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Beste Maasmechelaar
Bij de uitgave van deze nieuwe editie van de gemeentegids zijn we halverwege
de legislatuur. Het geeft ons de kans even stil te staan bij de evolutie die
onze gemeente de voorbije 3 jaren, aansluitend op de 6 voorgaande jaren van
verandering en verbetering, weer heeft ondergaan.
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Samen werken we verder aan een moderne en efficiënte gemeente die door
haar leefbaarheid en veiligheid een “magneet” blijft voor nieuwe investeerders,
maar ook voor nieuwe burgers die graag naar Maasmechelen komen.
Maasmechelen is de ideale plaats om te wonen, te werken, te winkelen en te
wandelen bij het water. De beste gemeente om gelukkig oud te worden!
De ideale gemeente als “groeibodem” voor onze kinderen en jongeren.
Boordevol praktische informatie m.b.t. diensten en voorzieningen in onze
gemeente, is de gemeentegids hét ultieme instrument om u ook de volgende
jaren te begeleiden in uw zoektocht naar antwoorden op al uw vragen waarbij
ons lokaal bestuur u van dienst kan zijn: van openingsuren tot adressen, van
contactpersonen tot digitale informatie…
Daarnaast vindt u er een overzicht in van verschillende private diensten en
diverse andere instellingen die Maasmechelen rijk is.
Ik kan u dan ook enkel adviseren deze gids dicht bij de hand te houden:
hij is samen met onze zeer toegankelijke website (www.maasmechelen.be) en
onze Maasmechelen-app uw leidraad voor al uw “gemeentelijke” vragen en
behoeften.
Ook de volgende 3 jaren willen we een beroep doen op u om Maasmechelen
verder “mee te maken”: als gemotiveerde, geëngageerde, misschien kritische,
maar steeds constructieve inwoner willen we ook van u vernemen hoe we onze
gemeente samen verder kunnen maken.
We zullen dus ook verder uw steun vragen om Maasmechelen MEE te MAKEN,
zodat steeds meer mensen Maasmechelen willen MEE-MAKEN…
#fieropmaasmechelen #MMmeemaken”

De gegevens van deze infogids
2022-2023 zijn een weergave
van de bestaande toestand
op 1/03/2022
Coverfoto:
Frank Resseler en
Visit Limburg
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praktische informatie
Lokaal Bestuur Maasmechelen
Voor de dienst burgerzaken dient u een afspraak te
maken. Dit kan telefonisch via T 089 76 96 10 of online via
www.maasmechelen.be/afspraak
Administratief Centrum
Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen - T 089 76 96 10
info@maasmechelen.be - www.maasmechelen.be
Algemene openingsuren Administratief Centrum
(uitgezonderd dienst burgerzaken en dienst omgeving:
zie p 10)
maandag
09.00 - 12.00 uur I 14.00 - 17.45 uur
dinsdag
09.00 - 12.00 uur I 14.00 - 16.00 uur
woensdag
09.00 - 12.00 uur I 14.00 - 16.00 uur
donderdag
09.00 - 12.00 uur I namiddag gesloten
vrijdag
09.00 - 12.00 uur I 14.00 - 16.00 uur
Sociaal Huis
Binnenhof 2 - 3630 Maasmechelen - T 089 48 28 00
info@maasmechelen.be - www.maasmechelen.be
Algemene openingsuren Sociaal Huis
maandag
08.30 - 16.30 uur
dinsdag
08.30 - 16.30 uur
woensdag
08.30 - 16.30 uur
donderdag
08.30 - 12.00 uur namiddag gesloten
vrijdag
08.30 - 16.30 uur
Algemene gegevens
aantal inwoners
oppervlakte in ha
streek
provincie
bestuurlijk arrondissement
gerechtelijk arrondissement
kieskanton

Hoe gebruikt u deze gids?
De gemeentegids 2022-2023 is een bron van informatie voor
alle inwoners van Maasmechelen.
De bestuursleden van het Lokaal Bestuur worden voorgesteld.
Daarnaast vindt u een overzicht van de diensten van het
Lokaal Bestuur: de gemeente en OCMW-diensten, hun
contactgegevens en wanneer u er terecht kan.
Verder is deze gemeentegids bedoeld als leidraad en
wegwijzer. De informatie wordt weergegeven op basis van
trefwoorden, die alfabetisch gerangschikt zijn. Op die manier
kan u snel de gezochte informatie terugvinden.
Achteraan in de gids vindt u de vrije beroepen.
Op de website www.maasmechelen.be vindt u de digitale
versie van deze gemeentegids. Hierin staat steeds de meest
recente informatie.

AANPASSINGEN GEMEENTEGIDS
Contactgegevens veranderen snel.
Wellicht treft u daarom onvolledigheden of onjuistheden aan in deze gids.
Wijzigingen of opmerkingen kan u doorgeven aan:
Communicatiedienst
Heirstraat 239 - 3630 Maasmechelen
T 089 76 97 46 - info@maasmechelen.be

39360 (31 12 2021)
7 628
Maasland
Limburg
Tongeren
Tongeren
Maasmechelen
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COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN SCHEPEN / VAST BUREAU
BURGEMEESTER
Raf Terwingen (CD&V) burgemeester
T 089 76 96 42 - G 0475 26 09 02
raf.terwingen@maasmechelen.be
Bevoegdheden:
algemeen beleid, veiligheid, politie & brandweer, burgerzaken, strategisch acquisitie- en grondbeleid i.s.m.
schepen Inge Opsteijn - strategisch toeristisch beleid i.s.m. schepen Herbert Coox, citybranding en communicatie, burgerparticipatie en inspraak, kienen

SCHEPENEN
Herbert Coox (Open VLD) eerste schepen
T 089 76 97 04
herbert.coox@maasmechelen.be
Bevoegdheden:
economie inbegrepen sociaal bedrijvencentrum en VZW Leisure, Valley, inbegrepen
acquisities ivm bedrijven en ambachtelijke
zone, evenementen, toerisme, strategisch
toeristisch beleid i.s.m. de burgemeester

Marleen Kortleven (Open VLD) vierde
schepen
T 089 76 96 48
G 0475 58 76 12
marleen.kortleven@maasmechelen.be
Bevoegdheden:
openbare werken, mobiliteit, patrimonium,
begraafplaatsen

Tanja Imbornone (CD&V) tweede schepen
T 089 77 86 18 - T 089 76 96 70
tanja.imbornone@maasmechelen.be

Inge Opsteijn (Open VLD) vijfde schepen
T 089 76 96 43
Inge.opsteijn@maasmechelen.be

Bevoegdheden:
financiën, ICT en digitalisering, personeel

Bevoegdheden:
omgeving: vergunningen en ruimtelijke
planning, groen & landschap, landbouw, algemeen
grondbeleid, strategisch acquisitie- en
grondbeleid, i.s.m. de burgemeester, huisvesting & wonen,

Mustafa Uzun (CD&V) derde schepen
G 0477 33 76 36
mustafa.uzun@maasmechelen.be

Corrie Bemelmans (CD&V) zesde schepen
T 089 76 96 42
Corrie.bemelmans@maasmechelen.be

Bevoegdheden:
tewerkstelling, onderwijs, bibliotheek, samenleven (kinderopvang, diversiteit, wijkontwikkeling,
flankerend onderwijsbeleid, senioren en
personen met een beperking.), milieu, duurzaamheid

Bevoegdheden:
cultuur & erfgoed, jeugd, sport, ontwikkelingssamenwerking en jumelages
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College van Burgemeester en Schepen / Vast Bureau
Johan Wolk (CD&V) voorzitter Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst en zevende schepen
G 0499 41 29 03
johan.wolk@maasmechelen.be
Bevoegdheden:
armoedebestrijding, de afdelingen Zorg binnen het OCMW (woonzorgcentrum/ouderen- en thuiszorg, inclusief de dagverzorgingscentra en het dienstencentrum) en de afdeling maatschappelijke dienstverlening binnen het OCMW

ALGEMEEN DIRECTEUR
Algemeen Directeur - Sabine Bervaes
T 089 76 96 36 l sabine.bervaes@maasmechelen.be
• algemene leiding en instaan voor de goede werking van het lokaal bestuur
• notuleert vergaderingen gemeente- en OCMW-raad en college van burgemeester en schepenen en vast
bureau
• ondertekent samen met de burgemeester alle briefwisseling, akten en bekendmakingen
• leidt het managementteam

gemeente-en ocmw-raad
RAADSLEDEN
• Rik Aussems (Vooruit)
G 0477 91 53 11
rik.aussems@maasmechelen.be

•

Gerard Colson (N-VA)
T 089 76 00 56 - G 0479 21 51 71
gerard.colson@maasmechelen.be

•

Nicole Claesen (CD&V)
G 0477 32 01 13
nicole.claesen@maasmechelen.be

•

Alice Deckers (Vlaams Belang)
G 0497 21 37 11
alice.deckers@maasmechelen.be

•

Kim Claessens (CD&V)
G 0479 80 54 22
kim.claessens@maasmechelen.be

•

Daan Deckers (Vooruit)
G 0478 32 86 49
daan.deckers@maasmechelen.be
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gemeente-en ocmw-raad
•

Eren Dökmeci (CD&V)
G 0484 52 57 51
eren.dokmeci@maasmechelen.be

•

Mike Maussen (Puur Maasmechelen)
G 0472 53 59 26
mike.maussen@maasmechelen.be

•

Freddy Dolmans (Puur Maasmechelen)
G 478 37 99 57
freddy.dolmans@maasmechelen.be

•

Mario Quagliara (CD&V)
G 0479 96 14 36
mario.quagliara@maasmechelen.be

•

Alyssa Gallo (N-VA)
G 0485 79 33 89
alyssa.gallo@maasmechelen.be

•

Mieke Ramaekers (CD&V)
T 089 76 16 20 - G 0472 72 20 44
mieke.ramaekers@maasmechelen.be

•

Ingrid Gutschoven (CD&V)
G 0476 68 09 29
ingrid.gutschoven@maasmechelen.be

•

Bernd Smeets (AdemM)
T 089 77 32 07 - G 0496 87 74 46
bernd.smeets@maasmechelen.be

•

Romain Hamers (Open VLD)
G 0497 68 62 18
Romain.hamers@maasmechelen.be

•

Stefan Thorez (Open VLD)
Stefan.thorez@maasmechelen.be

•
•

Eef Hermans (onafhankelijk)
T 089 77 15 13 - G 0476 03 68 59
eef.hermans@maasmechelen.be

Erik Ver Berne (onafhankelijk)
G 0471 68 33 04
erik.verberne@maasmechelen.be

•
•

Serdar Karali (Puur Maasmechelen)
G 0487 61 53 77
serdar.karali@maasmechelen.be

Alex Vossen (Vlaams Belang)
G 0495 80 27 81
alex.vossen@maasmechelen.be

•
•

Zehra Kolkiran (Puur Maasmechelen)
G 0487 10 34 03
zehra.kolkiran@maasmechelen.be

Ronny Westhovens (CD&V)
T 089 77 18 89 - G 0475 72 67 36
ronny.westhovens@maasmechelen.be

•

Jos Lambrichts (AdemM)
G 0478 80 38 62
jos.lambrichts@maasmechelen.be

•

Georges Lenssen (Open VLD)
georges.lenssen@maasmechelen.be

•

Elvire Martens (Vooruit )
G 0496 34 44 85
elvire.martens@maasmechelen.be
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BIJZONDER COMITÉ VOOR DE SOCIALE DIENST
Leden van het bijzonder comité voor de sociale dienst:
Johan Wolk, voorzitter
Els Wampers
Christel De Cuyper
Sandra Duqué
Marijke Geraerts
Nuray Özdemir
Joris Sangers
Bjorn Schoffelen
Erwin Westhovens

johan.wolk@maasmechelen.be

POLITIERAAD
POLITIERAAD
De politieraad is opgericht n.a.v. de fusie van de politiezones tussen Lanaken en Maasmechelen. Deze raad houdt zich bezig
met de organisatie en het beheer van het politiekorps.
De vergaderingen van de politieraad zijn openbaar.
De agenda, verslagen en samenstelling vindt u terug op www.politielama.be.
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DIENSTEN LOKAAL BESTUUR: OPENINGSUREN
ADMINISTRATIEF CENTRUM
UITGEZONDERD DIENST BURGERZAKEN EN DIENST OMGEVING
Heirstraat 239
T 089 76 96 10 - info@maasmechelen.be
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

14.00 - 17.45 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
namiddag gesloten
14.00 - 16.00 uur

Burgerzaken
(enkel op afspraak: T 089 76 96 10 of www.maasmechelen.be/
afspraak)
maandag
09.00 - 12.00 uur 14.00 - 18.45 uur
dinsdag
09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur
woensdag
09.00 - 12.00 uur 14.00 - 16.00 uur
donderdag
09.00 - 12.00 uur namiddag gesloten
vrijdag
doorlopend van 09.00 - 14.00 uur
Afdeling Omgeving
maandag
09.00 - 12.00 uur
dinsdag
09.00 - 12.00 uur
woensdag
09.00 - 12.00 uur
donderdag
09.00 - 12.00 uur
vrijdag
09.00 - 12.00 uur

14.00 - 17.45 uur
namiddag gesloten
14.00 - 16.00 uur
namiddag gesloten
14.00 - 16.00 uur

Bibliotheek
Deken Bernardstraat 5
T 089 76 97 20 - bibliotheek@maasmechelen.be
www.facebook.com/bibliotheek.Maasmechelen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag

13.00 - 19.00 uur
13.00 - 19.00 uur
13.00 - 19.00 uur
13.00 - 19.00 uur
13.00 - 19.00 uur
13.00 - 16.00 uur

Cultuurcentrum Maasmechelen
Koninginnelaan 42
T 089 76 97 97 - info@ccmaasmechelen.be
www.ccmaasmechelen.be
www.facebook.com/ccmaasmechelen
dinsdag - vrijdag
8.30u tot 12.00u en 13.00u tot 17.00u.
Het secretariaat is gesloten op maandag en op woensdagvoormiddag.

Dienst Erfgoed en cultuurbeleid
Koninginnelaan 42
T 089 76 97 14 - cultuurdienst@maasmechelen.be
maandag - vrijdag

8.30u tot 12.00u en 13.00u tot 17.00u.

Jeugd- en Sportdienst
Binnenhof 4 bus 2
T 089 76 96 30 - jeugd@maasmechelen.be
sport@maasmechelen.be
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Dienst Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen
Binnenhof 2
T 089 76 97 51 - agm@maasmechelen.be
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
of na afspraak

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur

Dienst flankerend onderwijs & educatie
(Huis van het Kind)
Oude Baan 207
T 089 76 98 75
flankerendonderwijs@maasmechelen.be
www.huisvanhetkindmaasmechelen.be
www.facebook.com/huisvanhetkindmaasmechelen
inloopteam@maasmechelen.be
Dienst Tewerkstelling
Oude Baan 207
T 089 76 98 75
tewerkstelling@maasmechelen.be
www.socialeeconomiemaasland.be
https://www.facebook.com/MaaslandWerkt
socialeeconomiemaasland@maasmechelen.be
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
14.00 - 16.00 uur
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DIENSTEN LOKAAL BESTUUR: OPENINGSUREN
Werken
Leemkuilstraat 6
T 089 76 97 59 - werkplaats@maasmechelen.be
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

08.00 - 11.45 uur
08.00 - 11.45 uur
08.00 - 11.45 uur
08.00 - 11.45 uur
08.00 - 11.45 uur

12.15 - 16.00 uur
12.15 - 16.00 uur
12.15 - 16.00 uur
12.15 - 16.00 uur
12.15 - 16.00 uur

Buitenschoolse kinderopvang
Dorpsstraat 22b
T 089 76 97 91 - t_huis@maasmechelen.be
Visit Maasmechelen
Zetellaan 35
T 089 76 98 88 - visit@maasmechelen.be
www.visitmaasmechelen.com
maandag t.e.m. vrijdag van 09.00 - 16.00 uur
zaterdag, zon- en feestdagen van 09.00 -14.00 uur
Gesloten op 25/12 en 01/01
Zwembad Prinsenpark
Ringlaan 400
T 089 76 97 37 - sport@maasmechelen.be
Openingsuren: zie www.maasmechelen.be
Academie voor muziek, theater & dans
Zetellaan 50
T 089 76 97 77 - academie@maasmechelen.be
maandag dinsdag,
donderdag en vrijdag
woensdag
zaterdag

08.30 - 16.30 uur
08.30 - 16.30 uur
08.30 - 16.30 uur
08.30 - 12.00 uur namiddag gesloten
08.30 - 16.30 uur

Opgelet: voor de andere diensten in het Sociaal Huis, informeert u best vooraf. Er zijn diensten die enkel op afspraak of
met een vaste zitdag werken.
Sociale Dienst
Binnenhof 2
T 089 48 28 00 - info@maasmechelen.be
Dagelijkse zitdagen van 9.00u tot 11.30u.
Thuiszorgdiensten
Binnenhof 2
T 089 48 28 00 - info@maasmechelen.be
De thuiszorgdiensten zijn bereikbaar na afspraak.
Dienstencentrum De Bolster
Kastanjelaan 61
T 089 48 28 50 - info@maasmechelen.be
maandag tot en met vrijdag, van 8.45 uur tot 16.30 uur
Woonzorgcentrum Heyvis
Rijksweg 106
T 089 48 28 60 - info@maasmechelen.be
Doorlopend open

12.30 uur - 19.30 uur
12.30 uur - 20.30 uur
09.00 uur - 14.00 uur

Kunstacademie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten
Zetellaan 50
T 089 76 97 78 - academie@maasmechelen.be
maandag
10.30 - 19.00 uur
dinsdag
08.30 - 15.30 uur
woensdag
10.30 - 19.00 uur
zaterdag
08.30 - 15.30 uur
(niet tijdens schoolvakanties)
OCMW - Sociaal Huis
Binnenhof 2
T 089 48 28 00 - info@maasmechelen.be
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Algemeen
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag

Dagverzorgingscentra
DVC De Linde
Rijksweg 106
T 089 48 29 80 - info@maasmechelen.be
DVC De Moerbei
Kastanjelaan 61
T 089 48 29 70 - info@maasmechelen.be
maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

DIENSTEN LOKAAL BESTUUR: CONTACTGEGEVENS
Academie voor audiovisuele en beeldende kunsten
Academie voor muziek, theater en dans
Algemeen onthaal Administratief Centrum
Algemeen onthaal OCMW - Sociaal Huis
Alternatieve Gerechtelijke Maatregelen
Begraafplaatsen
Bevolking - strafregister
Bibliotheek
Buitenschoolse Kinderopvang ’t Huis
Burgerlijke stand
Communicatiedienst
Cultuurcentrum
Dagverzorgingscentrum De Linde
Dagverzorgingscentrum De Moerbei
Dienstencentrum De Bolster
Diversiteit
Duurzaamheid
Evenementen
Financiële dienst
Flankerend onderwijs & educatie
Gemeentelijke basisschool
Gemeentelijke uitleendienst
Grondbeleid
Huisvesting
Jeugddienst
Kermissen en markten
Loket Kinderopvang
Milieu
Mobiliteit
Omgeving (milieu)
Omgeving (ruimtelijke ordening)
Patrimonium
Rijbewijzen - reispassen
Sociale Dienst
Socio-economische ontwikkeling
Sportdienst
Tewerkstelling
Thuiszorgdiensten
Visit Maasmechelen (toerisme)
Vreemdelingendienst
Werken
Wijkpreventie en gemeenschapswachten
Woonzorgcentrum Heyvis
Zwembad Prinsenpark

089 76 97 78
089 76 97 77
089 76 96 10
089 48 28 00
089 48 28 00
089 76 96 18
089 76 96 10
089 76 97 20
089 76 97 91
089 76 96 10
089 76 97 46
089 76 97 97
089 48 29 80
089 48 29 70
089 48 28 50
089 48 28 00
089 76 96 10
089 76 96 30
089 76 96 30
089 76 98 75
089 76 97 40
089 76 97 59
089 76 96 79
089 76 96 79
089 76 96 30
089 76 96 30
089 76 98 15
089 76 96 98
089 76 96 87
089 76 96 98
089 76 96 98
089 76 96 85
089 76 96 10
089 48 28 00
089 76 96 30
089 76 96 30
089 76 98 75
089 48 28 00
089 76 98 88
089 76 96 10
089 76 97 59
089 48 28 00
089 48 28 60
089 76 97 37

academie@maasmechelen.be
academie@maasmechelen.be
info@maasmechelen.be
info@maasmechelen.be
AGM@maasmechelen.be
begraafplaatsen@maasmechelen.be
burgerzaken@maasmechelen.be
bibliotheek@maasmechelen.be
t_huis@maasmechelen.be
burgerzaken@maasmechelen.be
info@maasmechelen.be
info@ccmaasmechelen.be
info@maasmechelen.be
info@maasmechelen.be
info@maasmechelen.be
diversiteit@maasmechelen.be
duurzaamheid@maasmechelen.be
evenementen@maasmechelen.be
financieledienst@maasmechelen.be
flankerendonderwijs@maasmechelen.be
gembasisschool@maasmechelen.be
uitleendienst@maasmechelen.be
grondbeleid@maasmechelen.be
wonen@maasmechelen.be
jeugd@maasmechelen.be
markten@maasmechelen.be
loketkinderopvang@maasmechelen.be
leefmilieu@maasmechelen.be
mobiliteit@maasmechelen.be
leefmilieu@maasmechelen.be
omgeving@maasmechelen.be
patrimonium@maasmechelen.be
burgerzaken@maasmechelen.be
info@maasmechelen.be
celeconomie@maasmechelen.be
sport@maasmechelen.be
tewerkstelling@maasmechelen.be
info@maasmechelen.be
visit@maasmechelen.be
burgerzaken@maasmechelen.be
werkplaats@maasmechelen.be
wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be
info@maasmechelen.be
sport@maasmechelen.be
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VEILIGHEID
VEILIGHEID
Brandweerzone Oost-Limburg
T 112 voor dringende gevallen (brandweer - ziekenwagen)

Een afspraak maak je:
• Via de telefoon: 089/474747
• Via de website www.politielama.be
Commissariaat Maasmechelen
Koning Albertlaan 17
Commissariaat Lanaken
Maastrichterweg 101

C-Mine 50
3600 Genk
T 089 65 33 33 - info@bwol.be
www.bwol.be
Politie Lanaken-Maasmechelen
Voor dringende hulp bel 101 of gebruik de app 112.
Voor niet-dringende aangiften, klachten of meldingen werken
wij op afspraak.

Briefwisseling mag gestuurd worden naar:
Dr. Haubenlaan 2, 3630 Maasmechelen.
info@politielama.be

TELEFOONNUMMERS
DRINGENDE INTERVENTIE

NUTTIGE TELEFOONNUMMERS

Medische spoeddienst

100

Medische spoeddienst via gsm
Brandweer
Politie
Europees noodnummer

112

100 of 089 65 33 33 (niet dringend)
101 of 089 47 47 47 (niet dringend)
112

Anonieme alcoholisten

03 239 14 15

Antigifcentrum

070 245 245

Awel (vroeger: kinder- & jongerentelefoon)
Belgische brandwondenstichting
Card-stop
Child Focus
Druglijn
Hulplijn geweld, misbruik en kindermishandeling

078 170 170
116 000
078 15 10 20
1712

Kankerfoon

0800 15 802

Lumi (Voorheen: holibifoon)

0800 99 533

Natuurhulpcentrum Oudsbergen

089 85 49 06

Opvoedingslijn
Telefonische inlichtingen
Tele-Onthaal
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102
02 649 65 89

078 15 00 10
1207
106

Vlaamse infolijn

1700

Zelfmoordlijn

1813

A

A
AANGEPAST VERVOER
ROLSTOELGEBRUIKERS
(zie Senioren)

AARDGAS
(zie Nutsvoorzieningen)

ACADEMIE
(zie Kunstonderwijs - zie Onderwijs)

ADOPTIE
Adoptie is een beschermingsmaatregel voor kinderen zonder
familie. Elk kind heeft het recht om op te groeien in gezinsverband.
U kunt een kind adopteren dat in België woont, of een kind uit
het buitenland adopteren. Adoptie van een meerderjarige van
18 jaar of ouder kan ook.

Afhankelijk van het land waar u adopteert, spreekt de rechter een volle adoptie of een gewone adoptie uit. Voor meerderjarigen wordt enkel de gewone adoptie uitgesproken.
Bij gewone adoptie krijgt u het ouderlijke gezag over het adoptiekind. De banden met de oorspronkelijke familie worden
niet verbroken, zodat het adoptiekind ervan blijft erven. Langs
de kant van zijn nieuwe adoptiegezin kan het kind enkel erven
van zijn adoptieouders.
Bij volle adoptie behoort het adoptiekind niet langer meer tot
zijn oorspronkelijke familie en worden alle banden met zijn biologische ouders verbroken.
De nieuwe verwantschap maakt een huwelijk tussen het adoptiekind en een familielid van het adoptiegezin onmogelijk.
Op de webpagina van FOD Justitie vindt u de nodige inlichtingen omtrent de procedures:
https://justitie.belgium.be/nl/themas_en_dossiers/kinderen_en
_jongeren/adoptie
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

ADRESWIJZIGING
(zie ook Onthaal nieuwe inwoners)

Wanneer en hoe?
Als u verhuist, moet u uw nieuwe adres binnen de 8 werkdagen
aangeven bij de dienst Burgerzaken van uw nieuwe stad of
gemeente. Ook als u binnen dezelfde gemeente verhuist moet
u dit aangeven. U doet dit wanneer u effectief verhuisd bent.
De adreswijziging kunt u doorgeven via het digitaal loket op
www.maasmechelen.be/eloket , door langs te komen op de
dienst burgerzaken (enkel na afspraak: T 089 769 610 of
www.maasmechelen.be/afspraak) of door schriftelijk (e-mail)
aangifte doen.
Wat gebeurt er dan?
Na de aangifte controleert een wijkagent of een bevoegde
ambtenaar of u werkelijk op het aangegeven adres uw hoofdverblijfplaats hebt. Na deze controle wordt u ingeschreven op
uw nieuwe adres en wordt u uitgenodigd om uw identiteitskaart op het gemeentehuis te laten aanpassen. Hiervoor hebt
u uw elektronische identiteitskaart met pincode nodig.
Ook als u naar het buitenland verhuist doet u daarvan aangifte bij de dienst burgerzaken, ten laatste de dag voor het
vertrek.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

ADVIESRADEN
Verschillende adviesraden zijn reeds jaren ingeburgerd in het lokale beleid. De raden geven advies aan het lokale bestuur over
de verwachtingen of noden binnen de vertegenwoordigde
groep of het domein, waarvoor de raad verantwoordelijk is.
In Maasmechelen bestaan de volgende adviesraden:
Adviesraad personen met een handicap
secretariaat: Dienst samenleven, Binnenhof 2,
089 48 28 00 - diversiteit@maasmechelen.be
Cultuurraad
secretariaat: Ellen Dirkx, Koninginnelaan 42,
T 089 76 97 14 - voorzitter@gcr-maasmechelen.be of
secretaris@gcr-maasmechelen.be
Jeugdraad
secretariaat: Riccardo Moro, Binnenhof 4 bus 2,
T 089 76 96 30 - jeugd@maasmechelen.be
Milieuraad
secretariaat: Frank Houben, Heirstraat 239,
T 089 76 96 10 - duurzaamheid@maasmechelen.be
Seniorenadviesraad
secretariaat: Dienst samenleven, Binnenhof 2,
T 089 48 28 00 - diversiteit@maasmechelen.be
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A
Sportraad
secretariaat: Jean-Pierre Hendrikx, Binnenhof 4 bus 2,
T 089 76 96 30 - sport@maasmechelen.be
Gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking
(GROS)
secretariaat: Ellen Dirkx, Koninginnelaan 42,
T 089 76 97 14 - cultuurdienst@maasmechelen.be
Gecoro
De gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro, is de adviesraad voor ruimtelijke ordening op het
niveau van de gemeente.
Meer info: Afdeling omgeving, Heirstraat 239
T 089 76 96 98 - omgeving@maasmechelen.be
Lokaal Overleg kinderopvang
Secretariaat: Luc Dorissen
Voorzitter: Manette Bambust
Contact: Caroline Weekers
Dorpsstraat 22b - 3630 Maasmechelen
T 089 76 98 15 - t_huis@maasmechelen.be
Alle verenigingen die aangesloten zijn bij adviesraden kunnen
in aanmerking komen voor subsidies.
Meer info bij de betrokken diensten.

AED
Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een volautomatisch toestel dat levensbedreigende hartritmestoornissen opspoort en behandelt door middel van een automatische
elektroshock. Iedereen mag een AED gebruiken, het is volkomen
veilig.
In Maasmechelen zijn er AED’s ter beschikking op een aantal
openbaar toegankelijke plaatsen. Een actueel overzicht vindt u
op www.maasmechelen.be/maasmechelen-hartveilig.
Meer info: Dienst diversiteit - Binnenhof 2
T 089 48 28 00 - diversiteit@maasmechelen.be

AFVAL
De inzameling, het verwerken en het verwijderen van het huishoudelijke afval wordt in onze gemeente georganiseerd door
de afvalintercommunale Limburg.net.
Meer info: www.limburg.net of via het gratis nummer
0800 90 720.
Als u uw eigen verbruik zelf wilt opvolgen, kan u zich registreren
op de website mijn.limburg.net. Op dit portaal vindt u recyclagetips, uw verbruik, uw afvalkalender en het biedt u de mogelijkheid om vragen en klachten in te dienen.
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Het afval in onze gemeente wordt zoveel mogelijk gescheiden
opgehaald. Als burger heeft u er alle belang bij om optimaal
te sorteren. De afvalcontainers (zowel de groene als de grijze)
zijn uitgerust met een chip die bij elke lediging wordt gelezen.
Op basis hiervan worden de kosten voor de lediging aan de
eigenaar aangerekend.
De data voor de verschillende ophalingen vindt u op de afvalkalender. Deze kalender wordt in het begin van het jaar aan
huis bezorgd. Kalender verloren? Bij het onthaal van de gemeente kan u een nieuw exemplaar afhalen. Daarnaast zijn
de data ook terug te vinden op de website www.limburg.net
of via de app Maasmechelen.
We onderscheiden een aantal soorten afval:
Papier en karton
wordt maandelijks gratis aan huis opgehaald. U kan het papier ook zelf naar het recyclagepark brengen. Bind de papierstapel stevig vast zodat er niets kan wegwaaien.
Glas
wordt maandelijks gratis aan huis opgehaald. U kan het glas
ook zelf naar het recyclagepark brengen.
Het glas dient in een duurzame glasbak klaar gezet te worden,
voorzien van twee handgrepen, en met een totale capaciteit
van maximum 55 liter, en maximale afmetingen van 585 x 390 x
350 mm. In de bodem van het recipiënt moeten gaatjes voorzien zijn opdat het regenwater uit de box kan vloeien.
Ook via het gemeentebestuur heeft u de mogelijkheid een
‘glasbak’ aan te kopen.
U kan een nieuwe glasbak afhalen in de gemeentelijke werkplaats na voorleggen van bewijs van overschrijving van 5,30
euro op gemeentelijke rekening met BE 90 3350 5298 0032 en
met vermelding “glasbak”.
De gemeentelijke werkplaats is gelegen op het industrieterrein
Oude Bunders, Leemkuilstraat 6. Openingsuren: 08.00 u tot 11.45
u en 12.15 u tot 16.00 u.
PMD (Plastiek, Metaal en drankverpakkingen)
Dit afval verzamelt u in blauwe pmd-zakken. Deze zakken worden 2-wekelijks aan huis opgehaald (op dezelfde dag als de
GFT-containers). Zorg er steeds voor dat de verpakkingen leeg
zijn.
GFT (Groenten-, Fruit- en Tuinafval)
Dit afval wordt 2-wekelijks aan huis opgehaald, op dezelfde
dag als de pmd-zakken. Voor het GFT heeft elk gezin een
groene container ter beschikking.
Container stuk? Meld dit aan Limburg.net op het gratis nummer
0800 90 720 of via https://www.limburg.net/meldingen

A
Restafval
Het restafval wordt in de grijze container verzameld. Om de 2
weken wordt deze container geledigd.
Grof vuil
Wanneer huisvuil niet in de container past, door zijn omvang
of gewicht, spreken we van ‘grof vuil’. De grofvuilinzameling gebeurt op aanvraag. Registreer uw aanvraag via www.limburg.net of via T 0800 90 720. Vraag een ophaling grofvuil ten
minste 8 dagen voor de voorziene ophaaldag aan. De kostprijs
bedraagt 20 euro en wordt na de ophaling rechtstreeks van
uw diftarrekening afgehouden.
De ophaling van grof vuil aan huis is beperkt tot 2m3, 70 kg en
2 meter lang.
Let wel: afgedankte elektrische en elektronische apparaten,
recycleerbaar afval of kring-loopgoederen, bouwafval en gevaarlijk afval zijn GEEN grof vuil.
KGA (Klein Gevaarlijk Afval)
Dit kan u gratis kwijt op het recyclagepark.
Snoeihout
Met snoeihout kan u terecht bij het recyclagepark. Afgifte
hiervan is gratis tot 400 kg per jaar. Daarna betaalt u 0,05 euro
per kg. Kleine hoeveelheden snoeiafval kan u ook kwijt via de
2-wekelijkse ophaling van het GFT-afval via de GFT-container.
Zwerfvuil
Zwerfvuil in de gemeente wordt periodiek opgeruimd door een
opruimploeg van het sociaal bedrijvencentrum. Eens per jaar
wordt ook een opruimactie georganiseerd, waarbij scholen en
verenigingen aangemoedigd worden om tegen een vergoeding
het zwerfvuil in hun omgeving op te ruimen.
Mooimakers

Bent u bereid om zelf ook een bijdrage te leveren aan het proper houden van uw directe omgeving, uw dagelijkse wandelroute of een openbaar pleintje in uw buurt? Dan is het project
mooimakers zeker iets voor u!
• U bepaalt zelf de zone die u afvalvrij wil houden, hoe vaak
u dit doet en hoeveel tijd u wil vrijmaken
• U krijgt via de dienst samenleven materialen om het afval
te verzamelen, o.a. afvalprikkers, handschoenen, afvalzakken, veiligheidsvestjes, ….
• U ontvangt een kleine beloning via Limbu
• U ontvangt veel waardering van uw buurt!
Interesse? Neem even contact op met de dienst samenleven
- Binnenhof 2 - T 089 74 14 04
wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be of surf naar de website www.mooimakers.be
Sluikstort
Onze gemeente beschikt over een meldpunt waar alle meldingen in verband met sluikstort kunnen doorgegeven worden via
het digitaal loket.
Eenmaal op de hoogte van een sluikstort starten we een procedure op om de overtreder te vatten, het afval op te ruimen
en kunnen preventieve acties ondernomen worden.
Meer info: Dienst Samenleven - Sociaal Huis - Binnenhof 2
T 089 74 14 04

AFVALKALENDER
Via de afvalkalender kan u op een eenvoudige en snelle manier
opzoeken op welke dag welke afvalfractie opgehaald wordt. In
deze afvalkalender vindt u tevens interessante informatie, de
openingsuren van het recyclagepark, enz.
De afvalkalender wordt aan het begin van ieder jaar huis aan
huis bedeeld. Een exemplaar van de afvalkalender is eveneens
te verkrijgen aan het onthaal van het gemeentehuis, digitaal
via www.limburg.net of via de app Maasmechelen.
Meer info: Limburg.net - T 0800 90 720 - www.limburg.net

AGENTSCHAP INTEGRATIE & INBURGERING
Bij het Agentschap Integratie en Inburgering kan u terecht
voor volgende diensten: inburgering, integratie, Nederlands
leren (NT2), sociaal tolken en vertalen en sociaal juridische
dienstverlening. De dienstverlening richt zich zowel op burgers,
diensten als het beleid.
Voor burgers met een buitenlandse herkomst is er een inburgeringscursus.
Deze cursus bestaat uit:
- Een cursus over wonen en werken in België in de taal van
de cliënt of in een taal die hij/zij begrijpt
- Nederlandse taallessen via erkende taalcentra
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Individuele begeleiding (naar werk, diploma-erkenning, socioculturele participatie, opleiding…)
Wie Nederlands wil leren, krijgt informatie over de cursussen
in de buurt. Samen met de cursist zoeken we het aanbod dat
het best bij hem/haar past. We houden hiervoor rekening met
het leertempo en het taalniveau van de kandidaat.
Wat het luik integratie betreft, ondersteunen we lokale besturen en organisaties bij hun diversiteitsbeleid door integratieen taaldrempels weg te werken.
Het Agentschap Integratie en Inburgering biedt begeleidingen
en vormingen aan gericht op de praktijk om de toegankelijkheid te verhogen van lokale besturen en organisaties.
We bieden vormingen aan over de thema’s duidelijke gesproken en/of geschreven taal, communiceren met anderstaligen,
omgaan met diversiteit, empowerend werken met vluchtelingen, omgaan met discriminerende uitspraken en 10 tips om
actief met diversiteit aan de slag te gaan in uw sportclub of
vereniging. Vormingen kunnen ook altijd op maat worden uitgewerkt.
Meer informatie?
Agentschap Integratie en Inburgering - Vestiging Maasmechelen, Deken Bernardstraat 7
T 02 701 70 40, genk.maasland@integratie-inburgering.be,
www.integratie-inburgering.be

ALCOHOL
(Zie ZorGGroepZin)

AMBULANCE
dringend ziekenvervoer: 112
niet-dringend ziekenvervoer: 105

AMBULANTE HANDEL
Om goederen op openbare markten, openbare weg of huisaan-huis te verhandelen, heeft u een machtiging en een toelating van de gemeente nodig.
Meer info: Socio-economische ontwikkeling
Binnenhof 4 - T 089 76 96 30
celeconomie@maasmechelen.be

APP
Installeer de Maasmechelen-app op uw
smartphone en blijf op de hoogte van de
laatste nieuwsberichten, komende activiteiten, ... U krijgt via de app makkelijk toegang
tot het digitaal loket om documenten en attesten aan te vragen of een melding te doen.
Ook de afvalkalender van limburg.net kunt u
koppelen.
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Lokale handelaars, zorgverstrekkers en verenigingen kunnen
zich registreren in de app en zo gemakkelijk hun klanten, leden
of andere geïnteresseerden bereiken.
Download de app via de Google Playstore of de App Store,
zoekwoord 'Maasmechelen'.

ARBEIDSKAARTEN
Wilt u als buitenlander in Vlaanderen komen werken, dan moet
u vooraf nagaan of u een 'toelating tot arbeid' nodig hebt. Ga
na of u speciale werkdocumenten nodig hebt.
In principe hebt u voor werk:
• in loondienst van meer dan 90 dagen een gecombineerde
vergunning nodig
• in loondienst van minder dan 90 dagen, als grensarbeider
of als au pair een arbeidskaart nodig.
• als zelfstandige een beroepskaart nodig.
Bepaalde categorieën van buitenlandse werknemers hebben
die niet nodig. Dat is onder meer het geval voor onderdanen
van de lidstaten van de Europese Economische Ruimte (de EUlanden + IJsland, Noorwegen en Liechtenstein) en Zwitserland.
Het is de werkgever die de procedure opstart. Meer inlichtingen vindt u via
https://www.vlaanderen.be/werken/in-vlaanderen-komen-werken
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

ASIELZOEKERS
Wat?
Een vluchteling staat omschreven als: “de persoon die een gegronde vrees heeft voor vervolging om reden van zijn/haar ras,
religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep
of politieke overtuiging, die zich buiten zijn/haar land van herkomst bevindt en die omwille van die vrees de bescherming
van dat land niet kan of wil inroepen”.
Hoe?
De kandidaat-vluchteling dient zijn aanvraag te doen bij de
bevoegde overheid
• Aan de grens: bij de met de grenscontrole belaste overheden
• In het binnenland: bij Dienst Vreemdelingenzaken (binnen
de 8 werkdagen)
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

B

B
BASISEDUCATIE LIMBURG (LIGO LIMINO)
(zie Onderwijs)

BEGRAAFPLAATSEN
De gemeente Maasmechelen beschikt over verschillende begraafplaatsen:
• Mechelen-aan-de-Maas: Boeienaarstraat en Vaartstraat
• Eisden-Tuinwijk: Paul Lambertlaan
• Eisden-Dorp: Kerkhofstraat
• Leut: Ganzenpoelweg en Dreef (historisch kerkhof)
• Meeswijk: Vlasstraat
• Vucht: Gratumstraat
• Opgimbie: Bredeweg
• Kotem: Grotestraat
• Boorsem: Opdekampstraat en Sint-Jorisstraat
• Uikhoven: Ruiterstraat
De begraafplaatsen zijn dagelijks voor het publiek toegankelijk.
• Zomer: 08.00 - 20.00 uur
• Winter: 08.00 - 18.00 uur
Meer info: Dienst begraafplaatsen - Heirstraat 239
T 089 76 96 18- begraafplaatsen@maasmechelen.be

BELASTINGEN
Belastingen zijn de belangrijkste bron van inkomsten voor de
gemeente en vormen daarmee één van de pijlers van de gemeentelijke autonomie. Het zijn vooral de beide hoofdbelastingen, de onroerende voorheffing en de aanvullende
gemeentebelasting op de personenbelasting, die voor het basisinkomen zorgen.
Daarnaast en ter aanvulling heft de gemeente een aantal eigen
belastingen, specifiek afgestemd op de lokale omstandigheden
of ter ondersteuning van bepaalde beleidsaspecten.
Meer info: Financiële dienst - Heirstraat 239 - T 089 76 96 30
belastingen@maasmechelen.be
Voor vragen i.v.m. de personenbelasting kan u terecht bij:
FOD Financiën Centrum Particulieren Hasselt: 02 576 19 80

BELGISCHE NATIONALITEIT
De verwerving van de Belgische nationaliteit kan op twee manieren gebeuren, namelijk door toekenning of verkrijging.
De Belgische nationaliteit kan toegekend worden aan personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet hebben bereikt. De Belgische nationaliteit wordt dan van rechtswege toegekend of
ingevolge een verklaring van (één van) de ouders (mits aan de
voorwaarden voldaan is). De minderjarige hoeft zelf geen handeling te doen.
Verkrijging van de Belgische nationaliteit daarentegen gebeurt op basis van een vrijwillige aanvraag van een meerderjarige persoon mits de voorwaarden vervuld zijn.

BEWIJS VAN NATIONALITEIT
Met een bewijs van nationaliteit kan u uw nationaliteit bewijzen. U kan dit zelf opvragen via de self-service in het gemeentehuis of via het digitaal loket van de gemeentelijke website:
www.maasmechelen.be.
De dienst burgerzaken levert zo’n bewijs af. Niet-Belgen richten
hun aanvraag tot hun ambassade of consulaat.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

BEWEGEN OP VERWIJZING
Bewegen Op Verwijzing is een project dat mensen met een gezondheidsrisico op weg helpt naar een actiever leven, met
professionele coaching en een beweegplan op maat. Heeft u
ook nood om meer te bewegen in je dagelijkse leven? Doe dan
beroep op een Bewegen Op Verwijzing-coach. Uw huisarts
kan u doorverwijzen naar zo’n coach - geen personal trainer!
- in uw buurt tegen een erg lage prijs. Die coach zal samen met
u een beweegplan op maat opstellen zodat u meer kan bewegen, op uw eigen tempo.
Contactgegevens coach Maasmechelen: Pieter Kamoen - T
0477 24 72 09 - maasmechelen@bewegenopverwijzing.be

BEWIJS VAN GEZINSSAMENSTELLING,
LEVEN, NATIONALITEIT, WOONST
Al deze documenten kan u zelf opvragen via het digitaal loket
op www.maasmechelen.be. U ontvangt deze documenten
meteen en gratis in uw e-mailbox. Deze documenten kan u ook
nog steeds bekomen op de dienst burgerzaken.
Opgelet: Als u voor iemand anders documenten aanvraagt,
kan dit alleen als u zich persoonlijk aanmeldt met een volmacht van die persoon.
Meer info: Bevolking - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be
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B
BEWONERSVERGADERINGEN
In verschillende wijken en deelgemeenten organiseert het Lokaal Bestuur Maasmechelen bewonersvergaderingen.
Bewoners kunnen zich tijdens deze vergaderingen uitspreken
over wat er leeft in de Maasmechelse wijken, wat er (nog) beter
kan, thema's waarover meer informatie gewenst is, …
Wenst u een uitnodiging/reminder te ontvangen (via mail) voor
een bewonersvergadering, meld u dan aan voor de mailinglijst
van uw wijk. Dit kan door een mail te sturen naar wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be met vermelding van uw naam
en adres.

BIBLIOTHEEK
In de bibliotheek vindt u diverse afdelingen vol lees-, kijk- en
luisterplezier.
Op het gelijkvloers bevinden zich de volwassenenafdeling, de
jeugdbibliotheek, de jongerenhoek en de leesruimte. In de
leesruimte kan u even neerstrijken tussen de boeken, de kranten en de tijdschriften. Sinds kort beschikt de bibliotheek ook
over een taalpunt.

Concept, en werken wij met bemande en onbemande uren.
Concreet wil dit zeggen dat er tijdens onbemande uren slechts
een basis dienstverlening zal zijn m.a.w. geen personeel aanwezig en geen mogelijkheid tot het stellen van vragen en/of
hulp. Wij stellen de bib open voor de actieve klant, die voldoende heeft aan een basis dienstverlening en dit op een moment dat hem/haar past.
Waaraan moet deze klant voldoen als hij gebruik wil maken
van de onbemande openingsuren?
De klant moet minimaal 18 jaar oud zijn, minimaal drie maanden actief lid zijn (lees: materialen ontlenen), deelnemen aan
een infosessie en een gebruikersreglement ondertekenen. Als
de klant voldoet aan al deze eisen krijgt hij een unieke pincode, waardoor hij/zij toegang krijgt tot het gebouw tijdens de
onbemande uren.

Op de 1ste verdieping kan u terecht voor de afdeling muziek en
film (inclusief de reisgidsen). Tevens kan u op deze etage ook de
stille ruimte vinden waar de studenten in stilte kunnen studeren.
Naast de gratis WiFi kan u ook gratis gebruik maken van de 5
pc’s. Reserveren aan de infobalie is aan te raden.
Voor het gebruik van de catalogus en alle extra informatie
i.v.m. de bibliotheek zoals de activiteitenkalender, leessuggesties en sluitingsdagen kan u altijd terecht op
maasmechelen.bibliotheek.be
Als de bibliotheek gesloten is kan u uw boeken en andere materialen inleveren via de inleverschuif die zich links van de hoofdingang bevindt. De eerstvolgende werkdag zullen de
ingeleverde boeken en materialen geregistreerd worden.
Sinds kort kan u ook gebruik maken van het Open+ Library

Dag
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

10.00 - 13.00 uur
open+
open+
open+
open+
open+
open+
open+ 10.00-22.00 uur

Meer info: Bibliotheek - Deken Bernardstraat 5
T 089 76 97 20 - bibliotheek@maasmechelen.be
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13.00 -16.00 uur
bemand
bemand
bemand
bemand
bemand
bemand
open+ 10.00-22.00 uur

16.00 - 19.00 uur
bemand
bemand
bemand
bemand
bemand
open+ (16.05-22.00 uur)
open+ 10.00-22.00 uur

19.05 -22.00 uur
open+
open+
open+
open+
open+
open+ (16.05-22.00 uur)
open+ 10.00-22.00 uur

B
BODEMATTEST
Iedereen die een grond of gebouw wenst over te dragen (verkoop, schenking, erfpacht, bepaalde verhuurcontracten),
moet vooraf een bodemattest aanvragen bij OVAM. Op dit attest vermeldt OVAM over welke informatie ze beschikt (bodemonderzoeken of risicoperceel).
De inhoud van het attest moet steeds meegedeeld worden
aan de nieuwe eigenaar én opgenomen worden in de akte
van overdracht. Het bodemattest wordt meestal door de notaris aangevraagd.
Meer info: Ovam infolijn bodem - Stationstraat 110,
2800 Mechelen
T 015 28 44 58 - www.ovam.be

BODEMONDERZOEK
Het oriënterende bodemonderzoek heeft tot doel uit te maken
of er ernstige aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van bodemverontreiniging op bepaalde gronden. Dit onderzoek
moet uitgevoerd worden door een erkend bodemsaneringsdeskundige. De bodemsanering omvat het behandelen van
de bodemverontreiniging door: het opstellen en uitvoeren van
een beschrijvend bodemonderzoek, het opstellen van een bodemsaneringsproject, het uitvoeren van bodemsaneringswerken en eventueel verzekeren van de nazorg.
Meer info: Ovam infolijn bodem - Stationsstraat 110,
2800 Mechelen
T 015 28 44 58 - www.ovam.be

BOMEN
(zie Kapvergunning)

BOUWEN EN VERBOUWEN
De gemeente Maasmechelen heeft de meldingsplicht “vergunningsplichtig” gemaakt.
Als algemene regel geldt dat u voor het bouwen van een constructie een omgevingsvergunning nodig hebt. Dit lijkt eenvoudig en logisch. De wetgeving stelt echter dat u niet enkel om
te bouwen een vergunning nodig hebt, maar ook om:
• een grond te gebruiken voor het plaatsen van een of meer
vaste inrichtingen;
• een constructie te slopen;
• een constructie te herbouwen;
• een constructie te verbouwen;
• de functie van een gebouw te wijzigen;
• bomen te kappen (zie Kapvergunning).
De wetgeving ruimtelijke ordening definieert bouwen verder
als het oprichten van een gebouw of een constructie of het
plaatsen van een inrichting die:

•

omwille van de stabiliteit steun neemt in, aan of op de
grond;
• bestemd is om ter plaatse te blijven staan.
Dit begrip "bouwen" is dus heel ruim. Ook voor het bouwen van
een veranda, het plaatsen van een reclamebord, van houten
afsluitingen, van verhardingen en van afsluitingen die uit betonplaten bestaan, is bijvoorbeeld een vergunning nodig.
Een omgevingsvergunningaanvraag moet ingediend worden
via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Meer info: www.ruimtelijkeordening.be.
In sommige gevallen kan het zijn dat u niet over een vergunning beschikt (oude woning) of dat de bestaande toestand
niet overeenkomt met de vergunde toestand. In een aantal
gevallen kan een aanvraag ingediend worden tot regularisatie of opname vergunningenregister.
Meer info: Afdeling Omgeving, Heirstraat 239
T 089 76 96 98 - omgeving@maasmechelen.be

BRANDWEER
De Brandweerzone Oost-Limburg bestaat uit 8 brandweerposten, die samen 14 steden en gemeenten beschermen met
een totale oppervlakte van 883,49 km2 en 320.025 inwoners.
De beschermde steden en gemeenten zijn: As, Bilzen, DilsenStokkem, Genk, Hoeselt, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lanaken, Maaseik, Maasmechelen, Oudsbergen, Riemst, Voeren en
Zutendaal.
Brandweerpost Maasmechelen is bevoegd voor interventies
op het grondgebied:
Dilsen-Stokkem en Maasmechelen.
In het kader van de snelste adequate hulp zullen, bij interventies, de fysieke gemeentegrenzen verdwijnen en zal het snelste
korps de betreffende interventie uitvoeren. Deze toewijzing gebeurt softwarematig in het hulpcentrum 112 te Hasselt.
De taken van de brandweer zijn o.a.:
1. Bestrijding van brand en ontploffing en hun gevolgen;
2. Bestrijding van vervuiling en van het vrijkomen van gevaarlijke stoffen;
3. Redding van en bijstand aan personen in bedreigende
omstandigheden en bescherming van hun goederen;
4. Logistieke ondersteuning zoals pompwerkzaamheden,
evacuatie op hoogte, wespenverdelging, etc …..;
Voor sommige niet-dringende hulpverleningen wordt een bijdrage gevraagd overeenkomstig met het zonaal retributiereglement.
Meer informatie hierover vindt u op www.bwol.be. Niet-dringende hulpverlening vraagt u best online aan via
www.bwol.be/e-loket
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C
Meer info: T 112 voor noodgevallen (brandweer - ziekenwagen)
Brandweerzone Oost-Limburg
C-Mine 50, 3600 Genk
T 089 65 33 33 - info@bwol.be - www.bwol.be
www.facebook.com/brandweerzoneoostlimburg

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
(zie Kinderopvang)

BUS
(zie De Lijn)

C
CAMERABEWAKING
In Maasmechelen wordt hard ingezet om allerlei vormen van
overlast (sluikstort, vandalisme, zwerfvuil, …) terug te dringen.
In de aanpak van deze fenomenen worden aanvullend verplaatsbare camera’s ingezet op een aantal overlastgevoelige
plekken. Ook de verschillende gebouwen en locaties van de
gemeente en het OCMW zijn voorzien van camerabewaking.
Voor vragen in het kader van het beheer van de beelden van
deze camera’s en gegevensbescherming kan je terecht op privacy@maasmechelen.be.
Heeft u zelf een camera buiten aan uw woning of handelspand aangebracht of bent u van plan dit te doen?
Lees alle info op www.besafe.be en doe aangifte via
www.aangiftecamera.be.

CONTAINERPARKEN
(zie Recyclagepark)

CREMATIE
(zie Overlijden)

CULTURELE PROJECTSUBSIDIE
Verenigingen die een vernieuwend en/of bijzonder cultureel
initiatief willen organiseren dat een openbaar karakter heeft,
kunnen een aanvraag indienen voor een ondersteunende
subsidie. Het subsidiereglement en aanvraagformulier kan u
downloaden via www.maasmechelen.be of aanvragen bij de
cultuurdienst.
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Meer info: Cultuurdienst - Koninginnelaan 42
T 089 76 97 14 - cultuurdienst@maasmechelen.be

CULTUURCENTRUM
CC Maasmechelen is een open huis met een hedendaags fris
en prikkelend podiumaanbod voor iedereen. Het cultuurcentrum biedt een gevarieerd programma van theater, dans,
(klassieke) muziek, comedy, familietheater, film, lezingen en
cursussen waarin zowel de actieve cultuurliefhebber als de
toevallige bezoeker zich thuis kan voelen. Schoolgaande kinderen en jongeren bezoeken in klasverband overdag op regelmatige basis het jeugdtheater.
De uitgebreide klassieke concertreeks vindt plaats in de sfeervolle kerken van Leut en Eisden-Tuinwijk. Vanaf 5 voorstellingen
uit het podiumaanbod geniet u van het voordelige abonnementstarief.
Het cultuurcentrum is uitgerust met een polyvalente zaal voor
929 personen, 7 cursus-/danslokalen met verschillende capaciteit, een goed uitgeruste keuken, 3 kunstgalerieën en een
schouwburg met 571 zitjes. Deze professionele infrastructuur
staat eveneens ten dienste van en wordt veelvuldig gebruikt
door het bloeiende Maasmechelse verenigingsleven.
Neem voor het programma een kijkje op www.ccmaasmechelen.be of haal de gratis seizoensbrochure uit.
Meer info: Cultuurcentrum Maasmechelen
Koninginnelaan 42 - T 089 76 97 97
info@ccmaasmechelen.be - www.ccmaasmechelen.be
www.facebook.com/ccmaasmechelen

D
DAGVERZORGINGSCENTRA
(zie Senioren)

DCO DIENSTENBEDRIJF MAASMECHELEN VZW
Via DCO dienstenbedrijf Maasmechelen kan u met dienstencheques als particulier een huishoudelijke hulp inschakelen.
Met de dienstencheques kunnen volgende taken uitgevoerd
worden:
• de woning en de ramen poetsen;
• kleine naaiwerkjes doen;
• maaltijden bereiden;
• strijken;

D
• boodschappen doen.
Alle taken zijn bedoeld voor het huishouden en kunnen niet
voor beroepsdoeleinden worden toegepast.
Het systeem van de dienstencheques is ook ideaal om het statuut van uw huidige poetsvrouw wettelijk in orde te brengen. Eén
dienstencheque is goed voor één uur werk.
Meer info: DCO Dienstenbedrijf Maasmechelen
Pauwengraaf 102
T 089 77 70 02 - info@dcomaasmechelen.be

DE LIJN
In Maasmechelen kan u gebruik maken van de volgende lijnen:
Voor de meest actuele dienstverlening: www.delijn.be
• Lijn 9
Genk - As - Lanklaar - Dilsen - Maasmechelen
• Lijn 25
Lanaken - Boorsem - Maasmechelen - Eisden
• Lijn 45
Hasselt - Universiteit - Genk - Maaseik
• Lijn 61
Maaseik - Vroenhoven - Tongeren
• Lijn 63
Eisden - Maasmechelen - Lanaken - Maastricht
• Lijn 64
Dilsen - Maasmechelen - Opgrimbie Rekem O.P.Z.
• Lijn 65
Stokkem - Meeswijk - Maasmechelen Boorsem - Uikhoven
• Lijn 178
Brussel - Leuven - Houthalen - Maaseik
• Belbus 725 Dilsen - Stokkem - Lanklaar - Maasmechelen
Lijnfolders met de volledige dienstverlening kan u gratis afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis of bekijk de dienstregeling van uw lijn online. Op de website van De Lijn
(www.delijn.be) vindt u een handige routeplanner, of kan u de
dienstregeling per lijn opzoeken.
Een busrit binnen de gemeentegrenzen kost slechts € 1,00 met
de gemeentekaart. De gemeentekaart (of 10-rittenkaart) is
enkel te koop in voorverkoop.
Meer info:
www.delijn.be
• De LijnInfo: 070 22 02 00 (€ 0,30/min)
voor informatie over de diensten van De Lijn
• De belbuscentrale: 011 85 03 00 - voor reservatie van de belbus

DIENSTENCENTRUM DE BOLSTER

particulier) of daarbuiten uit te voeren. Deze hulp kan bestaan
uit poetshulp, strijken en wassen, bereiden van maaltijden aan
huis, … De gebruiker betaalt elk gepresteerd uur met een dienstencheque die hij aan de werknemer overhandigt.
Meer info: www.dienstencheques-vlaanderen.be
OCMW dienst Huishoudelijke Hulp via dienstencheques
Kristel Conings, Binnenhof 2, telefoon 089 48 28 00

DIGITAAL LOKET
Via het digitaal loket kan u 24 op 24 uur een suggestie, klacht,
opmerking of melding doen maar ook allerhande attesten en
uittreksels opvragen.
Meer info: www.maasmechelen.be/eloket
Meer info: communicatiedienst - Heirstraat 239
T 089 76 97 46 - info@maasmechelen.be

DONORSCHAP
Als u in het bevolkingsregister bent ingeschreven (of minstens 6
maanden in het vreemdelingenregister), dan bent u automatisch een potentiële donor, tenzij u dit uitdrukkelijk heeft geweigerd tijdens uw leven of als uw naaste familieleden (kinderen,
ouders of echtgenoot) zich tegen de donatie verzetten.
Om er zeker van te zijn dat uw wil gerespecteerd wordt, kunt u
een wilsverklaring (verklaring donatie menselijk lichaamsmateriaal) laten registreren. Er zijn 4 beslissingen waar u uitdrukkelijk toestemming voor kunt geven, waar u zich tegen kunt
verzetten of waarvoor u een eerdere wilsverklaring kunt intrekken:
1. donatie van organen voor transplantatie
2. donatie van weefsels en cellen voor transplantatie
3. donatie van organen, weefsels en cellen voor de vervaardiging van geneesmiddelen
4. donatie van organen, weefsels en cellen voor wetenschappelijk onderzoek.
Opgelet: dit soort donatie is niet hetzelfde als uw lichaam afstaan aan de wetenschap.
U kunt uw wilsverklaring registreren bij de huisarts, bij uw gemeentebestuur (dienst burgerzaken) of via de elektronische
zelfregistratie op www.mijngezondheid.be.

(zie Senioren)

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be

DIENSTENCHEQUES

DRUGS

(zie ook DCO Dienstenbedrijf Maasmechelen vzw - vroeger
PWA Dienstenbedrijf Maasmechelen vzw)

(Zie ZorGGroepZin)

De dienstencheque is een systeem waarbij een erkende onderneming (= werkgever) werknemers in dienst neemt om activiteiten van huishoudelijke hulp thuis bij een gebruiker (=
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DUURZAAM BOUWEN
Duurzaam bouwen - of algemener duurzaam wonen - wordt
hoe langer hoe belangrijker en kent alleen maar voordelen:
• Men bekomt een gezonde woning met meer comfort
• Het is beter voor het milieu
• Er zijn financiële voordelen door o.a. energiebesparing en
meerwaarde van woning
Voor informatie of een uitgebreid planadvies bij uw bouwplannen op het vlak van duurzaamheid kan u terecht bij Dubolimburg in Heusden-Zolder.
Meer info: Dienst duurzaamheid - Heirstraat 239
T 089 76 96 10

E
ECHTSCHEIDING
De echtscheiding is de ontbinding van het burgerlijk huwelijk,
onder de voorwaarden en in de gevallen voorzien in de wet.
Nadat het vonnis betreffende de echtscheiding definitief is,
wordt het beschikkend gedeelte van het vonnis overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand.
Afschriften van uw echtscheidingsakte kan u in elke Belgische
gemeente opvragen.
Ook via het e-loket kan u een afschrift van de echtscheidingsakte bekomen:
www.maasmechelen.be.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

EENSLUIDENDE VERKLARING DOCUMENTEN
Voor onder meer de federale en gewestelijke overheden van
ons land volstaat een goed leesbare kopie. Een officiële stempel hoeft niet meer en u dient hiervoor dus ook niet meer naar
het gemeentebestuur te komen.
In sommige gevallen zal u echter toch nog een “eensluidende
verklaring” nodig hebben, bijvoorbeeld voor buitenlandse overheden, private instellingen of overheden die nog niet aansloten
zijn bij dit initiatief. In dat geval dient u uiteraard bij de dienst
bevolking het origineel van het document dat u eensluidend wil
laten verklaren voor te leggen.
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Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

ELEKTRICITEIT
(zie Nutsvoorzieningen)

EREDIENSTEN
(zie levensbeschouwingen)

ERFGOEDACTOREN
Naast een twaalftal kerken met eigen religieus erfgoed (zie levensbeschouwingen) telt Maasmechelen 5 plaatselijke heemkundige kringen. De vrijwilligers van deze erfgoedactoren
graven in een stuk geschiedenis van Maasmechelen of één
van haar deelgemeenten, organiseren activiteiten voor verdere ontsluiting van hun archieven en/of brengen een tijdschrift uit.
Interesse? Dit zijn de volgende contactpersonen:
• Vochte, Giel Vranken,
Guillaumevranken@gmail.com of 0478 56 74 73
• ’t Oude Grimbiaca, Carlo Dubois, Ford.rs200@gmail.com
• Stichting Erfgoed Opgrimbie, Leopold Crijns,
Erfgoed.opgrimbie@hotmail.com of 089 71 69 91
• Stichting Erfgoed Eisden, Jan Kohlbacher,
Johann.kohlbacher@telenet.be of 089 76 45 75

ERFRECHTVERKLARING
Wat?
De overledene moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Maasmechelen op het ogenblik van het overlijden.
Vreemdelingen dienen zich te wenden tot hun nationale ambassade of nationaal consulaat.
Waar?
Voor een erfrechtverklaring kan u terecht bij het registratiekantoor te Tongeren, Verbindingsstraat 26, T 0257 81 170.
Wat heeft u nodig?
Voor het bekomen van een erfrechtverklaring dient u:
• Trouwboekje(s) van de overledene mee te brengen (voor
een ongehuwde, trouwboekje van de ouders).
• Alle gegevens betreffende de identiteit van de erfgenamen mee te delen.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be

ERKENNING VAN KIND
Indien u niet gehuwd bent, kan u wel als partner het kind erkennen. De moeder moet hiervoor de toestemming geven.
Beide ouders dienen aanwezig te zijn bij de opmaak van de

F
erkenningsakte. De erkenning kan gebeuren bij afzonderlijke
akte vóór de geboorte, tijdens de aangifte van de geboorte of
na de geboorte.
Indien de erkennende partner een niet-Belgische nationaliteit
heeft, moet er eerst nagegaan worden of de erkenning volgens zijn/haar nationaal recht kan. Niet-Belgen dienen bijgevolg een attest van wetgeving van hun ambassade of
consulaat voor te leggen waaruit blijkt dat een niet-Belg een
kind kan erkennen volgens de wetgeving van het land waarvan hij/zij de nationaliteit bezit.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

EUTHANASIE
Elke handelingsbekwame meerderjarige of ontvoogde minderjarige kan, voor het geval dat hij zijn wil niet meer kan uiten,
schriftelijk een verklaring afleggen dat een arts euthanasie
toepast (enkel indien voldaan aan de voorwaarden bepaald
in de wet).
De wilsverklaring voor euthanasie kan op elk moment worden
opgesteld. Zij moet schriftelijk opgesteld worden ten overstaan van twee meerderjarige getuigen. Minstens één van de
twee getuigen mag geen materieel belang hebben bij het
overlijden van de patiënt.
De wilsverklaring moet gedateerd en ondertekend zijn door
degene die de verklaring aflegt, door de getuigen en, in voorkomend geval, door de vertrouwensperso(o)n(en).
De wilsverklaring dient persoonlijk te worden afgegeven op de
dienst burgerlijke stand waarna u een ontvangstbevestiging
krijgt.
Info vindt u ook op www.health.fgov.be/euthanasie
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

EVENEMENTEN
Het Maasmechelse verenigingsleven organiseert jaarlijks talrijke evenementen, met uitschieters zoals de internationale
carnavalstoeten, straatkunstenfestival Del Mundo, Nationale
Heidedagen, Parkies…
Indien u of uw vereniging een fuif, buurtfeest, festival, tentoonstelling, wielerwedstrijd of ander evenement in de gemeente
Maasmechelen wil organiseren kan u voor de wettelijke verplichtingen de nodige info terugvinden in het desbetreffende
politiereglement. Ook het invulformulier vindt u terug op
www.maasmechelen.be.
Meer info: Evenementen
T 089 76 96 30 - evenementen@maasmechelen.be

F
FIETSEN
Maasmechelen bevindt zich in het hart van het fietsroutenetwerk Regionaal Landschap Kempen en Maasland. U beschikt
er over meer dan 1000 km grensoverschrijdende fietsroutes
waarvan meer dan 450 km autovrij. De volledige Maasregio is
in dit gebied opgenomen omwille van haar uitzonderlijke natuurkwaliteit.
De toeristische dienst beschikt over verschillende fietsroutekaarten.
Meer info: Visit Maasmechelen - Zetellaan 35
T 089 76 98 88 - visit@maasmechelen.be

FIETSLABELEN
Uw fiets wordt in één slag veel minder aantrekkelijk voor fietsdieven als u hem laat labelen met uw rijksregisternummer.
Wanneer een gelabelde fiets na diefstal wordt teruggevonden, kan hij ook sneller terug aan de eigenaar worden terugbezorgd.
Het labelen van uw fiets is gratis en gebeurt enkel op afspraak,
online via het digitaal loket of tijdens bepaalde acties.
Een afspraak maken kan via T 089 48 28 00 of
wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be.

FUIVEN
(zie Evenementen)

G
GAMEN
(Zie ZorGGroepZin)

GAS
Dankzij het systeem van de ‘gemeentelijke administratieve
sancties’, kortweg GAS wordt het mogelijk om de zogenaamde
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‘kleine’ criminaliteit en overlast aan te pakken zonder tussenkomst van parketten en/of rechtbanken. De opgelegde sanctie varieert: men kan een boete opleggen, een
bemiddelingsprocedure opstarten of een vorm van alternatieve maatregelen uitwerken.
Meer info: Kurt Claesen - Heirstraat 239
T 089 76 97 81 - gas@maasmechelen.be.

GEBOORTE

Personen kunnen verwezen worden door een arts, een CLB,
een sociale dienst, een psychiatrisch ziekenhuis of een andere
hulpverlener.
Na aanmelding wordt er een moment afgesproken voor telefonische vraagverheldering tussen cliënt en CGG-hulpverlener. Dit mondt dan uit in een afspraak voor intake, dan wel in
een doorverwijzing. Via een GGZ-consult kunnen hulpverleners
of huisartsen ook contact met het CGG leggen i.k.v. vraagverheldering, indicatiestelling, advies.

De aangifte van de geboorte dient te gebeuren binnen de 15
dagen na de bevalling bij de burgerlijke stand van de gemeente waar uw kindje geboren is. Dit kan gedaan worden
door de vader (indien ongehuwd in bezit van de erkenningsakte), moeder of beiden samen.

Meer info: Centrum voor geestelijke gezondheidszorg
Maasland
Koning Albertlaan 35 / 2 - T 089 77 47 74
cgg.maasmechelen@groeplitp.be

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be

(zie Adviesraden, Speelpleinwerking en Senioren)

Geboorteakte nodig?
Een uittreksel van uw geboorteakte kan u best aanvragen via
het digitaal loket: www.maasmechelen.be/eloket. Het uittreksel wordt u dan zo snel mogelijk bezorgd.
Een uittreksel of afschrift van u geboorteakte opgemaakt in België kan u nu bekomen bij uw gemeente waar u woont en zelfs
bij elke gemeente in België. U hoeft uw aanvraag niet meer te
richten aan de gemeente waar de geboorte plaats vond.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be
Geboortepremie
De gemeente Maasmechelen kent een premie toe aan elk
pasgeboren of geadopteerd kind dat wordt ingeschreven in
het bevolkingsregister van de gemeente. De ouders ontvangen hiervoor automatisch een schrijven. Na ontvangst van het
ingevulde en getekende formulier wordt de premie door de financiële dienst overgeschreven.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen met uiteenlopende problemen van psychische aard kunnen in het Centrum
voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) terecht voor ambulante hulp door 3 multidisciplinaire teams: 1 voor kinderen, 1
voor volwassenen en 1 voor ouderen.
Er dient sprake te zijn van een (ernstige) psychiatrische problematiek en/of (ernstige) psychosociale problemen waarbij een
multidisciplinaire aanpak aangewezen is. Het CGG legt zich
vooral toe op cliënten die financieel kwetsbaar zijn. Wij werken
op doorverwijzing.
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GEHANDICAPTEN
GEMEENSCHAPSWACHTEN
De gemeenschapswachten zijn herkenbaar aan hun paarse
uniformen. Ze hebben tot doel de veiligheid en de leefbaarheid in Maasmechelen te verhogen. Dit doen ze door de burger te informeren, te sensibiliseren en preventief te werken.
De gemeenschapswachten zijn een aanspreekpunt voor iedere burger. Tevens melden ze defecten in het straatbeeld en
houden ze toezicht in de wijken en op evenementen, ze labelen
fietsen, worden ingezet om de verkeersveiligheid in schoolomgevingen te verbeteren, …
Meer info: dienst samenleven - Binnenhof 2 - T 089 48 28 00
wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be

GEMEENTELIJKE UITLEENDIENST (GUL)
De GUL stelt allerlei materialen ter beschikking van verenigingen uit Maasmechelen. Tegen zeer redelijke prijzen kan men
beschikken over:
• geluidsmaterialen
• verlichtingsmaterialen
• audiovisuele materialen
• Serviesgoed en bestek
De
prijzen
van
de
materialen
vindt
u
op
www.maasmechelen.be. De uitleendienst leent niet uit aan
privé-personen.
De GUL is open op elke werkdag van 8.00 u - 11.45 u en van
12.15 u - 16.00 u.
Meer info: GUL - Leemkuilstraat 6 - T 089 76 97 59
uitleendienst@maasmechelen.be

GEMEENTERAADSAGENDA
De vergaderingen van de gemeente-en ocmw-raad zijn open-

G
baar, behalve bij besprekingen over personen. Iedereen kan
de vergaderingen dus bijwonen. De agenda en de verslagen
van de gemeente-en ocmw-raad kan u -voor zover de openbaarheidswetgeving dit toelaat- nalezen op www.maasmechelen.be. Elke geïnteresseerde kan zich abonneren op de
agenda van de gemeenteraad. Dit vraagt u aan bij het secretariaat:
T 089 76 96 36 of via mail: secretariaat@maasmechelen.be. De
agenda wordt via mail verstuurd.

GESCHENKBONNEN
Op zoek naar een leuk geschenk? Wat dacht u van de gemeentelijke geschenkbon?
De bonnen t.w.v. € 25,00 hebben een aantrekkelijke lay-out en
zijn ontworpen in een handig formaat. Bovendien investeert u
met deze bonnen 100% in onze eigen gemeente.
Bij aankoop van de bonnen ontvangt u tevens een lijst
met de meer dan 200 deelnemende Maasmechelse
handelszaken. Deze lijst kan u tevens raadplegen op
www.maasmechelen.be.
De geschenkbonnen zijn verkrijgbaar bij Visit Maasmechelen,
Zetellaan 35 - T 089 76 98 88.
Lokale handelaars die ook willen deelnemen aan dit initiatief
nemen contact op met:
dienst economie - Heirstraat 239 - T 089 48 28 00

GESCHIEDENIS
(zie Stichting Erfgoed Eisden)

GEZINSZORG
Informeer hiervoor bij uw mutualiteit.
U kan ook terecht bij:
• Wit-Gele Kruis - Koninginnelaan 48
T 089 76 47 00 - maasmechelen@limburg.wgk.be
www.witgelekruis.be
• OCMW dienst Gezinszorg, Binnenhof 2, T 089 48 28 00
Informatie over het volledige aanbod in de gemeente:
Jana Vankan, OCMW, Binnenhof 2, T 089 48 28 00

GEZONDHEID
De gemeente Maasmechelen vindt de gezondheid van iedere
Maasmechelaar belangrijk. Daarom doen we acties om de
leefstijl en omgeving van onze inwoners te verbeteren. Voorbeelden van acties zijn: bewegen op verwijzing, gezondheidswandelingen,
borstkankerpreventie,
geestelijke
gezondheidssessies,…
Meer info: dienst diversiteit, Sociaal Huis, Binnenhof 2
T 089 48 28 00 - diversiteit@maasmechelen.be

GFT-AFVAL
(zie Afval)

GLASOPHALING
(zie Afval)

GODSDIENST
(zie Levensbeschouwingen)

GOKKEN
(Zie ZorGGroepZin)

GRAFCONCESSIES
Er zijn drie reglementen van toepassing op de begraafplaatsen:
• Politieverordening op de begraafplaatsen
• Gemeentelijk huishoudelijk reglement op de begraafplaatsen
• Retributie op de begraafplaatsen
Deze kan u steeds raadplegen op de website van de gemeente Maasmechelen (www.maasmechelen.be).
Een graf regulariseren:
Graven met een concessie:
Wanneer de 30-jarige concessie is verlopen, kan er op vraag
van de nabestaanden een verlenging van 10, 20 of 30 jaar worden toegestaan op dezelfde plaats.
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Ongekochte graven:
Een niet-geconcedeerd (of ongekocht) graf wordt tien jaar bewaard.
Het lokaal bestuur geeft de nabestaanden nu echter de mogelijkheid om een niet-geconcedeerd graf te laten omzetten
naar een geconcedeerd graf. Hiervoor kan enkel verlengd
worden met 20 of 30 jaar.
Voor kinderen beneden de 12 jaar is er een gratis concessie.
Meer info: Dienst begraafplaatsen, Heirstraat 239
T 089 76 96 18 - begraafplaatsen@maasmechelen.be

GROEIPAKKET
Het Groeipakket is het geheel van gezinsbijslagen (de vroegere
kinderbijslag) en andere financiële tegemoetkomingen die de
Vlaamse overheid voorziet op maat van elk kind in elk gezin.
Het geeft gezinnen maximaal de kans elk kind te laten groeien
en zich zo volledig mogelijk te ontplooien. Bovendien biedt het
gezinnen ondersteuning bij de kosten van de opvoeding van
kinderen.
Elk kind dat in Vlaanderen woont, krijgt sinds 1 januari 2019 een
Groeipakket.
Omdat het Groeipakket een pakket op maat is, kan het bedrag ervan veranderen wanneer de situatie van het kind of
van zijn gezin wijzigt.
Zitdagen Groeipakket - elke 2de donderdag van 9u tot 12u Huis van het Kind, Oude Baan 207
Meer info: www.groeipakket.be

GROENONDERHOUD
Jaarlijks wordt een deel van het groenonderhoud in de gemeente Maasmechelen uitbesteed aan externe firma’s. Deze
firma’s staan o.a. in voor het onderhoud van de industrieterreinen, de ontsluitingsweg en de sociale wijken. Ook de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups wordt
uitbesteed. Het sociaal bedrijvencentrum in Maasmechelen
neemt ook een deel van het onderhoud voor haar rekening.
Hieronder valt o.a. de onkruidbestrijding, het maaien van bermen en ander regulier onderhoud.
Meer info: Groen & landschap - Heirstraat 239
T 089 76 97 63 - groen@maasmechelen.be

GROFVUIL
(zie Afval)

GRONDVERZET
Zowel particulieren als bedrijven die overgaan tot grondverzet,
dienen de bepalingen van het Vlarebo te respecteren. Deze
bepalingen houden onder andere in dat indien het volume
aan uitgegraven bodem de 250 m2 overschrijdt of indien de
uitgegraven bodem afkomstig is van een zogenaamd verdachte grond er eerst moet worden overgegaan tot een onderzoek van de uit te graven bodem (een technisch verslag).
Dat wordt voorgelegd aan een daartoe erkende organisatie,
zoals een erkende bodembeheerorganisatie, een erkende tijdelijke opslagplaats of een erkend grondreinigingscentrum.
Deze organisatie levert op basis van de gegevens uit het technisch verslag een bodembeheerrapport af. In het bodembeheerrapport wordt de conformiteit van de uitgegraven bodem
met de voorwaarden voor het beoogde gebruik geattesteerd.
Meer info: www.ovam.be.
Meer info: Afdeling Omgeving - Heirstraat 239
T 089 76 96 98
omgeving@maasmechelen.be

GRONDWATERWINNING
Een grondwaterwinning moet je steeds melden aan de VMM
(Vlaamse Milieumaatschappij). Meer informatie en een meldingsformulier vind je op www.vmm.be/water/grondwater/
gebruik
Daarnaast geldt er in bepaalde gevallen ook een vergunningplicht voor grondwaterwinningen en bemalingen. Hier is het
dieptecriterium van belang. Dit vind je op https://www.dov.vlaanderen.be/index.php/page/vlarem-rubriek-538
Meer info: Afdeling Omgeving - Heirstraat 239
T 089 76 96 98 - omgeving@maasmechelen.be

H
HOPPIN-PUNT
Het Hoppin-punt is een vervoersknooppunt aan het gemeentehuis van Maasmechelen.
Er komen verschillende vervoersmiddelen zoals bussen,
(deel)fietsen en (deel)auto’s samen. Tevens staat er een deelauto ter beschikking. Ook is er een pakjesautomaat.
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Genk, Stadsplein 1, stadhuis, elke donderdag van 13.00u tot
16.00u zonder afspraak (aanmelden vóór 15.30u)
Lanaken, Jan Rosierlaan1, gemeentehuis, elke woensdag
namiddag, enkel op afspraak.

Meer info: Secretariaat Huurderssyndicaat ,
Albrecht Rodenbachstraat 29 bus 4, 3500 Hasselt
T 011 33 35 76 - huurderssyndicaat@huurderssyndicaat.be
www.huurderssyndicaat.be

HUWELIJK
Hoe?
Indien u trouwplannen heeft, kan u dag en uur van het huwelijk
laten vastleggen bij de dienst burgerlijke stand. Dit kan al een
jaar op voorhand. Het volstaat dat één van de partners een
formulier invult ter bevestiging van de huwelijksdatum.

Meer info: Dienst Mobiliteit - Heirstraat 239
T 089 76 96 87 - mobiliteit@maasmechelen.be

HUISNUMMER
Na het bekomen van een omgevingsvergunning, hetzij voor
een woning of appartement, wordt door de afdeling Omgeving een huisnummer toegekend. Zorg ervoor dat uw huisnummer steeds leesbaar en goed zichtbaar aan je woning
bevestigd wordt.
Meer info: Dienst Huisvesting
T 089 76 96 79 - wonen@maasmechelen.be

HUIS VAN HET KIND
(zie Opvoeding)

HUISVUILOPHALING
(zie Afval)

HUURDERSSYNDICAAT
Het Huurderssyndicaat is een vzw die de belangen van de Limburgse private en sociale huurders verdedigt en u informeert
over uw rechten en plichten als huurder.
Voor de huurders van onze gemeente is er wekelijks een zitdag in:
• Hasselt, a. Rodenbachstraat 29/4, welzijnscampus, elke
maandag van 18 tot 21 uur, zonder afspraak (aanmelden
vóór 20.30u) en elke dinsdag van 13.00u tot 16.00u, zonder
afspraak (aanmelden vóór 15.30u)
• Maaseik, Mgr. Koningsstraat 8, OCMW, elke dinsdag namiddag, enkel op afspraak.
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Aangifte
De aangifte van een huwelijk geschiedt door beide huwelijkskandidaten. Indien één van de partners in de onmogelijkheid
verkeert om mee de aangifte te doen, dan moet er een gelegaliseerde volmacht voorgelegd worden van de afwezige
partner waaruit zijn/haar instemming met de huwelijksaangifte blijkt.
Contacteer de dienst burgerlijke stand voor de samenstelling
van uw dossier.
Wanneer?
Huwelijken worden voltrokken iedere werkdag tussen 10.00 en
12.00 uur en 13.00 en 16.00 uur, op zaterdag tussen 10.00 en 12.30 uur.
Op zon- en feestdagen worden er geen huwelijken voltrokken.
Huwelijksakte
Een afschrift van uw huwelijksakte kan u bekomen bij elke
dienst Burgerlijke Stand van een Belgische gemeente. U hoeft
zich niet meer noodzakelijk te wenden tot de gemeente waar
het huwelijk voltrokken werd.
Via het digitaal loket kan u een uittreksel van uw huwelijksakte
aanvragen: www.maasmechelen.be/eloket.
Het gevraagde uittreksel wordt u dan zo spoedig mogelijk bezorgd.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

HUWELIJKSJUBILEA
De echtparen die 50, 60, 65, 70 jaar en meer getrouwd zijn worden door het lokaal bestuur in de bloemetjes gezet. De jubilarissen worden hiervoor tijdig gecontacteerd.
Meer info: Onthaal gemeentehuis - Heirstraat 239
T 089 76 96 10 - info@maasmechelen.be

I

I

•

IDENTITEITSKAARTEN
Voor kinderen jonger dan 12 jaar:
De kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar. De Kids-ID is niet verplicht in
België, maar wel voor reizen naar het buitenland. Ze geldt als
officieel reisdocument in de meeste Europese landen en voor
enkele niet-Europese landen. (Voor landen waar de kids-ID niet
erkend wordt heeft u een reispaspoort nodig.) Daarnaast
biedt de kaart kinderen een extra bescherming in noodgevallen via de dienst ‘Hallo ouders’ en kunnen kinderen vanaf 6 jaar
de kaart gebruiken om veilig te surfen op het internet.
• Geldigheidsduur:
De kids-ID is 3 jaar geldig, ook al is uw kind ondertussen 12
jaar geworden.
• Aanvragen?
Enkel als ouder kun je een kids-ID aanvragen. Je kind moet
fysiek aanwezig zijn bij de aanvraag. De pasfoto moet recent zijn (max. 6 maanden) en moet voldoen aan de ICAOnormen.
De aanvraagprocedure duurt minstens 2 weken, vergeet
de kids-ID dus niet op tijd aan te vragen. Wie te laat aanvraagt kan nog rekenen op een spoedprocedure, maar de
kosten hiervan zijn hoger.
• Afhalen?
Dat kan zodra u thuis de puk- en pincode heeft ontvangen.
U levert bij het afhalen de oude kids-ID (of een vervangend
identiteitsbewijs) in.
Elektronische identiteitskaarten voor Belgen (v.a. 12 jaar):
Met een Belgische identiteitskaart (eID) kunt u aantonen dat
u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en
kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.
•

Geldigheidsduur:
De geldigheidsduur van een eID (voorzijde van uw kaart) is
leeftijdsgebonden en bedraagt respectievelijk 6, 10 of 30 jaar.

•

Aanvragen?
Op het einde van de geldigheidsduur ontvangt u automatisch een oproepingskaart. U meldt zich persoonlijk aan bij
de dienst burgerzaken vóór de datum vermeld op deze
kaart. Het is echter mogelijk dat u deze kaart niet ontvangt,
hou daarom ook zelf de einddatum in het oog en vraag uw
eID aan op eigen initiatief.
Breng uw huidige identiteitskaart en een recente pasfoto
(max. 6 maanden oud) mee die voldoet aan de ICAO-normen.
In dringende gevallen kunt u een spoedprocedure aanvragen met levering 1 dag later. Daarvoor betaalt u wel een
hogere kostprijs.
Kunt u zich omwille van medische redenen niet persoonlijk
aanbieden? Contacteer dan de dienst burgerzaken. We
zoeken in de mate van het mogelijke een oplossing.
Afhalen?
Dat kan zodra u thuis de puk- en pincode heeft ontvangen.
U levert bij het afhalen uw oude eID (of een vervangend
identiteitsbewijs) in.
U kunt uw eID mits volmacht ook door iemand anders laten
afhalen.

Verlies of diefstal van uw kids-Id of eID?
Bij verlies geeft u dit zo snel mogelijk door aan de dienst burgerzaken.
Is uw kids-ID / eID gestolen? Meld de diefstal eerst bij de politie
én daarna bij uw gemeente. Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerde kids-ID, eID of paspoort is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het
niet meer gebruiken.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be

INDUSTRIETERREINEN
Maasmechelen beschikt over 3 degelijk uitgeruste industrieterreinen. Een grote troef van Maasmechelen is haar gunstige
ligging in de Euregio tussen de grote economische knooppunten. De nabijheid van de E314 garandeert bovendien een
goede bereikbaarheid.
• Industrieterrein Oude Bunders
• Industrieterrein Op de Berg
• Ambachtelijke zone Maneborn
Meer info: Socio-economische ontwikkeling
Binnenhof 4 - T 089 76 96 30
celeconomie@maasmechelen.be
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INENTINGEN
De inenting tegen poliomyelitis (kinderverlamming) is verplicht
en dient uitgevoerd te worden voor de 18e levensmaand. Het
formulier voor deze inenting wordt afgeleverd bij de geboorteaangifte. Na invulling door de arts moet u het formulier bezorgen aan de dienst bevolking van het gemeentebestuur waar
het kind woont.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

INFORMATIEBLAD MAASMECHELEN
‘Info Maasmechelen’ is het informatieblad van onze gemeente
en verschijnt om de 2 maanden. Het magazine wordt gratis
huis-aan-huis bedeeld bij alle inwoners van Maasmechelen.
Het blad bevat informatie over beleidsbeslissingen, activiteiten in de gemeente, nieuwe of gewijzigde dienstverlening,…
‘Info Maasmechelen’ kan u ook online raadplegen op
www.maasmechelen.be.
Meer info: Communicatiedienst - Heirstraat 239
T 089 76 97 46 - info@maasmechelen.be

INLOOPHUIS LIMANI VZW
De vrijwilligers van het inloophuis Limani vangen (ex) kankerpatiënten en hun familieleden op. Ze willen een klankbord zijn
voor jong en oud, voor elke generatie, voor elke inwoner, man
of vrouw, ongeacht zijn of haar achtergrond.
Tijdens het intakegesprek leggen ze hun werking uit en gaan
samen op zoek naar antwoorden: waar bent u tegenaan gelopen? Waar heeft u hulp bij nodig? Indien nodig, verwijzen ze
u naar de correcte dienst door. Ze werken met verschillende
instanties samen.
Het inloophuis Limani organiseert tweewekelijks lotgenotencontact in het centrum onder begeleiding van professionele
en ervaren vrijwilligers. Ze bieden verschillende workshops
aan.
Meer info: Rijksweg 291 bus 1 - G 0485 32 69 57 of
0485 32 70 97

Meer info: Oude Baan 207 - T 089 76 98 75
E inloopteam@maasmechelen.be

INNAME OPENBAAR DOMEIN
Voor de inname van openbaar domein zoals het plaatsen van
een container of een kraan voor bouwwerken etc. of de inname voor terrassen heeft u een vergunning ‘inname openbaar domein’ nodig. Een tijdelijke inname is gratis mits tijdige
aanvraag. U dient minstens 15 dagen op voorhand een aanvraag te doen via www.maasmechelen.be/inname-openbaardomein.
Meer info: Dienst Patrimonium & Mobiliteit - Heirstraat 239
Werkvergunningen/containers/terrasvergunningen
T 089 76 97 19 - openbaardomein@maasmechelen.be

INSTITUUT VOOR DE GELIJKHEID VAN
VROUWEN EN MANNEN
Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen is de
onafhankelijke federale overheidsinstelling die waakt over de
gelijke behandeling van vrouwen, mannen en transgenders. Ze
staan o.a. in voor de bestrijding van elke vorm van discriminatie
en ongelijkheid op basis van geslacht, zwangerschap en moederschap en gender. De juridische cel van het Instituut behandelt infovragen en klachten van slachtoffers van
genderdiscriminatie die zich afspelen in de publieke sfeer (op
het werk, bij de toegang tot en het aanbod van goederen en
diensten, in de media,…).
Een discriminatie melden kan via het gratis nummer 0800/12 800
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9u tot 12u en
op woensdagmiddag van 13u tot 16u. Een melding indienen kan
ook via het meldingsformulier op https://igvm-iefh.belgium.be.

J

INLOOPTEAM
Een Inloopteam (Integraal Laagdrempelig OpvoedingsOndersteuningsPunt) biedt ondersteuning aan aanstaande gezinnen en gezinnen met jonge kinderen (voor- en vroegschools)
in een moeilijke leefsituatie.
Op regelmatige tijdstippen worden in een Inloopteam activiteiten georganiseerd voor ouders en kinderen. Er zijn oudergroepen,
speelen
onthaalmomenten,
uitstappen,
infosessies,…
De dienstverlening van een Inloopteam is gratis.
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JAC
Het JAC helpt jongeren tussen 12 en 25 jaar.
Problemen thuis? Op zoek naar een eigen stek? Vragen over
seks? Slachtoffer van geweld of misbruik? Geldproblemen? Vragen over drugs? Of over pesten? Informatie nodig om zelfstandig te wonen? Of over rechten en plichten? Zit je met een andere
vraag?
Bij het JAC kun je altijd terecht. Elke vraag telt!

J
Kom langs bij JAC Maasmechelen
Heb je een vraag of nood aan een luisterend oor?
Contacteer ons dan op één van de volgende manieren:
 Mail: jac.maasmechelen@cawlimburg.be
 Chat: www.jac.be/chat
 Telefoon: 011 85 00 05
 Of maak een afspraak om langs te komen
Meer info?
 Facebook: JACLimburg
 Instagram: jac.limburg
 Website: www.jac.be
 Adres:
JAC Maasmechelen (Huis van het Kind)
Oude Baan 207
3630 Maasmechelen

JEUGDCENTRUM ASTEROÏDE
Tijdens de schoolvakanties kunt u in jeugdcentrum Asteroïde
terecht voor de vrijetijdsactiviteiten van de jeugddienst. De
activiteiten worden georganiseerd voor kinderen en tieners
van 6 tot 16 jaar. Voor jongeren biedt jeugdcentrum Asteroïde
geregeld optredens. Voor verenigingen is de Asteroïde, met
haar uitgeruste keuken, dan weer ideaal voor de organisatie
van eetdagen.

Meer info:
T 089 76 96 30 - asteroide@maasmechelen.be

JEUGDDIENST: VRIJETIJDSACTIVITEITEN
De jeugddienst biedt tijdens de schoolvakanties vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en tieners van 6 tot 16 jaar. U kan er terecht
voor allerlei creatieve workshops, bezoeken aan fabrieken, pretparken en musea, spelnamiddagen, … Als u over een UiTPAS beschikt, kan u tijdens de activiteiten punten sparen die u kan
omruilen tegen allerlei voordelen. Als u over een statuut verhoogde tegemoetkoming beschikt, krijgt u bovendien een fikse
korting op het deelnamebedrag.
Meer info: Jeugddienst - Binnenhof 4 bus 2
T 089 76 96 30 - jeugd@maasmechelen.be

JEUGDHUIZEN
Binnen Maasmechelen zijn er verschillende jeugdhuizen actief:
JH Underground, JH ’t Lont en JH ’t Alibi:
Jongerencentrum ’t Alibi
Het jongerencentrum wil jongeren de kans bieden hun vrije tijd
op een zinvolle manier te besteden. Op de verschillende instuifmomenten kan u er komen kickeren, tv kijken of gewoon een
babbeltje slaan met een leuk muziekje op. Op de activiteitenavond in het weekend is er telkens iets leuks gepland. Dit kan
gaan van paintball tot een leuke quiz. Het allerbeste aan het
jeugdhuis is dat jongeren zelf de kans krijgen om activiteiten te
organiseren en het jeugdhuis draaiende te houden.
Zin in meer? Spring gerust eens binnen.
JH ’t Alibi - Dr. Haubenlaan 24 - T 089 76 96 30
jeugd@maasmechelen.be
Jeugdhuis Underground
Drossaardstraat 5A (Proosterbos)
jeugdhuisunderground@gmail.com
Vzw Thebe: Jh ’t Lont
Vzw Thebe baat jeugdhuis ’t Lont uit en is erkend voor het werken
met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren.
Het jeugdhuis biedt een zinvolle vrijetijdsbesteding aan met een
uitgebreid activiteitenaanbod op vlak van ontmoeting, vorming,
recreatie, informatie, maatschappelijke participatie en het tot
ontwikkeling brengen van projecten.
Jeugdhuis ’T Lont - Oude Baan 203a
T 089 76 35 13

JURIDISCHE BIJSTAND
(zie OCMW - rechtshulp)

JUSTITIE
(zie Vredegerecht)
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van het dossier of de bomen gerooid mogen worden.
Meer info: Afdeling Omgeving - Heirstraat 239 - T 089 76 96 98
omgeving@maasmechelen.be

KERKEN
(zie Levensbeschouwing)

KADASTER
Gewestelijk: Kadaster Limburg
Voorstraat 43, bus 20, 3500 Hasselt
Contactcenter bereikbaar tussen 8.30u en 17.00u:
T 02 572 57 57
E-mail:
meow.dienst.geschillen.informatie.limburg@minfin.fed.be
Lokaal: Kadaster Maasmechelen
Stadsplein 1 Bus 1, 3960 Bree
T 0257 806 20 (9.00u tot 12.00 uur)
Openingsuren telkens tussen 9.00u en 12.00u en van 12.00u tot
17.00u na afspraak
meow.antenne.704@minfin.fed.be

KERKHOVEN
(zie Begraafplaatsen)

KERMISSEN

KAMERWONEN
Elke eigenaar/verhuurder heeft een uitbatingsvergunning
nodig om kamers te verhuren. Er moet voor gezorgd worden
dat het gebouw, de kamers en de gemeenschappelijke ruimtes voldoen aan de nodige kwaliteitseisen.
Meer info: Dienst Huisvesting, Heirstraat 239
T 089 76 96 79 - wonen@maasmechelen.be

KANTOOR RECHTSZEKERHEID
Verbindingsstraat 26, 3700 Tongeren - T 0257 81 170
openingsuren: alle werkdagen van 08.00 - 12.00 uur

KAPVERGUNNING
De omgevingsvergunningsaanvraag voor het kappen van
bomen en ontbossen kan de aanvrager indienen via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Het dossier moet volgende documenten omvatten:
• een stedenbouwkundig aanvraagformulier;
• een inplantingsplan met aanduiding van de locatie waar
de bomen zullen verwijderd worden;
• soorten, aantallen en foto's van de bomen die zullen gekapt worden;
• motivatie waarom de bomen verwijderd worden;
• eventueel voorstel tot heraanplant;
• boscompensatieformulier (enkel bij ontbossing).
Het College van Burgemeester en Schepenen beslist op basis
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De volledige lijst van de kermissen vindt u terug op de gemeentelijke website. Ook standhouders kunnen bij onderstaande dienst terecht voor meer informatie.
Meer info: Socio-economische ontwikkeling
Binnenhof 4 - T 089 76 96 30
celeconomie@maasmechelen.be

KIDS-ID
(zie Identiteitskaarten)

KIND EN GEZIN
De medewerkers van Kind en Gezin zijn er voor u en uw kindje.
U kan er terecht tot uw kindje 3 jaar is. De dienstverlening is
gratis.
Consulten worden georganiseerd samen met een plaatselijke
organisatie en zijn steeds op afspraak. Tijdens dit consultmoment wordt uw kind gewogen en gemeten door een vrijwilliger.
U kan er praten over voeding, ontwikkeling, opvoeding,... met
een verpleegkundige, een gezinsondersteuner of een arts. Uw
kind wordt er opgevolgd en gevaccineerd.

K
Adres consultatiebureau Kind en Gezin: Heirstraat 249,
Maasmechelen
Heeft u vragen, bent u op zoek naar informatie of wilt u een
afspraak maken voor een consult of huisbezoek? Neem dan
contact met de Kind en Gezin-Lijn: 078 15 01 00 (elke werkdag
tussen 8.00 en 20.00 uur)
Meer info: www.kindengezin.be.

KINDEROPVANG
’t Debberke
Boudewijnlaan 148 - 3630 Maasmechelen - T 089 77 56 42
info@debberke.be - www.debberke.be
De VZW Kinderdagverblijf 't Debberke is een door Kind en Gezin
erkende en gesubsidieerde groepsopvang van 79 kinderen tussen 0 en 3 jaar. Dagelijks worden de kinderen opgevangen tussen 7.00 en 18.00u. De VZW beheert drie kinderdagverblijven waar
ze opvang biedt voor baby's, kruipers en peuters. Ouders betalen er naargelang hun gezinsinkomsten (IKG).
Luierland
Brugstraat 8 bus a - 3630 Maasmechelen - T 0470 59 57 44
info@luierland.be - www.luierland.be
Luierland biedt kindgerichte en hedendaagse groepsopvang
aan voor 17 kinderen van 0 tot 4. Zij zijn alle werkdagen open
van 7.30 tot 18.00 uur. De opvang gebeurt onder controle van
Kind en Gezin en ouders betalen er naargelang hun gezinsinkomsten (IKG). Ook kinderen met specifieke zorgbehoeften
kunnen terecht in luierland.
Het Kadeeke
Vlierstraat 10 - 3630 Maasmechelen - T 089 77 70 94
G 0485 63 64 06 - het.kadeeke@hotmail.com
Onthaalmoeder Petra Schuermans ontvangt dagelijks kindjes
bij haar thuis in een aparte ruimte, speciaal ingericht voor baby’s en peuters. Bij Petra kunnen 6 kindjes terecht op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 7.30u-17.00u. Bij
deze onthaalmoeder betaalt u een vaste dagprijs.
De Kleine kameleon
Heikampstraat 35 - 3630 Maasmechelen - T 089 89 10 06
Liesbeth.heyvaert@i-mens.be
https://kinderopvang.i-mens.be/kinderopvang/de-kleine-kameleon
Kinderdagverblijf De Kleine Kameleon biedt groepsopvang
aan kinderen van 0 tot 3,5 jaar en maakt deel uit van i-mens.
Het kinderdagverblijf werkt volgens het systeem van inkomenstarief en staat onder toezicht van Kind en Gezin. Het kinderdagverblijf is van maandag tot en met vrij-dag open van
7.00u ’s morgens tot 18.15u ’s avonds.
Ferm Kinderopvang - dienst voor onthaalouders
T 089 77 67 97 dvo.maasmechelen@SamenFerm.be
www.samenferm.be

De onthaalouders aangesloten bij Ferm bieden kleinschalige
opvang, veelal in de eigen woning. Ze vangen meestal baby’s
en peuters op, maar kunnen er ook voor kiezen om kinderen
van de kleuter- en lagere school op te vangen.
De ouders betalen een bijdrage op basis van hun gezinsinkomen en ontvangen jaarlijks een fiscaal attest. Kinderen met
bijzondere zorgbehoeften kunnen ook terecht bij Landelijke
Kinderopvang.
Onthaalouder Lieve
Gouverneur Verwilghenlaan 46 - 3630 Maasmechelen
T 089 76 20 45 - Onthaalouder.lieve@hotmail.com
Onthaalmoeder Lieve kan tot 8 kinderen opvangen bij haar
thuis. Deze onthaalmoeder biedt flexibele opvang aan.Dit wil
zeggen dat haar openingsuren en -dagen afwijken van de
normale uren. Onthaalmoeder Lieve is elke dag open, ook tijdens weekend- en feestdagen. Ook kinderen met specifieke
zorgbehoeften kunnen hier een plekje krijgen. Bij onthaalouder
Lieve betaal je een tarief volgens je inkomen.
IBO ’t Huis
Dorpsstraat 22b - 3630 Maasmechelen - T 089 76 97 91
www.maasmechelen.be - t_huis@maasmechelen.be
IBO ’t Huis biedt een tweede thuis in een kindvriendelijke omgeving, toegankelijk voor alle schoolgaande kinderen van het
kleuter- en lager onderwijs. Op schooldagen is er opvang
vanaf 06.30 uur tot de aanvang van het schooltoezicht. De kinderen worden naar de school gebracht. Op het einde van de
schooldag worden de kinderen opgehaald en is er opvang
voorzien tot 18u30. Tijdens de schoolvakanties is er doorlopend
opvang mogelijk van 6u30 tot 18u30.
Flexibele opvang op weekdagen van 18u30 tot 20u00 en op
zaterdag van 6u30 tot 20u00 is enkel mogelijk op aanvraag.
Sommige Maasmechelse scholen hebben een eigen opvangaanbod. Neem hiervoor contact op met de school zelf.
Lokaal Loket Kinderopvang
Dorpsstraat 22b - 3630 Maasmechelen
T 089 76 98 15 - loketkinderopvang@maasmechelen.be
Het lokaal loket kinderopvang maakt u graag wegwijs in het kinderopvanglandschap en zoekt mee naar een opvangplaats.
Opvang voor kinderen met specifieke zorgbehoeften
Ouders met kinderen, die omwille van medische of psychosociale problemen extra zorgen nodig hebben, kunnen in onze
gemeente voor opvang terecht bij:
• Ferm - inclusieve kinderopvang voor baby’s, peuters en
schoolgaande kinderen
T 089 77 67 97 - dvo.maasmechelen@samenferm.be
• Onthaalouder Lieve - voor baby’s en peuters
T 089 76 20 45 - Onthaalouder.lieve@hotmail.com
• IBO ’t Huis - inclusieve kinderopvang voor schoolgaande
kinderen
T 089 76 97 91 - t_huis@maasmechelen.be
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Opvang aan huis voor zieke kinderen
www.cm.be
www.devoorzorg.be
www.solidariteit.be
Babysitdiensten
www.gezinsbond.be
www.devoorzorg.be (MJA)
Kinderoppasdienst Maasmechelen: T 089 76 16 55 kinderoppasdienstmaasmechelen@gmail.com

KRINGLOOPCENTRUM
(KRINGWINKEL MAASLAND)
De Kringwinkel werkt hard aan een duurzame wereld. Door gebruikte spullen een tweede leven te geven en deze van de afvalberg te redden dragen we zorg voor het milieu én creëren
we sociale tewerkstelling.
Wij aanvaarden herbruikbare spullen enkel in goede staat die
u zelf binnenbrengt tijdens de openingsuren van De Kringwinkel of wij halen ze gratis op.
Nadien sorteren of repareren we ze en geven ze een mooi
plaatsje in onze kringwinkels.
Ons aanbod van tweedehands voorwerpen: kledij, elektro,
meubilair, speelgoed, boeken, multimedia, huisraad, bouwmaterialen en nog veel meer.
Heeft u in Maasmechelen onze fietsenoutlet of eigen zelfgemaakte herbruikbare lijn van atelier spullen al ontdekt die je
herkent aan ons label.
Het leuke aan De Kringwinkel? U vindt er elke dag andere spullen en iedereen kan bij ons kwaliteitsvol shoppen aan slimme
prijzen!
Meer info: De Kringwinkel Maasland - Industrieterrein Oude
Bunders - Boorsemstraat 2
T 089 77 92 92 - info@kringwinkel.com
www.dekringwinkel.com

KUNSTONDERWIJS
De gemeentelijke Kunstacademie wordt gevormd door de gemeentelijke ‘Kunstacademie voor Beeldende en Audiovisuele
Kunsten’ en ‘de Academie voor Muziek, Theater en Dans’.
Meer info:
Academie voor Muziek, Theater & Dans - Zetellaan 50
T 089 76 97 77 - academie@maasmechelen.be
www.academiemaasmechelen.be
Kunstacademie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten
Zetellaan 50 - T 089 76 97 78 - academie@maasmechelen.be
www.kunstacademie-online.be
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LAATSTE WILSBESCHIKKING INZAKE WIJZE
TERAARDEBESTELLING
U kan bij de dienst burgerzaken een laatste wilsbeschikking
laten registreren, waarbij u aangeeft of u na uw overlijden begraven of gecremeerd wil worden. Kiest u voor crematie dan
kan u ook bepalen wat er met de assen moet gebeuren (rekening houdend met de vooropgesteld wettelijke keuzes).
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

LEEGSTAND EN VERWAARLOZING
Langdurige leegstand en verwaarlozing van woningen, gebouwen en bedrijfsruimten zorgen ervoor dat woonbuurten in
verval raken. Om dit probleem grondig aan te pakken, heeft
de gemeente Maasmechelen beslist om een actief leegstandsbeleid te voeren en de strijd tegen verwaarloosde panden aan te gaan. Het reglement vindt u op de website van de
gemeente.
Meer info aangaande leegstaande en / of verwaarloosde
woningen: Huisvesting - Heirstraat 239
T 089 76 96 79 - wonen@maasmechelen.be
Meer info aangaande leegstaande en / of verwaarloosde
gebouwen en bedrijfsruimten: Cel Economie - Binnenhof 4
T 089 76 96 10 - celeconomie@maasmechelen.be

LEERLINGENBEGELEIDING
Centrum voor Leerlingenbegeleiding GO!
Genk-Maasland (gemeenschapsonderwijs)
Weg naar As 199A 3600 Genk - T 089 36 57 90
clb.genk-maasland@g-o.be http://www.clb-genk-maasland.be
Provinciaal Centrum voor Leerlingenbegeleiding
Willekensmolenstraat 140 - 3500 Hasselt - T 011 23 81 20
pclb@limburg.be
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding Maasland
Deken Bernardstraat 4 - T 089 77 97 30
maasmechelen@vclblimburg.be
http://www.vclblimburg.be

L
Lokaal Overlegplatform Gelijke Onderwijskansen (LOP)
Dirk Herfs (LO-SO) - T 0474 32 37 59
dirk.herfs@ond.vlaanderen.be

LEGALISATIE DOCUMENTEN
Documenten afgeleverd in een vreemd land zijn, tenzij er vrijstelling werd voorzien door een verdrag, onderworpen aan de
legalisatieprocedure.
Heeft u een Belgisch document nodig in het buitenland, dan ook
dient u na te gaan welke legalisatie hiervoor noodzakelijk is.
Door de legalisatie wordt uw Belgisch document bruikbaar in
het buitenland, en uw buitenlands document in België. De legalisatie is dus belangrijk om een document rechtsgeldig te
kunnen gebruiken in het buitenland of in België.
Om te weten welke legalisatieprocedure u moet volgen, kan u
op de hierna volgende website een landenlijst raadplegen:
https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/legalisatie_van_documenten/zoekcriteria
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

LEGERDIENST
(zie Militie)

LEVENSBESCHOUWINGEN
ROOMS-KATHOLIEK
PASTORALE EENHEID SINT-FRANCISCUS MAASMECHELEN
• Mechelen-a-d-Maas Sint-Monulphus en Gondulphus
Pastoor Ruddy Pareyns
Deken Bernardstraat 22
T 089 76 42 22 - GSM 0473 91 96 16
• Proosterbos Sint-Petrus en Andreas
Marina Panis
Zandstraat 119
T 089 77 19 81
• Opgrimbie Sint-Kristoffel
Familie Bokolo
Pelsstraat 2
T 089 76 42 15
• Boorsem Sint-Joris
Josée Kuijpers-Penders
Grotestraat 23A
T 089 76 44 78
• Kotem Sint-Philomena
Jos Ceyssens
Hegstraat 39
T 089 76 07 22
• Uikhoven
Pastoor Piet Janssen
Schoorstraat 13
T 089 71 42 19

PASTORALE EENHEID SINT-VINCENTIUS MAASMECHELEN
• Eisden Sint-Willibrordus
Parochie-assistente zuster Aufrida Endri
Dreef 151, Leut
T 089 75 80 52
• Eisden Tuinwijk Sint-Barbara
Coördinator Rita Loyens
rita@dekenaatgenk.be
0478 78 81 34
• Mariaheide-Mariahof Maagd der Armen
Pastoor Eddy Ghijsens
Gouv. Verwilghenlaan 50
T 089 76 43 69
• Meeswijk Sint Laurentius
Pastoor Eddy Ghijsens
Gouv. Verwilghenlaan 50
T 089 76 43 69
• Vucht Sint-Remigius
Coördinator Rita Loyens
rita@dekenaatgenk.be
0478/ 78 81 34
• Leut Sint-Pieter
Parochieassistente zuster Aufrida Endri
Dreef 151
T 089 75 80 52
• Italiaanse gemeenschap
Maria Santangelo
T 089 76 25 59
T 0474 58 78 63
• Poolse Aalmoezenier
Pater Kaszyla Jerzy Omi
Mulstraat 8/11, 3600 Genk
T 089 84 33 87
ISLAM
• Tevhid moskee
Paul Lambertlaan 15
Contactpersoon: Eren Dökmeci
T 0484 52 57 51
tevhidmoskee@hotmail.com
• Moskee El Islam
Valkeniersstraat 19b
Contactpersoon: Abidallah Abdelghafour
T 0475 39 72 55
info@elislam.be
www.elislam.be
• Moskee Mohammedi
Windelsteenstraat 2
Contactpersoon: Radoin Ibnoulamid
T 0486 148 015
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GRIEKS-ORTHODOX
Grieks-Orthodoxe kerk Agios Dimitrios
Windelsteenstraat 14a
Contactpersoon: Theodoros Gerochristos
T 0475 75 86 86
VRIJZINNIG HUMANISME
huisvandeMens
Rijksweg 380
T 089 77 74 21
maasmechelen@deMens.nu
ANDEREN
Jehova’s getuigen
Groenstraat 44
• Vlaamse gemeenschap
Dhr. Beckers
T 089 71 77 66
• Italiaanse gemeenschap
Dhr. Vitali
T 089 76 06 39
Gemeente van Christus
Jozef Smeetslaan 247/4
Contactpersoon: Georges Scorcioni
T 0486 99 01 35
Christengemeente De Brug:
Ringlaan 410
Contactpersoon: Jean Houben
T 0477 240 335

M
MAASLANDS HUIS
(zie Sociale Huisvesting)

MANÉ VZW
Campus Mané (Zorggroep Arum) in Maasmechelen biedt
woonondersteuning, dagondersteuning en begeleiding aan
personen met een beperking en/of een niet-aangeboren hersenletsel.
Meer info: Zorggroep Arum vzw’ , campus Mané vzw, Schoolstraat 32, Maasmechelen - T 089 51 89 90

MANTELZORGTOELAGE
Maandelijkse toelage voor mantelzorgers die instaan voor de
dagelijkse zorg van een zwaar zieke of hulpbehoevende persoon aan huis.
Voorwaarden en info:
OCMW Sociaal Huis - dienst Ouderen en Thuiszorg
Binnenhof 2 - Jana Vankan - T 089 48 28 00

MARKT (ZATERDAGMARKT)

LIMBURG.NET
Limburg.net is de afvalintercommunale van Limburg en Diest, en
staat in voor de afvalpreventie en inzameling van de 44 gemeenten van de provincie Limburg en de stad Diest.
Meer info: Limburg.net - Gouv. Verwilghensingel 32,
3500 Hasselt - T 0800 90 720 - www.limburg.net

LUMI
Lumi, vroeger de Holebifoon, is er voor al uw vragen over gender en seksuele voorkeur.
Lumi is telefonisch bereikbaar (0800 99 533) op maandag- en
woensdagavond van 18.30u tot 21.30u. Chatten kan op maandag-, woensdag- en donderdagavond tussen 18.30u en 21.30u
en uiteraard kun u ons altijd een mail sturen op
vragen@lumi.be. U vindt ook veel informatie op onze website:
www.lumi.be
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Op het Vrijthof in Eisden vindt elke zaterdag van 8.00u tot 13.00u
de traditionele voormiddagmarkt plaats. Het uitgebreide aanbod groenten, fruit en planten lokt elke week talrijke bezoekers
en zorgt voor een gezellige drukte.

MOSKEEËN

Meer info: Caro Dexters - Binnenhof 4
T 089 76 96 30 - markten@maasmechelen.be

Voor de cultuurliefhebbers beschikt Maasmechelen over enkele musea die een bezoekje waard zijn:
• museum van de mijnwerkerswoning (Eisden)
• molen “Nieuw Leven” (Leut)
• carnavalsmuseum (Mechelen aan de Maas)
• landbouwmuseum (Uikhoven)
Uitgebreide informatie vindt u op
www.visitmaasmechelen.com of bij de toeristische dienst.

MEDICATIE
(Zie ZorGGroepZin)

MEDISCH CENTRUM MAASMECHELEN
In het Medisch Centrum voor Huisartsen Maasmechelen
(MCHM) kan u, mits een verwijsbrief van uw huisarts, terecht voor
gespecialiseerde medische onderzoeken of behandelingen.
Meer info: MCHM - Koning Albertlaan 35 - T 089 76 60 63
www.mchm.be
Tijdens het weekend en op feestdagen vindt u de centrale
huisartsenwachtpost voor de gemeenten LanakenMaasmelden-Dilsen ook in het Medisch Centrum:
centraal nummer 089 75 75 75 (na afspraak)
www.wachtpostmaasland.be

MILITIE
Alhoewel de militieplicht werd afgeschaft, is het mogelijk dat
u in bepaalde omstandigheden toch een militiegetuigschrift
nodig hebt. Dit kan u bij de dienst burgerzaken krijgen. Diegene die hun legerdienst vervulden, brengen best hun militair
zakboekje mee.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
F 089 76 96 19 - burgerzaken@maasmechelen.be

MINDER MOBIELENCENTRALE
(zie Senioren)

(zie Levensbeschouwingen)

MUSEA

Meer info: Visit Maasmechelen - Zetellaan 35
T 089 76 98 88 - visit@maasmechelen.be

MUTUALITEITEN
•
•
•
•

Christelijke mutualiteit CM
Heirstraat 249 - T 011 28 02 11
Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
Europaplein 14 - T 089 76 43 45
Liberale mutualiteit Limburg
Rijksweg 403/3 - T 089 76 29 71
Socialistische mutualiteit De Voorzorg
Rijksweg 434 - T 089 76 62 62

MUZIEKACADEMIE
(zie Kunstonderwijs)

N

MOBILITEIT
Op de dienst Mobiliteit kan u terecht voor alle vragen rond verkeer en mobiliteit: parkeerbeleid, openbaar vervoer, fietsvoorzieningen, voetpaden, verkeersveiligheidsproblemen, enz… .
Ook voor alle informatie en hinder in verband met wegeniswerken in Maasmechelen en de geplande projecten, kan u bij
de dienst mobiliteit terecht.
Voor het afsluiten van straten of pleinen voor een evenement,
straatbarbecue,… dient een tijdelijk politiereglement opgemaakt te worden. Doe uw aanvraag 2 maanden vooraf via
evenementen@maasmechelen.be.
Meer info: Dienst Mobiliteit - Heirstraat 239
T 089 76 96 87 - mobiliteit@maasmechelen.be

NAAMSWIJZIGING
Het verzoek tot naamswijziging moet schriftelijk ingediend
worden bij de Federale Overheidsdienst Justitie, Dienst
Naamsveranderingen, Waterloostraat 115 te 1000 Brussel.
De procedure tot voornaamswijziging verloopt via de burgerlijke stand van onze gemeente.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be

NADARAFSLUITING
Bij de gemeentelijke werkplaats kan u terecht voor nadarafsluiting. Dit moet u vooraf aanvragen. Afhalen en terugbren-
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gen van de nadars gebeurt door de aanvrager zelf, tijdens de
openingsuren van de dienst. Ook de aanhangwagen moet na
het lossen van de nadars teruggebracht worden naar de gemeentelijke werkplaats, tijdens de openingsuren van de
dienst.
Let op: de nadarafsluiting staat op een geremde aanhangwagen. BE rijbewijs is verplicht. Openingsuren ma-vrij: 08.00 11.45 uur en van 12.15 - 16.00 uur. Kostprijs is 0,25 euro per nadar.
Meer info: Gemeentelijke werkplaats - Leemkuilstraat 6
T 089 76 97 59 - werkplaats@maasmechelen.be

NATIONAAL PARK HOGE KEMPEN
Het Nationaal Park Hoge Kempen is een uniek natuurgebied van
meer dan 12 742 ha groot, gelegen in verschillende gemeenten.
Uitgestrekte bossen en heidevlakten, grote waterplassen en
hoge toppen met eindeloze vergezichten liggen er klaar om verkend te worden. Bewandel de 200 km bewegwijzerde paden,
trek er met de fiets of het paard op uit!
U kan uw tocht nog boeiender maken door met een Ranger op
pad te gaan.
In Maasmechelen kan u terecht aan toegangspoort Mechelse
Heide (Joseph Smeetslaan 280) en toegangspoort Terhills (Zetellaan 54). Wandel- en fietskaarten zijn te verkrijgen bij Visit
Maasmechelen, Zetellaan 35.
Meer info: Visit Maasmechelen - Zetellaan 35
T 089 76 98 88 - visit@maasmechelen.be

NATURALISATIE
(zie Belgische nationaliteit)

NEDERLANDSE TAALLESSEN
(zie Onderwijs)

NIEUWSBRIEF
Door u in te schrijven op de tweewekelijkse nieuwsbrief blijft u
op de hoogte van de laatste nieuwtjes van het Lokaal Bestuur.
Inschrijven voor de nieuwsbrief kan via https://www.maasmechelen.be/nieuwsbrieven/Inschrijven

NUTSVOORZIENINGEN
U kan zelf kiezen bij welke energieleverancier u uw energie (gas
en elektriciteit) aankoopt. Voorbeelden van leveranciers zijn:
Electrabel, Nuon, Luminus, Essent, …
Alle informatie over de verschillende energieleveranciers en
tarieven, enz. krijgt u bij de Vlaamse Reguleringsinstantie voor
de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG): surf naar www.vreg.be.
Fluvius is de netbeheerder elektriciteit en aardgas, kabeltelevisie en rioleringen.
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Meer info: Fluvius, Trichterheideweg 8, 3500 Hasselt
Infolijn 078 35 35 34 (ma-vr 08.00-20.00 uur - za 09.00-13.00 uur)
Storingslijn 078 35 35 00 (permanent bereikbaar)
Defecte straatlampen 0800 63 535 (permanent bereikbaar)
Gasgeur: 0800 65 0 65 (permanent bereikbaar)
Oplaadpunt budgetmeter gas en elektriciteit:
Sociaal Huis - Binnenhof 2 - T 089 48 28 00
Opladen is enkel mogelijk via bancontact
Openingsuren oplaadpunt:
Maandag
09.00u - 12.00u
Dinsdag
09.00u - 12.00u
Woensdag
09.00u - 12.00u
Donderdag
09.00u - 12.00u
Vrijdag
09.00u - 12.00u

13.30u - 16.00u
13.30u - 16.00u
13.30u - 16.00u
namiddag gesloten
13.30u - 16.00u

Via mijn.fluvius.be beschikken inwoners over alle tools om een
nieuwe aansluiting of wijziging in orde te brengen. Zowel voor
elektriciteit, aardgas, riolering als teledistributie. De papieren
aanvraagformulieren worden niet meer gebruikt door Fluvius.

O
OCMW - SOCIAAL HUIS
Binnenhof 2 - T 089 48 28 00 - info@maasmechelen.be
www.maasmechelen.be
Sabine Bervaes: algemeen directeur
Albert Peters: adjunct-algemeendirecteur
Bart Tulleners: Financieel directeur
Sociale dienst
Diensthoofd sociale dienst: Peter Kohlbacher
Algemeen maatschappelijk werk
• Algemene info en advies
• Administratieve hulp
• Doorverwijzing naar andere diensten
• Financiële hulpverlening
• Budgetbeheer
• Recht op maatschappelijke integratie (leefloon)
T 089 48 28 00 - zitdag maatschappelijk werkers: iedere werkdag van 09.00 tot 11.30 uur of na afspraak

O
Schuldhulpverlening
• Aanvragen collectieve schuldhulpverlening
• Consumentenrecht
Ellen Deckers en Jill Klinkers, maatschappelijk werksters
T 089 48 28 00 - na afspraak
Rechtshulp
De juristen zijn bereikbaar op afspraak via het onthaal in het
Sociaal huis T 089 48 28 00
Juridisch advies:
Contractenrecht, huur, schuldhulpverlening, familierecht
Thuisbegeleiding
• Aanleren van vaardigheden op sociaal, pedagogisch en
praktisch vlak bij OCMW-cliënten
• Vertrekkend vanuit de thuissituatie
Nathalie Van Maele, opvoedster
T 089 48 28 00 - na afspraak
Lokaal cliëntoverleg
• Brengt alle betrokken hulpverleners samen, stemt de hulpverlening beter af op uw situatie.
Hilde Jans, maatschappelijk werkster
T 089 48 28 00, na afspraak
Lokaal Opvanginitiatief voor asielzoekers (LOI)
• Opvang van kandidaat-politiek vluchtelingen in het kader
van materiële hulpverlening, na toewijzing door Brussel
Hille Hermans, maatschappelijk werkster
T 089 48 28 00 - Zitdagen
Maandag
09.00u - 11.30u
Donderdag
09.00u - 11.30u
Oplaadpunt budgetmeter Fluvius
(zie ook ‘nutsvoorzieningen’)
Openingsuren:
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag:
09.00u tot 12.00u en 13.30u tot 16.00u
Donderdag 09.00u tot 12.00u
Verwarmingstoelage (stookolie)
• Tussenkomst in de verwarmingskosten
Tewerkstellingsdienst
• Begeleiding van OCMW-cliënten naar opleiding en tewerkstelling
Karine Vanhoutte, Jessica Merken, trajectbegeleidsters
T 089 48 28 00 - na afspraak
Ouderen en Thuiszorg (OCMW)
T 089 48 28 00
Diensthoofd: Johan Fredrix

Zorgbemiddeling/Overlegcoördinatie
• Informatie over diensten en coördinatie en thuiszorg (ook
palliatieve zorg, psychiatrische thuiszorg, zorg voor dementerenden, ...).
• Teamvergaderingen met zorgverstrekkers, familie en zorgbehoevenden.
Jana Vankan en Petra Deckers
Enkel op afspraak T 089 48 28 00
Gezinszorg (en aanvullende thuiszorg)
• Gezinszorg biedt hulp bij de verzorging van ouderen en zieken. De gezinshulp helpt met de persoonlijke verzorging,
biedt ondersteuning en begeleiding in het dagelijks leven,
kan helpen bij de gezinsadministratie, helpt eventueel met
huishoudelijke taken.
• Aanvullende thuiszorg: oppas-, poets- en in mindere mate
karweihulp
Romina Frenda (gezinszorg) - Kristel Conings (aanvullende thuiszorg)
Enkel op afspraak T 089 48 28 00
Huishoudelijke hulp
• Wekelijks onderhoud van de bewoonde ruimten in de woning via het systeem van dienstencheques
Kristel Conings
Enkel op afspraak T 089 48 28 00
Zorgverzekering
• Uitkering van de tegemoetkoming van de Vlaamse zorgverzekering
Jana Vankan en Petra Deckers
Enkel op afspraak T 089 48 28 00
Mantelzorgtoelage
• Toelage voor personen die dagelijks instaan voor de verzorging van een zwaar zorgbehoevende aan huis.
Jana Vankan en Petra Deckers
Enkel op afspraak T 089 48 28 00
Zorgloket voor ouderen en personen met een handicap
• Informatie en behandeling van aanvragen voor tegemoetkomingen, parkeerkaarten, snippervoorzieningen, ...
Monique Bemelmans en Petra Deckers
Enkel op afspraak T 089 48 28 00
Pensioeninformatiepunt
• informatie over uw pensioenbriefwisseling, aanvragen en
opvolging van pensioendossier, pensioenrechten of het
huidige pensioen.
Dewi Pieroelie
Enkel op afspraak T 089 48 28 00
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Begeleiding na overlijden
Een dierbare verliezen zorgt voor moeilijke momenten. Het
brengt ook heel wat administratieve formaliteiten met zich mee,
die vaak zo snel mogelijk moeten afgehandeld worden.
Een medewerker van de dienst zorg helpt u graag verder. U
kunt terecht voor:
• informatie omtrent het overlevingspensioen of overgangsuitkering
• informatie over de deblokkering van bankrekeningen en
aangifte van nalatenschap
• inlichtingen in verband met de overname van contracten
nutsvoorzieningen
• aanvraag eventuele voorschotten op het overlevingspensioen
• controle op welke sociale voordelen u recht hebt
• inschakelen van OCMW- of andere thuiszorgdiensten indien nodig
• rouwverwerking, een rustig gesprek.
Dewi Pieroelie
Enkel op afspraak T 089 48 28 00
De overige OCMW-diensten voor ouderen vindt u terug onder
de rubriek 'Senioren' en 'Woonzorgcentra'.
De overige OCMW-diensten voor ouderen vindt u terug onder
de rubriek 'Senioren' en 'Woonzorgcentra'.

OMGEVINGSVERGUNNING
Voor welbepaalde handelingen, activiteiten en bedrijvigheden
geldt een voorafgaandelijke vergunningsplicht, waaronder
bouwwerken (zie bouwen en verbouwen), functiewijzigingen aan
gebouwen (zie bouwen en verbouwen), kappen van bomen (zie
kapvergunning), verkavelingen en verkavelingswijzigingen (zie
verkaveling), vegetatiewijzigingen en kleinhandel activiteiten.
Voor voorgaande gevallen is de meldingsplicht binnen de gemeente Maasmechelen vergunningsplichtig gemaakt. Voor het
exploiteren van inrichtingen die mogelijk hinderlijk kunnen zijn
voor mens en leefmilieu, kan een vergunnings- of meldingsplicht
gelden (zie Ingedeelde inrichtingen en activiteiten). Een omgevingsvergunningaanvraag moet ingediend worden via het omgevingsloket: www.omgevingsloket.be. Als u concrete en
uitgewerkte plannen heeft, kan u contact opnemen met de afdeling omgeving.
Aanvragen en meldingen gebeuren sinds 1 januari 2018 via het
omgevingsloket: www.omgevingsloket.be.
Meer info: Afdeling Omgeving
T 089 76 96 98 - omgeving@maasmechelen.be

ONBEWOONBAARVERKLARING/
ONGESCHIKTVERKLARING
Woningen die niet beantwoorden aan de kwaliteitsvereisten
kunnen ongeschikt of onbewoonbaar verklaard worden. Voorafgaandelijk dient er een onderzoek door de gemeente en
Wonen Vlaanderen te worden uitgevoerd, waarbij een technisch
verslag wordt opgemaakt.
Huurders die van mening zijn dat hun woning niet voldoet aan
de kwaliteitsvereisten kunnen bij de gemeente een verzoek indienen om een woningcontrole te laten uitvoeren.
Meer info: Dienst Huisvesting
T 089 76 96 79 - wonen@maasmechelen.be

ONDERNEMEN
De dienst socio-economische ontwikkeling staat onder andere voor:
• de organisatie van het middenstandsgebeuren, kermissen
en openbare markten;
• het verstrekken van informatie over regelgeving m.b.t. het
handelsgebeuren;
• informatie voor startende ondernemers
Meer info: Socio-economische ontwikkeling
Binnenhof 4 - celeconomie@maasmechelen.be

ONDERWIJS
Alle onderwijsinformatie: www.onderwijsmaasmechelen.be
A. Basisonderwijs (Kleuter- en lagere scholen)
A.1. Gesubsidieerd vrij onderwijs
• Vrije Basisschool Sint-Willibrordus
Langstraat 30
vrijebasisschool.eisden@telenet.be - www.stw-eisden.be
T 089 76 41 76
• Vrije Basisschool Driestap
Lager onderwijs
Steenakkerstraat 8 - T 089 75 55 37
Kleuteronderwijs
info@driestap.be - www.driestap.be
• Vrije Kleuterschool Meeswijk
Molenstraat 127 - T 089 75 20 53
directie@kleuterschoolmeeswijk.be
www.kleuterschoolmeeswijk.be
• Vrije Basisschool Mozaïek
Parklaan 3
directie@mozaiekmm.be - www.mozaiekmm.be
T 089 76 34 99
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Mozaïek Plus (Basisschool van het Buitengewoon Onderwijs)
Parklaan 3
info@mozaiekplus.be - www.mozaiekplus.be
T 089 76 12 08
Vrije Basisschool De ZonneWijzer
Schoolstraat 34
directie@basisschoolopgrimbie.be
www.basisschoolopgrimbie.be
T 089 76 54 57
Vrije Basisschool Proosterbos
Drossaardstraat 21
directie@proosterbos.be - www.proosterbos.be
T 089 77 27 92
Vrije Basisschool De Triangel
Vestiging 1
Gouverneur H Verwilghenlaan 37
T 089 76 08 32
Vestiging 2
Oude Baan 209
Vestiging 3
Italiaans centrum - Oude Baan 175
directie@detriangel.be - www.detriangel.be
Vrije Basisschool Sint Jan
Bloemenlaan 71
info@sintjaneisden.be - www.stjaneisden.be
T 089 76 03 10
Vrije Basisschool De Griffel
Vestiging 1
lager onderwijs
Marie-Joséestraat 4 - T 089 76 47 21
Vestiging 2
kleuteronderwijs
Marie-Joséestraat 3a
directie@degriffeleisden.be www.degriffeleisden.be
T 089 76 47 29

A.2. Gemeenschapsonderwijs
• Basisschool GO! De kn@ppe Ontdekker
Daalstraat 9
directie@deknappeontdekker.be - www.deknappeontdekker.be
T 089 77 39 30
• Basisschool voor buitengewoon onderwijs MIKADO
Bosweg 71
Atzeni.paola@scholengroep14.be - www.bsbomikado.be
T 089 76 02 77
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Basisschool GO! Op het Boseind
Oude Baan 372
Ophetboseind@scholengroep14.be - www.boseind.be
T 089 76 47 81
Basisschool GO! Bs Kubik en Internaat
Heikampstraat 37
gokubik@scholengroep14.be - www.gokubik.be
T 089 76 45 50
Basisschool GO! Kameleon
Heikampstraat 35
Bs.kameleon@scholengroep14.be - www.bskameleon.be
T 089 76 42 28

A.3. Gemeentelijk onderwijs
• Gemeentelijke Basisschool
Vestiging 1 Boorsem
Sint-Jorisstraat 11 - T 089 76 97 40
Vestiging 2 Kotem
Grotstraat 8 - T 089 38 02 93
www.gemschoolmaasmechelen.be
gembasisschool@maasmechelen.be
B. Secundair onderwijs
B.1. Gesubsidieerd vrij onderwijs
• Campus de Helix
Rijksweg 357 - T 089 77 99 50
info@campusdehelix.be - www.campusdehelix.be
B.2. Provinciaal Onderwijs
• Provinciale Technische school
Europaplein 36 - T 089 77 09 40
ptsmaasmechelen@limburg.be - www.ptsmm.be
B.3. Gemeenschapsonderwijs
• 1ste graad: Nikola TESLA middenschool - Daalstraat 4 T 089 569680 - T 089 73 93 45
vannitsen.tilly@scholengroep14.be
http://www.teslamiddenschool.be/
Vanaf 2de graad: GO! Maxwell - Onderwijsstraat 11 T 089 76 42 21
Venken.jan@scholengroep14.be
http://www.go-maxwell.be
B.4. Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs
• Centrum voor Deeltijds Onderwijs PTS Maasmechelen
Europaplein 36
T 089 77 09 40
ptsmaasmechelen@limburg.be - www.ptsmm.be

O
C. Kunstonderwijs
Academie voor muziek, theater en dans
Zetellaan 50 - T 089 76 97 77
academie@maasmechelen.be
www.kunstacademiemaasmechelen.be

Meer info: Communicatiedienst - Heirstraat 239
T 089 76 97 46 - info@maasmechelen.be

Kunstacademie voor Beeldende en Audiovisuele Kunsten
Zetellaan 50 - T 089 76 97 78
academie@maasmechelen.be www.kunstacademie-online.be

OPENBAARHEID VAN BESTUUR

D. Volwassenenonderwijs
• Qrios Noord - Campus de helix
Centrum voor volwassenenonderwijs, avond- en weekendonderwijs
Rijksweg 357 - T 089 77 99 62
helix@qrios.be - www.qrios.be
• Provinciaal Centrum volwassenenonderwijs
Europaplein 36 - T 089 77 09 55
pcvomaasland@limburg.be - www.pcvomaasland.be
• Ligo, centrum voor basiseducatie LiMiNo
Vorming voor laaggeschoolde volwassenen
Kastanjelaan 59 - T 089 77 32 62
www.basiseducatie-limino.be info@ligo-limino.be
• Cursa
Halmstraat 12 - 3600 Genk
T 089 84 99 03
E genk@cursa.be
E. Nederlandse taallessen
(Zie Agentschap Integratie & Inburgering)

ONKRUIDBESTRIJDING
De onkruidbestrijding gebeurt volledig door het Sociaal Bedrijvencentrum. Zij hanteren hiervoor de methode van het branden. Op een aantal plaatsen in de gemeente wordt het
onkruid ook te lijf gegaan door de schoffelploeg en door gebruik van hakselhout tussen de beplantingen.
Meer info: Groen & Landschap - Heirstraat 239
T 089 76 96 10 - groen@maasmechelen.be

ONTHAAL NIEUWE INWONERS
Opdat nieuwe inwoners in onze gemeente zich snel ‘thuis’ zouden voelen, zijn er enkele initiatieven:
• Onthaalpakket: bij de inschrijving in onze gemeente ontvangt u een onthaalpakket. Hierin zitten o.a. een gemeentegids, een stratenplan, een rol pmd-zakken,….
• Onthaaldag nieuwe inwoners: jaarlijks is er een onthaaldag voor de nieuwe inwoners. De nieuwe inwoners ontvangen hiervoor tijdig een uitnodiging.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
(zie Adviesraden - WOS)
Iedere burger heeft het recht om bestuursdocumenten in te
kijken, daarover uitleg te krijgen en een afschrift ervan te ontvangen. Er zijn wel enkele beperkingen, onder andere in verband met de bescherming van persoonsgegevens. Een
verzoek moet schriftelijk worden ingediend bij het secretariaat.
De inzage en uitleg zijn steeds kosteloos maar voor een afschrift kan de gemeente een bedrag vragen op basis van de
kostprijs.
Meer info: Secretariaat - Heirstraat 239 - T 089 76 96 36
F 089 76 96 49 - secretariaat@maasmechelen.be

OPHAALKALENDER
(zie Afvalkalender)

OPVOEDING
Opvoedingswinkel Maasland
De Opvoedingswinkel geeft u een overzicht van diensten in
Maasland waar u terecht kan met uw vragen over opvoeden,
over de gezondheid en ontwikkeling van uw kind. U kan er ook
terecht voor pedagogisch advies.
Opvoedingsspreekuur elke donderdag van 13.00 - 16.00 uur.
Tijdens de schoolvakanties en op andere momenten enkel op
afspraak.
Meer info: Huis van het Kind, Oude Baan 207 G 0474 30 03 00 - www.opvoedingswinkelmaasland.be
Huis van het Kind
Huis van het Kind Maasmechelen maakt gezinnen met kinderen, maar ook andere opvoeders, wegwijs in het dienstverleningsaanbod rond de opvoeding en het opgroeien van
kinderen.
Meer info: Huis van het Kind Maasmechelen
Oude Baan 207 - 3630 Maasmechelen
T 089 76 98 75 - huisvanhetkind@maasmechelen.be
www.huisvanhetkindmaasmechelen.be

ORGAANDONORSCHAP
(zie Donorschap)
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P
OVERLIJDEN

PARKEERBELEID

Elk overlijden dient aangegeven te worden bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente waar het overlijden plaatsvond.
In
de
praktijk
zijn
het
meestal
de
begrafenisondernemers die deze administratieve verplichtingen voor hun rekening nemen.

Een goede mobiliteit begint met een gestructureerd parkeerplan.
Het beheer van de parkeerzones gebeurt vanuit de parkeershop. U kan hier terecht voor:
• informatie over het parkeerplan (blauwe zones, zones betalend parkeren)
• betaling van de retributiebon
• aankoop bewonerskaart, aannemerskaart, handelaarskaart, werknemerskaart

Hoe?
Bij de aangifte moeten volgende documenten worden voorgelegd:
• Het overlijdensattest (opgemaakt door de behandelende
geneesheer).
• De identiteitskaart (rijbewijs, reispas,…) van de overledene.
• Het huwelijksboekje
• Een getuigschrift betreffende de laatste wilsbeschikking
van de overledene.
• Indien de overledene in een andere gemeente begraven
wordt dan de gemeente van overlijden: toelating tot begraven, afgeleverd door de gemeente waar de overledene
begraven zal worden.
• Bij een verdacht (gewelddadig) overlijden: een attest van
de procureur des Konings of politie dat het lichaam werd
vrijgegeven.
Bijkomende documenten ingeval van crematie:
• Een aanvraag tot crematie.
• Naast een attest van de behandelende geneesheer ook
het attest van een beëdigd geneesheer (aangesteld door
het gemeentebestuur).
• Bij verdacht (gewelddadig) overlijden de toelating tot crematie afgeleverd door de Procureur des Konings
Overlijdensakte
Een afschrift van een overlijdensakte kan u bekomen bij de
dienst burgerlijke stand of via het digitaal loket via de gemeentelijke website: www.maasmechelen.be/eloket.

P

De parkeerwachters van de firma Apcoa zullen regelmatig de
geparkeerde voertuigen binnen de zones controleren. Wanneer zij overtredingen vaststellen, gaan zij over tot het uitschrijven van retributies.
Er geldt een parkeerduur van maximaal 3 uren voor het betalend parkeren en 2 uren voor de gratis blauwe zone. Betalend
parkeren is van maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en
18.00 uur aan volgende tarieven:
• eerste 30 min: gratis
• € 0,10 voor 15 min.
• € 0,50 voor 30 min.
• € 1,00 voor 1 uur
• € 2,00 voor 2 uren
Tevens kan er binnen de betalende zone gebruik gemaakt
worden van de sms-app 4411, zodat u zich niet naar de betaalautomaat hoeft te begeven.
De parkeerschijf is binnen de blauwe zone verplicht van
maandag tot en met zaterdag tussen 09.00 en 18.00 uur.
Voor kleine, snelle boodschappen zoals het kopen van een
brood of een krant kan u binnen de betalende zone gebruik
maken van 30 minuten gratis parkeren via een ticket aan de
betaalautomaat.
Mindervaliden kunnen met hun mindervalidenkaart op alle parkeerplaatsen onbeperkt in duur en gratis parkeren, zowel binnen
de betalende zone als de blauwe zone mits zij duidelijk zichtbaar
hun kaart achter de voorruit plaatsen.
Meer info: Apcoa - Kruindersweg 7 - T 089 69 03 66
maasmechelen@apcoa.be
www.apcoa.be/straatparkeren

PAROCHIES
PAPIEROPHALING
(zie Afval)

(zie Levensbeschouwing)

PASPOORT
(zie Reispas)

43

P
PENSIOENEN
Federale pensioendienst
• Enkel op afspraak. Elke werkdag: 08.30 tot 12.00 uur en van
13.00 tot 17.00 uur.
• T. 1765. Druk vervolgens op 1 - 1 - 6025.
• Adres: Ridder Portmansstraat 16 - 3500 HASSELT
• Algemene info: www.pensioendienst.fgov.be
• www.mypension.be
• Praten met een pensioenexpert? Kom naar een pensioenpunt: www.pensioenpunt.be

PERSONEEL
(zie Werken voor de gemeente)

PERSONENBELASTING
(zie Belastingen)

PERSONEN MET EEN HANDICAP
(zie Adviesraden - zie Speelpleinwerking - zie Senioren)

PIN- EN PUK-CODE AANVRAGEN
Dankzij uw elektronische identiteitskaart kan u een document
digitaal ondertekenen en uw identiteit bewijzen op het internet. Om misbruik te vermijden zijn deze mogelijkheden, net
zoals bij een bankkaart, beveiligd met een pincode.
Bij de aanmaak van uw nieuwe elektronische identiteits- of
vreemdelingenkaart ontvangt u van de kaartproducent een
brief met uw codes. Kom met deze brief naar de dienst burgerzaken om de codes te activeren.
U heeft deze brief niet meer? Dan dient u uw nieuwe codes aan
te vragen. Dit kan via het e-loket op www.maasmechelen.be of
via dienst Burgerzaken (na afspraak T 089 769 610 of www.maasmechelen.be/afspraak).

PMD (-ZAKKEN)
(zie Afval)

POLITIE LANAKEN - MAASMECHELEN
Bent u het slachtoffer van een misdrijf? Werd uw wagen beschadigd? Was u betrokken in een verkeersongeval met gewonden? Uw portefeuille gestolen of kwijt? U wenst iets te
melden? Aarzel dan niet om aangifte te doen bij de politie. Alleen dan kan een onderzoek gestart worden.
Dringende meldingen of aangiftes:
Bel onmiddellijk 101 of maak gebruik van de app 112.
Niet-dringende meldingen of aangiftes:
Kan de opvolging en afhandeling van de melding of aangifte
op een later tijdstip gebeuren? Dan zijn er verschillende mo-
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gelijkheden:
- Via www.police-on-web.be kan u terecht om aangifte te
doen van (brom-)fietsdiefstal vandalisme, graffiti, beschadigingen, winkeldiefstal, of om de installatie van bewakingscamera’s aan te melden.
- U kan na afspraak persoonlijk langskomen in het commissariaat in Maasmechelen (Koning Albertlaan 17) of in Lanaken (Maastrichterweg 101). Een afspraak maakt u via
www.politielama.be of T 089 47 47 47.
- U kan de politie telefonisch raadplegen, tijdens de kantooruren, via T 089 47 47 47 (voor niet-dringende oproepen)
Wilt u uw wijkinspecteur contacteren?
De verantwoordelijke wijkinspecteur is uw eerste contactpersoon bij de politie en staat graag tot uw dienst. Door ingave
van uw gemeente en straat op www.politielama.be (zoek je
wijkinspecteur) krijgt u onmiddellijk alle contactgegevens over
de bevoegde wijkinspecteur.
Er is ook een algemeen e-mailadres waar u terecht kan:
Gemeente Maasmechelen:
wijk.maasmechelen@politielama.be
Gemeente Lanaken: wijk.lanaken@politielama.be

POST
Postkantoor Maasmechelen - Rijksweg 390 - T 022 012345
Postzegels kopen, aangetekende zendingen of pakjes ontvangen of versturen,… hiervoor kan u ook terecht in een Postpunt.
Meer info: www.bpost.be

PRAATGROEP VRIENDENTAAL
Elke week op dinsdagmiddag (13-15u) (behalve in de schoolvakanties) komen anderstaligen samen met Nederlandstalige
vrijwilligers om hun Nederlands te oefenen. Er wordt gepraat
over dagdagelijkse dingen: feesten, tradities, gezin, kinderen,
werk, hobby’s, … Soms gaat men ook op uitstap. Deelname is
gratis.
Meer info: Dienst flankerend Onderwijs en Educatie,
Oude Baan 207,
T 089 76 98 75 - flankerendonderwijs@maasmechelen.be

PREMIES
(zie Subsidies)

R

R
RAP OP STAP
Rap op Stap helpt mensen met een beperkt budget met hun vakantie- en vrijetijdswensen: een daguitstap, culturele uitstap, vakantie of een sportieve activiteit. U kiest zelf met wie en wanneer
u een leuke activiteit of vakantie wil maken.
Verder helpt Rap op Stap bij tal van vragen van inhoudelijke
en praktische aard. Zo helpen we u bv. de totale kostprijs van
uw reis te berekenen en zoeken we samen naar geschikt vervoer. Bij Rap op Stap kan u kennis maken het ruime vrijetijdsaanbod en genieten van tal van kortingen en voordelen.
Rap op Stap in Maasmechelen (breng een klevertje van uw
ziekenfonds mee om u in te schrijven): Sociaal Huis, Binnenhof
2, woensdag 09.00u - 12.00u
Meer info: T 0471 21 37 22 - maasland@rapopstap.be
www.iedereenverdientvakantie.be

RECHTSHULP
(zie OCMW-Sociaal Huis)

RECLAME
Heeft u liever geen reclamedrukwerk in uw brievenbus? U kan
gratis een sticker afhalen aan het onthaal van het gemeentehuis of aanvragen via www.limburg.net. Er zijn twee versies:
de ene laat geen regionale pers of reclamefolders toe, de andere gebruikt u als u wel regionale pers wenst.
Een andere optie is uw naam en adres op de Robinsonlijst zetten. Zo bent u er alvast zeker van dat de aangesloten verenigingen je geen mailings meer sturen:
www.robinsonlist.be.
Meer info: Omgeving - Heirstraat 239 - T 089 76 96 98
omgeving@maasmechelen.be

RECYCLAGEPARK
Recyclagepark Oude bunders
Breitwaterstraat - Oude Bunders 1614
T 0800 90 720 - E diftar@limburg.net

gebaat. U vindt
www.limburg.net.

een

overzicht

van

de

parken

op

Toegangsregeling voor kmo’s en verenigingen
Ook kmo’s en verenigingen zijn welkom op een Limburg.net-recyclagepark, na aanvraag en aankoop van een toegangskaart (15 euro). U kan de kaart aanvragen via www.limburg.net.
Voor meer info: Limburg.net - Gouv. Verwilghensingel 32
3500 Hasselt - T 0800 90 720 - E diftar@limburg.net
www.limburg.net
Bij verlies van de kaart of meer info: Diftarfoon 0800 90 720.
De recyclageparken zijn gesloten op zondag, maandag en op
bepaalde feestdagen. Deze sluitingsdagen vind je terug op uw
afvalkalender en www.limburg.net.

REGENBOOGHUIS
In het Regenbooghuis te Hasselt kunnen holebi en transgender personen terecht voor talrijke activiteiten. Bovendien is het
de plaats waar de regenbooggemeenschap elkaar ontmoet
in een open en veilige sfeer. Regenbooghuis Limburg vzw organiseert tevens vormingen, workshops en lezingen voor vrijwilligers, scholen, gemeenten en andere organisaties.
Regenbooghuis Limburg, Meldertstraat 38, 3500 Hasselt.
T 0471 25 21 97 - info@regenbooghuislimburg.be
regenbooghuislimburg.be

REGENWATERPUTTEN
De gemeente Maasmechelen verleent een subsidie voor de
aankoop en installatie van een regenwaterput bij woningen
die beschikken over een bouwvergunning afgeleverd voor 7
september 1999 en waarbij de aanleg van een regenwaterput
niet als verplichting opgelegd werd in de oorspronkelijke of
later verkregen vergunning.
Hoeveel?
De premie voor hemelwaterputten bedraagt € 0,05 per liter inhoudsvermogen, met een maximum van € 300,00.
De aanvraagformulieren zijn te bekomen bij de dienst
patrimonium & mobiliteit of te downloaden via
www.maasmechelen.be.
Ook via Fluvius kan u een subsidie aanvragen. Deze formulieren zijn te verkrijgen bij Fluvius of te downloaden via www.fluvius.be. Beide subsidies zijn cumuleerbaar.
Meer info: Patrimonium & Mobiliteit
Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
patrimonium@maasmechelen.be

Toegangsregeling voor particulieren
Elk bezoek van een particulier wordt geregistreerd via de elektronische identiteitskaart. Als inwoner van Maasmechelen
bent u ook welkom op elk park dat door Limburg.net wordt uit-
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R
REISPASSEN
Voor een reis naar verschillende landen buiten de Europese
unie heeft u een reispas nodig (en soms ook een visum).
• Geldigheidsduur:
5 jaar voor minderjarigen.
7 jaar voor volwassenen.
Sommige landen leggen een minimale geldigheidsduur op.
Controleer dit voor u vertrekt.
• Leveringstermijn:
Hou rekening met een leveringstermijn van 6 werkdagen
(dag aanvraag niet inbegrepen). In noodgevallen kunt u
een reispas krijgen in een spoedprocedure (1 werkdag aanvragen voor 15.00 uur) of een superdringende procedure (4,5 uur - aanvragen voor 15.30 uur). Daarvoor betaalt
u wel een hogere kostprijs.
Voor de superdringende procedure gelden strengere voorwaarden. Vraag meer informatie bij de dienst burgerzaken.
De reispas die werd aangevraagd met een superdringende procedure moet u afhalen bij: Loket van Buitenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, 1000 BRUSSEL,
T. 02 518 21 16. U kunt de reispas ook tijdens de openingsuren
van dit loket ter plekke aanvragen (maandag tot vrijdag:
8.30 tot 20.00 uur, zaterdag: 8.30 tot 12.30 uur). U moet een
kwartier voor sluitingstijd aanwezig zijn.
• Verlies of diefstal?
Is uw paspoort gestolen? Meld de diefstal van uw reisdocument eerst bij de politie van de plaats waar de diefstal
heeft plaatsgevonden (of bij de lokale politie van uw gemeente) én daarna bij uw gemeente.
Opgelet! Een als gestolen of verloren gesignaleerd paspoort of reisdocument is niet langer geldig. Zelfs als het document wordt teruggevonden, mag u het niet meer
gebruiken. Als u met een gesignaleerd document naar het
buitenland reist, bestaat het risico dat u het land niet binnen mag of zelfs onmiddellijk naar België moet terugkeren.
Laat bij de gemeente het teruggevonden document vernietigen en vraag een nieuw aan.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

RIJBEWIJZEN
Om een motorvoertuig te besturen, moet u een rijbewijs, een
voorlopig rijbewijs of een leervergunning hebben.
Op de dienst burgerzaken kan u terecht voor een:
• origineel rijbewijs
• internationaal rijbewijs (voor landen die ons nationaal rijbewijs niet erkennen)
• duplicaat (na verlies, diefstal of beschadiging van het origineel)
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•
•
•

verandering van categorie
omwisseling naar een Europees model
omwisseling van een buitenlands tegen een Belgisch rijbewijs (onder bepaalde voorwaarden)
• voorlopig rijbewijs
Bij verlies of diefstal doet u aangifte bij de lokale politie, die
hiervoor een attest opstelt. Met dit attest gaat u naar de
dienst burgerzaken.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

RIJKSDIENST VOOR ARBEIDSVOORZIENING
(RVA)
Gewestelijk werkloosheidsbureau
Bampslaan 23 - 3500 Hasselt - T 011 26 01 10 - F 011 26 01 15

RIOLERING
Fluvius staat in voor het beheer, het onderhoud en de verbetering van het rioolnet in tal van Limburgse gemeenten, waaronder ook de gemeente Maasmechelen.
Dit houdt in dat alle inwoners van Maasmechelen terecht kunnen bij Fluvius voor al hun opmerkingen, vragen en klachten
omtrent het openbaar rioolnet in Maasmechelen, zoals:
• een verstopte riolering;
• nieuwe rioolaansluitingen van private woningen en bedrijven;
• ….
Meer info: Infolijn Fluvius - T 078 35 35 00 - www.fluvius.be
Voor een eventueel verstopte slokker in de weggoot kan u de
gemeentelijke werkplaats contacteren: T 089 76 97 59.

RIVIERPARK MAASVALLEI
Het Rivierpark Maasvallei telt enkele typische Maasdorpen
waar de tijd is blijven stilstaan. Als een geregen snoer langs de
Maas stralen ze stuk voor stuk authenticiteit uit. Trek uw wandelschoenen aan of spring op de fiets en laat u betoveren
door de culturele bezienswaardigheden, wilde grazers en de
prachtige natuur langs de grensmaas . Vertrekken doet u
vanaf het dorpsplein in Leut. Wandel- en fietskaarten zijn verkrijgbaar bij Visit Maasmechelen, zetellaan 35.
Meer info: Visit Maasmechelen - zetellaan 35. T 089 76 98 88
visit@maasmechelen.be

RODE KRUIS
Vaartstraat 11
Voorzitter: Bjorn Di-Paolo T 089 77 56 36
voorzitter@maasmechelen.rodekruis.be

S
Hulpdienst (EHBO posten): T 0479 99 56 75
hulpdienst@maasmechelen.rodekruis.be

RUIMTELIJKE PLANNEN
U kan via volgende link zelf controleren of uw perceel gelegen
is in een gewestelijk of provinciaal ruimtelijk plan of verordening: https://geoplannen.omgeving.vlaanderen.be/roviewer/
?t=7&m=1&category=2
De gemeentelijke ruimtelijke uitvoeringsplannen en bijzondere
plannen van aanleg vindt u terug via volgende link:
https://dsi.omgeving.vlaanderen.be/fiche-overzicht?locatie
=73107

RUSTHUIZEN
(zie woonzorgcentra)

S
SAMENWOONST
De registratie van een samenwoonst geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten. U legt
samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke
stand.
U kunt wettelijk samenwonen met iemand als u een woning
met hem of haar deelt.
U kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als u juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten,
niet gehuwd bent en niet wettelijk samenwoont met iemand
anders.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

OVERIGE DIENSTVERLENINGEN VAN HET OCMW:
Dienstencentrum De Bolster
Kastanjelaan 61
Ilse Nelis - T 089 48 28 50
• Ontmoetingscentrum voor ontspanning, vorming en informatie.
• Diverse diensten zoals mogelijkheid tot het gebruiken van
een warme maaltijd, pedicure, gewichts- en bloeddrukcontrole.
• Boodschappenhulp voor kwetsbare personen
• Bezoekersteam (Ria Geebelen - T 089 48 28 50) - Vrijwilligers
van het bezoekersteam leggen regelmatig bezoekjes af bij
ouderen. In het jaar dat oudere inwoners van Maasmechelen 80 jaar worden, ontvangen ze van het bezoekersteam
een brief met de vraag of ze graag af en toe een bezoekje
zouden krijgen van een vrijwilliger. Ouderen die dergelijke
bezoekjes op prijs stellen, worden dan ook geregeld bezocht.
Minder Mobielen Centrale - Aangepast vervoer voor
rolstoelgebruikers
Doreen Engelen - T 089 48 28 50 of 089 48 28 48
• Vervoer van minder mobiele personen en rolstoelgebruikers (met aangepaste wagen van het OCMW).
Vrijwilligerscentrale
Veerle Jacobs T 089 48 28 50
• Alle informatie over en begeleiding bij vrijwilligerswerk in de
welzijnszorg.
Wijkwerkingen / buurtmaaltijden
Betty Haesen, Veerle Jacobs en Doreen Engelen
T 089 48 28 50
Ontmoetingsnamiddagen in uw eigen buurt: 2 keer per maand
kunt u terecht voor een lekkere maaltijd en aansluitend een
gevarieerde activiteit.
•
•

SCHOLEN
(zie Onderwijs)

SENIOREN
(zie ook Adviesraden)
In het OCMW-Sociaal Huis (zie gelijknamige rubriek) kunt u de
hulpverleners van de dienst Ouderen en thuiszorg bereiken.

•
•

Veer Same, Molenstraat 164, Meeswijk, elke eerste en derde
maandag van de maand
Inschrijven: uiterlijk de vrijdag voor de samenkomst 12.00u
’t Goed Gevoel, zaal Jagersborg, Heirstraat 247 A, Maasmechelen-centrum: elke eerste en derde dinsdag van de
maand
Inschrijven: uiterlijk de donderdag voor de samenkomst
12.00u
Het Contact, Oude Baan 205 A, Vucht-Mariaheide: elke eerste en derde donderdag van de maand
Inschrijven uiterlijk de dinsdag voor de samenkomst 12.00u
De Mèrt, Rijksweg 106, Eisden-Dorp: elke tweede en vierde
dinsdag van de maand
Inschrijven uiterlijk de donderdag voor de samenkomst
12.00u
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•

•
•

•

Bijeen, Hoekstraat 1, Opgrimbie: elke tweede en vierde
woensdag van de maand
Inschrijven uiterlijk de maandag voor de samenkomst
12.00u
Ukever Sjakel, Pastoor Goossenslaan 119, Uikhoven: elke
tweede en vierde donderdag van de maand
Inschrijven uiterlijk de dinsdag voor de samenkomst 12.00u.
Lavendel, wijkcentrum, Kannegatstraat 76, Boorsem, elke
tweede en vierde maandag van de maand.
Inschrijven: uiterlijk tot 12.00 uur van de vrijdag voor de samenkomst
De Dreef in Leut
Iedere tweede en vierde vrijdag van de maandag
In het parochiecentrum, De Dreef 149, Leut
Inschrijven: elke werkdag in dienstencentrum De Bolster tot
uiterlijk de woensdag voor de samenkomst 12 uur

Buurtmaaltijden in WZC Heyvis
• Mogelijkheid tot het gebruiken van een warm middagmaal
in de cafetaria van het woonzorgcentrum. Vooraf reserveren is vereist!
Rijksweg 106- T 089 48 28 60 - onthaal
Dagverzorgingscentra
• Opvang en verzorging van zorgbehoevende ouderen gedurende de dag.
DVC De Linde
Rijksweg 106 - T 089 48 29 80 - coördinatie: Niki Janssen
DVC De Moerbei
Kastanjelaan 61 - T 089 48 29 70 - coördinatie: Reggy Janssen

SINT-VINCENTIUS
De Sint-Vincentiusvereniging “Maagd der Armen” bezorgt
voedselpakketten, kleding, kinderspeelgoed, baby-artikelen
en luiers, aan meer dan 120 Maasmechelse gezinnen die het
door omstandigheden moeilijk hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.
Adres: Sint-Vincentiusvereniging ‘Maagd der armen’, Thomasboslaan 42, 3630 Maasmechelen T 0472 99 12 58.
Bedeling van voedselpakketten: elke vrijdag van 13.30u tot
15.00u.
Binnenbrengen van bruikbare kleding en speelgoed kan enkel
op vrijdag tussen 9.30u en 12.00u.

SLACHTVERGUNNINGEN
Indien u koeien, runderen, schapen, varkens of paarden wenst
te laten slachten moet u een slachtbon aanvragen bij het gemeentebestuur. De kosten bedragen 2,50 euro per te slachten
dier.
Bij de aangifte vragen wij volgende gegevens:
• datum en plaats van de slachting;
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•
•

soort en aantal dieren;
naam, voornaam, geboortedatum, rijksregisternummer en
adres van de aanvrager, beslagnummer en oormerknummer van het te slachten dier.
Let op! De aanvragen dienen tenminste een week voor het
slachten van het dier te gebeuren, tijdens de kantooruren.
Meer info: Afdeling Omgeving - T 089 76 96 98
omgeving@maasmechelen.be

SLUIKSTORT
(zie ook afval)

SNOEIHOUT
(zie Afval)

SOCIAAL BEDRIJVENCENTRUM
Het centrum geeft onderdak aan vier bedrijven die projecten
organiseren in het kader van sociale economie:
3 maatwerkbedrijven (Kringwinkel Maasland, Hebe en M-Plus):
in een sociale werkplaats worden vaste jobs aangeboden
voor personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Het
werk wordt aangepast aan de individuele mogelijkheden.
1 lokale diensteneconomieproject (SBM): tijdens een traject van
maximum 5 jaar kunnen mensen, waarvoor de stap uit de werkloosheid niet evident is, hun competenties versterken.
De organisaties in het sociaal bedrijvencentrum bieden diverse diensten en producten aan:
• SBM, het lokale diensteneconomieproject, staat in voor het
onderhoud van de Maasmechelse wijken.
• Hebe verzorgt het groenonderhoud van bedrijven, gemeenten en particulieren.
• M-Plus voert opdrachten uit in hout en metaal voor privé
en industrie.
• Kringwinkel Maasland baat kringwinkels uit in Maasmechelen, Dilsen-Stokkem (de Burenwinkel), Maaseik, Oudsbergen, Bree en Lanaken.
Meer info: Sociaal Bedrijvencentrum - Boorsemstraat 2
T 089 77 97 27 - info@sociaalbedrijvencentrum.be

SOCIALE DIENST
(zie OCMW)

SOCIALE HUISVESTING
Naast de particuliere sector kan u ook terecht bij de volgende
instanties:
• Maaslands Huis (sociale huisvesting)
Langstraat 31 - T 089 76 09 21
• Sociaal Verhuurkantoor Maasland (socialisatie van private

S
•

huurmarkt)
Koning Albertlaan 15 - T 089 77 87 30
Kleine Landeigendom (sociale huisvesting)
Pliniuswal 1 bus 2, 3700 Tongeren - T 012 23 68 68

SOCIALE MEDIA
Naast de traditionele communicatiekanalen gebruiken we ook
sociale media om onze informatie te verspreiden. Momenteel
zijn we actief op facebook, twitter en instagram.
Ook verschillende andere gemeentelijke diensten hebben een
eigen facebookpagina.
Meer info: Communicatiedienst - Heirstraat 239
T 089 76 97 46 - info@maasmechelen.be

SOCIALE TEWERKSTELLING
(zie OCMW)

SOMA
De SOMA is een diensten- en ontmoetingscentrum, niet alleen
voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben, maar ook
voor diegene die behoefte heeft aan gezelschap of het leuk
vindt om een werking mee draaiende te houden. De deur staat
voor iedereen open! U kan er terecht voor een gezellige babbel,
een warme maaltijd, een tas koffie, computerhulp, tweedehandskledij… Er worden allerlei activiteiten georganiseerd en regelmatig gaan er cursussen op maat door. De SOMA is van
maandag tot en met vrijdag open van 9 uur tot 15 uur.

Meer info: Autisme Leeft vzw - Beekstraat 8
spwdepuzzel@autismeleeft.be
T 0492 228 492
Speelpleinwerking "De Saenhoeve"
Wie: kinderen van 3 tot 16 jaar
Wanneer: elke werkdag van 09.00 tot 17.00 uur gedurende zes
weken in de zomervakantie.
Prijs: Het inschrijvingsgeld bedraagt 6 euro. Vanaf het 2e kind
krijgt u korting. Bovendien kan u een gedeelte terugvorderen
via de belastingaangifte. In de prijs zit o.a. een warme maaltijd
en verzekering.
Meer info: De Saenhoeve - Ringlaan 402 - T 0475 67 90 36
www.saenhoeve.be

SPORTACCOMMODATIES
De accommodaties onder deze rubriek worden verhuurd door
de gemeentelijke sportdienst. Reservaties van de sporthallen
en kunstgrasvelden verlopen via sportreservaties@maasmechelen.be; reservaties van het zwembad verlopen via
zwembad@maasmechelen.be. Telefonisch reserveren kan op
089 76 96 30

Meer info: SOMA, Pauwengraaf 120, 3630 Maasmechelen
T 089 77 73 37 - Facebook: VZW SOMA

SPEELPLEINWERKING
Flapuit!
Speelpleinwerking Flapuit! is er iedere zomer gedurende vier
weken. Flapuit! is bedoeld voor kinderen en tieners van 6 tot 21
jaar met een licht mentale en/of motorische beperking. Ieder
kind mag één broer of zus meebrengen. Deelnemen kost 8 €
per dag, vieruurtje en drankje ’s middags inbegrepen. Voor uitstappen kan de prijs iets hoger liggen.
Meer info: Binnenhof 4 bus 2 - T 089 76 96 30
jeugd@maasmechelen.be
Speelpleinwerking De Puzzel door Autisme Leeft
Autisme Leeft organiseert speelpleinwerking De Puzzel voor kinderen en jongeren met autisme van 3 tot 21 jaar. De speelpleinwerking gaat door in Basisschool Mikado, tijdens de
paasvakantie en tijdens de zomervakantie. Kinderen kunnen
deelnemen aan €14 per dag. Kinderen die in Maasmechelen
wonen kunnen een korting krijgen bij de inschrijving.

•
•
•

Sporthal De Kommel en budohal
Olympialaan 4 - T 089 74 14 15
Sporthal Schietskuil en kunstgrasveld
Poelsweg 14 - T 089 74 14 10
Sportcomplex De Helix
Collegestraat 1 - T 089 74 14 25
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STEBO

SPORTPROMOTIE

Woonenergieloket Stebo: elke donderdagvoormiddag op het
gemeentehuis voor vragen over premies en subsidies bij verbouwingswerken.
Contact: Lies Kohlbacher - G 0478 31 56 83. Zelf een afspraak inplannen kan via https://woonenergieloket.stebo.be/maasmechelen/
Technisch advies Stebo voor het verbouwen van woningen.
Contact: architect Erwin Vaes - G 0472 36 37 80

Sporthal Boorsem
St. Jorisstraat 11
• Kunstgrasveld en voetbalvelden Sportpark
Kolenmijn Limburg Maaslaan 2
• Overdekt zwembad Prinsenpark
Ringlaan 400 - T 089 76 97 37
Openingsuren: www.maasmechelen.be
De sportdienst biedt een uitgebreid sportpromotieprogramma aan waarvan hier een aantal initiatieven worden opgesomd.
• sportkampen gedurende de krokus-, paas-, zomer-, herfsten kerstvakantie;
• sport voor vrouwen en 50-plussers: wekelijks, behalve tijdens de schoolvakanties;
• sportacademie voor jongeren vanaf de laatste kleuterklas
tot en met het 6de leerjaar;
• specifieke organisaties: JIM-dag, boksproject, sport voor
scholen (Interscholen), Schaal Maasmechelen voetbal, ...;
• zwemlessen, watergewenning, aquajogging, spoedcursus, ...
Op de gemeentelijke website www.maasmechelen.be vindt u
alle informatie m.b.t. het sportpromotieprogramma.
Meer info: Sportdienst - Binnenhof 4 bus 2 - T 089 76 96 30 sport@maasmechelen.be

STAMBOOMONDERZOEK
Om stamboomonderzoek of genealogische opzoekingen te
verrichten in de registers van de burgerlijke stand of in de bevolkings- en vreemdelingenregisters, heeft u soms toestemming nodig.
Bepaalde gegevens zijn vrij te verkrijgen: akten burgerlijke stand
ouder dan 100 jaar (bijv. geboorteakten), overlijdensakten ouder
dan 50 jaar en huwelijksakten ouder dan 75 jaar.
Al de andere akten van de burgerlijke stand die niet vrij te verkrijgen zijn kunnen enkel opgevraagd worden voor genealogische, historische of andere wettenschappelijke doeleinden.
Maar dan moet de persoon op wie de akte betrekking heeft of
zijn nabestaanden de schriftelijk toestemming hier toe geven. Die
toestemming wordt nu niet meer verleend via de rechtbank zoals
dat in het verleden wel was.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be
Bevolkingsregisters
• steeds machtiging nodig
Meer info: Archief - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
archief@maasmechelen.be
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STEDENBOUWKUNDIG ATTEST
Het stedenbouwkundig attest is een document dat, op basis
van een plan, aangeeft of het overwogen project en de modaliteiten ervan in aanmerking komen voor een omgevingsvergunning voor een stedenbouwkundige handeling of een
verkaveling.
De formulieren voor het aanvragen van een stedenbouwkundig
attest kan u bekomen op de dienst Stedenbouw van de afdeling
Omgeving.
Meer info: Afdeling Omgeving
Heirstraat 239 - T 089 76 96 98 omgeving@maasmechelen.be

STICHTING ERFGOED EISDEN
De vzw Stichting Erfgoed Eisden zet zich in voor het beschermen en conserveren van alle roerend en onroerend erfgoed,
het beschrijven en vastleggen van de geschiedenis van Eisden, Leut en Meeswijk.
Meer info: Voorzitter Stichting Erfgoed Eisden,
Jan Kohlbacher - www.erfgoedeisden.be
Info en reserveringen: Rik Cops : 089 76 00 07,
rik.Cops@gmail.com

STOOKOLIETANKS
Wat moet u doen?
Een stookolietank met een inhoudsvermogen van 5000 liter en
meer dient u te melden bij het college van burgemeester en
schepenen via het omgevingsloket. U ontvangt vervolgens een
akte van deze melding alsook de na te leven voorwaarden.
Let bij aankoop steeds op het conformiteitsattest van de
stookolietank.
Voor meer informatie over de verplichte controle van de stookolietanks kan u terecht op de site www.informazout.be.
Een buitengebruikgestelde stookolietank moet gesaneerd worden. De gemeente verleent een subsidie voor het saneren. Let
op: voor het verkrijgen van de subsidie mag als opvulmiddel
enkel en alleen zuiver zand gebruikt worden.

S
Bij een lek in de tank ondersteunt Promaz de bodemsanering:
www.promaz.be
Meer info: Omgeving - Heirstraat 239 - T 089 76 96 98
omgeving@maasmechelen.be

STRAATHOEKWERK
Een straathoekwerker is actief in de openbare ruimte en komt
u tegen op straat, pleintjes cafés en tijdens evenementen in
de gemeente. Op een positieve manier leert hij mensen kennen en is zo op een vertrouwelijke manier een aanspreekpunt
voor iedereen met vragen, moeilijkheden of gewoon voor een
praatje.
Mensen in een kwetsbare situatie kan hij op verschillende levensdomeinen ondersteunen. Indien gewenst kan hij samen
aansluiting zoeken bij hulp- en dienstverlening via doorverwijzing en samenwerking.
Alles is bespreekbaar, gesprekken gebeuren in vertrouwen en
altijd op het tempo van de gast.
In Maasmechelen is Rob Geers actief als straathoekwerker in
Grimbyerbroeck en Mechelen aan de Maas.
Contact: rob.straathoekwerk@cawlimburg.be of 0477 65.11.72

STRAATVERLICHTING
Fluvius beheert circa 1.150.000 openbare verlichtingspunten.
Voornamelijk in gemeenten en steden.
Defecte straatverlichting kan u steeds gratis melden via de
website van Fluvius (www.fluvius.be) of telefonisch (0800 63 535).
Of u kan de gemeente contacteren via het nummer 089 76 96
85, die dit dan meldt aan Fluvius.
De Fluvius-ploegen werken volgens een vast schema en zorgen bij hun eerstvolgende passage voor de herstelling.
Tip: het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) beheert het
grootste deel van de verlichting langs autosnelwegen en gewestwegen. In Maasmechelen zijn er 2 gewestwegen nl. de
Rijksweg (N78) en de J.Smeetslaan (N763). Een defect aan deze
verlichting kan u rechtstreeks gratis melden via www.meldpuntwegen.be.

STRATENPLAN
Het gemeentebestuur geeft jaarlijks een stratenplan uit. Dit
gebeurt in samenwerking met een uitgeverij. Het stratenplan
wordt gratis huis-aan-huis bedeeld. Bijkomende exemplaren
kan u afhalen aan het onthaal van de gemeente.
Meer info: Communicatiedienst - Heirstraat 239
T 089 76 97 46 - info@maasmechelen.be

STREEKPRODUCTEN
Zoekt u een origineel cadeautje? Bij Visit Maasmechelen kan
u terecht voor streekproducten uit onze eigen gemeente. Ons

assortiment bestaat uit kompelbier, heidehoning,… Bovendien
hebben we tevens aangepaste glazen in ons assortiment,
maar ook leuke souvenirs zoals magneten, sleutelhangers,
boekenleggers, notaboekjes,….
Meer info: Visit Maasmechelen - Zetellaan 35
T 089 76 98 88 - visit@maasmechelen.be

STRUCTUURPLAN
Ruimtelijke structuurplannen leggen de grote lijnen vast.
Deze plannen doen geen uitspraken over concrete percelen,
en evenmin over het afleveren van concrete vergunningen. Het
zijn plannen met een zeker abstractieniveau die antwoord
geven op uiteenlopende cruciale vragen. Hoeveel woningen
moeten er over vijf jaar zijn? Op wat voor locaties gaan we die
bouwen? Hoeveel ruimte creëren we voor bedrijven? Welk
soort plekken zijn hier het best voor geschikt? Hoeveel groen,
hoeveel bos, hoeveel landbouwgrond? Op wat voor type plekken gaan we dat doen?
De gemeente Maasmechelen is momenteel bezig met de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte ter vervanging
van dit ruimtelijk structuurplan. Dit beleidsplan ruimte zal de
krijtlijnen uitzetten voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente en formuleert hiervoor concrete acties. Dit gebeurt onder de vorm van een strategische visie en
een set van beleidskaders.
Meer info: Afdeling Omgeving
T 089 76 96 98 - omgeving@maasmechelen.be

STUDIETOELAGEN
De Vlaamse overheid geeft onder bepaalde voorwaarden studietoelagen aan alle leerlingen vanaf het kleuteronderwijs.
Vanaf het schooljaar 2019-2020 worden de studietoelagen automatisch opgenomen in het Groeipakket. Uitgezonderd de
studietoelagen voor het Hoger Onderwijs.
Meer info: Dienst Flankerend Onderwijs & Educatie Oude Baan 207
T 089 76 98 75 - flankerendonderwijs@maasmechelen.be
www.studietoelagen.be
www.onderwijsmaasmechelen.be

SUBSIDIES
(zie ook Adviesraden, Stebo en stookolietank)
De gemeente Maasmechelen verleent subsidies voor:
• hemelwatergebruik en infiltratievoorzieningen
• de aanplant van kleine landschapselementen (hagen,
heggen, bomen en houtkanten)
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T
De reglementen en procedures vindt u op www.maasmechelen.be of bij de dienst Patrimonium & Mobiliteit.
Ook hogere overheden of de netwerkbeheerder (fluvius) verlenen voor sommige energiebesparende investeringen subsidies. Een overzicht vindt u op www.energiesparen.be

wordt niet gewijzigd door uw tijdelijke afwezigheid. U blijft ingeschreven in de registers van uw gemeente.

Meer info: Patrimonium & Mobiliteit
Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
patrimonium@maasmechelen.be

TOERISME

T
TERRASSEN
(zie Inname openbaar domein)

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be
Visit Maasmechelen staat in voor het gastvrij onthaal van bezoekers uit onze gemeente en toeristen. Hier vindt u allerhande
info over Maasmechelen, Maasland en Limburg. In onze shop
kan u terecht voor fiets- en wandelkaarten en allerhande souvenirs en Maasmechelse streekproducten.
Meer info: Visit Maasmechelen, Zetellaan 35
T 089 76 98 88 - visit@maasmechelen.be - www.visitmaasmechelen.com
www.facebook.com/visitmaasmechelen
www.instagram.com/visit_maasmechelen

TROUWEN
(zie Huwelijk)

TESTAMENT
(zie Laatste wilsbeschikking)

TEWERKSTELLING
(zie Werkwinkel, VDAB, Wijk-Werken)

THUISVERPLEGING
Voor verpleeghulp aan huis kan u terecht bij uw ziekenfonds.
Achteraan deze gids vindt u ook een overzicht van zelfstandige verpleegkundigen in onze gemeente.

U
UIT IN MAASMECHELEN

Verder kan u ook terecht bij:
• Wit-Gele Kruis
Koninginnelaan 48 - T 089 76 47 00 - F 089 76 72 40
maasmechelen@limburg.wgk.be - www.witgelekruis.be
• Landelijke Thuiszorg (Limburg)
Wedersoet 3, 3740 Bilzen - T 089 32 80 60 lt.limburg@ons.be
www.landelijkethuiszorg.be

Op zoek naar een leuke activiteit of evenement? Neem dan
zeker een kijkje op de website www.uitinmaasmechelen.be. U
krijgt er een overzicht van een groot deel van het Maasmechelse vrijetijdsaanbod. Wil u uw eigen activiteit zien verschijnen op deze website? Geef uw activiteit dan in via
www.uitdatabank.be, dan verschijnt ze automatisch op de
website.

TIJDELIJKE AFWEZIGHEID

(zie Gemeentelijke Uitleendienst)

Elke persoon moet worden ingeschreven in de registers van de
gemeente waar die persoon zijn hoofdverblijfplaats gevestigd
heeft, op die plaats waar deze werkelijk gedurende het grootste
deel van het jaar verblijft. Het is ook de gemeente waar u terecht
moet voor uw officiële documenten.
Als u tijdelijk en kortstondig buiten de gemeente van uw
hoofdverblijfplaats verblijft moet u de dienst burgerzaken van
uw gemeente op de hoogte brengen. Uw hoofdverblijfplaats

UITLEENDIENST
UIT MET VLIEG IN MAASMECHELEN
Dit tijdschrift verschijnt voor iedere schoolvakantie en bundelt
het vrijetijdsaanbod in Maasmechelen voor kinderen tot 12
jaar. UiT met Vlieg in Maasmechelen wordt verspreid via de
Maasmechelse basisscholen. Kinderen die niet in Maasmechelen op school zitten, kunnen het tijdschrift raadplegen via
de gemeentelijke website. Er liggen ook steeds enkele exem-
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U
plaren in de bibliotheek, het zwembad en het cultuurcentrum.
Meer info: Jeugddienst - Binnenhof 4 bus 2
T 089 76 96 30 - jeugd@maasmechelen.be

UITPAS
De UiTPAS is een spaar- en voordelenprogramma voor de vrije
tijd. Telkens u deelneemt aan een vrijetijdsactiviteit van een UiTPAS-partner kunt u een punt sparen en die punten kan u nadien
omruilen tegen allerlei voordelen. Momenteel kan u met uw UiTPAS terecht bij de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, tal van sporten jeugdverenigingen en een aantal commerciële partners. Een
volledig overzicht van de partners vind je op www.uitinmaasmechelen.be/uitpas. De UiTPAS is er voor iedereen vanaf 3 jaar en
kost 5 euro. De UiTPAS is te verkrijgen aan volgende balies:
• Jeugd- en sportdienst
• Projectencentrum
• Bibliotheek
• CC Maasmechelen
• Dienst Toerisme
• De Bolster
Inwoners met een beperkt inkomen kunnen een UiTPAS aanschaffen aan 1 euro. Ze krijgen bovendien een fikse korting van
80% op de UiTPAS-activiteiten.
Enkel inwoners met een statuut verhoogde tegemoetkoming
komen voor deze korting in aanmerking. Weet u niet of u in
aanmerking komt voor de UiTPAS aan kansentarief? Neem dan
contact op met één van de balies, zij helpen u graag verder.

nen voor het uitoefenen van een activiteit die niet onder opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening
aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding
van minderjarigen valt.
Model 2
Op een uittreksel uit het strafregister model 2 staan de veroordelingen vermeld die een burger opliep. Dit uittreksel moet dienen voor het uitoefenen van een activiteit die wel onder
opvoeding, psychomedische-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt.
Je kan je uittreksels aanvragen via het e-loket. Ook op de
website van FOD Justitie vindt u meer info over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het
eerherstel.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239
T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be

UNIA

UITTREKSEL UIT BEVOLKINGSREGISTER

Wie slachtoffer of getuige is van discriminatie kan dit melden
bij Unia via het meldingsformulier:
https://www.melding.unia.be/nl/meld-het of via het gratis
nummer 0800 12 800.
Unia geeft ook beleidsadvies en -ondersteuning, deelt haar
kennis via de gratis onlineopleiding www.eDiv.be en geeft trainingen en begeleidingen. Wilt u ook met uw organisatie graag
samenwerken met Unia rond gelijke kansen en de strijd tegen
discriminatie? Of heb je nog een andere vraag? Contacteer
het regionaal contactpunt in Hasselt voor de regio Limburg en
de Kempen: Limburg@unia.be, T 0800 12 800 (gratis),
www.unia.be - www.ediv.be - limburg@unia.be

(zie Bewijs van gezinssamenstelling, leven, nationaliteit,
woonst)

UNIZO

Meer info: Jeugddienst - Binnenhof 4 bus 2
T 089 76 96 30 - jeugd@maasmechelen.be

UITTREKSEL UIT HET STRAFREGISTER
Een uittreksel uit het strafregister is een officieel document dat
een opsomming geeft van de eventuele strafrechtelijke veroordelingen van iemand. Het vermeldt in voorkomend geval
de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in
het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd. Het 'Uittreksel uit
het strafregister' is in de plaats gekomen van het 'getuigschrift
van goed zedelijk gedrag'. Er bestaan 2 verschillende modellen
van een uittreksel uit het strafregister, al naargelang waarvoor
je het uittreksel nodig heeft.
Model 1
Op een uittreksel uit het strafregister model 1 staan de veroordelingen vermeld die een burger opliep. Dit uittreksel moet die-
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Unizo-Maasmechelen is een lokale ondernemersvereniging
die is samengesteld uit een enthousiaste ploeg van zelfstandige ondernemers die werk willen maken van goed ondernemen in onze gemeente.
Het Unizo-bestuur vertegenwoordigt haar leden in tal van adviesorganen waaronder GECORO, Leisure Valley, Maasmechelen City, Forum Lokale Werkgelegenheid, …
Daarnaast organiseert Unizo-Maasmechelen professionele
informatiesessies en acties die ondernemen in de gemeente
bevordert.
Meer info: UNIZO
Rijksweg 396 - G 0476 39 89 77 - ward.conings@unizo.be
www.unizo.be/maasmechelen

V

V

van de verkiezingen zelf begeeft elke kiezer zich (tijdens de kiesuren) naar het voor hem bestemde kieslokaal in het bezit van
zijn/haar identiteitskaart en oproepingskaart.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be

VERTREK NAAR BUITENLAND

(zie Vreemdelingen)

Wanneer u tijdelijk (langer dan 3 maanden) naar het buitenland
gaat dan moet u dit melden aan de dienst burgerzaken. Neem
zeker de nodige documenten mee om uw situatie te staven (inschrijvingsbewijs onderwijsinstelling, attest werkgever,…).
Ook wanneer u zich definitief in het buitenland vestigt moet u
dit melden. U ontvangt van de dienst burgerzaken een document (model 8) dat u nodig heeft om zich in te schrijven in het
land van bestemming. Belgische onderdanen kunnen zich ook
aanmelden bij het Belgische consulaat van het land waar ze
zich vestigen. Adressen van Belgische vertegenwoordigers in
het buitenland en nuttige tips voor een verblijf in een ander
land vindt u op de website www.diplomatie.be .

VERHUIZEN

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be

VACATURES
(zie Werken voor de gemeente)

V.D.A.B.
De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling (VDAB) maakt
deel uit van ‘De Werkwinkel’. Zie ook ‘Werkwinkel’.
Meer info: Binnenhof 1 - T 089 48 20 30 - F 089 77 11 61

VERBLIJFSVERGUNNING

(zie Adreswijziging)

VERKAVELING
Met verkavelen wordt het verdelen van een grond in twee of
meer kavels bedoeld. Dit met de bedoeling om nieuwe bouwloten te creëren en/of om deze nieuwe loten te verkopen. Hiervoor neemt u best contact op met een beëdigd landmeter of
een stedenbouwkundige.
Een aanvraag tot verkaveling of het bijstellen van een bestaande verkaveling gebeurt via het omgevingsloket
(www.omgevingsloket.be).
Uw concrete plannen legt u best voor aan een medewerker
van de dienst Stedenbouw van de afdeling Omgeving.

VERWANTSCHAP
Indien u de verwantschap met een andere persoon (broer,
zuster, vader, moeder, zoon, dochter, schoonbroer, schoonmoeder, schoonzoon, ..) moet bewijzen, kan u hier een bewijs
voor aanvragen bij de afdeling burgerzaken.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10 - burgerzaken@maasmechelen.be

VISUM

Meer info: Afdeling Omgeving
Heirstraat 239 - T 089 76 96 98 omgeving@maasmechelen.be

Een visum om naar België te komen dient aangevraagd te
worden bij de Belgische ambassade of het Belgisch consulaat
in het land van woonst van de persoon die naar België wenst
te komen. Als u een visumplichtige naar België wilt laten komen
moet er iemand garant staan. Bij de gemeente dient u een
verbintenis tot tenlasteneming te ondertekenen waarbij u zich
garant stelt voor de persoon die u uitnodigt.
Wilt u zelf naar het buitenland gaan en heeft u een visum
nodig dan moet u zich wenden tot de diplomatieke post in België van het land waar u naar toe wenst te gaan.
Meer info vindt u op www.diplobel.fgov.be.

VERKIEZINGEN

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

Of uw perceel in een verkaveling gelegen is, en of er zodoende
specifieke stedenbouwkundige voorschriften gelden, dient u
af te toetsen bij de dienst Stedenbouw van de afdeling Omgeving.

In België geldt de kiesplicht vanaf 18 jaar. De stemformulieren
worden opgestuurd door de dienst burgerzaken van uw woonplaats of van uw voorafgaande woonplaats bij een recente
verhuis. Wanneer u geen oproepingsbrief gekregen heeft kan
u een duplicaat afhalen bij de dienst burgerzaken. Op de dag

VISVERGUNNING
Het verlenen van visvergunningen voor de gemeentelijke visvijvers, werd toegekend aan Visclub Maasland Vzw. Informatie
over het bekomen van een visvergunning voor de gemeente-
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W
lijke visvijvers kan worden aangevraagd via visclubmaasland@gmail.com.
Wil u vissen op openbare wateren? Dan moet u in het bezit zijn
van een geldig ‘visverlof’. Deze zijn te koop in elk Vlaams postkantoor.

VLAGGEN
Bij de gemeentelijke werkplaats kan u terecht voor vlaggen.
Diverse soorten zijn voorhanden. Op voorhand even aanvragen. Afhalen en terugbrengen gebeurt door de aanvrager zelf,
steeds tijdens de openingsuren van de dienst (08.00 - 11.45 uur
en van 12.15 - 16.00 uur). Kostprijs is 2,50 euro per vlag.
Meer info: Gemeentelijke werkplaatsen - Leemkuilstraat 6
T 089 76 97 59 - werkplaats@maasmechelen.be

VLUCHTELINGEN
Een vluchteling staat omschreven als ‘de persoon die een gegronde vrees heeft voor vervolging om reden van zijn/haar ras,
religie, nationaliteit, behoren tot een bepaalde sociale groep
of politieke overtuiging, die zich buiten zijn/haar land van herkomst bevindt en die omwille van die vrees de bescherming
van dat land niet kan of wil inroepen’. Erkende vluchtelingen
krijgen een verblijfskaart bij de gemeente van woonst.
Reispassen worden aangevraagd bij de afdeling burgerzaken.
Erkende vluchtelingen en personen met het statuut van subsidiaire bescherming kunnen een reisdocument aanvragen bij
de dienst reispassen van onze gemeente, niet meer bij het provinciebestuur in Hasselt.

Uitnodigen van vreemdelingen
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be
Verblijfstitels
Ze hebben de geldigheid van een verblijfsdocument op het
ganse grondgebied en gelden als certificaat van woonst.
Verblijfsbewijzen voor vreemdelingen
Afhankelijk van uw recht op verblijf kunnen de volgende verblijfsdocumenten afgeleverd worden bij de vreemdelingendienst.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

VRIJWILLIGERSCENTRALE
(zie Senioren)

W
WACHTDIENSTEN
•

Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
burgerzaken@maasmechelen.be

VREDEGERECHT
Binnenhof 3 - T 089 76 43 09
vred.maasmechelen@just.fgov.be
Iedere werkdag van 8.30u - 12.30u en van 13.30u tot 16.00u
Gratis juridisch advies, elke vrijdag van 10.30u tot 12.30u.

VREEMDELINGEN
Na aankomst in België dient iedere vreemdeling, die niet in een
hotel of logementshuis verblijft, zich aan te melden bij de gemeente waar hij/zij gaat verblijven. Afhankelijk van het recht
waarop zijn/haar verblijf (o.a. toeristenverblijf, gezinshereniging, werk, ...) steunt zal hij/zij in het bezit gesteld worden van
de
nodige
verblijfsdocumenten
die
zijn/haar
aanwezigheid/verblijf in België verantwoorden.
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wachtdiensten huisartsen:
centrale huisartsenpost - Medisch Centrum - Koning Albertlaan 35 - T 089 75 75 75 (na afspraak) - www.wachtpostmaasland.be
wachtdiensten apothekers:
T 0903 99 000 of www.apotheek.be
wachtdiensten tandartsen:
T 0903 39969 of www.tandarts.be
wachtdiensten dierenartsen:
T 0904 69 005
wachtdiensten osteopaten:
T 078 48 04 84 of www.upo.be

Meer informatie vindt u ook op www.maasmechelen.be
(praktische info)

W
WANDELEN

WERKEN VOOR HET LOKAAL BESTUUR

Dankzij de diversiteit in het landschap, overgang Maasvallei
naar Kempen en de aanwezigheid van natuurgebieden - reservaten leent het zich uitstekend voor prachtige wandelingen
in alle seizoenen.
De fervente wandelaar beschikt over een grote waaier aan
wandelroutes:
• Nationaal Park Hoge Kempen www.nationaalpark.be
• RivierPark Maasvallei www.rlkm.be/nl/maasvallei
• Legendes langs de Maas
www.visitmaasmechelen.com
• 4000 en 10 000-stappenroute te Eisden Tuinwijk

Het lokaal bestuur telt ongeveer 600 medewerkers die dagelijks instaan voor de dienstverlening aan bijna 40.000 inwoners.
Regelmatig zoekt het Lokaal Bestuur enthousiaste en gedreven medewerkers om de dienstverlening en ambities van de
gemeente mee te helpen waarmaken. Het Lokaal Bestuur selecteert kandidaten op basis van hun motivatie en kwaliteiten
ongeacht leeftijd, geslacht, afkomst of handicap.
Bent u klaar voor een volgende stap in uw carrière? Bekijk dan
onze vacatures via www.maasmechelen.be of de sociale
media (facebook, twitter).

Uitgebreide informatie over deze en nog andere wandelroutes
kan u verkrijgen bij de toeristische dienst.

U zoekt (ander) werk of u bent een werkgever? Dan is er de
Werkwinkel. De VDAB, het gemeentebestuur, het OCMW en de
GTB, ze zitten voortaan allen onder één dak. Efficiënt, klantvriendelijk, toegankelijk voor iedereen... kortom een dienstverlening zoals het hoort. In Maasmechelen is bovendien ook het
Sociaal Bedrijvencentrum partner in de Werkwinkel.
Wat?
• u kan zich (her)inschrijven als werkzoekende
• u krijgt hulp bij het solliciteren
• u vindt er vacatures
• u vindt er informatie over opleidingen, tewerkstellingsmaatregelen, kinderopvang, openbaar vervoer, dienstencheques
• consulenten selecteren kandidaten die voldoen aan de
door een werkgever gestelde voorwaarden

Meer info: Visit Maasmechelen - Zetellaan 35
T 089 76 98 88 - visit@maasmechelen.be

WATERLEIDING
De Watergroep staat in voor de productie en distributie van
drinkwater in onze gemeente.
Meer info: www.dewatergroep.be, T 02 238 96 99: bereikbaar
tussen 8 uur en 17 uur.

WEBSITE
Via www.maasmechelen.be vindt u praktische informatie over
Maasmechelen en het lokaal Bestuur. Dankzij het E-loket kan
u attesten en documenten aanvragen, een klacht indienen,
een suggestie doen,…
Handig om weten is dat u ook de app ‘Maasmechelen’ kan
downloaden om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes, de afvalkalender en het digitaal aanvragen van documenten.
Neem zeker ook een kijkje op:
www.visitmaasmechelen.com
www.uitinmaasmechelen.be
www.ccmaasmechelen.be
www.woneninmaasmechelen.info
www.socialeeconomiemaasland.be
www.huisvanhetkindmaasmechelen.be
Meer info: Communicatiedienst - Heirstraat 239
T 089 76 97 46 - info@maasmechelen.be

WERKWINKEL

Meer info: De Werkwinkel - Binnenhof 1 - T 089 48 20 30
F 089 77 11 61 - wwmaasmechelen@werkwinkel.be
Openingsuren:
www.vdab.be/contact/113/vdab-maasmechelen

WESPENNESTEN
(zie Brandweer)

WETTIGEN HANDTEKENING
Om uw handtekening te kunnen wettigen is het nodig dat u
zelf aanwezig bent in het bezit van uw identiteitskaart. Eventueel kan een andere persoon uw handtekening laten wettigen mits hij/zij uw identiteitskaart en een door u ondertekende
volmacht bij heeft. In dat geval worden beide handtekeningen
nauwkeurig vergeleken en dienen ze uiteraard identiek te zijn.
Meer info: Burgerzaken - Heirstraat 239 - T 089 76 96 10
F 089 76 96 19 - burgerzaken@maasmechelen.be
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WHATSAPP BUURTPREVENTIE
In Maasmechelen zijn verschillende WhatsApp buurtpreventiegroepen actief. In deze groepen worden betrokken buurtbewoners verenigd die een oogje in het zeil willen houden in
hun buurt of wijk. De coördinatoren van de groepen zijn vrijwilligers uit de betreffende buurt die de netwerken beheren en
nieuwe leden toevoegen. Door samen met de politie alert te
zijn voor verdachte signalen kan er sneller worden opgetreden.
Zo werken burger en politie samen aan het verbeteren van het
veiligheidsgevoel en het voorkomen van criminaliteit.
Dit zijn ‘slapende’ WhatsApp-groepen: je krijgt géén berichten
zolang er niets gebeurt en pas nadat eerst politie verwittigd
werd.
U vindt alle gegevens van de coördinatoren en de spelregels
geldend voor alle WhatsApp-buurtpreventienetwerken op
www.maasmechelen.be/whatsapp-buurtpreventie-maasmechelen. Daar kan u zich ook gemakkelijk online inschrijven.
Meer info: T 089 48 28 00
E-mail wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be

WIJKAANSPREEKPUNTEN
Het gemeentebestuur wil weten wat er leeft in de Maasmechelse wijken, wat er (nog) beter kan, waarrond we informatie
kunnen geven, …
We doen dit ondermeer via onze wijkaanspreekpunten (WAP’s)
op regelmatige tijdstippen in de wijken. Voor een actueel overzicht waar en wanneer u een WAP kan terugvinden, kijkt u best
even op de gemeentelijke website.
Daarnaast luisteren we tijdens bewonersvergaderingen naar
onze inwoners. De data en plaatsen van deze bewonersvergaderingen verschijnen regelmatig in het infoblad en op de
facebookpagina van de gemeente.
Meer info: dienst samenleven - Binnenhof 2
T 089 48 28 00 - wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be.

•
•
•

Meer info: wijkcentra@maasmechelen.be of T 089 769 776

WIJK-WERKEN MAASLAND
Wijk-werken Maasland koppelt wijk-werkers met opdrachten
in de regio Maasland. De opdrachten zijn even verschillend als
onze wijk-werkers: evenementen, administratie, logistieke ondersteuning, kleine herstellingen of klussen, groenonderhoud,
kinderbegeleiding… Door dingen te doen waar ze trots op kunnen zijn, krijgt hun zelfvertrouwen een boost! Wijk-werken
houdt in dat u klusjes laat uitvoeren door werkzoekenden die
gedomicilieerd zijn in Vlaanderen. U vergoedt hen met wijkwerkcheques van € 7,45 die fiscaal aftrekbaar zijn.
Meer info: T 089 36 54 40
administratie@wijkwerkenmaasland.be

WIJKWERKINGEN/BUURTMAALTIJDEN
Betty Haesen, Veerle Jacobs, Doreen Engelen
Kastanjelaan 61, T 089 48 28 50
Ontmoetingsnamiddagen in uw eigen buurt: 2 keer per maand
kunt u terecht voor een lekkere maaltijd en aansluitend een
gevarieerde activiteit.
•
•

WIJKCENTRA
Dit zijn plaatselijke ontmoetingscentra met een feestzaal en
vergaderzalen. De cultuurdienst staat in voor het algemene
beheer ervan. Voor reservering en voorwaarden per locatie
neemt u contact met de beheerder van het wijkcentrum.
• Wijkcentrum Boorsem - Kannegatstraat 37
Beheerder: Elvire Martens - T 0496 34 44 85
Elviremartens1@gmail.com
• Wijkcentrum Kotem - Grotstraat
Beheerder: Marc Hendriks - T 0484 67 62 68
marc.hendriks@live.be
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Wijkcentrum Opgrimbie - Hoekstraat 1
Beheerder: Lou Lebens - T 0477 43 38 30
meneke_lou@hotmail.com
Wijkcentrum Meeswijk - Molenstraat 164
Beheerder: Viviane Ramaekers - T 0495 51 16 82
ramaekers.viviane@skynet.be
Wijkcentrum Concordia - Oude Baan 205
Beheerder: Stefania Scozzese
T 0479 60 91 08

•
•

•

Veer Same, Molenstraat 164, Meeswijk, elke eerste en derde
maandag van de maand
Inschrijven: uiterlijk de vrijdag voor de samenkomst 12.00u
’t Goed Gevoel, zaal Jagersborg, Heirstraat 247 A, Maasmechelen-centrum: elke eerste en derde dinsdag van de
maand
Inschrijven: uiterlijk de donderdag voor de samenkomst 12.00u
Het Contact, Oude Baan 205 A, Vucht-Mariaheide: elke eerste en derde donderdag van de maand
Inschrijven uiterlijk de dinsdag voor de samenkomst 12.00u
De Mèrt, Rijksweg 106, Eisden-Dorp: elke tweede en vierde
dinsdag van de maand
Inschrijven uiterlijk de donderdag voor de samenkomst
12.00u
Bijeen, Hoekstraat 1, Opgrimbie: elke tweede en vierde
woensdag van de maand
Inschrijven uiterlijk de maandag voor de samenkomst 12.00u

Z
•
•

•

Ukever Sjakel, Pastoor Goossenslaan 119, Uikhoven: elke
tweede en vierde donderdag van de maand
Inschrijven uiterlijk de dinsdag voor de samenkomst 12.00u.
Lavendel, wijkcentrum, Kannegatstraat 76, Boorsem, elke
tweede en vierde maandag van de maand.
Inschrijven: uiterlijk tot 12.00 uur van de vrijdag voor de samenkomst
De Dreef in Leut
Iedere tweede en vierde vrijdag van de maandag
In het parochiecentrum, De Dreef 149, Leut
Inschrijven: elke werkdag in dienstencentrum De Bolster tot
uiterlijk de woensdag voor de samenkomst 12 uur

WOONWAGENTERREIN
Het woonwagenterrein in Maasmechelen telt 28 standplaatsen en is gelegen op de Forenzenweg. De gemeente verzorgt
het beheer van dit woonwagenterrein. Voor inlichtingen i.v.m.
dit terrein kan je terecht bij de dienst samenleven Binnenhof 2 - T 089 48 28 00
wijkaanspreekpunt@maasmechelen.be.

WOONZORGCENTRA
Woonzorgcentrum Heyvis, Rijksweg 106,
3630 Maasmechelen
T 089 48 28 60
WZC Heyvis biedt plaats aan 120 bewoners. Het woonzorgcentrum is onderverdeeld in vier afdelingen en er is een afdeling
voor Bijzondere zorg. Er zijn 4 kamers voor kortverblijf.
Aanvragen kortverblijf: Petra Schmitz, Vanessa Kriekels, Sophie
Rasking, sociale dienst
Inschrijving wachtlijst woonzorgcentrum Heyvis
Jana Vankan, dienst ouderen en thuiszorg OCMW,
T 089 48 28 00
Woonzorgcampus Maasmeander (privé-initiatief):
Dr. Haubenlaan 6,
3630 Maasmechelen - T 089 76 90 00
www.wzcmaasmeander.be

Z
ZAM (ZORG AAN DE MAAS)
ZAM staat voor Zorg aan de Maas en biedt onderdak aan
twee diensten voor volwassenen met een mentale of meervoudige beperking.
• DIB Sherpa: de dienst ambulante begeleiding.
• Dagcentrum De Giek: met een aanbod naar dagbesteding.
Beide diensten zijn onderdeel van Covida.
Meer info: ZAM - Thomasboslaan 40
Intake coördinator DIB Sherpa Kris Ceyssens: T 089 480 805 kris.ceyssens@covida.be
Intake coördinator DC De Giek Mirthe Sleven: T 089 480 844 mirthe.sleven@covida.be

ZELFHULPGROEPEN
Het Trefpunt Zelfhulp ondersteunt en begeleidt zelfhulpgroepen.
Bij het Trefpunt kan u terecht met vragen zoals: Bestaat er een
zelfhulpgroep voor…? Hoe start ik een zelfhulpgroep? Waar vind
ik informatie en documentatie over zelfhulp?
Meer info:
Bezoekadres: Trefpunt Zelfhulp - E. Van Evenstraat 2A, 3000
Leuven
Postadres: Parkstraat 45 bus 3608, 3000 Leuven
T 016 23 65 07
trefpunt.zelfhulp@kuleuven.be - www.zelfhulp.be (met online
inventaris van de zelfhulpgroepen - zoeken mogelijk op trefwoord/problematiek)

ZIEKENKAS
(zie Mutualiteiten)
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Z
ZONEVREEMDE WONINGEN

ZORGWONEN

(zie Bouwen)

In lijn met de Vlaamse wetgeving zijn er diverse vormen van
zorgwonen mogelijk. Aan het zorgwonen zijn specifieke voorwaarden verbonden. Om na te gaan of u in aanmerking komt
voor zorgwonen kunt u contact opnemen met het OCMW of
de afdeling Omgeving.
In de gemeente Maasmechelen werd per verordening de meldingsplicht uitgesloten en is voor het realiseren van zorgwonen
nagenoeg altijd een omgevingsvergunning noodzakelijk.

Door de invoering van het Gewestplan Limburgs Maasland en
de afbakening van het stedelijk gebied werd de bestemming
van een gebied vastgelegd. Hierdoor kwamen sommige woningen in een andere zone te liggen dan de normaal daartoe
bestemde woonzones, vandaar het begrip "zonevreemd".
Een woning kan dus bijvoorbeeld in een natuur-, agrarisch- of
industriegebied,... gelegen zijn. Voor deze zonevreemde woningen geldt specifieke regelgeving.
Meer info: Afdeling Omgeving
Heirstraat 239 - T 089 76 96 98
omgeving@maasmechelen.be

ZORGGROEPZIN
ZorGGroepZin vzw is een fusie tussen CAD Limburg en VGGZ.
Je kan bij ons terecht voor jezelf of iemand in je omgeving voor
de thema’s alcohol, drugs, medicatie, gokken en gamen. Wij
bieden ondersteuning, advies, vorming, hulp en begeleiding.
Meer info: Koning Albertlaan 35 - T 011 71 60 02
www.alcoholhulp.be
www.cannabishulp.be
www.drughulp.be
www.gokhulp.be

ZORGVERZEKERING
Meer informatie bij je mutualiteit.
U kan ook terecht bij:
OCMW Dienst ouderen- en thuiszorg
Binnenhof 2 - Jana Vankan - T 089 48 28 00

59

Meer info: OCMW - Sociaal Huis
Binnenhof 2 - T 089 48 28 00 info@maasmechelen.be
Meer info: Afdeling Omgeving
Heirstraat 239 - T 089 76 96 98
omgeving@maasmechelen.be

ZWEMBAD PRINSENPARK
(zie Sportaccommodaties)

ZWERFVUIL
(zie Afval)

VRIJE BEROEPEN
ACCOUNTANTS
Didden Stijn

Bredeweg 29

089 25 58 98

Baat Accountants & Adviseurs BV
Jacquemin & Partners
Klinkers Robby
Meuris Jean

Rijksweg 503 4
J. Smeetslaan 171
Dr. Haubenlaan 4/3
Rijksweg 161

089 77 66 30
089 76 38 40
089 46 09 08
0475 70 29 76

stijn@diddenaccountancy.be
www.diddenaccountancy.be
infomaasmechelen@baat.be
cindy@amax-advies.be
robby@acongroup.be
jean.meuris@gmail.com

ACUPUNCTUUR
Fattizzo Pierro
Palumbo Pascal

J. Smeetslaan 170
J. Smeetslaan 141

089 76 75 59
089 76 75 23

www.Digitalewachtkamer.be
pascal.palumbo@gmail.com

Rijksweg 358

089 76 47 79

APOTHEKERS
Conings Ludo
De Voorzorg

Vrijthof 7
Rijksweg 414

089 76 44 47
089 76 40 92

De Voorzorg Eisden
Goed apotheek Maasmechelen
Gorissen - Leemans
Libens

Pauwengraaf 77
Joseph smeetslaan 92
Genieskensstraat 113
Koning Albertlaan 8

089 76 42 64
089 76 30 96
089 75 66 58
089 76 40 21

ADVOCATEN
Advocatenkantoor Paul Engelen,
Kris Bosmans & Fatma Ulusoy
Bekkers Bart
Bellefroid Celine

secretariaat@mosalex.be
www.mosalex.be
Rijksweg 165/1
089 76 39 89
bart.bekkers@skynet.be
Rijksweg 184
089 21 30 44
celine@quadflieg-advocaten.be
www.Quadflieg-Advocaten.be
Daenen Kathleen
Hermanslaan 14/1
089 77 14 68
kathleen.daenen@skynet.be
www.advocaatdaenen.be
Specialisatie: Familierecht ( echtscheiding - onderhoudsvorderingen - problemen tussen feitelijk/wettelijk samenwonenden vereffening-verdeling na echtscheiding of overlijden etc. )
Jansen Marc
Rijksweg 195
089 77 64 10
adv.marc.jansen@telenet.be
Lambrichts Karel
Gildestraat 26
089 76 45 55
info@advocaatlambrichts.be
www.advocaatlambrichts.be
Lycops Sophia
Rijksweg 610
089 77 48 33
sophia_lycops@yahoo.com
Quadflieg Pascal
Rijksweg 184
089 21 30 44
pascal@quadflieg-advocaten.be
www.quadflieg-advocaten.be
Terwingen Raf
Dr. Haubenlaan 4/7
089 71 04 71
info@binnenhofadvocaten.be
Vranken Thierry
Dwarslaan 22
0488 06 90 94
thierry@advocatenkantoorvranken.be
www.advocatenkantoorvranken.be
Janssen Piet
Rijksweg 371 1
089 76 18 71
piet.janssen@adlex.be

infoapodecon@gmail.com
maasmechelen@apotheekdevoorzorg.be
apothekendevoorzorg.be
eisden@apotheekdevoorzorg.be
apo.maasmechelen@goed.be
apo.gorissenleemans@yahoo.com
info@apotheeklibens.be
www.apotheeklibens.be
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VRIJE BEROEPEN
Lloydspharma Boorsem

Kannegatstraat 29

089 77 16 92

Peeters
Pharmapoint

Rijksweg 188
Thomasboslaan 98

089 76 41 30
089 76 07 38

Proosterbos

Pastoriestraat 9

089 76 32 24

Smith

Pauwengraaf 6

089 76 40 69

Theunissen

Heirstraat 515/B

089 76 02 72

ARCHITECTEN
Andries Detlef

Proosterbosstraat 53/a

0494 87 07 37

Architectenburo L. Bovens
Architectuur Depot cvba

Jozeph Smeetslaan 228
Langstraat 76

089 77 15 75
089 48 05 50

Atelier 229 Rijksweg 229 2
Marc Haenen architecten bv
architectuur - veiligheidscoördinatie - epb-verslaggeving
Bo Architecture bv
Nijverheidslaan 33

0495 57 51 86

Colson
Depots des Arts cvba

Rijkweg 508
Langstraat 76

0472 86 40 74
089 772 708

Jacobs Dirk

Heirstraat 321

0479 48 92 60

Janssen Marc
Lauricella Gaetano
Merken Marijke

Dijkstraat 1
Paul Lambertlaan 35
Hofstraat 6

0495 28 47 31
0475 31 17 75
0498 27 27 66

minAs architecten Vedat Sarier
architecture project development
Verbeek Ilse

Pauwengraaf 131

0485 80 44 04

Hemelrijkstraat 61

0477 69 55 63
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0495 63 16 98

apotheek.boorsem@lloydspharma.be
www.lloydspharma.be
maasmechelen@peetersapotheek.be
info@pharmapoint.be
www.pharmapoint.be
info@apotheekproosterbos.be
www.apotheekproosterbos.be
apotheeksmith@skynet.be
www.apotheekpauwengraaf.be
info@apotheektheunissen.be
http://www.apotheektheunissen.be

Detlef@contourarchitecten.be
www.contourarchitecten.be
l.bovens@telenet.be
info@architectuurdepot.be
www.architectuurdepot.be
www.depot.nu
atelier229@gmail.com
marchaenen.be
mail@borisdexters.be
www.bo-a.be
colsonarchitect@gmail.com
info@depotdesarts.be
www.depot.nu
d.jacobs2@outlook.com
dirkjacobsarchitect.be
info@janssenarchitecten.be
arch.g.lauricella@skynet.be
info@marijkemerken.be
www.marijkemerken.be
info@minasarchitecten.be
www.minasarchitecten.be
info@verbeekilse-architect.com
www.verbeekilse-architect.com

VRIJE BEROEPEN
ARTSEN
- Huisartsen
Huisartsen De Esdoorn

Rooshaegenweg 69/A

Bemelmans Bruno

Oenselstraat 6

089 69 06 06

Borkelmans Hilde
Gilio Canio
Claessens Luc
Cox Jeroen

Heirstraat 515 C
Ringlaan 86
Molenstraat 11
Oenselstraat 6

089 69 79 00
089 76 64 04
089 79 24 76
089 69 06 06

Dekelver Jos
Dexters Paul
Fabry Jozef
Fattizzo Pierro
Ferro Mauro

Heirstraat 515 C
Nijverheidslaan 33
Europaplein 3
Joseph smeetslaan 170
Lindenlaan 117

089 69 79 00
089 76 42 79
089 76 42 62
089 76 75 59
089 76 31 61

Ferro Silvio

Natiënlaan 40

089 76 31 61

Groepspraktijk De Dam
Groffils Eric
Gulikers Marjo
Hendrikx Patrick
Lenssen Karolien
Mandervelt Ann

Oenselstraat 6
Heirstraat 515 C
Heirstraat 515 C
Leopoldplein 4
Heirstraat 515 C
Oenselstraat 6

089 69 06 06
089 69 79 00
089 69 79 00
089 76 62 20
089 69 79 00
089 69 06 06

Moubax Yves
Pietermans Sjors

Heirstraat 515 C
Oenselstraat 6

089 69 79 00
089 69 06 06

Rigo Serge
Scatorchia Michel
Schraepen Gilbert
Schreurs William

Herdersstraat 72
Putstraat 23
Pastoriestraat 7
Natiënlaan 40

089 76 24 85
089 76 57 71
089 76 37 26
089 76 31 61

Spets Anna

Jozef Smeetslaan 169/2

089 50 13 61

Teuwen Jo
Heirstraat 515 C
Verhaeghe Filip
Grotestraat 80
bijkomende specialisatie: expertisegeneeskunde
Vermeulen Bieke
Heirstraat 515 C
Huisartsenpraktijk Ter Daele
Daalstraat 17

089 69 79 00
089 76 58 11
089 69 79 00
089 75 68 94

secretariaat@huisartsen-esdoorn.be
www.huisartsen-esdoorn.be
groepspraktijkdedam@gmail.com
https://www.groepspraktijkdedam.be/
www.dekluit.be
www.doktergilio.be
groepspraktijkdedam@gmail.com
https://www.groepspraktijkdedam.be/
www.dekluit.be
www.drdexters.be
jef.fabry@belgacom.net
www.Digitalewachtkamer.be
dokterferro@gmail.com
www.eisderbos.be
dokterferro@gmail.com
www.eisderbos.be
www.groepspraktijkdedam.be
www.dekluit.be
www.dekluit.be
www.dokterhendrikx.com
www.dekluit.be
groepspraktijkdedam@gmail.com
groepspraktijkdedam.be
www.dekluit.be
groepspraktijkdedam@gmail.com
www.groepspraktijkdedam.be
rigo.serge@busmail.net
www.dokterschraepen.be
dokterferro@gmail.com
www.eisderbos.be
www.digitalewachtkamer.be
www.novahuisartsen.be
www.dekluit.be
filip.verhaeghe@skynet.be
www.dekluit.be
info@praktijkterdaele.be
www.praktijkterdaele.be
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VRIJE BEROEPEN
- Specialisten
Oogarts
OAMM NV
Olympialaan 20
089 76 60 78
Oogartsen Maasmechelen: Dokter nijs / Dokter Lodewijks / Dokter Deghislage

office@oamm.be
www.oamm.be

Dermatoloog
Dermatologie Maasmechelen
Dr. Guy Linsen en Dr. Pierre Van Neer
Dingen Marie-Ellen

Olympialaan 22

089 46 69 75

Koning Albertlaan 33

089 76 77 78

dermatologielinsen@gmail.com
www.dermatologiemaasmechelen.be
www.dingen.biz

Internist
Prof. Dr. De Baets Marc

Wijnantslaan 14

089 76 18 11 of
089 76 74 70

mdba@skynet.be
www.drdebaets .be

Esthetische arts
Kazmina Elena

Rijksweg 317

089 23 02 90

edc@pt.lu

BELASTINGCONSULENT
Baat Accountants & Adviseurs BV
Didden Stijn

Rijksweg 503/4
Bredeweg 29

089 77 66 30
089 25 58 98

Klinkers Robby

Dr. Haubenlaan 4/3

089 46 09 08

infomaasmechelen@baat.be
stijn@diddenaccountancy.be
www.diddenaccountancy.be
robby@acongroup.be

BOEKHOUDERS
Jacquemin @partners
Klinkers Robby
Meuris & Partners Adviseurs bv

J. Smeetslaan 171
Dr. Haubenlaan 4/3
Rijksweg 161

089 76 38 40
089 46 09 08
0475 70 29 76

Peeters Boekhouders bv

Rijksweg 143

089 69 12 30

DIERENARTSEN
DAP Smits Matthys bvba
Dierenartsenpraktijk Leut
Penninger Ramon
Van Luijk Maikki

Rijksweg 114
Rijksweg 29
Oude Baan 654
Rootstraat 12

089 76 68 30
089 75 21 63
0478 76 63 21
0497 20 65 05

Vynckier Gerard

Rijksweg 354

0478 31 49 19
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robby@acongroup.be
info@meurispartners.be
www.meurispartners.be
info@peetersboekhouders.be
www.peetersboekhouders.be

info@dierenarts-smits-limburg.b
www.dierenartsenpraktijkleut.be
info@dierenartspenninger.be
maikki.van.luijk@telenet.be
https://maikkivanluijk.be/
gerardvynckier@gmail.com

VRIJE BEROEPEN
DIETISTEN
Doumen Bart

Heirstraat 470/3

0496 71 74 07

ENERGIEDESKUNDIGEN
Gorissen Raf

H. Vrankenstraat 24

0488 87 21 12

Merken Marijke

Hofstraat 6

0498 27 27 66

ERGOTHERAPEUTEN
Bemelmans Veerle

Beekstraat 16

0474 51 56 06

van den Berg Saskia

Neerveldstraat 14

0494 35 33 24

GERECHTSDEURWAARDERS
Scheldeman Stijn
Peter Theuwis en Luc Mathé

Dokter Haubenlaan 87
Dokter Haubenlaan 29

012 26 28 00
089 76 64 64

kantoor@gdwdonne.be
studie@theuwis-mathe.be

INTERIEURARCHITECT
Interieur Depot

Langstraat 76

It’s a roel
Vanderhallen Danny

Langstraat 78
vlierstraat 2/R00

089 48 05 60
0479 20 61 87

info@interieurdepot.be
www.interieurdepot.be
www.depot.nu
info@itaroel.be
danhal@telenet.be
www.danhal.be
tim.bamelis@gmail.com
www.timbamelis.be

bartdoumen@telenet.be
www.bartdoumen.be
Hendrikx Mietje
Genieskensstraat 137
0497 45 10 19
Mietje.hendrikx@hotmail.com
Voedings-en dieetadvies voor kinderen en volwassenen - Meting van de lichaamssamenstelling.

Bamelis Tim
Damhertstraat 24
0473 81 64 36
interieurinrichting, concept ontwerpen, styling, zowel b2b als particulier

info@energiesimulatie.be
www.energiesimulatie.be
info@marijkemerken.be
www.marijkemerken.be

ergo@brabbel.be
www.brabbel.be
saskia.ergotherapie@gmail.com
www.ergotherapie-saskia.be
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VRIJE BEROEPEN
KINESITHERAPEUTEN
Lefrere Danielle

Wijnantslaan 15

089 84 44 05

mail@vivita.be
www.vivita.be
specialisaties: manuele therapie, kaakklachten en TMD-therapie, litteken en brandwonden-therapie, relaxatietherapie, perinatale kinesitherapie (pre- en postnataal), bekkenbodemreëducatie, orthopedische revalidatie
Bollandelli Didier
Oude Baan 81
0477 61 74 87
didier.bollandelli@air-care.be
www.air-care.be
Groepspraktijk Air-Care, gespecialiseerd in ademhalingskinesitherapie, longrevalidatie, hartrevalidatie, post-COVID
revalidatie, hyperventilatie-klachten, mucoviscidose, COPD,... We beschikken ook over een IPV-toestel.
Bodyrock:
Weg naar Zutendaal 2
089 23 44 39
info@bodyrockgym.be
Weerts Roel
www.bodyrockgym.be
Hermans Filip
Coninx Jolien
Lindelauf Sarah
Specialisaties: Kinesitherapie, Osteopathie, Manuele therapie, Dry Needling, Lymfdrainage, Oedeemtherapie,
Sportrevalidatie
Hermans Camille
Sint Andreasstraat 9
0474 41 43 55
info@pmcmaasland.be
www.pmcmaasland.be
Diagnostiek en behandeling bij kinderen met motorische en laterialisatieproblemen, psychomotoriek en reflexintegratie.
Geurts Ann
Heirstraat 515/1
0479 53 65 55
ann.geurts@gmail.com
Facebook: Kinepraktijk Ann Geurts
Kempeneers Gisèle
Azalealaan 11
089 76 01 09
giselekempeneers@hotmail.com
Kinepoint Maasmechelen:
Koninginnelaan 68/A
089 77 20 60
kinepoint@outlook.be
www.kinepoint.org
•
Janssen Katrien: perinatale kinesitherapie, kaakproblematiek, lymfedrainage, algemene revalidatie
•
Hulsbosch Lore: dry needling, bekkenbodemreëducatie volwassenen en kinderen, perinatale kinesitherapie,
algemene revalidatie, litteken behandeling
•
Bollen Inge: bekkenbodemreëducatie, perinatale en lymfedrainage
•
Tschaika Chris: dry needling, manuele therapie, soft tissue mobilisaties, algemene revalidatie, litteken behandeling,
cardiopulmonale revalidatie, postoperatieve revalidatie
•
Geusens Brecht: dry needling, kaakproblematiek, manuele therapie, algemene revalidatie en shock-wave therapie,
postoperatieve revalidatie
•
Janssen Ben: kaakproblematiek, dry needling, manuele therapie, soft tissue mobilisaties, algemene revalidatie
•
Frére Jeroen: algemene revalidatie,soft tissue mobilisaties, loopanalyse, postoperatieve revalidatie
•
Bussels Dieter: algemene revalidatie, huisbezoeken, sport revalidatie
•
Yarreth Rasera: dry neeling, manuele therapie, soft tissue mobilisaties en algemene revalidatie
•
Michiel Wissels: neurologische revalidatie, huisbezoeken
•
Simons David: shock-wave therapie, indiba therapie, CRPS behandelingen, soft tissue mobilisaties, algemene
revalidatie, postoperatieve revalidatie
Kinepraktijk Proosterbos
Boudewijnlaan 31
089 20 78 84
info@kinepraktijkproosterbos.be
Guy Belmans
0479 73 33 47
Karen Visschers
0472 59 52 47
Lise Jacobs
0472 91 44 85
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VRIJE BEROEPEN
Kinepraktijk Vandeput
Dr. Haubenlaan 13
089 77 27 27
David Vandeput
Lut Nuyssen
Annelies Stouten
Jordy Peulen
Julie Cappuyns
Praktimaas
Heihoevestraat 48
089 77 32 07
kinesitherapie/manuele therapie/dry needling/incontinentietraining/
lymfedrainage/pré-en postnatale/kinesiotaping
Buttafuoco Fabienne/
0498 30 26 55
Deluyker Valerie/Baeten Dorien/Jans Stijn/
Vandenheuvel Yenthe/Ghijsen Els
Mangelschots Johan
Heirstraat 515/1
0475 27 74 97
Meyers Hans
Leopoldstraat 16
0485 89 78 95
manuele therapie, cardiale revalidatie , neurologie
Move Smart Maasmechelen
Priorijstraat 21
0465 08 22 88
Johan Paulissen
Spier-Pees Specialist
Palumbo Pascal
J. Smeetslaan 141
0032 89 76 75 23

info@kinepraktijkvandeput.be
www.kinepraktijkvandeput.be

praktimaas@telenet.be
www.praktimaas.be

johan.mangelschots01@gmail.com
meyers.hans@telenet.be
movesmartmaasmechelen@gmail.com
www.movesmart.be

pascal.palumbo@gmail.com
www.pascalpalumbo.be
Peeters Diane
Daalbroekstraat 24
089 76 35 31
spedi@skynet.be
Quintz Natascha
Oude Baan 502/a
0495 99 24 07
natascha.quintz@hotmail.com
Kinesitherapie aan huis: algemene kinesitherapie, psychomotorische kinesitherapie, pre- en postnatale kinesitherapie
Segnana Natalie
Lindenlaan 105
0476 88 86 11
natalie@nataliesegnana.be
www.nataliesegnana.be
Bekkenbodemreëducatie, pre en postnatale, manuele therapie,relaxatie
Spronck Celine
Leopoldstraat 16
0456 31 85 20
celine.spronck@gmail.com
algemene kinesitherapie, neurologie
Van Holle Stefan
Leopoldstraat 16
0476 34 97 36
vanholle_s@hotmail.com
specialisaties: manuele therapie, sportkinesitherapie en neurologie
Verschroeven Jean
Heirstraat 310
089 76 27 29
verschroevenkine@gmail.com
Wevers Diana
Hegstraat 8
089 77 52 77
dianawevers@telenet.be
Manueel neurotherapeute
Vynckier Veerle
Bosweg 14
0477 36 51 62
veerlevynckier5@gmail.com
Groepspraktijk Vanempten
Koning Albertlaan 59
0494 43 09 82
arthur.vanempten@telenet.be
Arthur Vanempten,
089 77 52 54
www.kinesisten-vanempten.be
Lieve Vanempten, Els Vanempten
kinesitherapie - manuele therapie - osteopathie - rugschool - lymfedrainage
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VRIJE BEROEPEN
LANDMETER-EXPERT
Delille Jan
Ernots Jean-Pierre
Janssen Patrick

Heirstraat 120
Sneppenlaan 52
Geloeslaan 19

089 76 31 13
089 76 23 59
0475 30 81 63

jan.de.lille@telenet.be
landmeter@ernots.be
patrick.janssen007@gmail.com

LOGOPEDISTEN
Bergen Valerie
Genieskensstraat 38
0499 32 82 81
valerie_bergen@hotmail.com
Coenen Mirte
Industrielaan 35
0499 10 73 12
mirtecoenen@hotmail.com
Voor onderzoek en behandeling van kinderen en jongeren met taalstoornissen, leerstoornissen, articulatiestoornissen,
myofunctionele stoornissen.
Gregoor Sarah
Sint Andreasstraat 9
0474 41 43 55
s.gregoor@pmcmaasland.be
Multidisciplinair centrum voor diagnostiek en begeleiding
www.pmcmaasland.be
Hocks Nicole
Molenstraat 37
0476 01 79 57
nicolehocks@gmail.com
Houtmeyers Sofie
Tulpenstraat 48
0486 44 54 73
logo@brabbel.be
www.brabbel.be
Logopedieteam Gorissen & Weerts
Dr Haubenlaan 68
089 76 22 92
contact@logopedieteam.be
www.logopedieteam.be
Vertraagde spraak-en taalontwikkeling, leerstoornissen, stotteren, stemstoornissen, slikstoornissen, verworven taal-en
spraakstoornissen ( afasie, dysarthrie , apraxie), myofunctionele stoornissen, Typ 10
Ory Natasja
Sint Andreasstraat 9
0474 41 43 55
info@pmcmaasland.be
Diagnostiek en behandeling bij leerstoornissen en taalstoornissen
www.pmcmaasland.be
Pollers Sofie
Sint Andreasstraat 9
0474 41 43 55
info@pmcmaasland.be
Diagnostiek en behandeling bij taalstoornissen en stotteren
www.pmcmaasland.be
Verbrugghe Goedele
Tulpenstraat 48
0486 83 09 06
logo@brabbel.be
www.brabbel.be
Vliegen Tine
Tulpenstraat 48
0486 83 09 06
logo@brabbel.be
www.brabbel.be
Volckaerts Sarah
Sint Andreasstraat 9
0474 41 43 55
info@pmcmaasland.be
Specialisatie leerstoornissen
www.pmcmaasland.be
(dyslexie en dyscalculie) bij jongeren en volwassenen
MONDHYGIËNISTEN
Tandartsenpraktijk
Esthedentalplus Maasregio
Lore Greyn, Romy Brockers

Sint-Barbarastraat 20

089 25 29 26

afsprakenMM@esthedentalplus.be

NOTARISSEN
Budo Tatiana

Rijksweg 363

089 77 83 20

Fagard Yasmine

Rijksweg 363

089 77 83 20

Notarisassociatie
Smeets & Verdonck
Tine Smeets en Ilse Verdonck
Velghe & Velghe
geassocieerde notarissen

Oude Rijksbaan 6

089 76 43 61

info@colsonfagard.be
www.colsonfagard.be
info@colsonfagard.be
www.colsonfagard.be
info@smeetsverdonck.be

Dokter Haubenlaan 23

089 77 70 00

info@notarisv.be
www.notarisv.be
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VRIJE BEROEPEN
ORTHODONT
Colson Luc
Tandartsenpraktijk
Esthedentalplus Maasregio
Dirk Vanlaere, Lucien Vandeput

Dr. Haubenlaan 21
Sint-Barbarastraat 20

0476 30 36 61
089 25 29 26

ortodontcolson@skynet.be
afsprakenMM@esthedentalplus.be

OSTEOPATEN
Calsius Joeri

Grotestraat 108

0476 54 51 28

Neeskens Mike

Steegstraat 23

089 25 23 64

Verschroeven Jean
Weerts Roel

Heirstraat 310
Weg naar Zutendaal 2

089 76 27 29
089 23 44 39

info@therapiecentrum-daimon.be
www.therapiecentrum-daimon.be
osteopathieneeskens@hotmail.com
www.osteopathieneeskens.be
verschroevenkine@gmail.com
info@bodyrockgym.be
www.bodyrockgym.be
arthur.vanempten@telenet.be
www.kinesisten-vanempten.be

Groepspraktijk Vanempten
Koning Albertlaan 59
0494 43 09 82
Arthur Vanempten,
089 77 52 54
Lieve Vanempten, Els Vanempten
kinesitherapie - manuele therapie - osteopathie - rugschool - lymfedrainage
PSYCHOLOGEN
Calsius Joeri
Psycholoog voor volwassenen
Dello Elke
kinder- en jeugdpsycholoog
Kortleven Saartje

info@therapiecentrum-daimon.be
www.therapiecentrum-daimon.be
Grotestraat 8
0494 61 83 76
info@therapiecentrum-daimon.be
www.therapiecentrum-daimon.be
Sint-jorisstraat 40
0486 49 59 29
saartje.kortleven@psychologiepraktijk-eas.be
https://www.psychologiepraktijk-eas.be/
Leurs Evelien
Sint Andreasstraat 9
0474 41 43 55
info@pmcmaasland.be
Diagnostiek bij ADHD, ASS en andere ontwikkelingsproblemen
www.pmcmaasland.be
Neyens Emilie
Sint Andreasstraat 9
0474 41 43 55
info@pmcmaasland.be
www.pmcmaasland.be
Therapie bij angsten, faalangst, ADHD, ASS en andere ontwikkelingsproblemen. Zowel kinderen als jongeren en gezinnen.
Roncada Liesbeth
Grotestraat 8
0474 33 22 17
info@therapiecentrum-daimon.be
kinder- en jeugdpsycholoog
www.therapiecentrum-daimon.be
Schoovaerts Kirsten
Tulpenstraat 48
0498 79 08 92
psycho@brabbel.be
www.brabbel.be
Sica Alessandro
Lindenlaan 11
0479 74 11 77
alessandro@sica.be
Klinisch psycholoog - psychotherapeut
www.sica.be
Verkerk Suzanne
Grotestraat 8
0494 84 84 66
info@therapiecentrum-daimon.be
kinder- en jeugdpsycholoog
www.therapiecentrum-daimon.be
PSYCHOTHERAPEUTEN
Diliën Véronique
Therapie met paarden
Van de Velde Rikka
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Grotestraat 8

0476 54 51 28

Weg naar Geneuth 82

0475 81 85 74

Sint-Pietersstraat 79

0473 33 09 30

info@veroniquedilien.be
www.veroniquedilien.be

VRIJE BEROEPEN
TANDARTSEN
Sleypen Domien

Grotestraat 46

089 76 55 74

Avramoski Borche
Blaszczuk Tomasz
Brabants Marie-Jeanne
Fabry Rene
Gaajetaan Johan
Soare Alina
Toklowicz Robert

Herdersstraat 78
Herdersstraat 78
Sint-Pietersstraat 85
Europaplein 21
Koning Albertlaan 99
Herdersstraat 78
Herdersstraat 78

089 76 28 15
089 76 28 15
089 75 74 75
089 76 23 15
089 77 26 37
089 76 28 15
089 76 28 15

THUISVERPLEEGKUNDIGEN
A-Care Thuisverpleging
Sampermans Adriaan

Dorpsstraat 17

domien.sleypen@tandarts.be
www.domien.sleypen.mijntandarts.be
info@tandartsenpraktijk-identity.be
info@tandartsenpraktijk-identity.be

renefabry@skynet.be
info@dentalpoint.be
info@tandartsenpraktijk-identity.be
info@tandartsenpraktijk-identity.be
www.tandartsenpraktijk-identity.be
Dubois Patrick
Rijksweg 317
089 23 02 90
edc@pt.lu
Tandartsenpraktijk
Sint-Barbarastraat 20
089 25 29 26
afsprakenMM@esthedentalplus.be
Esthedentalplus Maasregio
www.esthedentalplus.be
Ronny Schreurs, Birgit Vanderwilt, Rachelle Farre, Maurice Nelissen, Jan Karel Haex, Kitty Vaassen, Rafet Ramadam, Ana Lopis,
Dina Fisscher

0472 38 16 05

Romano Jessica

0468 16 41 99

Bex Carol
Cardinaels Lisa
Cloot Marie rose

Proosterbosstraat 138
Hertenstraat 2
Turfstraat 15

0477 27 78 12
0477 48 22 43
0494 78 33 22

Dedroog Evy

Vaartstraat 4

0493 17 78 84

Detrez Yaël

Steenakkerstraat 53

0473 49 73 80

Di Gaetani Franca
Gorissen Sandra
Hamers Miranda

Koning Albertlaan 38
Smispoelweg 6
Spekstraat 33

0487 42 75 46
0497 25 66 71
0477 47 33 49

adriaan.sampermans@hotmail.com
www.a-carethuisverpleging.be
romanojessica22@hotmail.com
www.a-carethuisverpleging.be
carolbex1@gmail.com
lisacardinaels@hotmail.com
rooscloot@hotmail.com
www.thuisverpleging-anja-marieroos.be/
evy@plusthuisverpleging.be
www.plusthuisverpleging.be
yael@plusthuisverpleging.be
www.plusthuisverpleging.be
francadigaetani@hotmail.com
sandra-gorissen@hotmail.com
miranda@thuisverplegingsami.be
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VRIJE BEROEPEN
Home Clinic Renata
Pirc Renata
Homeclinic Anouk
Sleijpen Anouk
Douirani Bo
Luyckx Nancy
Monnissen Cindy
Opsteyn Monique
Quax Jan
Thuisverpleging NISSEN
Elke Vervaeren
Thuisverpleging Pincet bv
Penders Heidi
Thuisverpleging - Thuiszorg
Wit-Gele Kruis Maasmechelen
Bex Christine
Janssen Elke
Lormans Martine
Ramakers Kris
Voltolini Celestine
Thomassen Martine
Kortleven Marleen bvba
Daemen Sylvia
de jonge Ashley
Hendriks Saskia
Gilissen Ellen
Kortleven Marleen
Beckers Philomena
Bigi Erika
Clerx Nele
Primazorg
Thomassen Marianne
Dewitte Martine
Bonasso Teresa
Maes Bert

Gouverneur H.
Verwilghenlaan 52
Eisdenweg 96

0478 48 05 44

Ringlaan 12
Koetestraat 14
Heirstraat 439/A
Kleine werf 24
Heirstraat 279
Sint Pietersstraat 137/b

0498 86 62 74
0477 82 69 19
0476 35 29 97
0473 62 91 24
0476 89 22 74
0475 76 03 39

Hemelrijkstraat 31

0495 32 95 73

Koninginnelaan 48

089 76 47 00

Boudewijnlaan 32/3
Kleine Werfstraat 24
Heirstraat 515B bus5

0477 28 84 85
0473 96 93 13
0495 32 09 57
0470 21 18 88
0474 64 16 63
0496 81 86 25
089 71 76 12
0477 72 42 46
0473 49 52 67
0478 28 35 52
0497 25 81 62
0475 58 76 12
0475 73 41 84
0477 61 18 67
0499 28 07 21

Merelstraat 42
Mie Merkenstraat 14/B1
Schoorstraat 117

Fazantstraat 19
Berenshoeveweg 7
Heirstraat 221

0498 56 52 93

0477 22 21 57
0497 40 02 28
0485 31 47 47
0495 92 31 36

info@renata-hc.be
www.renata-hc.be/
info@homeclinic.be
www.homeclinic.be
bochra.douirani@telenet.be
luyckx.nancy@telenet.be
cindy.monnissen@hotmail.com
monique.opsteyn@hodmail.com
quax.jan@gmail.com
elke@thuisverplegingnissen.be
www.thuisverplegingnissen.be
pincet@telenet.be
www.thuisverpleging-pincet.be
maasmechelen@limburg.wgk.be
www.witgelekruis.be
christinebex@hotmail.com
elke_janss@hotmail.com
martineke78@hotmail.com
ramakers.verpleging @gmail.com
voltolini.celestine@hotmail.com
martine.thomassen@telenet.be
marleen.kortleven@telenet.be

beckers.philomena@telenet.be
erikabigi100@hotmail.com
neleclerx@hotmail.com
mthomassen@gmail.com

VERTALER-TOLK
Oubelhaj Philippe

Faesschehoeveweg 51

0479 41 43 13
info@language-world.be
www.language-world.be

VROEDVROUW
Vranken Karolien

Merelstraat 39

0478 54 84 10

Karolientje_v@hotmail.com
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