet-Belg
Verblijf je als niet-Belg voor een bepaalde
periode in onze gemeente? Meld je dan zo
snel mogelijk na aankomst bij de dienst
vreemdelingenzaken. Maak een afspraak via
www.hechtel-eksel.be/afspraak

Elektronische vreemdelingenkaart

Verhuis naar of binnen Hechtel-Eksel
Wanneer je verhuist naar of binnen HechtelEksel, moet je dit binnen de 8 werkdagen na je
verhuis melden bij de dienst bevolking. De adreswijziging geef je door via www.hechteleksel.be/aangifte-verhuis of je maakt een
afspraak met de dienst bevolking via www.hechtel-eksel.be/afspraak. Na de aangifte komt een
wijkagent binnen 15 dagen op bezoek en controleert of je op het aangegeven nieuwe adres je
hoofdverblijfplaats hebt. Na zijn goedkeuring
meld je je aan het snelloket van het gemeentehuis (vergeet je pincode niet). Onze medewerker
past vervolgens de chip van je eID aan.

Verhuis naar andere gemeente
Verhuis je van Hechtel-Eksel naar een andere Belgische gemeente? Dan moet je je niet uitschrijven bij
de dienst bevolking van Hechtel-Eksel. Schrijf je
wel binnen de 8 werkdagen na je verhuis in bij de
nieuwe gemeente. Dat lokaal bestuur brengt ons
vervolgens op de hoogte van je verhuis.

Verhuis naar het buitenland
Ga je voor lange tijd in het buitenland wonen?
Laat je dan ten laatste de dag vóór vertrek uitschrijven bij de dienst burgerzaken. Hiervoor
maak je een afspraak via www.hechteleksel.be/afspraak. Meld je na aankomst in het
buitenland meteen bij de Belgische ambassade
voor je inschrijving in het land.
Dienst bevolking
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 43 - bevolking@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/bevolking

De elektronische vreemdelingenkaart vervangt
de papieren verblijfsvergunning van zowel EUburgers als niet-EU-burgers. Met deze kaart krijg
je als niet-Belg ook toegang tot de toepassingen
van e-government en kan je documenten elektronisch ondertekenen. De elektronische vreemdelingenkaart vraag je aan tijdens een afspraak
bij de dienst vreemdelingenzaken en zal je €20
kosten.

Niet EU - Tenlasteneming
Elke niet-Europeaan uit een niet-E.E.R.-land* die
een verblijf van max. 3 maanden in ons land beoogt, moet bij het betreden van de Schengenzone aantonen dat hij over voldoende
bestaansmiddelen beschikt. Is dit niet het geval,
dan kan hij de Schengenzone enkel betreden
door beroep te doen op iemand die zich financieel garant stelt voor de kosten van zijn gezondheidszorg, verblijf en repatriëring. Deze
tenlasteneming kan je tijdens een afspraak met
de dienst vreemdelingenzaken aanvragen.
*E.E.R. = Europese Economische Ruimte (= E.U. +
Noorwegen, IJsland en Liechtenstein)
Dienst vreemdelingenzaken
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 73 01 79 - vreemdelingen@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/bevolking/niet-belgen

Vrijetijdsloket
Wil je een buurtfeest of garageverkoop organiseren, heb je een vraag over een gepland evenement of wil je materialen uitlenen? Het
Vrijetijdsloket helpt je graag verder. Dien tijdig je
aanvraag in zodat we de nodige vergunningen in
orde kunnen brengen en de veiligheid kunnen
garanderen.
Daarnaast kan je via deze dienst ook gemeentelijke zalen reserveren. Dit laatste kan overigens
ook gemakkelijk online via
https://reservaties.hechtel-eksel.be
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Vrijetijdsloket
GC De Schans, Schansplein 1
011 73 01 50 - vrijetijd@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/vrije-tijd-toerisme

Wonen
Duurzaam bouwen en verbouwen
WIl je je energiefactuur verlagen? Of staan er renovatiewerken op de planning?
Bij het Energiehuis krijgt u een antwoord op al
uw vragen rond energie(besparing). Energiehuis
Limburg helpt jou je plannen uit te voeren op
een slimme en voordelige manier. Ook kan u terecht voor een energielening bij het Energiehuis.
Het lokaal Bestuur Hechtel-Eksel is een partnerschap aangegaan met het energiehuis. Meer info:
https://mijnenergiehuis.be/
Ook fluvius en Dialoog willen je wegwijs maken
in een energiebesparend (ver)bouwen. Zij doorkruisen heel Vlaanderen om (ver)bouwers tijdens
tweedaagse opleidingen; de Bouwfit-dagen, te
informeren. Meer info: https://dialoog.be/cursussen/een-cursus-volgen/bouwfitdagen/

Meer info: https://www.hechtel-eksel.be/bouwen-wonen/leegstand-verwaarlozing

Levenslang wonen
Doorheen je leven evolueren je behoeften op het
vlak van wonen. Je kan je woning mee laten evolueren door je woning aan te passen, te verhuizen of op zoek gaan naar een andere
woonoplossing wanneer je wat ouder wordt of
extra zorg nodig hebt. Er bestaan verschillende
premies voor woningaanpassing voor ouderen.
Daarnaast is er een mogelijkheid tot (mobiel)
zorgwonen. Zorgwonen is het creëren van een
kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande hoofdzakelijk vergunde woning zodat
maximaal twee oudere (65+) of hulpbehoevende
personen kunnen wonen bij iemand die hen zorg
verleent.
Meer info: https://www.hechtel-eksel.be/levenslang-wonen

Nutsvoorzieningen
Drinkwater:
De Watergroep, www.dewatergroep.be

Het Lokaal bestuur Hechtel-Eksel ging in 2017
ook een partnerschap aan met Dubolimburg. In
samenspraak bieden ze bouwadvies op maat
voor particulieren in Limburg. Zij baseren hun advies op jouw (ver)bouwplannen, door middel van
een gratis Quickscan, een bezoek van de Huisdokter of een bouwadviesplan. Meer info:
https://www.dubolimburg.be/nl.

Gas, elektriciteit en riolering:
Fluvius, www.fluvius.be

Leegstand en verwaarlozing

Vrijmaking energiemarkt:
de elektriciteits- en gasmarkt zijn in het Vlaams Gewest volledig vrijgemaakt. Iedere Vlaming kan zelf
kiezen welke leverancier hem van elektriciteit en/of
aardgas zal voorzien. Op https://vtest.vreg.be/ kan
je een prijsvergelijking maken tussen de verschillende leveranciers.

Wist je dat we een gemeentelijke heffing op
leegstand en verwaarlozing hebben? De bedoeling hiervan is langdurige leegstand en verwaarlozing tegengaan, om op die manier goede en
betaalbare woningen alsook een leuke buurt
voor al haar inwoners te verwezenlijken. Je kan
leegstand en/of verwaarlozing melden.
Leegstand houdt in dat op het ogenblik van inventarisatie de woning min. 12 opeenvolgende
maanden leeg staat of het pand min. 12 opeenvolgende maanden niet gebruikt wordt.
Verwaarlozing houdt in dat op het ogenblik van
inventarisatie de woning en/of het gebouw zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval
vertoont aan buitenmuren, voegwerk, schoorsteen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten of glas.
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Telefonie, televisie en dataverkeer:
• Proximus, www.proximus.be
Klantendienst residentieel: 0800/22 800
•

Telenet, www.telenet.be

Sociale huisvestingsmaatschappij
Het Kempisch tehuis bouwt sociale woningen die
ze aan prijzen lager dan de gangbare marktprijzen verhuren of verkopen. De prijs hangt af van
het inkomen en de gezinssamenstelling van de
huurder/koper en de grootte en de ouderdom
van de woning.
Het Sociaal Verhuurkantoor is de schakel tussen
verhuurders op de private woningmarkt en huurders die het financieel en/of sociaal moeilijk hebben.
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Wij huren woningen, appartementen en studio's
van private eigenaars en verhuren deze door aan
sociaal kwetsbare huurders.

bouwPremie. Meer info: www.mijnverbouwpremie.be

Woonloket
Daarnaast verstrekt de Vlaamse Woningfonds
ook leningen aan particulieren voor de bouw van
een woning of voor de aankoop en/of renovatie
of aanpassing van de eigen woning. Op www. HYPERLINK "https://vlaamswoningfonds.be"
vlaamswoningfonds.be hierover meer info.
Kempisch Tehuis cvba
Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren
011 81 07 00 - info@cvkt.be
www.kempischtehuis.be
SVK Noord-Limburg vzw
hoekstraat 70 bus 4, 3910 Pelt
011 66 87 92

Heb je pas een woning gekocht die je grondig
wil renoveren? Wil je graag weten welke premies
je hiervoor kan krijgen? Huur of verhuur je een
woning en wil je meer info over het opmaken
van een huurovereenkomst, plaatsbeschrijving of
over de verplichtingen inzake woningkwaliteit?
Wil je je inschrijven voor een sociale woning,
maar weet je niet hoe? Maak dan een afspraak
met het woonloket via www.hechtel-eksel.be/
afspraak of mail je vragen naar
wonen@hechtel-eksel.be
Wonen
Gemeentehuis, Don Boscostraat 5
011 89 11 87 - wonen@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/wonen-3

Woningkwaliteit
Iedereen heeft recht op behoorlijk wonen.
Daarom moet elke woning aan kwaliteitsnormen
voldoen: veilige verwarmings-, elektriciteits- en
stookolie- of gasinstallaties, voldoende verlichting en verluchting, en elementaire sanitaire
voorzieningen. Wanneer een huurwoning hier
niet voldoet, kan de burgemeester deze ongeschikt/onbewoonbaar verklaren en worden er renovatiewerken opgelegd.
Twijfel je als huurder aan de bewoonbaarheid
van de woning die je bewoont? Vraag dan een
woningonderzoek aan bij de dienst wonen. Voor
meer info: https://www.hechtel-eksel.be/woningkwaliteit

Woningrenovatie en aanpassingspremies
Wie maatregelen neemt op het vlak van duurzaamheid en energiezuinig wonen, ontvangt
hiervoor vaak federale, Vlaamse en provinciale tegemoetkomingen. Meer info: www.hechteleksel.be/premies-subsidies,
www.premiezoeker.be en www.energiesparen.be
of maak een afspraak met het woonloket.
Vanaf 1 juli 2022 wordt de renovatiepremie van
Wonen-Vlaanderen en verschillende energiepremies van Fluvius geïntegreerd in Mijn VerbouwPremie. Vanaf 1 oktober 2022 kan men effectief
de nieuwe Mijn VerbouwPremie aanvragen. Via
de simulator berekent u snel welke premie en
welk premiebedrag u kunt krijgen voor verschillende categorieën van werken binnen Mijn Ver-
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Sociaal verhuurkantoor (SVK)
Hoekstraat 70 bus 4, 3900 Pelt
011 23 87 70 - svk@welzijnsregio.be
www.svknoordlimburg.be

Zaalreservatie
Op zoek naar een rustige vergaderzaal, aangename sportruimte of een feestzaal? Voor de
meest uiteenlopende activiteiten bieden we verschillende zalen en infrastructuur aan: De Schans,
De Geer, het parochiecentrum, de gemeentelijke
sporthal, de turnzaal van de GBS en het Duinenstadion.
De beschikbaarheid van onze zalen raadplegen
en een zaal reserveren, doe je online via
https://reservaties.hechtel-eksel.be/. Zodra je reservatieaanvraag geaccepteerd of geweigerd is,
krijg je automatisch een e-mail. Bovendien kan je
je gemaakte reservatie ook steeds online annuleren. Lukt het niet online? Maak dan een afspraak
met het Vrijetijdsloket via
vrijetijd@hechtel-eksel.be of 011 73 01 50.
Vrijetijdsloket
GC De Schans, Schansplein 1
011 73 01 50 - vrijetijd@hechtel-eksel.be
www.hechtel-eksel.be/vrije-tijd-toerisme

www.hechtel-eksel.be

Foutje gezien in deze infogids?
Heb je een foutje ontdekt of is bepaalde informatie niet meer up-to-date? Contacteer dan de communicatiedienst via 011 89 11 19 of communicatie@hechtel-eksel.be
Andere meldingen, vragen of suggesties voor het lokaal bestuur kan je ons steeds bezorgen, mits een
duidelijke beschrijving van je vraag of opmerking en vermelding van je contactgegevens:
• via het contactformulier op www.hechtel-eksel.be/melding
• via mail naar info@hechtel-eksel.be
• telefonisch via 011 73 40 37

Blijf op de hoogte!
HALLO Hechtel-Eksel
HALLO Hechtel-Eksel is het officiële gemeentemagazine van het lokaal bestuur. Dit valt aan het einde
van iedere maand (behalve in juli) gratis in alle Hechtel-Ekselse brievenbussen. Heb je het gemeentemagazine niet ontvangen? Vraag dan een exemplaar aan het onthaal in het gemeentehuis of lees het
online via www.hechtel-eksel.be/communicatie/gemeentemagazine.
Gemeentelijke website
www.hechtel-eksel.be

Sociale Media
•
•
•

Facebook: LokaalBestuurHechtelEksel
Instagram: @lokaalbestuurhechteleksel
LinkedIn: Lokaal bestuur Hechtel-Eksel

www.hechtel-eksel.be
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