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van A tot Z

WEGWIJSGIDS 2020
REDACTIEADRES I Dienst Info & Onthaal (I&O) I Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt I Tel. 089 20 19 18 I info@bocholt.be

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER
EN SCHEPENEN
Stijn Van Baelen (Via)
burgemeester
bevoegdheden:
algemeen beleid & coördinatie | veiligheid | informatie | dienstverlening |
communicatie & public-relations | bevolking & burgerlijke stand | personeel
| intergemeentelijke samenwerking/IGS | participatie & buurtwerking |
begraafplaatsen
zitdag: na telefonische afspraak
Kloosterstraat 33, 3950 Bocholt
tel. 089 20 19 17
e-mail: stijn.van.baelen@bocholt.be

Jos Plessers (Via)
schepen
bevoegdheden:
financiën | erediensten | sport | ICT | landbouw | AGB | plattelandsbeleid
(Leader) | plaatsvervangend burgemeester
zitdag: na telefonische afspraak
Fonteinstraat 5, 3950 Bocholt
tel. 011 44 12 92 – 089 20 19 03 - gsm 0475 48 76 00
e-mail: jos.plessers@bocholt.be

Erik Vanmierlo (SAMEN)
schepen
bevoegdheden:
openbare werken | patrimonium | groendienst | mobiliteit | technische dienst
| nutsvoorzieningen | milieu | waters en bosbouw | natuur
zitdag: na telefonische afspraak
Bosheidestraat 15, 3950 Bocholt
tel. 089 20 19 01 - gsm 0496 26 38 81
e-mail: erik.vanmierlo@bocholt.be

Lieve Theuwissen (Via)
schepen
bevoegdheden:
dienst vrije tijd | cultuur | toerisme | jeugd | bibliotheek | erfgoed | vrijwilligers
| recreatie | economie/KMO
zitdag: na telefonische afspraak
Kaulillerdorp 58, 3950 Bocholt
gsm 0473 22 07 72 – tel. 089 20 19 04
e-mail: lieve.theuwissen@bocholt.be

Leo Cardinaels (N-VA)

BESTE BOCHOLTENAREN
Eén van de belangrijkste peilers van goed besturen is
een degelijk uitgebouwd communicatiebeleid met de
burgers. Deze wegwijsgids is daar een onderdeel van.
Het is een handig naslagwerk dat uw contact met ons
gemeentebestuur zeker zal vergemakkelijken.
Naast deze nieuwe jaarlijkse wegwijsbrochure, geeft
het gemeentebestuur ook maandelijks het infoblad
“Bocholt Maggezien” uit. Hierin worden de meer actuele
zaken toegelicht. Informatie via de digitale weg, kan u
terugvinden op www.bocholt.be, de Bocholt-app, onze
Facebookpagina Twitter en Instagram. Verder informeren
we via de LED-schermen in de centra van Bocholt en
Kaulille en via diverse bewonersbrieven.
In deze wegwijsgids streven we een zo ruim mogelijk
aanbod aan bruikbare informatie na, zodat de brochure
een nuttig hulpinstrument voor gans uw gezin kan
betekenen. U vindt de wegwijsgids 2020 ook terug op
www.bocholt.be. Omdat nog niet iedereen over internet
beschikt en we ervan overtuigd zijn dat informatie over
onze gemeente voor alle inwoners zo bereikbaar mogelijk
moet zijn, hebben we er voor gekozen om er tevens een
gedrukte versie van te maken.
Bocholt blijft veranderen. Ook onze dienstverlening
evolueert iedere dag en we willen de u aangeboden info
steeds optimaliseren. Daarom zouden we het op prijs
stellen als u wijzigingen, opmerkingen of suggesties wil
bezorgen aan onze gemeentelijke dienst Info & Onthaal
(089 20 19 26 of info@bocholt.be).
Deze “wegwijs in Bocholt 2020” is opgezet als een A-totZ-lijst van alle mogelijke onderwerpen over de gemeente,
overheidsdiensten en aanverwante sectoren.
Heeft u vragen, aarzel dan niet om contact op te nemen
met onze gemeentelijke dienst Informatie en Onthaal. De
medewerkers zijn steeds bereid om u wegwijs te maken
en een antwoord te formuleren op uw vragen.

schepen
bevoegdheden:
ruimtelijke ordening | wonen en Kwalitatief wonen in Bocholt en Peer
| Limburg.net | sluikstorten | duurzaamheid | jumelages | markten en
kermissen | feestelijkheden | ontwikkelingssamenwerking | Kempisch
tehuis | buitengebiedfuncties | dierenwelzijn | jacht | omgevingsvergunning
zitdag: na telefonische afspraak
Kerkplein 18, 3950 Bocholt
gsm 0472 79 60 31 – tel. 089 20 19 05
e-mail: leo.cardinaels@bocholt.be

Marc Vanherk (Via)
schepen
bevoegdheden:
sociale zaken | welzijn | integratiebeleid | seniorenzorg | gezinsbeleid |
andersvalidenbeleid | kansarmoede | Welzijnsregio | commissie thuiszorg |
kinderopvang | gelijke kansen | preventieve volksgezondheid
zitdag: na telefonische afspraak
Marsestraat 22, 3950 Bocholt
tel. 011 44 60 78 – 089 20 19 80
e-mail: marc.vanherk@bocholt.be

Stijn Van Baelen
burgemeester

DE GEMEENTERAAD

DE OCMW-RAAD

De gemeenteraad bestaat in Bocholt uit 23 leden, waaronder de
burgemeester en schepenen. De gemeenteraad regelt alles wat
van gemeentelijk belang is.

In elke gemeente is er ook een Sociaal Huis
(vroeger OCMW – Openbaar Centrum voor
Maatschappelijk Welzijn) dat bestuurd wordt
door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn
of de OCMW-raad. Deze raad is dezelfde als
de gemeenteraad. Binnen het OCMW is er
ook nog een Vast Bureau (dagelijks bestuur
= schepencollege) en één Bijzonder Comité
Sociale Dienst.
In de praktijk zorgt het OCMW hoofdzakelijk
voor de invulling van het sociaal beleid in
Bocholt.
De OCMW-raad vergadert in principe elke
1ste donderdag van de maand. Net zoals
bij de gemeenteraad kunnen eventuele
geïnteresseerden de zittingen bijwonen.

De vergaderingen van de gemeenteraad vinden plaats in de
raadzaal van het gemeentehuis van Bocholt, Dorpsstraat 16. De
vergaderingen zijn openbaar en elke burger kan ze bijwonen.
In principe vergadert de gemeenteraad elke maand op de 4de
donderdag, behalve in juli en augustus.
Hieronder staan de gegevens van de raadsleden. In Bocholt vormt
de coalitie Via met de N-VA en SAMEN de meerderheid met in totaal
16 zetels, waarvan 9 voor Via, 4 voor N-VA en 3 voor de SAMEN.
De oppositie in de gemeenteraad bestaat uit Nieuwe Unie met 6
zetels en Bocholt Beleeft met 1 zetel.

Ann Bernaerts, Via
Kanaalstraat 28
e-mail: ann.bernaerts@bocholt.be
Jos Claessens, Nieuwe Unie
tel. 0495 21 46 45
e-mail: jos.claessens@bocholt.be
Mia Croonen, Nieuwe Unie
Kettingbrugweg 15
tel. 011 44 87 82
e-mail: mia.croonen@bocholt.be
Mathieu Damen, Via
Leemskuilenstraat 29
tel. 011 44 53 18
e-mail: mathieu.damen@bocholt.be
Geertje Das, N-VA
Vlierstraat 10
tel. 089 46 60 51
e-mail: geertje.das@bocholt.be
Sylvia Dries, Nieuwe Unie
Lillerbaan 133
sylvia.dries@bocholt.be
Toon Geusens, Bocholt Beleeft
Kloostersraat 26/b001
tel. 089 46 60 99
e-mail: toon.geusens@bocholt.be
Jaklien Goijens, Via
jaklien.goijens@bocholt.be
Nicole Ketelbuters, SAMEN
Torenkruiersstraat 2
tel. 0479 20 87 63
e-mail: nicole.ketelbuters@bocholt.be
Luc Martens, Nieuwe Unie
Kaulillerweg 114
tel. 0495 32 66 81
luc.martens@bocholt.be
Bert Schelmans, N-VA
Saffraenbergstraat 2
tel. 011 62 13 33
e-mail: bert.schelmans@bocholt.be

Friedo Steensels, Via
Haagstraat 10
gsm 0477 50 04 36
e-mail: friedo.steensels@bocholt.be
Lode Van Mierlo, N-VA
Reppelerweg 55
tel. 089 47 24 85
lode.vanmierlo@bocholt.be
Jos Vanmontfort, Nieuwe Unie
Dorperheideweg 29
tel. 011 62 10 99
jos.vanmontfort@bocholt.be
Jan Verjans, Via
Hoogstraat 22
tel. 089 46 48 86
e-mail: jan.verjans@bocholt.be
Sara Vrolix, Nieuwe Unie
Kaulillerweg 13
tel. 0494 93 54 81
e-mail: sara.vrolix@bocholt.be
Lieve Willems, SAMEN
Schutterstraat 4a 001
tel. 0496 05 55 19
lieve.willems@bocholt.be

Samenstelling Bijzonder Comité Sociale
Dienst:
Voorzitter:
Marc Vanherk
Marsestraat 22, 3950 Bocholt
tel. 089 20 19 80
e-mail: marc.vanherk@bocholt.be
Leden:
- Marc Van Dooren, Ria Voortmans (Via)
- Michel Boonen (N-VA)
- Raf de Wit (SAMEN)
- Henri Bots, Mia Croonen (Nieuwe Unie)

AGB | Autonoom Gemeentebedrijf
Bocholt
De bevoegdheden van het AGB omvatten
de sectoren sport, cultuur en het grond- en
huisvestingsbeleid. Het wordt geleid door een
raad van bestuur. Het dagelijks bestuur is in
handen van een directiecomité.
Raad van bestuur
De raad van bestuur van het AGB bestaat uit
de voltallige gemeenteraad.
Voorzitter:
- Jos Plessers, schepen, Fonteinstraat 5, 3950
Bocholt
Ondervoorzitter:
- Erik Vanmierlo, Bosheidestraat 15, 3950
Bocholt
Secretaris:
- Eddie Brebels, algemeen directeur,
Vinkstraat 11, 3950 Bocholt
Toegevoegd zonder stemrecht:
- Brebels Eddie, algemeen directeur
- Filip Lafosse, financieel directeur
Directiecomité
Voorzitter:
- Jos Plessers, schepen, Fonteinstraat 5, 3950
Bocholt
Leden:
- Leo Cardinaels, Lieve Theuwissen, Stijn Van
Baelen, Marc Vanherk en Eric Vanmierlo

OPENINGSUREN GEMEENTELIJKE DIENSTEN

OPENINGSUREN SOCIAAL HUIS

gemeentehuis

Nevenplein 1 – 3950 Bocholt – tel. 089 20 19 80
– fax 089 20 19 99 - info.ocmw@bocholt.be

Dorpsstraat 16 – 3950 Bocholt – tel. 089 20 19 18 – fax 089 20 19 21
gemeente@bocholt.be
openingsuren:
maandag		
9u00 - 12u00
dinsdag		
(9u00 - 12u00)* en 13u30 - 19u00
woensdag
9u00 - 12u00
donderdag
9u00 - 12u00 en (13u30 - 17u00)*
vrijdag		
9u00 - 12u00
* enkel op afspraak (maak je afspraak via tel. 089 20 19 18)

cultuur
gemeenschapscentrum ‘de Kroon’
secretariaat, Nevenplein 1 - tel. 089 20 19 60
openingsuren:
maandag 		gesloten
dinsdag 		
9u00 - 12u00 en 13u00 - 19u00
woensdag
9u00 - 12u00 en 17u00 - 20u00
donderdag
9u00 - 12u00 en 13u30 - 17u00
vrijdag		
9u00 - 12u00

jeugd- en cultuurhuis ‘de Steen’
Cornelius a Lapideplein 3
cultuurbeleidscoördinator:
tel. 089 20 19 31
toerisme: 			
tel. 089 20 19 30
jeugddienst:		
tel. 089 20 19 32
jeugdcentrum ‘de Kouter’
tel. 0494 71 25 82
feestloket:		
tel. 089 20 19 33
openingsuren:		
maandag		
9u00-12u00
*
dinsdag		
9u00-12u00 en 13u00-19u00
woensdag
9u00-12u00 en 13u30-17u00
donderdag
9u00-12u00 en 13u30-17u00
vrijdag 		9u00-12u00
* juli en augustus: namiddag ook geopend van 13u30 tot 17u00

maandag
dinsdag		
woensdag
donderdag
vrijdag		

9u00 - 12u00
9u00 - 12u00 en 13u30 - 18u30
9u00 - 12u00
9u00 - 12u00
9u00 - 12u00

In het Sociaal Huis vindt u volgende diensten: sociale dienst,
dienst hulp aan vreemdelingen, juridische dienst, dienst
buitenschoolse
kinderopvang,
dienst
onthaalgezinnen
Gezinsbond, pensioendienst, dienst thuishulp.
De spreekuren en/of bereikbaarheid van bovenstaande diensten
staan in deze wegwijsgids alfabetisch per dienst vermeld.
U kan er tijdens de openingsuren ook terecht voor het opladen
van de budgetmeter (enkel mogelijk via een bankkaart) en voor
gratis hondenpoepzakjes en PMD-zakken (€ 3,00).
Het Sociaal Huis heeft zich bovendien geëngageerd voor het
lokaal cliëntoverleg, de zorgcoördinatie in de thuiszorg, het
praatcafé dementie, de ondersteuning van de preventieve
gezondheidsraad “Bocholt Gezond” en de dorpsrestaurants.

Bezoek zeker ook onze website!

WWW.BOCHOLT.BE

bibliotheek

• hoofdbibliotheek ‘de Priool’ - Dorpsstraat 2 – tel. 089 20 19 75
– fax 089 20 19 79
maandag 		
15u00 - 19u00
dinsdag 		
10u00 - 12u00 en 15u00 - 19u00
woensdag
10u00 - 12u00 en 13u00 - 18u00
donderdag
10u00 - 12u00
vrijdag 		
10u00 - 12u00 en 15u00 - 19u00
zaterdag		
10u00 - 12u00 en 13u00 - 15u00

https://www.facebook.com/gemeente Bocholt/

• uitleenpost ‘Kaulille’, Kaulillerdorp z/n (in de kerk) – tel. 089 20 19 74
maandag
13u00 - 17u30
woensdag
14u00 - 19u00

sport

• sportcomplex ‘de Damburg’ – Brogelerweg 59 – tel. 089 20 19 70
– fax 089 20 19 73
secretariaat sportdienst Bocholt
elke werkdag
8u00 - 12u00 en 13u00 - 16u30
vrijdag 		
8u00 - 12u00 en 13u00 - 17u00
• sporthal ‘de Steenakker’, Steenakkerstraat 31 – tel. 089 20 19 69

technische dienst
Bosstraat 14 – tel. 089 20 19 50 - fax 089 20 19 59
elke werkdag
8u00 - 12u00 en 12u30 - 16u00
vrijdag 		
8u00 - 12u00 en 12u30 - 14u00

recyclagepark (containerpark)
Kringloopstraat z/n – tel. 089 69 02 32
Winter (vanaf dinsdag na de omschakeling naar de wintertijd)
zondag en maandag
gesloten		
dinsdag t.e.m. zaterdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 16u00
		
op donderdag open tot 17u00
Zomer (vanaf dinsdag na de omschakeling naar de zomertijd)
zondag en maandag
gesloten		
dinsdag t.e.m. zaterdag 9u00 - 12u30 en 13u00 - 17u00
		
op donderdag open tot 18u00
		
op zaterdag open tot 16u00

#gemeentebocholt
#ilove3950
#bocholtb

A
A.A. anonieme alcoholisten
Regio Bocholt
tel. 089 46 11 39

aankomstverklaring
dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
zie “vreemdelingen”

aanpassingspremie

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
Wonen - Limburg
Koningin Astridlaan 50 bus 1, 3500 Hasselt
tel. 011 74 22 00
Woonloket
tel. 0479/604 705
Via de Vlaamse gemeenschap kan je een aanpassingspremie aanvragen. De (ver)bouw(ings)werken moeten
betrekking hebben op de specifieke aanpassing van de woning (technisch, of constructie) om ze aan te passen aan
de fysische gesteldheid van de bejaarde (+65) aanvrager of het inwonend bejaard gezinslid. Voor meer info en het
aanvraagformulier kan je terecht op het gemeentehuis bij de dienst ruimtelijke ordening. Voor specifieke vragen kan
je op donderdagnamiddag – na afspraak - terecht bij het Woonloket in het gemeentehuis.

aantal inwoners

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 18
Op 1 januari 2019 waren er 13.123 Bocholtenaren: 6.565 mannen en 6.558 vrouwen.
13,06 % van de Bocholter bevolking, 1.714 personen, bestaat uit niet-Belgen, 76,55 % van deze niet-Belgische
inwoners zijn Nederlanders (1.312 inwoners).

aardgas

VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt),
Koning Albert II-laan 20 bus 19, 1000 Brussel
gratis tel. 1700 – info@vreg.be – website www.vreg.be
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt kan je zelf je energieleverancier kiezen.
Als je verhuisplannen hebt, mag je niet vergeten je energieleverancier te verwittigen. Je kan hiervoor de
verhuisformulieren van de VREG gebruiken, deze kan je aanvragen via de website of het gratis tel. nr. 1700.
Fluvius is beheerder van het distributienet en blijft verantwoordelijk voor nieuwe en gewijzigde aansluitingen,
heractiveringen, de opname van de meterstanden en het verhelpen van meldingen van gasreuk.

adoptie

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
Het vonnis van adoptie wordt bij de burgerlijke stand ingeschreven, waarna de adoptie definitief is.
zie ook ”geboorte-en adoptiepremie”

adresopzoeking

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
Het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters is verboden voor private personen en diensten.

adreswijziging

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
Elke aangifte van adresverandering moet binnen de 8 werkdagen gebeuren op de dienst burgerzaken van de
gemeente waar je gaat wonen. Dit kan door persoonlijk langs te gaan op de dienst bevolking of online via onze
website.
Na een positieve woonstcontrole, door de wijkagent, wordt de adreswijziging doorgevoerd. Om de inschrijving te
vervolledigen moet de burger zich melden op de dienst burgerzaken met volgende documenten:
identiteitskaart/verblijfskaart met pincode, eventueel Kids-ID met pincode, huwelijksboekje, en in voorkomend geval
de toelating van Kempisch Tehuis.
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Verhuizen brengt niet alleen veel werk mee. Er zijn ook heel wat diensten die je best op de hoogte brengt, zoals je
werkgever, je ziekenfonds, het kinderbijslagfonds, alle nutsbedrijven (water, elektriciteit, gas, telefoon, gsm, ...), de
bank, de verzekeringen, de school en opvang van de kinderen, de vakbond of uitbetalingsinstelling, de VDAB (voor
werkzoekenden) en soms het OCMW. Bij het postkantoor zijn speciale meldingskaarten te koop waarmee je een
adreswijzigingen kan doorgeven. Het is ook mogelijk om je post te laten nasturen naar je nieuw adres.

adviesraden

Het gemeentebestuur van Bocholt en het OCMW kunnen rekenen op de hulp en het advies van verschillende
adviesraden en andere overlegorganen:
Adviesraad voor personen met een handicap en toegankelijkheid
voorzitter
Suzy Houben
Tulpenstraat1
tel. 0475 20 49 87
suzy.apers@telenet.be
secretaris
Lieve Beckers
Raekerheideweg 2
tel. 011 44 11 16
lievebeckers@hotmail.com
BBLE – Bocholt Beraad Lokale Economie
voorzitter
Jo Van Hoef
Hoekstraat 7
tel. 089 23 70 92
adviesraad bibliotheek
voorzitter
Roger Luyckx
Balkenstraat 19
roger.luyckx@pandora.be
secretaris
Piet Hermans
Rondestraat 4
p.hermans49@gmail.com
tel. 011 53 72 64
cultuurraad
voorzitter
Piet Hermans
Rondestraat 4
p.hermans49@gmail.com
tel. 011 53 72 64
secretaris
Henri Bots
henri.bots@telenet.be
tel. 0470 981 330
gecoro (gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening)
voorzitter
verkiezing januari 2020
secretaris
verkiezing januari 2020

gezinsraad

voorzitter
Joke Baselet
Stramproyerweg 23
jokebaselet@gmail.com
Tel. 0495 49 73 76
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Secretaris
Alida Drijkoningen
Beukenstraat 4
Alidadrijkoningen@hotmail.com
tel. 089 47 21 78
GROS (gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking)
voorzitter
Jos Cillen
Leemskuilenstraat 3
jos_cillen@hotmail.com
tel. 011 44 64 62
jeugdraad
voorzitter
Jef Aendekerk
jef_aendekerk@hotmail.com
p/a Cornelius a Lapideplein 3
tel. 089 20 19 32
landbouwraad
voorzitter
Paul Ceyssens
Kaulillerweg 93
tel. 0476 43 78 48
e-mail: paul.ceyssens@telenet.be
secretaris
Sander Palmans
Kaulillerweg 3
Sander.palmans@biotechnicum.be
tel. 0472 46 64 88
LOK (Lokaal Overleg Kinderopvang)
Voorzitter
Functie is vacant
secretariaat
functie is vacant
preventieve gezondheidsraad “Bocholt gezond”
voorzitter
Marc Vanherk
Marsestraat 22
Marc.vanherk@bocholt.be
tel. 011 44 60 78
secretaris
Nadine Cremers
p/a Nevenplein 1
3950 Bocholt
nadine.cremers@bocholt.be
089 20 19 80
minaraad (gemeentelijke adviesraad voor milieu en natuur)
voorzitter
verkiezing januari 2020
secretaris
verkiezing januari 2020

seniorenraad

voorzitter
verkiezing voorjaar 2020
secretaris
verkiezing voorjaar 2020
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sportraad
voorzitter
Geert Heynickx
Damburgstraat 20A
tel. 0479 70 62 54
secretaris
Ruud Verbakel
Brogelerweg 59 (sportdienst Bocholt)
3950 Bocholt
toeristische raad
voorzitter
M. Claire Craenen
Kapelstraat 2/A005
marie.claire.craenen@telenet.be
tel. 0477 18 42 66
secretaris
Armand Houbrechts
Leunenstraat 1
houbrechts.armand@telenet.be
0495 21 71 40

afschriften en bewijzen

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
Bij de dienst burgerzaken zijn onder andere volgende documenten verkrijgbaar:
- bewijs van woonst
- bewijs van leven
- bewijs van nationaliteit
- uittreksel bevolkingsregister
- uittreksel geboorteakte
- uittreksel huwelijksakte
- uittreksel echtscheidingsakte
- uittreksel overlijdensakte
- samenstelling van het gezin
- Kids-ID
- rijbewijzen
- uittreksel uit het strafregister
De meeste attesten kan je zelf thuis afdrukken (met behulp van een kaartlezer) via de website van het rijksregister:
https://mijndossier.rrn.fgov.be/ of via het e-loket op onze gemeentelijke website: www.bocholt.be

afvalfactuur

milieudienst
tel. 089 20 19 14
Eén keer per jaar ontvangt u een afvalfactuur. Afhankelijk of u gebruikmaakt van de gft-ophaling en de aanlevering
van betalende fracties op het recyclagepark, krijgt u in de loop van het jaar ook betalingsuitnodigingen om een
voorschot te betalen, toegestuurd.
Dit voorschotbedrag wordt gebruikt om uw gft-ledigingen en parkbezoeken af te rekenen. Wanneer dit
voorschotbedrag minder dan 15 euro bedraagt, ontvangt u automatisch een nieuwe betalingsuitnodiging.
Op mijn.limburg.net kunt u nakijken hoeveel uw tegoed huisvuil bedraagt. Om alle info op maat te bekijken, moet u
uzelf eerst registreren. Surf naar mijn.limburg.net en houd uw elektronische identiteitslezer en kaartlezer bij de
hand. Klik op ‘registreer’ en maak een persoonlijk profiel aan.

afvalkalender 2020

milieudienst
tel. 089 20 19 14
In de ‘afvalkalender’ of ‘ophaalkalender’ vind je de ophaaldagen van de verschillende afvalfracties.
Heel nuttig wanneer bijvoorbeeld een ophaaldag samenvalt met een feestdag. Je vindt er alle sorteerregels, de
openingsuren van het containerpark, de adressen van de kringloopwinkels en allerlei tips om afval te voorkomen, in
terug.
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afvalophaling

milieudienst
tel. 089 20 19 14
Limburg.net
gratis tel. 0800 90 720
*restfractie
De tweewekelijkse ophaling vindt plaats op MAANDAG voor gans Bocholt.
De lediging gebeurt volgens het DIFTAR-systeem. De containers hebben een elektronische chip en worden
gewogen vóór en na de lediging. Enkel het verschil wordt aangerekend.
Tarief: € 0,70 per lediging en € 0,18 per kg meegegeven fractie.
Via een betalingsuitnodiging worden de inwoners verzocht om een bedrag over te maken. Indien je deze som
ongeveer hebt opgebruikt, krijg je een nieuwe betalingsuitnodiging.
De containers moeten om 6u00 's morgens aan de rand van de openbare weg staan, met de handgreep in de
richting van de straat.
Plaats de gezinscontainers met enkele buren samen.
Enkel de gezinscontainers die niet zwaarder zijn dan 70 kg worden geledigd.
Valt de ophaalronde op een feestdag, dan wordt deze verschoven naar de eerstvolgende zaterdag.
Als je container stuk is, kan je best contact opnemen met de dienst burgerzaken van de gemeente Bocholt.
Alle data van de ophalingen vind je in de afvalkalender 2019.
*GFT
G.F.T. (groente- fruit- en tuinafval) deponeer je in de groene container. Deze wordt ook tweewekelijks, op
maandag, samen met de P.M.D.-zakken opgehaald.
Tarief: € 0,10 per kg meegegeven fractie (de lediging is gratis).
De container moet uiterlijk 6u00 's morgens aan de kant van de weg staan, met het handvat in de richting van de
straat.
Als je container stuk is, kan je best contact opnemen met de dienst burgerzaken van de gemeente Bocholt.
Alle data van de ophalingen vind je in de afvalkalender 20120.
Probeer G.F.T. zelf te verwerken in een compostvat (€ 15,00 inclusief composteerstok), of in een compostbak
(€ 35,00 per bak), te koop op het recyclagepark.
Demonstratieplaats Bocholt: Kringloopstraat z/n – recyclagepark
*PMD
P.M.D.-zakken (plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons: in blauwe zakken) worden
eveneens tweewekelijks opgehaald op maandag samen met de GFT-container, telkens als er geen ophaling van de
restfractie is.
Tarief: ophaling is gratis.
De PMD- zakken zijn te koop aan € 3,00 per rol van 20 stuks bij de dienst Info en Onthaal van het gemeentehuis,
bij het Sociaal Huis (OCMW) en de plaatselijke warenhuizen.
Tezamen met de groene container (GFT) aan de rand van de weg plaatsen, uiterlijk 6u00 's morgens.
Alle data van de ophalingen vind je in de afvalkalender 2020.
*grofvuil
De ophaling van grofvuil gebeurt iedere tweede maandag van de maand. Maar enkel bij inwoners die (een week op
voorhand) een aanvraag hiervoor hebben ingediend.
De ophaling kost € 20,00. Dit bedrag wordt automatisch van je diftar-rekening afgehaald. Het gewicht van het grof
huisvuil mag echter de 70 kg niet overschrijden, het volume mag niet groter zijn dan 2 m³ en het mag 2 m lang zijn
en 1 m breed. Het moet 's morgens uiterlijk 6u00 buiten staan.
Je kan best je aangifte doen via de website van Limburg.net (www.limburg.net). Heb je geen internet, dan kan je
steeds terecht aan de receptie van het gemeentehuis of het Sociaal Huis, waar men je graag verder helpt.

5

*glas
De glascontainers vind je op volgende locaties:
- in Bocholt: aan Sportcomplex De Damburg, Kringloopstraat (containerpark), Beukenstraat, Bremstraat (school Hees)
- in Kaulille: Jasperslaan (parochiehuis), Ringlaan, Lillerbaan, Belgebergstraat
- in Lozen: Lozerplein
- in Reppel: Reppelerweg (aan het buurthuis)
- in Kreyel: Kakebeekstraat (aan de school)
Let op: spoel flessen en bokalen, verwijder deksels en doppen, sorteer het glas in 2 kleuren: wit en gekleurd glas.
Laat vooral geen glas of ander afval achter bij de glasbollen (dit staat gelijk aan sluikstorten en wordt streng
beboet).
Enkel vlak glas (vensterruiten e.d.) kan je naar het containerpark brengen.
*papierophaling
Elke eerste dinsdag van de maand in Bocholt, Lozen en Kreyel.
Elke eerste zaterdag van de maand in Kaulille en Reppel.
Het papier moet tijdig aan de kant van de weg staan (uiterlijk 6u00 's morgens).
Het moet in bijeengebonden bundels of in dozen verpakt worden. Enkel papier en karton worden opgehaald.
Deze ophaling is niet voor papierafval van KMO’s
Alle data van de ophalingen vind je in de afvalkalender 2020.

AGB

Autonoom Gemeentebedrijf Bocholt
Het AGB is een afzonderlijke rechtspersoon die bestuurd wordt door de voltallige gemeenteraad en zo ook volledig
door de gemeente gecontroleerd wordt.
Raad van Bestuur: Jos Plessers- voorzitter, Erik Vanmierlo, ondervoorzitter; leden: voltallige gemeenteraad; Eddie
Brebels, secretaris;
Directiecomité: Jos Plessers-voorzitter; Stijn Van Baelen, Lieve Theuwissen, Erik Vanmierlo, Leo Cardinaels, Mark
Vanherk, leden; Eddie Brebels, secretaris.

akten van burgerlijke stand

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
Een uittreksel/afschrift van akten van de burgerlijke stand - geboorte, huwelijk, overlijden, echtscheiding, ... - is
zowel verkrijgbaar bij de dienst burgerlijke stand als de dienst burgerzaken. Deze uittreksels/afschriften worden
enkel gegeven aan de betrokken persoon zelf of aan naaste verwanten (met volmacht) mits voorlegging van de
identiteitskaart.

algemeen directeur

Eddie Brebels
tel. 089 20 19 19
e-mail: eddie.brebels@bocholt.be
De Algemeen Directeur is de belangrijkste ambtenaar van het gemeente en ocmw-bestuur. Hij woont alle
vergaderingen van het schepencollege, vast bureau, gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn bij en
zorgt voor het verslag - de notulen - van deze zittingen. Onder toezicht van het schepencollege en het vast bureau
is hij eveneens belast met de algemene leiding van het personeel van gemeente en ocmw. Je kan hem vergelijken
met de manager van een bedrijf.
Daarbij adviseert hij het bestuur, herinnert in voorkomend geval aan de geldende rechtsregels, vermeldt de
feitelijke gegevens waarvan hij kennis heeft en zorgt ervoor dat de door de regelgeving voorgeschreven
vermeldingen in beslissingen worden opgenomen. Tevens organiseert hij de behandeling van de briefwisseling.

ambulance/brandweer

dringende oproepen: bel 100 of 112

antigifcentrum
tel. 070 245 245

apothekers

Via het betaalnummer 0903 99000 (€ 1,50/min), in de lokale (reclame)bladen of via www.apotheek.be
verneem je welke apotheek van wacht is.
Apothekers in de gemeente Bocholt zijn:
- J. Vanaken-Deleu, Dorpsstraat 1
- B. Vanderheyden-Robben, Kaulillerdorp 20
- J & M Heylen, Kerkplein 1
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archief (gemeente)

dienst info & onthaal
tel. 089 20 19 26
Het gemeentelijk archief is niet toegankelijk voor het publiek, maar na schriftelijke aanvraag kan je onder
begeleiding opzoekingen doen.

asielzoekers

zie “Lokaal Opvanginitiatief”

assistentiewoningen

Woon- en Zorgcentrum de Voorzienigheid, Kerkhofstraat 31
tel. 089 77 91 53
socialedienst@wzcvoorzienigheid.be
Assistentiewoningen zijn flats die samen een geheel vormen, maar waar ouderen toch individueel – elk in hun
eigen appartement – wonen (eerder werden dit serviceflats genoemd). Deze woningen zijn voor ouderen die nog
niet onmiddellijk nood hebben aan een rusthuis, maar die toch al wat ondersteuning en veiligheid vragen.
Zie ook woonzorgcentrum.

autonoom gemeentebedrijf
zie AGB.
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B
be-alert

BE-Alert is een (nieuw) alarmeringssysteem om de bevolking die rechtstreeks bij een noodsituatie betrokken is snel
te verwittigen en duidelijk te informeren. De overheid kan u dan alarmeren via een ingesproken boodschap op uw
vaste of mobiele telefoon, een sms op uw mobiele telefoon, een e-mail of fax.
Wilt u deze verwittiging ook gratis ontvangen? Schrijf dan nu in! Surf naar www.be-alert.be, vul uw gegevens in en
kies hoe u verwittigd wilt worden! Een snelle alarmering is immers cruciaal in heel wat noodsituaties.

begraafplaatsen

technische dienst, Bosstraat 14
tel. 089 20 19 50
- Plataandreef in Bocholt-centrum
- Kaulillerdorp in Kaulille
- Leemskuilenstraat in Lozen
- Bergerheidestraat in Reppel
De begraafplaatsen beschikken over een strooiweide, een columbarium, een urnenveld en een afscheidsplein. De
afmetingen van een grafsteen moeten voldoen aan een aantal specifieke regels. De dienst burgerlijke stand
(gemeentehuis) beschikt over een aparte folder waarin dit duidelijk gemaakt wordt.

begrafenis

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
zie “overlijden”.

begroting

zie “budget”

bejaardenhulp
zie “thuishulp”.

bejaardenmishandeling

zie ouderenmis(be)handeling”

belastingen

* BTW
BTW Bree
Stadsplein 1 – 3960 Bree
tel. 02 57 80 600
e-mail: contr.db.bree@minfin.fed.be
alle werkdagen open van 09u00 tot 12u00
* diftar
retributie ophaling & lediging afvalcontainers
Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 – 3500 Hasselt
tel. 011 28 89 40
zie diftar
* gemeentebelastingen
dienst financiën & financieel directeur
- allerhande algemene heffingen en retributies, dienstenbelasting, belasting op het inzamelen en verwerken van
huishoudelijk afval, kampeerbelasting, grafconcessies, afgifte administratieve stukken, kermissen, …
- andere niet-algemene heffingen zoals de belasting tweede verblijven, belasting op leegstand, belasting op
aanvragen tot het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen klasse 1.
*kadaster
Stadsplein 1bus 1 – 3960 Bree
Tel: 0257 80 620
e-mail: contr.db.bree@minfin.fed.be
alle werkdagen van 09u00 tot 12u00
Voor alle informatie over opmetingen en waarderingen.
* milieubelasting
deze milieubelasting wordt samen met uw waterverbruik aangerekend op de waterfactuur.

8

* onroerende voorheffing (vanaf 2015 kan je hiervoor niet meer terecht in Bree)
de
Inzake registratie: kan je terecht bij Registratie Tongeren, 2 Kantoor, Verbindingsstraat 26 , 3700 Tongeren.
Tel.0257 81170
e-mail: rzsj.registratie.tongeren2@minfin.fed.de
Inzake erfenissen: aangiften nalatenschap behoren tot de bevoegdheid van Vlaanderen en moeten ingediend
worden bij VLABEL, Vaartstraat 15, 9300 Aalst.
Tel. 1700
* personenbelasting
- controle directe belastingen
Stadsplein 1 – 3960 Bree
tel. 02 57 80 590
e-mail: contr.db.bree@minfin.fed.be
alle werkdagen open van 09u00 tot 12u00
- ontvangkantoor directe belastingen
Stadsplein 1 – 3960 Bree
tel. 02 57 80 630
e-mail: contr.db.bree@minfin.fed.be
alle werkdagen open van 09u00 tot 12u00

belbus 746 Bocholt - Bree

De Lijn Limburg
Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt
tel. belbus 011 85 03 00
www.delijn.be/nl/belbus
De belbus rijdt alleen uit als je een plaats reserveert.
Die moet je minstens één uur op voorhand op tel. 011 85 03 00 reserveren. Geef je halte van vertrek en aankomst
door, het aantal personen en het tijdstip wanneer je de belbus wil gebruiken.
Reserveren is mogelijk tijdens de openingsuren van de belbuscentrale:
- op weekdagen van 6u00 tot 19u30
- op zaterdag van 7u30 tot 17u00
- op zon- en feestdagen van 7u30 tot 15u00
- 24 en 31 december: 6u00 tot 18u00
Enkel doven, slechthorenden en mensen met een afasie kunnen reserveren via e-mail: bbcoost@delijn.be
Een rolstoel toegankelijke rit maken kan tijdens het weekend, maar de reservatie hiervoor moet gebeuren op een
werkdag.
In het gemeentehuis zijn gratis belbusfolders verkrijgbaar met een overzicht van het traject en de haltes.
Je kan ook een gemeentelijke 10-rittenkaart voor € 10,00 voor alle verplaatsingen binnen Bocholt, Bree en
Oudsbergen bij:
AD Delhaize, Brugstraat 26
Craeghs Superette: Kaulillerdorp 40
Carrefour Market, Kaulillerweg 6
‘t Winkeltje, Fabriekstraat 3

bevolking

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41

bewijs goed zedelijk gedrag

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 42
zie “Uittreksel uit het strafregister”

bewijs van leven, nationaliteit, verblijf, woonst, ...
dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
zie “afschriften en bewijzen”

Je kan deze attesten ook zelf thuis afdrukken via de website van het rijksregister:
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier/ of via het e-loket op onze gemeentelijke website: www.bocholt.be
Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als document afgeleverd aan onze loketten.
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bibliotheek

Bibliotheek ‘de Priool’, Dorpsstraat 2, 3950 Bocholt, tel 089 20 19 75, bib@bocholt.be
Dagelijks kan je vanaf 8u00 in de leeszaal kranten en tijdschriften komen lezen. Bocholtenaren kunnen ook in de
bib hun eigen publicaties voorstellen, zowel romans als informatieve werken. Neem daarvoor contact op met Jolijn
Noels | 089 20 19 76 | bib@bocholt.be
Bibliotheek, Kaulillerdorp z/n (in de kerk), 3950 Kaulille, tel 089 20 19 74, bib@bocholt.be
Vooraleer je gebruik kan maken van de diensten van de bibliotheek moet je je eerst als lid laten registreren.
Lidmaatschap is gratis tot 18 jaar. Vanaf 18 jaar betaal je jaarlijks € 5,00. Sinds maart 2019 is de Bocholter bib lid
van het EBS, het Eengemaakt BibliotheekSysteem.
Alle info i.v.m. de bibliotheek kan je vinden op de website www.bocholt.be/bib en op bocholt.bibliotheek.be.
Wil je op de hoogte blijven van onze activiteiten, schrijf je dan in op onze gratis nieuwsbrief via bib@bocholt.be
Like Bib Bocholt op Facebook en volg de bib op Instagram.

bodemattest

milieudienst
tel. 089 20 19 14
Bij elke overeenkomst tot overdracht van grond is een bodemattest vereist. Dit attest dat de eventuele
verontreiniging van de bodem weergeeft, moet aangevraagd worden bij OVAM, de Openbare Afvalstoffen
Maatschappij. In de praktijk zorgt de notaris die de eigendomsoverdracht vastlegt meestal voor dit attest.
Aanvraagformulieren zijn verkrijgbaar bij de milieudienst in het gemeentehuis of via de site www.ovam.be
(deel bodem).

bouwen

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11 tel. 089 20 19 12 tel. 089 20 19 13
Vooraleer je een perceel grond koopt, is het aangeraden om te informeren of er op die grond gebouwd mag worden
en onder welke voorwaarden. Alle plannen - gewestplan, verkavelingsplannen, algemene en bijzondere plannen
van aanleg en ruimtelijke uitvoeringsplannen – kan je inkijken bij de dienst ruimtelijke ordening. Niemand mag
zonder schriftelijke vergunning van het schepencollege bouwen (nieuwbouw, verbouwingen van woningen,
bergplaatsen, stallen, garages, magazijnen, ...). Voor je een bouwwerk aanvat, moet je een melding doen of een
bouwvergunning hebben. Dit is afhankelijk van de grootte van het bouwwerk en de plaats. Voor beide types dient
een dossier samengesteld te worden, al dan niet door een architect.
Sommige verbouwingen of bebouwingen kunnen rechtstreeks door het schepencollege toegestaan worden. Bij
andere kan er pas een vergunning afgeleverd worden na gunstig advies van Ruimte Vlaanderen, Limburg
(administratie ruimtelijke ordening). Laat je dus goed informeren alvorens je begint te bouwen of te verbouwen.
Voor meer info kan je steeds terecht op www.omgevingsloketvlaanderen.be of raadpleeg onze website
www.bocholt.be

bpost

zie “postkantoor”

brandweerzone Noord-Limburg

zie “hulpverleningszone Noord-Limburg”

brandwondencentrum
tel. 02 268 62 00

brievenbussen

Het aantal brievenbussen in onze gemeente bedraagt 6204
Bocholt: 3253
Lozen: 494
Kaulille: 1.976
Reppel: 481
Voor de rode openbare postbussen, zie “postbussen”

budget

dienst financiën
tel. 089 20 19 48
Het gemeentebestuur maakt elk jaar een budget op. Hierin worden alle uitgaven en ontvangsten voor het komende
jaar geraamd. Een gemeentelijk budget moet steeds in evenwicht zijn door het resultaat op kasbasis dat groter of
gelijk is aan nul en de autofinancieringsmarge gelijk of beter is dan de autofinancieringsmarge van het
overeenstemmende jaar in het meerjarenplan.
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budgetbegeleiding

OCMW
tel. 089 20 19 80
Voorkom financiële moeilijkheden en laat je indien nodig bijstaan met schuldhulpverlening onder de vorm van
budgetbegeleiding, budgetbeheer of collectieve schuldbemiddeling.
Tip: neem eens een kijkje op www.budgetplanner.be en/of www.eerstehulpbijschulden.be
zie “sociale dienst”.

buitenschoolse kinderopvang

OCMW
tel. 089 20 19 80
De buitenschoolse opvang staat open voor alle schoolgaande kinderen uit het basisonderwijs (kleuter- en lager
onderwijs) van Bocholt en kinderen wonende in de gemeente Bocholt.
Het OCMW organiseert een Initiatief voor buitenschoolse Kinderopvang (IBO) in het centrum van Bocholt en in
Kaulille.
IBO Scooby-Doo
- Kaulille
Koedriesstraat 10a
tel 089 20 19 68
e-mail: kinderopvang.kaulille@bocholt.be
- Bocholt
Brugstraat 38
tel. 089 20 19 66
e-mail: kinderopvang.bocholt@bocholt.be
Daarnaast organiseren de scholen van Reppel en Lozen voor- en naschoolse kinderopvang. Hiervoor kan je
terecht bij de directies van de scholen. Tijdens de vakanties of woensdagnamiddagen kan je voor opvang terecht in
Bocholt of Kaulille. Informatie hierover kan je verkrijgen bij de coördinatoren van het IBO Scooby-Doo of op de
website van het Sociaal Huis (OCMW) onder kinderopvang.
Beide opvanglocaties zijn geopend tijdens alle vakantiemomenten. De opvang wordt tijdens de vakantieperiodes
ook opengesteld voor de kinderen van de personeelsleden van de gemeente en het OCMW.
Scholen Reppel en Lozen
- Bergerheidestraat 4 (Reppel)
tel. 089 46 61 18
- Hamonterweg 138 (Lozen)
tel. 0496 76 08 32

buurthuizen

algemene info: dienst vrije tijd
tel. 089 20 19 30
Elke dorpskern beschikt over gemeentelijke gemeenschapsinfrastructuur en/of infrastructuur beheerd door een
parochiale vzw. Verenigingen kunnen hiervan gebruik maken en tegen bepaalde voorwaarden kunnen ook
particulieren de infrastructuur huren.
- Buurthuis Reppel, Reppelerweg 183
Leen Burggraeve, p/a Nevenplein 1, tel. 089 20 19 60
- Gemeenschapshuis De Leemskuil Lozen, Hamonterweg 138
Uitbaters Nico en Monique Vanheel–Schuermans, tel. 0477 69 34 19
e-mail: nicovanheel74@gmail.com
- G.C. De Kroon Kaulille, Nevenplein 1
Leen Burggraeve , p/a Nevenplein 1, tel. 089 20 19 60
- Parochiehuis Bocholt, Kerkplein 12
Leo Cardinaels, tel. 0495 32 66 81
- Parochiezaal Kaulille, Nevenplein 1
Jos Plessers, Fonteinstraat 5, tel. 0475 48 76 00
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C
card stop

tel. 070 344 344
Als je je bankkaart verliest, kan je deze best meteen laten blokkeren. Dit kan 24 uur op 24 via bovenstaand
nummer, ook vanuit het buitenland (0032 70 344 344). Card stop blokkeert diverse betaalkaarten, o.a. Mister Cash,
Bancontant, Maestro, kredietkaarten, tankkaarten, ….

carnaval

dienst vrije tijd
tel. 089 20 19 31
Op volgende data zijn er carnavalstoeten in de gemeente:
23 februari 2020 in Kaulille en 24 februari 2020 in Bocholt.

child focus

Europees centrum voor vermiste en seksueel uitgebuite kinderen
tel. 116.000 (Gratis telefoonnummer, 24/24 en 7/7
www.childfocus.be

civiele bescherming
tel. 03 653 24 22

college van burgemeester en schepenen
zie omslag

compostmeesters (kringloopkrachten)

Organisch afval uit de keuken en de tuin kan je in je eigen tuin composteren. Bij het composteren wordt keuken- en
groenafval omgezet tot een kruimelig, humusrijk product: compost waarmee je je bodem kan verbeteren.
Composteren is helemaal niet moeilijk als je met een paar basisregels rekening houdt.
De compostmeesters leren je graag de kneepjes van het vak tijdens de demodagen thuis composteren in het
containerpark van Bocholt, Kringloopstraat z/n: iedere eerste zaterdag van april tot en met oktober van 10u00 tot
12u00.

compostvat

milieudienst
tel. 089 20 19 14
Wie wil thuis composteren en moeite heeft met het maken van een compostbak of -hoop, kan zich een compostvat
of compostbak aanschaffen
Een compostvat is een donkergroene ton met speciale openingen voor een optimale verluchting.
Een compostvat kost € 15,00*
Een compostbak bestaat uit kunststof. De bakken zijn oerdegelijk en eenvoudig op te bouwen. Het voordeel van
een compostbak is dat hierin groter tuinafval (takhout) kan geworpen worden doordat het volume groter is dan een
compostvat.
Een compostbak kost € 35,00*
Vanaf 1 maart 2016 kan je de compostbak of compostvat rechtstreeks aankopen op het recyclagepark.
Een compostvat met stok; € 15,00 per stuk (te betalen via bancontact)
Een compostbak: 35,00 per stuk (te betalen via bancontact)
Wie goede raad nodig heeft over (thuis) composteren, kan terecht bij de milieudienst.
* bedragen onder voorbehoud van eventuele prijswijzigingen

conformiteitsattest

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
U kan als eigenaar van een huurwoning gratis een conformiteitsattest aanvragen. Dit attest is niet verplicht maar u
kan aan potentiële huurders wel aantonen dat de woning niet ongeschikt of onbewoonbaar is en voldoet aan
bepaalde kwaliteitsnormen. Na een woningonderzoek kan een dergelijk attest afgeleverd worden. Op de website
van de gemeente Bocholt vind je meer uitleg.
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containerpark
zie recyclagepark
containers

zie “afvalophaling” en “diftar”

crematie

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
Wie na zijn dood gecremeerd wil worden, kan dat aanvragen. Iedere inwoner kan een wilsverklaring omtrent zijn of
haar teraardebestelling afleggen. In die verklaring wordt dan duidelijk en ondubbelzinnig gekozen tussen begraving
en crematie, evenals de bestemming van de assen
zie “laatste wilsbeschikking”

culturele raad

zie “adviesraden”

cultuur

gemeenschapscentrum “de Kroon”, Nevenplein 1
tel. 089 20 19 60 – de.kroon@bocholt.be
dienst cultuur – dienst vrije tijd
polyzaal/jeugdhuis “de Steen”, Cornelius a Lapideplein 3
tel. 089 20 19 31
Alle burgers moeten kunnen genieten van een gevarieerd en kwaliteitsvol vrijetijdsaanbod en ze worden
gestimuleerd om zelf cultuur te creëren. Daarnaast kunnen sociaal-culturele verenigingen, amateurkunstenaars en
erfgoedverenigingen rekenen op financiële, materiële ondersteuning.
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D
dagorde gemeenteraad

dienst info & onthaal
tel. 089 20 19 26
De dagorde van de gemeenteraad wordt een week voor de zitting openbaar gemaakt op de website. Je kan ze
samen met de toelichting inkijken op de website of in de bibliotheek. Geïnteresseerden kunnen zich gratis
abonneren op de dagorde en toelichting. Je krijgt deze dan enkele dagen voor de zitting thuisbezorgd via post of email. De gemeenteraad vergadert normaliter iedere vierde donderdag van de maand (uitgezonderd juli)

defecte straatlamp
zie “straatlamp”

de Kroon – gemeenschapscentrum

Nevenplein 1
tel. 089 20 19 60 - de.kroon@bocholt.be
programma en huurtarieven: www.bocholt.be (onder het deel ‘vrije tijd’)

dementie

- praatcafé dementie
Sociaal Huis (OCMW)- tel. 089 20 19 80
Het praatcafé Bree/Bocholt/Oudsbergen vindt tot en met juni 2020 4 keer per jaar plaats, afwisselend in de 3
gemeenten. De dementerende persoon en zijn omgeving krijgen hier de kans om informatie op te steken over de
ziekte dementie, maar ook om mensen te ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren. De sprekers en de
onderwerpen zijn zorgvuldig gekozen, zodat elk praatcafé aansluit bij de behoeften van de mensen die in hun
omgeving worden geconfronteerd met deze ziekte.
De aankondigingen van de praatcafés staan steeds vermeld in het gemeentelijk informatieblad “Bocholt
Maggezien”. Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de dienst thuishulp van het Sociaal Huis.
- EHBD-rugzak (Eerst Hulp bij Dementie)
Deze rugzak biedt een kennismaking met de grote hoeveelheid informatie die over dit thema bestaat.
(informatieve boeken, kinderboek, CD, geheugenkoor WZC, dvd, brochures en verwijzingen naar websites,
overzicht collectie bibliotheek Bocholt). De rugzak kan je ontlenen in bib “de Priool”.

de Post (Bpost)

zie “postkantoor”

de Priool

zie “bibliotheek”

de Steen

dienst vrije tijd
Cornelius a Lapideplein 3
tel. 089 20 19 31

diabetes infolijn
tel. 0800 96 333

diamanten huwelijk
zie “jubilea”

dienstencheques-dienstenonderneming

DienstenChequebedrijf Bocholt vzw oftewel DCB is een erkende dienstenchequeonderneming en is gegroeid uit
PWA-DCO Bocholt. Via het systeem van Dienstencheques bieden wij u:
Professionele huishoudhulp aan particulieren, of een job als huishoudhulp.
Het tarief is € 9,00 per uur. De werknemers krijgen een volwaardig werknemersstatuut en kunnen in onderling
overleg hun uurrooster zelf bepalen. Kandidaat-werknemers en mensen die hulp willen aanvragen, kunnen voor
meer inlichtingen terecht bij Linda Driesen, Linda Jaeken en Carla Heynickx van DCB Bocholt.
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Openingsuren:
Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:

Voormiddag
9u00-12u30
9u00-12u30
9u00-12u00
9u00-12u30
9u00-12u00

Namiddag
13u00-16u30
13u00-16u30
Gesloten
13u00-16u30
Gesloten

Contactgegevens:
Kaulillerweg 4 bus 1, 3950 Bocholt
tel. 011 71 75 92
info@dcb-bocholt.be
www.dcb-bocholt.be

dierenartsen

Volgende dierenartsen hebben een praktijk in de gemeente:
- Dries S., Lillerbaan 133
tel. 011 52 58 88
- Leen J. en W. , Brogelerweg 75 tel. 089 46 36 67
- Martens J., Breeërweg 54
tel. 089 47 23 50
- Plas L., Broekstraat 1
tel. 011 62 22 69
diëtisten
Volgende diëtisten zijn werkzaam in de gemeente:
- I. Bosmans, Kleine Marsestraat 24a, tel. 0498 23 32 71
- J. Rulkens, Langveld 20, tel. 0474 50 50 03
- G. Smits, Reppelerweg 43, tel. 0468 14 08 02
- Elien Smeers, Nevenplein 30, tel. 0473 68 86 68
- E. Vrolix, Kerkhofstraat 20, tel. 0472 26 43 14
- S. Vrolix, Kaulillerweg 13, tel. 0494 93 54 81
- A. Wuijts, Gelehoekstraat 13, tel.0494 22 07 60

diftar
Limburg.net, Gouverneur Verwilghensingel 32 – 3500 Hasselt
gratis tel. 0800 90 720
DIFTAR staat voor differentieel tariferen, het betalingssysteem volgens het principe “de vervuiler betaalt”. Je
afvalfactuur zal namelijk voor een groot deel bepaald worden door het aantal kilo’s afval dat je produceert en
meegeeft. Die worden immers gewogen bij de huis-aan-huis-ophaling van de grijze en de groene containers. Alle
containers zijn voorzien van een speciale chip en je betaalt per kilo afval dat je laat ophalen. Limburg.net stuurt je
een betalingsuitnodiging. Je betaalt dan een voorschot voor het afval dat nog opgehaald moet worden. Als dit
voorschot - je afvalkrediet - bijna opgebruikt is, moet je bijbetalen. Voor alle info over de stand van je DIFTARrekening moet je je wenden tot Limburg.net. In het recyclagepark moeten ook een aantal afvalfracties per kilo
betaald worden. De afgeleverde hoeveelheid afval wordt daar bepaald met behulp van een weegbrug.
zie ook “recyclagepark”.

dokters

Je vindt de wachtdiensten van de huisartsen (Bocholt, Bree, Grote Brogel, Reppel, Kaulille en Lozen) op de
website www.huisarts.be
Raadpleeg ook de uurschema’s voor de raadplegingen aan huis
Volgende huisartsen hebben een praktijk in de gemeente:
-

M. De Graaf, Nevenplein 30 (Kaulille), tel. 011 80 60 12 | www.nevenplein.be
Chr. Dingenen, Nevenplein 30 (Kaulille) tel. 011 80 60 12 | www.nevenplein.be
I. Geenen, Koedriesstraat 26 (Kaulille), tel. 011 44 64 52
E. Henkens, Nevenplein 30 (Kaulille) tel. 011 80 60 12 | www.nevenplein.be
K. Houben, Damburgstraat 61 (Bocholt), tel. 089 44 90 80 | www.hethuisartsenhuys.be
P. Indestege, Nevenplein 30 (Kaulille), tel. 011 80 60 12 | www.nevenplein.be
B. Janssen, Damburgstraat 61 (Bocholt), tel. 089 44 90 80 | www.hethuisartsenhuys.be
A. Joosten, Hoogstraat 31 (Bocholt), tel. 089 47 21 39
B. Neirinckx, Damburgstraat 61 (Bocholt), tel. 089 44 90 80 | www.hethuisartsenhuys.be
H. Schuermans, Damburgstraat 61 (Bocholt), tel. 089 44 90 80 | www.hethuisartsenhuys.be
V. Tessens, Damburgstraat 75A (Bocholt), tel. 089 46 48 11
M. Vanpoecke, Damburgstraat 61 (Bocholt), tel. 089 44 90 80 | www.hethuisartsenhuys.be
L. Broekx, Nevenplein 30 (Kaulille), tel. 011 80 60 12 | www.nevenplein.be
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HUISARTS NODIG TIJDENS WEEKEND/FEESTDAGEN?

De Huisartsenwachtpost is er voor dringende medische problemen.
Je komt best zelf naar de huisartsenwachtpost. Daar kan men je SNELLER en in BETERE omstandigheden
onderzoeken en behandelen.
Enkel voor wie zich niet kan verplaatsen om MEDISCHE redenen kan er een huisbezoek aangevraagd worden.
Je huisarts wordt van elke consultatie op de hoogte gebracht.
tel. 011 60 40 60
VOOR WIE?
Inwoners van Pelt, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Bocholt en Peer.
WAAR?
de
Stationsstraat 76 (Campus Z), 3910 Pelt (oud ziekenhuis Pelt) – 2 verdieping (lift aanwezig).
WANNEER?
WEEKEND: vrijdagavond 19u00 tot maandag 08u00
FEESTDAGEN: vanaf 19u00 de avond voordien tot 08u00 de dag nadien
WAT MOET JE MEEBRENGEN?
- identiteitskaart
- lijst met chronische medicatie
- eventueel attesten arbeidsongeschiktheid en/of verzekeringspapieren
- bancontact is aanwezig

dorpsrestaurant

Sociaal Huis (OCMW)
tel. 089 20 19 80
Een keer per maand op woensdag om 12u00 (m.u.v. juli en december), wordt voor de Bocholtenaren een
dorpsrestaurant georganiseerd in GC de Kroon te Kaulille of in het Parochiehuis te Bocholt. Voor de prijs van €
8,50 wordt een volledige maaltijd geserveerd. Tijdens het eten kunnen sociale contacten opgebouwd en
onderhouden worden. De dorpsrestaurants zijn mogelijk gemaakt door de inzet van vele vrijwilligers en een traiteur.
Voor data dorpsrestaurant en kaartenverkoop, zie gemeentelijk informatieblad “Bocholt Maggezien” en/of
www.bocholt.be
Opgelet: op woensdag is er markt in Bocholt. Het is verboden om je auto op het kerkplein te parkeren in de zone
waar de markt staat.

dranghekken

zie “uitleendienst”

drankvergunning

dienst lokale economie
tel. 089 20 19 20
zie “horeca”

drugs

Indien je advies of hulp zoekt voor jezelf of voor iemand uit je naaste omgeving over het gebruik van alcohol,
medicatie, drugs, gokken en/of gamen, kan je terecht bij de Centra voor Alcohol- en andere Drugproblemen (CAD).
Tel. 011 27 42 98 (hoofdkantoor Hasselt)
Website: www.cadlimburg.be | e-mail: info@cadlimburg.be
tip: neem eens een kijkje op www.alcoholhulp.be, www.cannabishulp.be en/of www.druglijn.be

duurzaam bouwen – Eerste hulp bij duurzaam bouwen
Dubolimburg
info@dubolimburg.be
tel. 011 39 75 75

Alle informatie over renovatiebegeleiding, de Huisdokter en quickscans via www.eerstehulpbijduurzaambouwen.be
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E
11.11.11

bundelt de krachten van mensen die ijveren voor een rechtvaardige wereld.
Het overkoepelt meer dan 60 organisaties en 20.000 vrijwilligers uit 330 lokale 11.11.11-groepen.
contact: Michel Claes – Kempenstraat 37
tel. 011 44 62 10
e-mail: michelclaes@fulladsl.be

echtscheiding

dienst burgerlijke stand en sociaal huis (OCMW)
tel. 089 20 19 45
Het vonnis van de rechtbank wordt ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand in de gemeente waar je
huwde. Vanaf dan is de echtscheiding definitief.
Voor gratis juridisch advies kan u terecht bij de jurist van de dienst rechtshulp op het OCMW (vrij spreekuur op
donderdagvoormiddag of na afspraak).
EDC – European Disability Card
Sociaal Huis (ocmw)
Sinds 19/10/2017 kan je je handicap makkelijk bewijzen dankzij de European Disability Card. Met deze persoonlijke
kaart kan je zonder problemen voordelen voor personen met een handicap aanvragen bij de deelnemende
instellingen voor sport, cultuur en vrije tijd.
U kan de EDC kaart aanvragen bij de dienst Thuishulp.

elektriciteit

VREG (Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteit- en Gasmarkt),
Koning Albert II-laan 20 bus 19
1000 Brussel
gratis tel. 1700 – info@vreg.be – website www.vreg.be
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt kan je zelf je energieleverancier kiezen.
Een overzicht van de vergunde elektriciteitsleveranciers vind je op de VREG-website.
Fluvius blijft beheerder van het distributienet en is verantwoordelijk voor nieuwe en gewijzigde aansluitingen,
heractiveringen, de opname van de meterstanden en het verhelpen van storingen.

elektronische identiteitskaart

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 44
Je krijgt automatisch een oproepingskaart voor de aanvraag van je identiteitskaart.
Voor de elektronische identiteitskaart moet je je persoonlijk aanbieden op de dienst burgerzaken in het
gemeentehuis. Tevens moet je één recente, duidelijke pasfoto met witte achtergrond en € 16,10* meebrengen. Je
kan je nieuwe identiteitskaart (eveneens persoonlijk) afhalen, zodra je thuis je pin- en pukcode ontvangen hebt.
zie ook “pasfoto”
*bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

elektronische vreemdelingenkaart

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
Hiervoor moet je je persoonlijk aanbieden bij de dienst vreemdelingenzaken in het gemeentehuis. De aanvrager
moet een recente, duidelijke pasfoto met een witte achtergrond en € 16,10/€ 16,60* meenemen. De elektronische
vreemdelingenkaart kan afgehaald worden, zodra de aanvrager thuis de pin- en pukcode ontvangen heeft.
zie ook “pasfoto”
*bedrag onder voorbehoud van prijswijziging

energielening en energie besparen

Energiehuis Limburg
info@energiehuislimburg.be
tel. 089 77 81 29

Alle informatie over de Vlaamse energielening en de Limburgse renovatielening aan 0% of 2%, vindt u op
www.energiehuislimburg.be. Op deze website vindt u ook een premieoverzicht en alle informatie over hoe u
energie kan besparen. U kan er het digitaal contactformulier invullen om uw concrete vragen te stellen.
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erfgoed

Heb je vragen over onze lokale geschiedenis, maak je een eindwerk over Bocholt, wil je deelnemen aan Open
Monumentendag of de Erfgoeddag, wil je een project rond lokaal erfgoed starten en wil je projectsubsidie
aanvragen, heb je vragen omtrent bescherming van onroerend of roerend erfgoed?
Neem dan contact op met Ann Rombaut, Dorpsstraat 2 | 089 20 19 22 | bib@bocholt.be
De Geschied- en Heemkundige Kring van Bocholt is gevestigd op het verdiep van bib ‘de Priool’ in Bocholt.
Openingsuren: maandag 19u00 – 21u00 (eerste maandag van de maand: 18-21u) of op afspraak.
Contact: heemkundigekringbocholt@gmail.com
De Heemkundige Kring Kaulille is gevestigd in het molenhuis, Molenstraat 34 in Kaulille. Openingsuren:
maandagnamiddag van 14u00 tot 17u00 of op afspraak.
Contact: annrombaut1@telenet.be

erkenning kinderen

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
Het erkennen van een kind kan vóór, bij of na de geboorte. De procedure en regels verschillen naargelang deze
keuze. Voor meer info neem je best contact op met de dienst burgerlijke stand.

Eurocross

Zie “Mutas vzw”

Europees noodnummer
tel. 112

euthanasie
dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
Elke meerderjarige kan de wil tot euthanasie laten registreren op de dienst burgerlijke stand. Je kan daar een
registratieformulier afhalen.
De verklaring is 5 jaar geldig vanaf de datum van ondertekening en kan op ieder moment herzien of ingetrokken
worden.
Bij de dienst burgerzaken gebeurt enkel de registratie.
Indien je hulp nodig hebt bij het invullen of je wenst meer informatie, dan kan je ook terecht op huisvandeMens.
Een huisvandeMens vind je o.a. in Bree, Genk, Hasselt, Lommel.
Voor meer info: www.deMens.nu
Meer info i.v.m. een waardig levenseinde vind je ook op: www.leif.be

evenementenkalender

dienst vrije tijd – Cornelius a Lapideplein 3
tel. 089 20 19 31
De dienst vrije tijd stelt ieder jaar een evenementenkalender op.
Verenigingen die een activiteit willen laten opnemen, nemen contact op met de dienst vrije tijd.
Deze activiteiten worden vermeld in Bocholt Maggezien en op de website.
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F
feestloket

zie “uitleendienst” en “fuiven”

fietsregistratie

technische dienst – Bosstraat 14
tel. 089 20 19 56
Indien je je fiets wil laten registreren, kan je hiervoor een aanvraagformulier verkrijgen in het gemeentehuis (dienst
info & onthaal) of op de technische dienst, Bosstraat 14.
Je kan dit formulier ook downloaden op www.bocholt.be. Je maakt dan best een afspraak met de technische dienst
op het nummer 089 20 19 56. Je kan hen bereiken elke werkdag van 8u00 tot 15u30 (niet op vrijdag). Indien je
ongegraveerde of ongeregistreerde fiets wordt gestolen, kan je steeds op de technische dienst (Bosstraat 14) gaan
vragen of je fiets is gevonden. Alle gevonden fietsen worden daar verzameld.
Let op: gevonden fietsen die langer dan 6 maanden blijven staan, worden automatisch eigendom van de gemeente
en worden via een openbare verkoop verkocht!

fietsen

zie “gestolen fietsen”

fietsroutes

dienst toerisme
tel. 089 20 19 30
In Bocholt zijn er verschillende mooi verzorgde en goed bewegwijzerde fietsroutes. Voor meer info kan je steeds
terecht bij de toeristische dienst.

financiële dienst – Financieel Directeur

Filip Lafosse
Dorpsstraat 16
tel. 089 20 19 48
Naast een algemeen directeur heeft iedere gemeente een Financieel Directeur (vroeger ontvanger genoemd).
Deze stelt de financiële nota van het jaarlijks budget en van de meerjarenplanning op. Daarnaast beheert hij de
boekhouding en geeft hij financieel beleidsadvies. Ieder jaar maakt hij de jaarrekening op. Hij staat bovendien in
voor de uitvoering van de betalingen en voor het innen van de ontvangsten.

financiële problemen

zie “budgetbegeleiding” en “sociale dienst”

fluvius

www.fluvius.be
infolijn tel. 078 35 35 34
storingslijn tel. 078 35 35 00
gasgeur tel. 0800 65 0 65
defecte straatlamp – vul het online formulier in op de website of bel de storingslijn
Sinds de vrijmaking van de energiemarkt fungeert Fluvius als beheerder van het elektriciteits- en aardgasnet. Het
netbedrijf blijft verantwoordelijk voor onder andere de kwaliteit van de kabels, de leidingen, de aansluitingen en
voor eventuele storingen. Je energieleverancier kan je vrij kiezen. Ook inzake het rioleringsnet (aansluiting,
gescheiden afvoer, enz…) moet u bij Fluvius zijn.

Fluvius-premies

dienst Omgeving - woonloket
Tel. 0479 60 47 05 (enkel op afspraak)
Er zijn premies in 2020 voor isolatie (dak, zoldervloer, buitenmuur via buitenzijde, spouwmuur, buitenmuur via
binnenzijde, vloer beglazing), installaties (warmtepomp, warmtepompboiler en zonneboiler) en voor rationeel
watergebruik (gescheiden afvoer, hemelwaterput met pompinstallatie en infiltratievoorziening). Voor beschermde
afnemers is er ook een premie voor de condensatieketel. Er is ook een premie voor het bepalen van een E-peil van
80 of minder.
Alle informatie op www.fluvius.be.
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fuiven

Feestloket
tel. 089 20 19 31
email: feestloket@bocholt.be
Iedere fuif in Bocholt moet minstens 8 weken op voorhand gemeld worden bij het gemeentebestuur. Dit moet
gebeuren door middel van een speciaal formulier. Dat is verkrijgbaar bij de bovenvermelde dienst. De dienst mailt
of stuurt het blanco formulier op na je telefonisch verzoek of je kan het afhalen in het gemeentehuis. De melding
moet vergezeld zijn van het bewijs van de verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de nodige gegevens over
buitenwippers (enkel van eigen vereniging) of security (enkel erkende firma’s mogen ingehuurd worden). Een lijst
met erkende securityfirma’s is te raadplegen op deze website: www.vigilis.be
De aanvraagtermijn van 8 weken is noodzakelijk omdat onze dienst vaak zelf nog adviezen (verkeer, milieu, enz...)
moet aanvragen bij andere instanties. Wie een perfecte fuif wil, doet best zijn melding op tijd!
Voor algemene info over feesten: https://ikorganiseer.be/ .
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_________________________________________________________________________________
gasreuk

Melden bij Fluvius op tel. 0800 65 0 65

geboorte

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
De aangifte van een geboorte moet gebeuren binnen de 15 kalenderdagen na de bevalling in de gemeente of stad
waar het kind geboren werd. De aangifte gebeurt normaal gezien door de vader of de moeder van het kind.
Uitzonderlijk zorgt de dokter of vroedvrouw die de bevalling bijwoonde voor de aangifte.
Om een geboorte aan te geven, moet je volgende documenten meebrengen: de identiteitskaarten van de ouders, het
trouwboekje en het geboorteattest. Dat laatste krijg je in de kraamkliniek of van de dokter die de bevalling begeleidde.
Ongehuwde ouders dienen de aangifte samen te doen, tenzij het kind al voor de geboorte erkend werd.

geboorte- en adoptiepremie

Diane Goossens
tel. 089 20 19 34
Het gemeentebestuur reikt een geboorte- en adoptiepremie uit in de vorm van geschenkbonnen in geldwaarde.
De premie wordt uitgereikt tijdens de gemeentelijke babyborrel.

gehandicapten

OCMW
tel. 089 20 19 80
Indien je vragen hebt over (financiële) voordelen en uitkeringen voor gehandicapten, kan je terecht bij OCMW
Bocholt.
Heb je vragen over alles en nog wat in verband met een handicap: dan kan je telefoneren naar het gratis groene
nummer 0800 987 99 van de federale overheidsdienst DG Personen met een handicap.
Je kan ook surfen naar www.handicap.fgov.be
zie ook “adviesraden”.

gemeentebocholt - #gemeentebocholt

De hashtag #gemeentebocholt kan je gebruiken wanneer je op social media een verwijzing naar onze gemeente
doet. ‘Volgers’, op social media, van onze gemeente kunnen jou bericht dan ook zien.

gemeentehuis

Dorpsstraat 16, 3950 Bocholt
tel. 089 20 19 18 - fax 089 20 19 21
gemeente@bocholt.be - www. bocholt.be

gemeentepolitie
tel. 089 84 09 90
zie “politie”

gemeentesecretaris

zie “algemeen directeur”

geschenkbon

dienst vrije tijd
tel. 089 20 19 30
Met een geschenkbon kan je terecht bij verschillende lokale winkels en zelfstandigen in de gemeente. De
geschenkbon – in waarde van € 5, 10 of 12,50 - is verkrijgbaar bij de toeristische dienst. Bij de aankoop van zo’n
bon krijg je een overzicht van de deelnemende handelaars.

gestolen fietsen

technische dienst
tel. 089 20 19 56
Indien je ongegraveerde of ongeregistreerde fiets wordt gestolen, kan je steeds op de gemeentelijke werkplaats
gaan vragen of je fiets is gevonden. Alle gevonden fietsen worden daar immers verzameld. Let op: gevonden
fietsen die langer dan 6 maanden blijven staan, worden automatisch eigendom van de gemeente en worden via
een openbare verkoop verkocht.

getuigschriften

zie “afschriften en bewijzen”
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getuigschrift goed zedelijk gedrag
dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 42
zie “uittreksel uit het strafregister”

gewestplan

dienst omgeving
tel. 089 20 19 10
Voor onze gemeente is het gewestplan Pelt-Bree goedgekeurd bij K.B. van 22.03.1978, van toepassing. Dit plan
toont aan welke bestemming (wonen, landbouw, industrie, recreatie,…) gegeven wordt aan een bepaald gebied.
Alleen door een ander plan van aanleg (een ruimtelijk uitvoeringsplan, bijzonder plan van aanleg,..) kan een
bestemming gewijzigd worden.
Deze plannen, het gewestplan en andere, kan je allemaal raadplegen op de dienst ruimtelijke ordening.

gewestwegen

Agentschap Wegen & Verkeer – district Oost-Limburg
Schoorstraat 2, 3680 Maaseik
tel. 089 86 93 30
Door de gemeente Bocholt lopen enkele gewestwegen:
Hamonterweg
Grote Baan
Lozerstraat
Lozerheide
Fabriekstraat
Steenweg op Kleine Brogel
Deze wegen vallen onder de bevoegdheid van het Vlaams Gewest, Afdeling Wegen & Verkeer.
Eventuele gebreken aan deze wegen meld je best rechtstreeks aan de bovenvermelde dienst.

glascontainers

milieudienst
tel. 089 20 19 14
Je vindt glascontainers:
- in Bocholt: aan Sportcomplex De Damburg, Kringloopstraat (containerpark), Beukenstraat, Bremstraat (school
Hees)
- in Kaulille: Jasperslaan (parochiehuis), Ringlaan, Lillerbaan, Belgebergstraat
- in Lozen: Lozerplein
- in Reppel: Reppelerweg (aan het buurthuis)
- in Kreyel: Kakebeekstraat (aan de school)
Je kan alle soorten glas ook naar het recyclagepark brengen.

gouden huwelijken
zie “jubilea”

groeipakket

sociale dienst
Vanaf 1 januari 2019 neemt Vlaanderen de uitbetaling van de kinderbijslag over. De kinderbijslag wordt
omgevormd en heet voortaan het Groeipakket. Het Groeipakket is het geheel van financiële tegemoetkomingen dat
de Vlaamse overheid voorziet voor elke kind in het 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 de kinderen.
Website: www.groeipakket.be of kom eens langs op de sociale dienst van het OCMW.

groendienst

technische dienst, Bosstraat 14
tel. 089 20 19 50

grofvuil

zie “recyclagepark”

grondbelastingen

zie “belastingen: onroerende voorheffing”

grondwaterwinning

milieudienst
tel. 089 20 19 14
Particulieren die een grondwaterput wensen te maken, kunnen zich best vooraf even informeren bij de
milieudienst. Het winnen van grondwater is immers gereglementeerd in de milieuwetgeving. Bedrijven die een
grondwaterput willen plaatsen, zijn steeds onderworpen aan deze regels.
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handtekening wettigen

dienst burgerzaken
tel 089 20 19 41
Om een handtekening te wettigen, moet de betrokken persoon bij de aanvraag in het gemeentehuis handtekenen.
Als dat niet mogelijk is, moet je de identiteitskaart, of kopie ervan, van de persoon wiens handtekening je wil laten
wettigen, meebrengen. Het wettigen van een handtekening gebeurt best in de gemeente waar je ingeschreven
bent.

holebi

Meer info vind je op de website van Regenbooghuis, Meldertstraat 38, 3500 Hasselt
info@regenbooghuislimburg.be

hondenpoepzakjes

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 18
Wie zijn hond uitlaat, is verplicht om een opvangzakje bij te hebben om mogelijke ontlasting op te ruimen. Het
gemeentebestuur verdeelt gratis hondenpoepzakjes.
Deze hondenpoepzakjes zijn te verkrijgen:
- in het gemeentehuis, dienst info en onthaal
- in het Sociaal Huis (OCMW)

hondenvanger

De gemeenten van de politiezone Noordoost-Limburg werken sinds begin 2014 samen met een nieuwe
hondenvanger: de vzw " DINO - Dieren In Nood" uit Ophoven. Zij komen enkel en alleen in actie na een oproep
van de politiediensten! Dit honden- en kattenasiel heeft een opvangcapaciteit van 70 honden en 60 katten. Per
interventie betaalt de gemeente € 120,00 aan de vzw. Als de eigenaar van de hond wordt gevonden, bijvoorbeeld
via het scannen van de ingeplante chip, wordt deze som teruggevorderd van de eigenaar. Vanaf het ogenblik dat
de hondenvanger gebeld is, wordt de interventievergoeding aangerekend, ook al vindt een eigenaar in tussentijd
zijn hond zelf terug en hoeft de hondenvanger de hond niet meer mee te nemen.
Als je wil nagaan of de vzw DINO - Dieren in Nood misschien jouw hond heeft opgehaald, dan kan je hen zelf
contacteren op het gsm-nummer 0468 10 11 11 (dagelijks tussen 9u00 en 19u00). Op dit nummer kan je geen
loslopende honden melden!!
Loslopende honden geef je enkel door aan de politie: tel. 089 84 09 90 of via e-mail :
wijk.bocholt@politienoordoostlimburg.be

horeca

dienst lokale economie
tel. 089 20 19 20
Wie een café wil uitbaten heeft een drankvergunning nodig. Een aanvraagformulier voor het verstrekken van
gegiste en/of sterke dranken kan je downloaden op onze website www.bocholt.be of afhalen bij de dienst lokale
economie.
zie ook “drankvergunning”
huisartsen
zie dokters

huisvuil

zie “afvalophaling”

hulpkas voor werklozen

Molenstraat 28 bus 1, 3910 Pelt
tel. 011 64 14 46
In principe moet je je werkloosheidsvergoeding aanvragen bij de RVA. In de praktijk gebeurt dit echter bij een
vakbond of bij de hulpkas voor werklozen.
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hulpverleningszone Noord-Limburg
Brandweerzone Noord-Limburg
Norbert Neeckxlaan 52 bus Z
3920 Lommel
tel. 011 54 29 00
www.info@hvznl/be

Sector Bree – verantwoordelijke Kapitein Marc Pannekoeke

Bocholterstraat 15
3960 Bree (alarmlijn 100)

huren

Voor huurcontracten vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe huurwetgeving. Alle informatie op
www.wonenvlaanderen.be/huren. De regelgeving voor oudere huurcontracten, vind je ook terug op deze website.

huwelijk

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
Het burgerlijk huwelijk moet aangegeven worden in de gemeente waar één van de toekomstige echtgenoten
ingeschreven is in de bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregisters. Men moet huwen in de gemeente waar deze
aangifte gebeurde.
Heb je trouwplannen, neem dan voor meer informatie contact op met de dienst burgerlijke stand.
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I
identiteitsbewijs -12 (niet-Belgen)

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 44
Het kartonnen identiteitsbewijs wordt enkel uitgereikt aan kinderen onder de 12 jaar met een vreemde nationaliteit.
Het kartonnen identiteitsbewijs wordt aangevraagd door één van de ouders, vergezeld van het kind. Ze moeten 1
recente pasfoto met witte achtergrond en € 2,00 meebrengen bij de aanvraag.
zie ook “pasfoto”

identiteitskaart

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 44
zie “elektronische identiteitskaart”

ilove3950 - #ilove3950

De hashtag #ilove3950 kan je gebruiken wanneer je op social media een verwijzing naar onze gemeente doet.
‘Volgers’, op social media, van onze gemeente kunnen jou bericht dan ook zien.

industrieterreinen
zie “KMO-zones”

inenting tegen kinderverlamming

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
Elk kind moet voor de leeftijd van 15 maanden vier keer ingeënt zijn tegen poliomyelitis of kinderverlamming. De
gemeentelijke diensten moeten deze vaccinatie melden aan de gezondheidszorg. Normaal gezien krijgt de baby
deze spuit bij de dokter of de controledienst van Kind & Gezin. Ze verwittigen automatisch de gemeente. Als blijkt
dat je kind geen vaccinatie gehad heeft, krijg je een brief van het gemeentebestuur met het verzoek om alsnog voor
de inenting te zorgen.

infoborden

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 26
Verenigingen die wensen gebruik te maken van de gemeentelijke informatieborden ( Led-schermen) om hun
activiteiten kenbaar te maken, moeten dit minstens één maand voor de activiteit aanvragen bij de dienst info en
onthaal. Je kan het aanvraagformulier ook terugvinden op www.bocholt.be.

infopunt ondernemen Bocholt
dienst lokale economie
tel. 089 20 19 20
zie “ondernemersloket”

informatieblad

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 18
Bocholt Maggezien is de titel van het maandelijks informatieblad van het gemeentebestuur van Bocholt.
Het infoblad verschijnt niet in augustus. Elke andere maand zit het telkens op de eerste dag van de maand in je
brievenbus.

informatiegids

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 18
De gemeentegids die je nu in handen hebt, doet tevens dienst als informatiegids en wegwijsdocument.
Opmerkingen en suggesties over deze gids zijn welkom bij de dienst info en onthaal.

inleefreizen/stages

Jonge mensen die op inleefreis gaan of stage willen doen in het Zuiden kunnen een aanvraag voor projectsubsidie
indienen.
Inlichtingen : jeugddienst
tel.089 20 19 32
jeugd@bocholt.be
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internationaal paspoort
dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 42
zie “reispas”

interventiedienst

dringende politiehulp? bel 101

inwonersaantal

zie “aantal inwoners”
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J
jachthaven

zie “passantenhaven”

jeugddienst

tel. 089 20 19 32 - de Steen, Cornelius a Lapideplein 3

jeugdraad

zie “adviesraden”

jubilea

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 18
Wegens de wet op de privacy kan er geen overzicht van huwelijksjubilea verstrekt worden.
De gouden en diamanten jubilarissen krijgen in groepsverband een receptie aangeboden in het gemeentehuis.
De briljanten jubilarissen worden opgesplitst in kleine groepjes en samen met hun naaste familie uitgenodigd voor
een receptie in het gemeentehuis. Ook kunnen zij opteren voor een bezoekje van het schepencollege aan huis.
Platina echtparen krijgen elk apart een receptie aangeboden. Ook zij kunnen kiezen voor een thuisbezoek.
st
Voor de inwoners die hun 100 verjaardag mogen vieren is er de keuze tussen een receptie op het gemeentehuis
of een bezoekje aan huis of verzorgingstehuis.
Voor de 100+ jarigen wordt er, in samenspraak met de familie, een thuisbezoek of bezoek aan het
verzorgingstehuis geregeld.

jumelage

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 26
Sinds 1952 onderhoudt Bocholt vriendschapsbetrekkingen met de Duitse stad Bocholt in de deelstaat Nord-Rhein
Westfalen. In 1980 ondertekenden beide Bocholt’en een officiële jumelage-overeenkomst. Dit houdt in dat men
burgers en verenigingen uit beide gemeenten stimuleert om elkaars manier van leven te ontdekken. Zowel
particulieren als verenigingen kunnen financiële ondersteuning krijgen bij een bezoek aan Duits Bocholt. Hiervoor
neemt u contact op met de dienst info en onthaal.

juridische dienst

OCMW
tel. 089 20 19 80
Voor gratis inlichtingen en hulp bij allerhande juridische problemen (huurwetgeving, echtscheidingsproblemen,
strafzaken, enz.) kan je terecht bij de jurist van de dienst rechtshulp.
De jurist is elke woensdagnamiddag en donderdag, na afspraak of telefonisch te bereiken op het OCMW.
Deze hulpverlening is vooral gericht op informatieverstrekking en gepaste doorverwijzing.
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K
kabeltelevisie
zie “telenet”

kadaster, registratie en domeinen
zie ‘belastingen’
kampioenenhulde

sportdienst
tel. 089 20 19 70
Elke club geeft zijn kampioenen en gepromoveerden door aan de sportdienst. Misschien ken je ook wel kandidaten
die voor de titel “sportman, -vrouw of -club van het jaar” in aanmerking komen? Al deze kampioenen worden
gehuldigd tijdens een feestavond in sportcomplex ‘de Damburg’ op de laatste zaterdag van juni.

kankerlijn

tel. 0800 35 445 ( elke werkdag van 9u00-12u00 en van 13u00-17u00)
e-mail: kankerlijn@komoptegenkanker.be
Chatten kan op maandag van 9u00 tot 12u00, op woensdag van 14u00 tot 17u00 en van 19u30 tot 22u30.
Bij de Kankerlijn van Kom op tegen Kanker kan men (anoniem) terecht voor een luisterend oor of deskundig advies,
voor informatie over wetenschappelijke, medische, psychologische en sociale aspecten van kanker.

kapvergunning

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
tel. 089 20 19 12
tel. 089 20 19 13
Bomen verwijderen, kan niet zomaar. Afhankelijk van de plaats waar gekapt wordt, moet er een kapvergunning
(natuur of stedenbouw) aangevraagd worden in het gemeentehuis. Ook de omvang en de grootte van de bomen
speelt een rol.
Wie meer dan twee rijen bomen – dit wordt dan als bos beschouwd – wil kappen, heeft een kapmachtiging nodig.

kerken

zie “parochies”

kerkhoven

zie “begraafplaatsen”

kermissen

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 26
De kermissen vinden plaats op volgende data:
Bocholt
Bocholt: kleine kermis - 14 dagen na Pasen
Bocholt: grote kermis - zondag vóór 10 augustus of 10 augustus
Kaulille
Kaulille: grote kermis - Pinksteren
Kaulille: kleine kermis - zondag na 17 september
Lozen
Lozen: kleine kermis - zondag na 21 maart of op 21 maart
Lozen: grote kermis - tweede zondag van juli
Reppel
Reppel: laatste zondag van september
Kids-ID
dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 44
Dit is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. Het dient als officieel
reisdocument in Europa en in sommige landen daarbuiten. NIET voor de landen die een internationaal paspoort
eisen.
De Kids-ID wordt aangevraagd door één van de ouders, vergezeld van het kind. Ze moeten 1 recente pasfoto met
witte achtergrond en € 6,40(*) meebrengen. De procedure duurt ongeveer een drietal weken. Dus tijdig aanvragen.
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zie ook “pasfoto”
zie ook “reispassen”

* Prijs onder voorbehoud van wijzigingen

kienvergunning

stafdienst
tel. 089 20 19 17

kind en gezin

Regiohuis, Bermstraat 9,
3910 Pelt
tel. 078 15 01 00
alle werkdagen permanentie van 9u00 tot 12u00
Afdelingsverantwoordelijke Bocholt en Kaulille
Mevr. Miet Geutjens, tel. 089 46 17 44.
Raadplegingen zuigelingen:
Brugstraat 36
maandag van 9u00 tot 12u00
dinsdag van 16u00 tot 18u30
woensdag van 9u00 tot 12u00
Enkel op afspraak met de verpleegster.

kinder- en jongerentelefoon “Awel”
tel. 102 – www.awel.be

kindermishandeling

vertrouwenscentrum: tel. 0800 97 079
Praten over mishandeling is niet evident, vaak weten mensen niet waar ze terecht kunnen met hun vragen of
meldingen. Op de website www.kindermishandeling.be vind je heel wat info. Verder kan je als burger ook bellen
naar het nummer 1712 (elke werkdag van 9u00 tot 17u00). Een gesprek is gratis en discreet, de oproep verschijnt
niet op de telefoonrekening en je kan anoniem blijven.

kinderopvang

zie ook ”buitenschoolse kinderopvang”
Kinderopvang Gezinsbond
Drossaerdplein 2, 3990 Peer
tel. 011 57 53 99
enkel op afspraak
de

de

zitdag OCMW Kaulille: elke 2 en 4
9u00 tot 10u30 (Mariëlle Willems)

vrijdag van de maand:

kledingcontainers

zie “textielcontainers”

Kleine Brogel – Vliegbasis

Contactgegevens:
Adjunct Officier - Kapt Bart KNOCKAERT: 02/44 33291
Synthese Officier - Kapt Ludo VANDEKERKHOF: 02/44 33331
Public Realtions Office: 02/44 33298
Onthaal - Hoofd wachtlokaal: 02/44 33375
Permanentie Wing Ops: 02/44 53009
Controle Toren: 02/44 33137

29

klein gevaarlijk afval (KGA)

Limburg.net
www.limburg.net
KGA of Klein Gevaarlijk Afval is een aparte afvalfractie die je best zo snel mogelijk naar het recyclagepark brengt.
Je afwas- en schoonmaakmiddelen, producten voor de auto (antivries, accuzuur, ...), batterijen, brandstoffen,
cosmetica, bestrijdings- en onderhoudsmiddelen, verven en vetten zijn KGA. Deze afvalfractie kan je gratis naar het
recyclagepark brengen. KMO’s en zelfstandigen kunnen deze fractie niet aanleveren. Zij moeten zich wenden tot
privé-firma’s die dit afval voor hen verwerken.
zie ook “recyclagepark”

kliniek

zie “ziekenhuis”

KMO-zones

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
tel. 089 20 19 12
tel. 089 20 19 13
In Bocholt zijn er 7 KMO-zones:
-industriezone "Kaulindus"
-ambachtelijke zone "Meelderbroeksheide"
-ambachtelijke zone "Reppel"
-ambachtelijke zone "Oude Kazerne"
-ambachtelijke zone "Marsestraat"
-ambachtelijke zone "Kaulille-Kettingbrugweg"
-ambachtelijke zone “KMO Kanaal”

kringloopcentra

- Kringwinkel Maasland
Gruidroderkiezel 173a, 3960 Bree - tel. 089 20 51 38
en Maaseikerlaan 67a, 3680 Maaseik - tel. 089 56 82 88
e-mail: info@kringwinkel.com
- Kringwinkel Lommelle
Balendijk 76, 3920 Lommel – tel. 011 55 31 60
e-mail: kw.lommelle@debiehalstc.be
- Kringwinkel Pelt
Stationsstraat 76, 3910 Pelt – tel. 011 40 37 59
e-mail: viviann.beckers@debiehalstc.be
- Kringwinkel Chique De Friemel
Oudestraat 13, 3990 Peer – tel. 011 60 43 73
Email: info@debiehalstc.be
- Kringwinkel Esmeralda
Steenweg op Wijchmaal 66, 3990 Peer – tel. 011 63 61 47
e-mail: kw.esmeralda@debiehalstc.be

kunstonderwijs

muziekschool
Kunstacademie Noord-Limburg vzw(kanl), Toekomstlaan 9, 3910 Pelt
tel. 011 80 87 10
Kunstacademie Noord-Limburg biedt kunstopleidingen aan in 8 Noord-Limburgse gemeenten, waaronder de
gemeente Bocholt.
Je kan er terecht voor opleidingen muziek, theater, dans en beeldende kunsten. De Kunstacademie is erkend en
wordt gesubsidieerd door het ministerie van de Vlaamse gemeenschap en volgt alle reglementeringen betreffende
het Deeltijds Kunstonderwijs (DKO) van de Vlaamse gemeenschap, departement onderwijs.
De hoofdzetel bevindt zich in Pelt, hier kun je ook de hogere graden en opleidingen voor volwassenen volgen.
Voor meer informatie kan je terecht op bovengenoemd telefoonnummer en de website www.kanl.be.
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L
laatste wilsbeschikking

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
Iedere meerderjarige kan op voorhand zijn of haar gewenste wijze van teraardebestelling (begraving of crematie)
laten registreren in het bevolkingsregister. Deze persoonlijke laatste wilsbeschikking zal bij een overlijden worden
nageleefd.

leefloon

Sociaal Huis (OCMW)
tel. 089 20 19 80
Personen die onvoldoende bestaansmiddelen hebben, kunnen in aanmerking komen voor een leefloon na een
grondig sociaal onderzoek door een maatschappelijk werker van het OCMW Het leefloon is slechts één van de
vormen van hulpverlening van de sociale dienst van het OCMW. De sociale dienst streeft voor de betrokkenen naar
een maximale integratie en participatie aan het maatschappelijk leven. Indien mogelijk, wordt getracht om via
tewerkstelling de integratie in de maatschappij te verzekeren. Wanneer tewerkstelling niet mogelijk is, worden
andere activeringsopties bekeken
Zie ook “sociale dienst”

leefmilieu

milieudienst
tel. 089 20 19 14

leegstand

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
Leegstand van woningen en gebouwen opsporen is een bevoegdheid van de gemeente. De gemeente Bocholt
houdt hiervoor een leegstandsregister bij. Dit leegstandsregister kan ook handelspanden bevatten wanneer ze
gelegen zijn op een perceel kleiner dan 5 are. Wanneer ze gelegen zijn op een perceel groter dan 5 are, vallen ze
onder de regelgeving over leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. Meer uitleg en het gemeentelijk
reglement vind je terug op de website van de gemeente Bocholt.

levensbewijs

zie “afschriften en bewijzen”

lokaal cliëntoverleg

Sociaal Huis (OCMW)
tel. 089 20 19 80
Lokaal cliëntoverleg is een overleg tussen de cliënt en alle betrokken hulpverleners.. De hulpverlener kan elke
begeleider, huisarts of hulpverlenende dienst zijn die met een cliënt in contact komt. Samen komen ze tot
afspraken over de doelen die de cliënt wil bereiken en de ondersteuning die hij daarvoor nodig heeft. Een neutrale
coördinator, die niet betrokken is bij de hulpverlening aan de cliënt, organiseert het overleg en leidt het gesprek in
goede banen.
Jijzelf of een hulpverlener kan telefonisch of per mail (zie Sociaal Huis) een aanvraag voor een lokaal cliëntoverleg
doen. Deze moet gericht worden aan de coördinator lokaal cliëntoverleg van de sociale dienst van het Sociaal Huis.
(inne.maes@bocholt.be)
Zie zorgcoördinatie in de thuiszorg (zorgoverleg) voor de afstemming van de hulpverlening in de thuiszorg.

lokale economie

zie “ondernemersloket”

lokaal Opvang Initiatief

OCMW
Tel. 089 20 19 80
Het lokaal opvang initiatief staat in voor de begeleiding van verzoekers om internationale bescherming die recht
hebben op materiële opvang en die worden doorverwezen door Fedasil.
Er zijn geen spreekuren, er wordt enkel met afspraken gewerkt.
De dienst waakt erover dat de hulpverlening aan verzoekers om internationale bescherming in overeenstemming is
met de hulpverlening aan de lokale bevolking.
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M
manifestaties op de openbare weg
zie “openbare manifestaties”

markt

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 26
Elke woensdag in Kaulille op het Nevenplein van 9u00 tot 12u00 en in Bocholt op het Kerkplein van 14u00 tot
18u00.

meldingskaart

dienst info & onthaal
tel. 089 20 19 26
Een gat in het wegdek, een defecte straatlamp, een sluikstort, …. Meld het ons! In “Bocholt Maggezien” vind je
meestal een meldings- of infokaart. Die kan je gebruiken om bepaalde zaken te melden of om informatie op te
vragen. Je kan ook een melding doen via www.bocholt.be of via een telefoontje naar 089 20 19 26.

meter-weter
zie “energiemeter”
milieudienst

tel. 089 20 19 14

milieuraad
zie “adviesraden”
minder mobielen centrale (MMC)

Sociaal huis (OCMW)
tel. 089 20 19 80
De MMC biedt bejaarden, gehandicapten of mensen in een sociale noodsituatie de mogelijkheid om zich te
verplaatsen. Hiervoor doet het OCMW een beroep op vrijwilligers. Die komen je thuis afhalen en ze brengen je
ook terug naar huis. De coördinatie gebeurt vanuit het OCMW. Je sluit je aan door betaling van een jaarlijks
lidgeld van € 10,00 voor een alleenstaande en € 15,00 per koppel. Vervolgens kan je gebruik maken van de
minder mobielen centrale aan een tarief van € 0,35 per kilometer met een minimum van € 2,50/rit. De MMC doet
geen rolstoelvervoer.
Om lid te worden van de MMC moet je contact opnemen met Bern Vrolix op tel. 089 20 19 95.

mindervalidenvervoer

Rolstoelvervoer naar en van de dagopvang te Bocholt
Indien men niet met eigen vervoer met een familielid/begeleider naar de dagopvang kan komen, kan men
telefonisch contact opnemen met het woonzorgcentrum voor het vervoer naar en van de dagopvang te Bocholt.
Bocholtenaren betalen hiervoor € 10,00 per dag en niet-Bocholtenaren € 15,00 per dag.
Dagopvang WZC De Voorzienigheid | Kim Essers | tel. 089 77 91 55 | e-mail: dagzorg@wzcvoorzienigheid.be
Rolstoelvervoer voor een medisch onderzoek, familiebezoek,…
- Rechtstreekse aanvraag via Taxi Hendriks die per 1 januari 2017 een stelplaats in Bocholt heeft. Er wordt
gevraagd om minstens 24 uur van tevoren het rolstoelvervoer te reserveren.
Taxi Hendriks | tel. 011 80 98 98
- Aanvraag via de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer om je rolstoelvervoer in te plannen. De kans is groot dat
men naar aanleiding van een tussenkomst minder moet betalen dan wanneer men rechtstreeks bij een taxibedrijf
bestelt.
MAV | tel. 0800 17 666 (elke werkdag van 9u00-12u00 en van 13u00-16u00) | e-mail: mav@limburg.be
Zie ook Mobiliteitscentrale Aangepast vervoer (MAV)
Rolstoelvervoer met de belbus 746 Bocholt-Bree
Rolstoelgebruikers die vervoer wensen in het belbusgebied, kunnen terecht bij de belbus. Op de belbus is er plaats
voor één rolstoelgebruiker per rit. Zie ook Mobib-kaart voor de verkooppunten van de gemeentelijke 10-rittenkaart
voor € 10,00.
Zie “belbus 746 Bocholt-Bree”.

32

mobib-kaart

De Lijn Limburg
Zie “onmipas 65+”

mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer (MAV)

Provincie Limburg
tel. 0800 17 666 (elke werkdag van 9u00-12u00 en van 13u00-16u00)
www.mav.info - mav@limburg.be
Dankzij de Vlaamse overheid kunnen personen met een ernstige mobiliteitsbeperking in bepaalde gevallen gebruik
maken van gecompenseerd vervoer. Ben je bijvoorbeeld een rolstoelgebruiker en heb je voor jouw vervoersvraag
nood aan een aangepaste taxi, dan is de kans groot dat je recht hebt op een financiële compensatie voor je rit.
Bij gecompenseerd vervoer betaal je als gebruiker een deel van de vervoerskosten. Het overige deel wordt
bijgepast door de overheid.

monumenten en landschappen

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
tel. 089 20 19 12
tel. 089 20 19 13
In Bocholt zijn verschillende monumenten en landschappen beschermd omwille van hun bijzondere waarde
(volkskundig, cultuur-historisch, enz…):
Sint-Benediktuskerk Lozen
Pastorie Lozen
Onderwijzerswoning Lozen
Sint-Monulfus & Gondulfuskerk Kaulille
Pastorie Kaulille
Sint-Willibrorduskerk Reppel
Grondzeilerswindmolen Kaulille
Clootsmolen
Voorste Luysmolen
Reppelermolen
Binkermolen
Damburghoeve
Daarnaast zijn tal van gebouwen opgenomen in de inventaris ‘Bouwen door de jaren heen’.

muskusratten

zie “rattenvanger”

mutas vzw (voorheen Eurocross)

tel. 0032 22 72 09 00
Deze instantie helpt mensen die, tijdens hun vakantie, het slachtoffer werden van een ongeval of ziekte.
Een team van gedreven en deskundige artsen en medewerkers staan 24u op 24u en 7 dagen op 7 garant voor
een hoogwaardige nationale en internationale dienstverlening. De cliënt staat centraal en afhankelijk van zijn/haar
wensen wordt er gezocht naar de best mogelijke oplossing.

mutualiteiten
voor meer info kan je steeds terecht op de website van je mutualiteit:

Christelijke Mutualiteit (CM)
Bocholt, Kaulillerweg 1A (alleen op afspraak)
tel. 011 28 02 11
Kaulille, tuinmuur Nevenplein 38
hier bevindt zich enkel een brievenbus om de documenten te deponeren
www.cm.be
De Voorzorg (Socialistische mutualiteit)
Bocholt, Brugstraat 4
tel. 089 46 42 18 (maandag en dinsdag: 13u00 – 16u00, woensdag 8u30-12u)
Kaulille, Kaulillerdorp 7
hier bevindt zich enkel een brievenbus om de documenten te deponeren
www.socmut.be
Liberale Mutualiteit (www.lm.be)
Kaulille, Koedriesstraat (hier bevindt zich enkel een blauwe brievenbus om je documenten in te deponeren.)
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___________________________________________________________________________________________
naamsverandering

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
Voor een naamsverandering moet je schriftelijk een verzoek indienen bij het ministerie van justitie. Ze berichten je
als de naamsverandering al dan niet aanvaard wordt. Na de betaling van registratiekosten aan het ministerie van
financiën kan je naar de gemeente om je naamswijziging door te geven.

nadarafsluiting (dranghekken)
zie “uitleendienst”

nationaliteit

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45

natuurgebieden

milieudienst
tel. 089 20 19 14
De natuurgebieden in Bocholt zijn restanten van zeer uitgestrekte en natuurhistorische gebieden met ruim
variërende fauna en flora. Je kan deze volgende mooie stukjes natuur – soms verplicht onder begeleiding van een
gids – verkennen: Kempen~Broek, Lozerheide en vallei van de A-beek.

noodnummers

Ambulance/brandweer: 112
Antigif Centrum: 070 24 52 45
Brandwondencentra: 02 268 62 00
Card Stop: 070 344 344
Child Focus: 116 000
De Druglijn: 078 15 10 20
Europees noodnummer: 112
Kankertelefoon: 0800 15802
Politie: 101
Vertrouwenscentrum kindermishandeling: 0800 97079
Zelfmoordpreventie: 1813

notulen gemeenteraad en college

Algemeen Directeur
tel. 089 20 19 19
De notulen van de gemeenteraad en het schepencollege zijn openbaar. De notulen van de gemeenteraad worden
via de webtoepassing van de gemeente bekend gemaakt. Van de notulen van het college wordt een lijst met de
besluiten bekendgemaakt met een beknopte omschrijving. De volledige besluiten kunnen in het kader van
regelgeving openbaarheid opgevraagd worden via de algemeen directeur.
Zie ook “zittingsverslag”

nutsleidingen

Gouverneur Verwilghensingel 32 – 3500 Hasselt
infolijn tel. 078 35 30 20
storingslijn tel. 078 35 34 33
gasreuk tel. 0800 60 888
defecte straatlamp tel. 0800 60 777
Voor aansluitingen op een aantal nutsleidingen (aardgas, elektriciteit en riolering en kabel-tv) kan je terecht bij
Fluvius via ‘mijn.Fluvius.be’. Voor de drinkwateraftakking moet je bij De Watergroep zijn.
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OCMW

De Openbare Centra voor Maatschappelijk Welzijn (OCMW) werden opgericht door de wet van 8 juli 1976. De
hoofdopdracht van het OCMW is het verzekeren van een menswaardig bestaan voor alle inwoners op het
grondgebied van haar gemeente.
Zie “Openingsuren Sociaal Huis” op de laatste bladzijde.

omnipas 65+

65 jaar of ouder en reist u regelmatig met De Lijn? Dan geniet u van een voordelige formule! Met uw Omnipas 65+
reist u één jaar onbeperkt met al onze bussen en trams (niet geldig op de Limburgse snellijnen).

De prijs van een Omnipas 65+ bedraagt € 54,00 voor 12 maanden. Je kan deze kopen in de lijnwinkel, online of bij
de dienst abonnement van de Lijn.
Goed om weten:
Uw abonnement wordt afgeleverd op een elektronische MOBIB-kaart. Registreer de kaart bij iedere opstap.
Kies zelf de startdatum van uw abonnement (max. 100 dagen op voorhand).
Bij controle moet u altijd uw Omnipas 65+ én uw identiteitskaart op zak hebben.
Je kan voor meer informatie terecht op De LijnInfo op het nummer 070 220 200 of via www.delijn.be
Andere vervoerbewijzen en lijnkaarten kan je steeds bekomen via onderstaande verkooppunten:
AD Delhaize, Brugstraat 26
Craeghs Superette: Kaulillerdorp 40
Carrefour Market, Kaulillerweg 6
’t Winkeltje, Fabriekstraat 3

ondernemersloket

dienst lokale economie
tel. 089 20 19 20
Bocholt is een bedrijvige gemeente! De gemeente Bocholt steunt ondernemers. Zij kunnen met al hun vragen
omtrent ondernemen terecht bij het gemeentelijk Infopunt Ondernemen Bocholt. Zoek je een bepaald bedrijf,
middenstander, vrij beroep of onderneming, dan moet je op ons digitale ondernemersloket "Bedrijvig Bocholt" zijn
(via www.bocholt.be).
Om op specifieke vragen van de ondernemers te kunnen antwoorden, mogen we een beroep doen op de backoffice van VOKA en UNIZO. Een specialist ter zake zal zo snel mogelijk een antwoord geven.

onderwijs in Bocholt

vrij gesubsidieerd onderwijs
* Kleuter- en basisschool Bocholt “De Driehoek”
Matthijsplein 2, tel. 089 46 28 32
Wijkschool “Het Heesje” Bremstraat 8 (Hees) – Wijkschool “De Cocon” Stramproyerweg 37 (Kreyel)
Directie: Ilse Verheyen - Evie Vandersteegen
e-mailadres: bs.de.driehoek@skynet.be
* Basisschool “De Vlieger” Kaulille
Kaulillerdorp 51, tel. 011 44 63 35
Directie: Luc Brands, Herenstraat 32, 3960 Bree, tel. 089 46 50 86
e-mailadres: directie@devlieger-kaulille.be
* Kleuterschool “Het Vliegerke” Kaulille
Kaulillerdorp 43, tel. 011 44 71 32
Directie: Marleen Goclon, Donkelstraatje 23, 3950 Bocholt, tel. 011 44 82 99
e-mailadres: kleuterschool.kaulille@scarlet.be
* Kleuter- en basisschool Lozen “de Boomhut”
Hamonterweg 136, tel. 011 62 16 13
Directie: Ann Desair – gsm 0477 13 52 02
e-mailadres: directie@deboomhutlozen.be
* Kleuter- en basisschool “De Geluksvlinder” Reppel
Bergerheidestraat 4, tel. 089 46 46 17
Directie: Paul Symons, Genitsstraat 7, 3670 Oudsbergen, tel. 011 79 95 16
e-mail: vbs.willibrord@schoolreppel.be
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* Secundair onderwijs: Biotechnicum
Kaulillerweg 3, tel. 089 46 14 90
Directie: Bart Schijns, Kaulillerweg 3, 3950 Bocholt, tel. 089 46 14 90
e-mailadres: info@biotechnicum.be
gemeenschapsonderwijs
* Gemeenschapsbasisschool “De Brug”
Brugstraat 22, tel. 089 46 19 51
Directie: Annemie Michielsen, Kallerstraat 24, 3950 Bocholt, tel. 089 47 11 72
e-mailadres: bs.bocholt@g-o.be

ontvanger

zie “financieel directeur”

ontvangkantoor belastingen
zie “belastingen”

ontwikkelingssamenwerking
jeugddienst
tel. 089 20 19 32

openbaarheid van bestuur

In het kader van de openbaarheid van bestuur kan - algemeen gesteld - een burger inzage, uitleg of een kopie
vragen van een (afgerond) bestuursdocument. Dit moet je schriftelijk aanvragen bij de instantie die over het
gevraagde document beschikt. Voor wat gemeentelijke aangelegenheden betreft, moet je je verzoek aan de
algemeen directeur richten.
zie “algemeen directeur”

openbaar vervoer

De Lijn Limburg, Grote Breemstraat 4, 3500 Hasselt
tel. algemeen 011 85 42 11 tel. info 070 220 200, tel. abonnementen 011 85 03 04
website www.delijn.be
De folders van de busverbindingen die Bocholt passeren zijn verkrijgbaar in het gemeentehuis op de dienst info en
onthaal.
zie ook “belbus”

openbare manifestaties

dienst feestloket
tel. 089 20 19 33
email: feestloket@bocholt.be
Iedere openbare manifestatie in Bocholt moet minstens zes weken op voorhand gemeld worden bij het
gemeentebestuur op de dienst feestloket. Als er maatregelen inzake verkeer nodig zijn, moet de aanvraag, indien
mogelijk, drie maanden vooraf gebeuren. De nodige formulieren hiervoor zijn verkrijgbaar bij deze dienst.

openbare verlichting

zie “straatlamp”

openbare werken

technische dienst, Bosstraat 14
tel. 089 20 19 50

ophalen van huisvuil

zie “afvalophaling”

oppervlakte

De oppervlakte van de gemeente Bocholt bedraagt 5.934 ha.
opvangtehuis voor bijzondere mensen met een beperking – vzw Cielo d’Angeli
Kaulillerweg 99 | tel. 0474 29 08 21 of info@vzwcielodangeli.be
www.vzwcieledangeli.be
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opvoedingsadvies

Binnen de gemeente Bocholt wordt de mogelijkheid geboden tot (gratis)opvoedingsadvies en –ondersteuning in
samenwerking met de Opvoedingswinkel Noord-Limburg. De medewerkers van de opvoedingswinkel helpen je
graag zo snel mogelijk verder in onze gemeente of in Pelt. De keuze is aan jou. Een afspraak maken kan
telefonisch, via e-mail of door middel van het contactformulier op de website.
011 39 32 72
info@opvoedingswinkelnoordlimburg.be
www.opvoedingswinkelnoordlimburg.be

orgaandonatie na overlijden

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
In België is bij wet iedereen die geen uitdrukkelijk verzet heeft aangetekend een potentiële orgaandonor. Toch kan
je je ook laten registreren.
Er zijn 2 mogelijkheden:
- je kan verzet aantekenen tegen elke wegneming van organen en weefsels
of
- je kan je uitdrukkelijk donor stellen
Wil je hiervoor intekenen of heb je vragen hieromtrent, dan kan je terecht bij bovengenoemde dienst in het
gemeentehuis. Meer info vind je ook op www.beldonor.be.

oudermis(be)handeling

tel 1712 – www.1712.be (voor info en de mogelijkheid om 1712 te contacteren en een vraag te stellen via mail)
Situaties van verwaarlozing, misbruik en geweld op ouderen kunnen zich ook voordoen in de thuissituatie of in de
privé-sfeer van ouderen. Dit kan gaan over financieel misbruik zoals misbruik van volmachten, zich iets toe-eigenen
dat eigenlijk van een oudere persoon is, geld of eigendom stelen. Soms gaat het over psychische terreur zoals
pesterijen, isolatie, vernederingen, en intimidatie. Fysiek geweld gebeurt ook: slaan, schoppen, en
medicatiemisbruik. Misbehandeling kan ook verwaarlozing zijn; onvoldoende zorg, onhygiënische
leefomstandigheden, onaangepaste voeding.
Belangrijk is dat het geweld niet altijd slecht bedoeld is. Ook een mantelzorger die uit onwetendheid zijn
dementerende partner vastmaakt aan de zetel om haar veiligheid te garanderen, valt onder de noemer
ouderenmisbehandeling. Dit wordt dan aangeduid als ‘ontspoorde zorg’.
Elke burger die vermoedt dat er bij een oudere persoon iets aan de hand is, kan gratis en discreet naar de hulplijn
1712 bellen (elke werkdag van 9u00 tot 17u00) of mailen. De hulplijn 1712 zal samen met de beller uitzoeken of
hun bezorgdheid al dan niet terecht is, en welke dienst in dit geval het best hulp kan bieden. Een gesprek is gratis
en discreet, de oproep verschijnt niet op de telefoonrekening en je kan anoniem blijven.

overlijden

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
De aangestelde begrafenisondernemer of een familielid van de overledene moet de aangifte van overlijden doen.
Dit moet gebeuren bij de dienst burgerlijke stand van de gemeente of stad waar het overlijden plaatsvond.
Volgende documenten moeten meegebracht worden: het overlijdensattest dat verstrekt wordt door de dokter die
het overlijden vaststelde, het trouwboekje, de identiteitskaart en het rijbewijs van de overledene. Eventueel dienen
ook de nodige attesten met betrekking tot de laatste wilsbeschikking, crematie, transplantatie van organen na
overlijden, enz... aangeleverd te worden. De dienst burgerlijke stand maakt vervolgens een overlijdensakte op.
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P-Q
papier- en kartonophaling

Oud papier en karton kan je gratis naar het containerpark brengen. Bovendien wordt deze afvalfractie ook nog één
keer per maand gratis opgehaald aan huis.
Tijdstippen van ophaling:
- elke eerste dinsdag van de maand in Bocholt, Lozen en Kreyel
- elke eerste zaterdag van de maand in Kaulille en Reppel
Het papier moet tijdig aan de kant van de weg staan (6u00).
Het moet in bijeengebonden bundels of in dozen verpakt worden. Deze ophaling is niet voor papierafval van
KMO’s.

parkeerkaart voor personen met een handicap

OCMW
tel. 089 20 19 80
Indien je vragen hebt over de parkeerkaart voor personen met een handicap, kan je terecht het OCMW. Zij kunnen
je ook helpen bij je aanvraag.

parkeren

In Bocholt mag je overal (waar dit op een wettelijke manier kan) gratis parkeren. In smalle straten moet je er voor
zorgen dat er altijd een vrije doorgang van minstens drie meter overblijft.
Parkeren op de stoep of op het voetpad is, binnen de bebouwde kom, verboden.

parochies

In de gemeente Bocholt zijn er vier parochies met evenveel kerken en kerkfabrieken met dezelfde naam:
St.-Laurentiusparochie Bocholt
St.-Monulphus en Gondulphus parochie Kaulille
St.-Benediktus parochie Lozen
St.-Willibrordusparochie Reppel
De pastorale ploeg voor de federatie Bocholt:
François Vanhees (diaken), Brogelerweg 2, 3950 Bocholt, tel. 089 25 21 10, gsm 0494 23 34 34 (Reppel en
Bocholt)
Gerry Gregoor, Collegestraat 25, 3930 Hamont, tel. 011 44 02 39 (Reppel en Bocholt)
Gerard Vinken, Rondestraat 36, 3950 Bocholt, tel. 011 44 57 60 (Lozen en Kaulille)

partnerschap
zie “jumelage”

pasfoto

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 44
Wie pasfoto’s voor een officieel document – identiteitskaart, reispas, kids-ID, ... – nodig heeft, houdt er best
rekening mee dat er hierover strenge voorschriften zijn. Het moeten altijd recente en identieke pasfoto’s zijn. Een
hoofddeksel kan enkel wegens medische of religieuze redenen, maar het gezicht moet wel volledig zichtbaar
blijven. De foto’s moeten een witte achtergrond hebben en je moet frontaal gefotografeerd worden, met de twee
ogen en oren zichtbaar. Het hoofd moet volgens bepaalde minimum- en maximumafmetingen op de foto staan.

paspoort

zie “reispassen”

passantenhaven “Heuvelzicht”

In 1994 bouwde het gemeentebestuur van Bocholt in samenwerking met de Nederlandse buurgemeente Weert en
met steun van de Europese Gemeenschap deze passantenhaven. De haven en de motorhomeparking, die er
enkele jaren later bij kwam, werden door de gemeente uitgebaat tot 1 februari 2017. Vanaf die datum is het beheer
in handen van ‘VVW-Bocholt vzw’.
Voor meer info, reservaties e.d. kan je contact opnemen met www.vvw-bocholt.be –
www.facebook.com/vvwbocholt.

pastoors

zie “parochies”
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pensioen

OCMW
tel. 089 20 19 80
Op de pensioendienst, bij Marij Hendrix, kan je terecht voor informatie over je wettelijk pensioen en voor het
aanvragen, het invullen en het afhandelen van je dossier.
Tip: neem eens een kijkje op www.mypension.be
Spreekuren:
- gemeentehuis Bocholt: op dinsdag, enkel op afspraak
- OCMW Kaulille: woensdag van 09u00 tot 12u00

pers

dienst info & onthaal
tel. 089 20 19 26
De dienst info & onthaal beschikt over een overzicht van de regionale perscorrespondenten. Dit zijn de meest
gebruikte persrelaties:
Het Belang van Limburg + Goednieuwskrant (HBvL)
Roger Dreesen
Meidoornstraat 7, 3670 Oudsbergen
tel. 089 79 18 55
gsm 0477 33 04 85
rogerdreesen@skynet.be
Het Nieuwsblad
Kizzy van Horne
Ringlaan 76/3, 3900 Pelt
tel. 011 74 73 56
gsm 0476 84 81 55
kizzy.vanhorne@telenet.be
Het Laatste Nieuws
Gunther Bomans
Weg naar Bree 51, 3660 Opglabbeek
tel. 089 75 89 99
gsm 0475 91 12 28
guntherbomans@gmail.com
Radio 2 Omroep Limburg
Via Media 2
3500 Hasselt
tel. 011 24 96 19
redactielimburg@radio2.be
Redactie TV Limburg
Universiteitslaan 13, 3500 Hasselt
tel. 011 71 22 11
info@tvl.be

plannen van aanleg
zie “gewestplan”

PMD

milieudienst
tel. 089 20 19 18
zie “afvalophaling”

poliomyelitis (kinderverlamming)
zie “inenting tegen kinderverlamming”

politie - politiezone Carma
De politiezones MidLim en Noordoost-Limburg zijn samengesmolten tot de politiezone Carma.
Zij zijn actief in de gemeenten Genk, Houthalen-Helchteren, As, Opglabbeek, Zutendaal, Bree, Kinrooi,
Oudsbergen en Bocholt.
De kantoren in Bree en Genk zijn de twee uitvalsbasissen.
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Site Genk – Hoofdkantoor
Europalaan 27 – 3600 Genk
tel. 089 39 14 10
e-mail: info@politiecarma.be
website: www.politiecarma.be
Site Bree
Het kantoor in Bree blijft voor onze gemeente het contactpunt
Rode Kruislaan 34 - 3960 Bree
tel. 089 48 06 30
e-mail: site-bree@politiecarma.be
Wijkkantoor Bocholt
Dorpsstraat 65 – 3950 Bocholt
tel. 089 84 09 90
e-mail: wijk.bocholt@politiecarma.be
website: www.politiecarma.be
Voor dringende politiehulp en/of als je een ploeg ter plaatse wenst: bel 101

postbussen

openbare (rode) brievenbussen in onze gemeente met de lichtingsuren
Bocholt
Dorpsstraat 16 (gemeentehuis) – 16u45
Stramproyerweg 1 (Kreyel) – 10u15
Dorpsstraat 32 (brouwerij) – 11u45
Kerkplein 15 (postkantoor) – 17u00
Kruispunt Kaulillerweg-Bosstraat (Bosstraat 11) – 16u45
Hoek Sportlaan-Kerkhofstraat – 10u00
Kaulille
Nevenplein 1 – 17u30
Hoek Lillerbaan-Marsestraat – 10u00
Goolderheideweg 2 – 16u45
Lozen
Hamonterweg 159 – 17u00
Hamonterweg 136 – 10u00
Reppel
Bergerheidestraat 4 – 10u15

postkantoor

Bpost - postkantoor Bocholt
Kerkplein 15, 3950 Bocholt
tel. 089 46 96 80 (keuzemogelijkheden)
tel. 089 46 96 84 (loket Bocholt)
fax 089 46 96 88
Nieuwe openingsuren vanaf 5 september 2016
ma.:
di.:
9u30 - 12u30 en
wo.:
do.:
9u30 - 12u30 en
vr.:
za.:
9u30 – 13u00
e-mail: bocholt@bpost.be

14u00 - 17u00
14u00 - 18u00
14u00 - 17u00
14u00 - 18u00
14u00 - 17u00
-

postpunt Kaulille
Snoepstunt
tel. 0496 20 86 34
Maandag gesloten

Bij Snoepstunt, Nevenplein 12, kan dagelijks post gedeponeerd worden. Aangetekende zendingen en pakketten
kunnen hier ook afgehaald worden.
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Praatcafé dementie

Sociaal Huis (OCMW)
tel. 089 20 19 80
Het praatcafé Bree/Bocholt/Oudsbergen vindt t/m juni 2020 4 keer per jaar plaats, afwisselend in de 3 gemeenten.
De dementerende persoon en zijn omgeving krijgen hier de kans om informatie op te steken over de ziekte
dementie, maar ook om mensen te ontmoeten die in dezelfde situatie verkeren. De sprekers en de onderwerpen
zijn zorgvuldig gekozen, zodat elk praatcafé aansluit bij de behoeften van de mensen die in hun omgeving worden
geconfronteerd met deze ziekte.
De aankondigingen van de praatcafés staan steeds vermeld in het gemeentelijk informatieblad “Bocholt
Maggezien”. Voor verdere vragen kan je contact opnemen met de dienst thuishulp van het Sociaal Huis.

preventief woningtoezicht

wijkpolitie Bocholt, Dorpsstraat 65
tel. 089 84 09 90
Wie langdurig afwezig is (vakantie, ziekenhuisopname, ...) kan bij de wijkagent vragen naar preventief
woningtoezicht. De politiediensten proberen dan tijdens je afwezigheid je woning extra in de gaten te houden.

provinciebestuur

provincie Limburg, Universiteitslaan 1, 3500 Hasselt
tel. 011 23 71 11
e-mail info@limburg.be
website www.limburg.be

PWA

zie wijk-werken
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R
raad derde leeftijd

zie “adviesraden” – seniorenraad

rattenvanger

De bestrijding van de muskusrat en de beverrat wordt op gemeentelijk niveau aangepakt. Meld de aanwezigheid
van dit soort ratten dadelijk aan de gemeentelijke technische dienst op 089 20 19 50. De rattenvanger zal het
nodige doen om deze waterratten te vernietigen.
De zwarte en bruine rat kan je zelf bestrijden met klemmen en vergif.
Vergif helpt enkel bij kleine populaties, indien je met een serieus rattenprobleem zit, verwittig dan de technische
dienst van de gemeente.
Vergif kan je kopen bij de dier – en tuinspeciaalzaak.

rechtshulp

zie “juridische dienst”

reclame

Anti-reclame-stickers verlagen de papierafvalberg. Door een anti-reclamesticker te plakken op je brievenbus, kan je
de papierberg verminderen. Deze stickers zijn vrij te verkrijgen op het gemeentehuis (dienst info en onthaal).
Door je te registreren op de Robinsonlijst zal je geen geadresseerde reclame meer ontvangen van de 450
belangrijkste ondernemingen. Voor meer informatie of inschrijving op de Robinsonlijst, kan je steeds terecht op de
website www.robinson.be of telefonisch op het nummer 078 77 00 12.

recyclagepark

Kringloopstraat z/n - tel. 089 69 02 32
www.limburg.net
Voor particulieren
Je krijgt enkel toegang tot het recyclagepark met je elektronische identiteitskaart (eID) of elektronische
vreemdelingenkaart (EVK). Breng ze zeker mee tijdens je bezoek! Om je bezoek te registreren, schuif je de kaart
voortaan in de zuil in plaats van ze ervoor te houden.
Voor KMO’s, verenigingen en scholen
Vanaf 1 november 2014 is de huidige toegangskaart voor het recyclagepark niet langer geldig.
Wil je je nadien aanmelden, dan heb je een nieuwe kaart nodig. Die vraag je aan bij Limburg.net (0800 90 720 www.limburg.net/toegangskaart). De eerste kaart is gratis en krijg je toegestuurd via Bpost. Bij verlies of
beschadiging betaal je € 15,00 voor een nieuw exemplaar.
Altijd gratis:
Alle recycleerbare fracties + fracties met aanvaardingsplicht: papier/karton, glas (vlak + hol), PMD, KGA,
afgedankte elektrische en elektronische apparaten, autobanden (4 per gezin/jaar), gemengde kunststoffen, kaarsen kurkresten, metalen, textiel, eps.
Voor de aanvoer van dit afval rijd je over de weegbrug maar wordt er niets aangerekend.
Gratis tot overschrijding quotum:
Groenafval, grond en afbraakhout:
Groenafval gratis tot 400 kg per jaar.
Geen quotum voor grond en afbraakhout.
Daarna € 0,05 per kg.
Zuiver puin
Gratis tot 1.000 kg per jaar.
Daarna € 0,025 per kg.
In zuiver puin mogen geen resten zitten van:
- WC-potten
- porselein
- vloer- en wandtegels
- kalkzandsteen
- ytongblokken
- gips
- asbest
- glas en hout
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Asbest, gemengd bouwpuin, gipsplaten en landbouwfolies
Asbest: gratis tot 200 kg per jaar
Daarna € 0,08 per kg.
Altijd betalend:
Grofvuil: € 0,18 per kg
Roofing: € 0,18 per kg
Asbesthoudende afvalstoffen, eterniet: € 0,08 per kg (eerste 200 kg gratis)
Afbraakhout: € 0,05 per kg
Zuivere grond: € 0,05 per kg
Gemengd bouwpuin/porselein: € 0,08 per kg
De grofvuilinzameling kan ook op aanvraag. Registreer je aanvraag via www.limburg.net of vraag telefonisch een
ophaling aan : tel. 011 28 89 40, minstens 10 dagen voor de ophaaldata.
Een grofvuilophaling kost € 20,00. Het gewicht van het grofvuil mag niet meer zijn dan 70 kg. Het volume mag niet
groter zijn dan 2 m³, de totale lengte niet meer dan 2 m en de breedte niet meer dan 1 m.
Te koop op het recyclagepark, Kringloopstraat z/n:
tuincompost: € 0,01 per kg
Te koop op het recyclagepark – Kringloopstraat z/n:
compostvat met stok: € 15,00 per stuk (te betalen via bancontact)
compostbak: € 35,00 per stuk (te betalen via bancontact)

regenwaterput

milieudienst
tel. 089 20 19 14
Alle nieuwbouwwoningen moeten voorzien zijn van een regenwaterput: een reservoir voor het opvangen, stockeren
en hergebruiken van hemelwater. Ook voor bestaande woningen wordt aangeraden om zo’n put te plaatsen. Voor
bestaande woningen is immers onder bepaalde voorwaarden een subsidie voorzien voor het plaatsen van een
regenwaterput.

registers van de burgerlijke stand
zie “akten van de burgerlijke stand”

reispassen

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 42
De aanvrager moet persoonlijk de aanvraag doen en 1 recente kleurpasfoto meebrengen. Minderjarige kinderen
die een reispas wensen, moeten bij de aanvraag vergezeld zijn door één van de ouders. Om onnodige kosten voor
een spoedprocedure te vermijden, vraag je best tijdig je reispas aan (minstens 2 weken op voorhand).
Het paspoort kost voor -18 jarigen € 35 en voor +18 jarigen € 65.
Kijk op www.diplomatie.belgium.be om er zeker van te zijn of je een paspoort nodig hebt.
zie ook “pasfoto”

renovatiepremie

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
Woonloket
0479/60 47 05

Op de website: https://www.wonenvlaanderen.be/renovatiepremie vind je meer informatie over de Vlaamse
Renovatiepremie.
Voor concrete vragen kan je terecht bij het woonloket (zie Wonen in Noord Limburg).

retributie

dienst financiën
tel. 089 20 19 48
Een retributie is een billijke vergoeding voor een prestatie of een dienst geleverd door de gemeenteoverheid in het
individueel belang of voordeel van degene die gebruik maakt van die dienst of prestatie.
zie ook “Belastingen”
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rijbewijs

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 51
Voor de aanvraag van een (voorlopig) rijbewijs moet de aanvrager zelf komen, met een recente pasfoto.
Een Europees nationaal rijbewijs (vb. Nederlands rijbewijs) kan pas omgewisseld worden naar een Belgisch
rijbewijs na voorlegging van een echtheidsverklaring. Deze echtheidsverklaring kan bekomen worden in het land
van uitgifte van het rijbewijs.

rijksregister

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
zie “adresopzoeking”

riolering

zie “Fluvius” en “nutsleidingen”

rioleringsaansluiting

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
tel. 089 20 19 12
tel. 089 20 19 13
De aanvraag voor aansluiting moet gebeuren bij Fluvius via mijn.Fluvius.be’
De eigenaar mag de aansluiting niet zelf uitvoeren.

rode Kruis Bocholt - Kaulille

Voorzitter: Peter Voortmans, Oudeweg 12, tel. 011 76 78 89 - 0497 99 70 47
e-mail: voorzitter@bocholt-kaulille.rodekruis.be
Hulpdienst: Roger Paesen, Jennenstraat 23, tel. 0495 53 83 99
e-mail: hulpdienst@bocholt-kaulille.rodekruis.be
Vorming: Luc Bracke, Steenakkerstraat 4
e-mail: vorming@bocholt-kaulille.rodekruis.be
Uitleendienst: Eikenlaan z/n, 3950 Bocholt, maandag van 18u00 tot 19u00 - voor dringende gevallen:
M. Peeters-Braeken, Kaulillerweg 80, tel. 089 46 59 11

rooilijn

De rooilijn is de grens tussen het openbare en het private domein. Op het openbaar domein mag je enkel
materialen plaatsen die makkelijk opbreekbaar zijn.

ruimtelijke ordening (= dienst Omgeving)
gemeentehuis, Dorpsstraat 16
tel. 089 20 19 18

rustdag handelaars

zie “wekelijkse rustdag”

rusthuis

zie” woonzorgcentrum”

RVA

Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening – infodienst
Bampslaan 23, 3500 Hasselt, tel. 011 26 01 10
- het vaststellen of de werkloze recht heeft op werkloosheidsuitkeringen na studies, tewerkstelling of
brugpensioen;
- het verifiëren van het bedrag dat de uitbetalingsinstellingen aan de werklozen hebben betaald;
- het uitvoeren van controles om de sociale wetgeving te doen naleven;
- het uitspreken van schorsingen, sancties of uitsluitingen wanneer de wetgeving niet werd nageleefd;
- het toekennen van vrijstellingen bv. tijdens studies of opleidingen;
- het afleveren van attesten t.b.v. tewerkstelling;
- het toekennen en uitbetalen van de vergoeding ingevolge loopbaanonderbreking en tijdskrediet;
- het actief opvolgen van de werklozen en ondersteunen in hun zoektocht naar werk;
zie “Hulpkas voor werklozen”, “VDAB” en “Werkwinkel”
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S
samenstelling van het gezin

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
zie “afschriften en bewijzen”

saneringspremie
dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
tel. 089 20 19 12
tel. 089 20 19 14

schepenen
zie omslag

scholen

zie “onderwijs in Bocholt”

secretariaat
zie stafdienst

secretaris gemeentebestuur en OCMW
zie “algemeen directeur”

seniorenraad

zie “adviesraden”

serviceflats
zie “assistentiewoningen”
signalisatie

dienst gebouwen en verkeer
tel. 089 20 19 50
Indien je bij de uitvoering van werken, verhuizing, enz. een stuk van het openbaar domein wenst in te nemen, dan
moet je hiervoor tijdig toestemming aanvragen bij de dienst gebouwen en verkeer.

slachtbewijs

dienst milieu
tel. 089 20 19 14
Runderen en kalveren mogen enkel geslacht worden in een slachthuis waar alle administratieve formaliteiten
geregeld worden. Voor particuliere slachtingen van gevogelte, konijnen en wild is géén gemeentelijk slachtbewijs
nodig.
Zo’n bewijs is wel nodig voor iedereen die particulier een varken, schaap, geit of hert wil slachten (buiten een
slachthuis).
Bij deze slachtingen moet men ten laatste twee werkdagen en ten vroegste tien dagen vóór het slachten een
aangifte doen in het gemeentehuis.

sluitingsdag

zie “wekelijkse rustdag”.

snoeihout

zie “recyclagepark”.

sociaal verhuurkantoor Noord-Limburg (SVK)

Welzijnsregio Noord-Limburg, Hoekstraat 70 bus 3, 3910 Pelt , tel 011/23 87 70.
Het SVK is een schakel tussen verhuurders op de private woningmarkt en huurders die het financieel en/of sociaal
moeilijk hebben. Het SVK huurt woningen, appartementen en studio’s en verhuurt ze door aan sociaal kwetsbare
huurders. Meer info via de website www.welzijnsregio.be
De onthaalbediende van het SVK is aanwezig op VRIJDAG aan de balie van de Welzijnsregio Noord-Limburg.
Tijdens de openingsuren in de voormiddag (9-12u) of op afspraak in de namiddag.
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sociale dienst

Sociaal Huis (OCMW) Bocholt
tel. 089 20 19 80
Je kan bij de sociale dienst terecht met alle vragen aangaande:
- welzijn (in het ruime zin van het woord)
- leefloon
- financiële hulp (voorschot op werkloosheidsuitkering, steunaanvragen allerhande, …)
- schuldbemiddeling (budgetbegeleiding, budgetbeheer, collectieve schuldenregeling)
- opvolging tewerkstellingstrajecten en begeleidingen vanuit het OCMW
- huisvesting (crisisopvang, inschrijving voor een sociale woning, …)
- energieproblemen (facturen elektriciteit en gas, mazoutlevering …)
- administratieve ondersteuning (kinderbijslag, studietoelage, …)
- psychische ondersteuning (bij echtscheiding, verslaving,…)
- juridisch advies i.s.m. de jurist op donderdagvoormiddag
Let wel: Om aanspraak te maken op leefloon of andere dienstverlening vanuit het OCMW zijn er een aantal
voorwaarden waaraan je moet voldoen. Bovendien zal een maatschappelijk werk(st)er in de meeste gevallen een
sociaal onderzoek voeren om te bepalen welk soort dienstverlening jouw situatie het meest gepast is.
Spreekuren sociale dienst (Kaulille):
-maandag van 09u00 tot 12u00
-dinsdagnamiddag van 13u30 tot 18u30
-donderdag van 09u00 tot 12u00
-vrijdag van 9u00 tot 12u00
Buiten deze uren wordt er enkel op afspraak gewerkt.

sociale huisvesting

sociale huisvestingsmaatschappijen:
- Landwaarts cvba (sociale koop), Heerstraat 28, 3910 Pelt, tel. 011 64 48 48
- Kempisch Tehuis cvba (sociale huur), Ringlaan 20, 3530 Houthalen-Helchteren, tel. 011 81 07 00

speelpleinen

In juli en augustus is er speelpleinwerking in Bocholt en Kaulille.
De precieze startdag kan verschillen van jaar tot jaar.
De begeleiding van de kinderen wordt gedaan door gebrevetteerde jeugdmonitoren en hulpmonitoren.
SPW Knikkebol Kaulille
Kaullillerdorp 42 (pastorie achter de kerk)
3950 Bocholt
0493 78 06 57
knikkebol@hotmail.com
SPW Saviaantjes Bocholt
Bremstraat 10
3950 Bocholt
0474 53 43 02
info@saviaantjes.be

speelstraten

feestloket – tel. 089 20 19 31

sportraad

sportdienst
sportcomplex ‘de Damburg’ – Brogelerweg 59
tel. 089 20 19 70
email: sportdienst@bocholt.be
Het secretariaat van de sportdienst is geopend elke werkdag van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u30.
Op vrijdag van 13u00 tot 17u00. Maak best een afspraak.
sporthal ‘de Steenakker’ – Steenakkerstraat 31
tel. 089 20 19 69

sportverenigingen

zie “verenigingen”
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sportzalen

sportdienst
René Schetz, sportfunctionaris
Ruud Verbakel, sportpromotor
tel. 089 20 19 70
sporthallen:
- sportcomplex ‘de Damburg’, Brogelerweg 59, tel. 089 20 19 70
- sporthal ‘de Steenakker’, Steenakkerstraat 31 , tel. 089 20 19 69
- sportzaal Reppel, Bergerheidestraat 4, tel. 089 46 46 17
- sportzaal ‘de Driehoek’, Matthijsplein 2, tel. 089 46 28 32
- sportzaal ‘de Leemskuil’, Hamonterweg, tel. 0477 69 34 19
sportinfrastructuur
- MTB-route
- Loopomloop
- Gezondheidsloop (Fit-o-meter)
- Finse Piste
- Recreapark Dorperveld
- Tennis
- Ruiterhal

spreekuren college burgemeester en schepenen

zie schepencollege

sprekende klok

tel. 078 05 12 00
Steeds de juiste tijd, 24 uur per dag.

stafdienst

gemeentehuis, Dorpsstraat 16
tel. 089 20 19 17

standplaatsen kermis

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 26
Iedere kermisattractie krijgt een plaats toegewezen op de kermis. Dit is een bevoegdheid van de dienst info en
onthaal. De data van de kermissen zijn opgenomen in deze agenda.

stookolietanks

milieudienst
tel. 089 20 19 14
informazout vzw, tel. 078 15 21 50, www.informazout.be
Stookoliereservoirs uit diverse materialen kunnen zowel bovengronds, ondergronds als in een groeve geplaatst
worden. Particulieren dienen een melding van hun tank te doen vanaf een inhoud van 5.000 liter. Bedrijven dienen
dit al te doen vanaf 100 liter. Voor beiden is een milieuvergunning verplicht vanaf een tankinhoud van 20.000 liter.
Op geregelde tijdstippen moet je je stookolietank laten controleren door een erkende deskundige. Je kan je
hiervoor best wenden tot je installateur. Bij de milieudienst is een overzicht van erkende controleurs verkrijgbaar.
Op de site www.informazout.be vind je tevens een aantal nuttige inlichtingen.

stookolietank verwijderen

milieudienst
tel. 089 20 19 14
Voor verwijdering van een bovengrondse stookolietank kan je een premie ontvangen van € 150,00 en voor een
ondergrondse € 200,00. Voor meer info kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

straatlamp

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 18
Defecte straatlampen kunnen gemeld worden via de storingslijn van Fluvius 0800 60 777, via de dienst info en
onthaal van de gemeente, via de meldingskaart in Bocholt Maggezien of via de gemeentelijke website:
www.bocholt.be

strafregister

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 42
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stratenplan

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 18
Het gemeentebestuur geeft elk jaar een commercieel stratenplan uit in samenwerking met een externe firma. Dit
stratenplan wordt huis aan huis bedeeld in de ganse gemeente. Je kan nog een gratis exemplaar opvragen bij de
dienst Info & Onthaal op het gemeentehuis.

strijkatelier

Bocholt heeft een afhaalpunt van het strijkatelier van VZW Opgeruimd. Het afhaalpunt is gelegen in de
Kloosterstraat 14, tel. 089 72 35 00. Je strijk wordt professioneel gedaan en je betaalt met dienstencheques.

structuurplan

dienst omgeving
Een ruimtelijk structuurplan is een beleidsdocument dat het kader aangeeft voor de gewenste ruimtelijke structuur.
Het geeft een langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied waarop het betrekking heeft, maar het
is geen basis voor het verlenen of weigeren van een vergunning. Het verandert evenmin de geldende
bestemmingen van een plan van aanleg of van het gewestplan.
In 2008 werd het gemeentelijk structuurplan Bocholt definitief goedgekeurd. Het is een document dat de ruimtelijke
visie (gewenste ruimtelijke structuur, beleidsdoelstellingen en maatregelen) van de gemeente Bocholt weergeeft en
dit voor een bepaalde beleidsperiode. Het bestaat uit drie delen: het informatieve deel, het richtinggevend en het
bindend deel en legt de beleidskeuzes vast alsook de middelen tot realisatie ervan. Het volledige document kan je
inzien of opvragen bij de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu.

studietoelage

tel. 1700 (gratis)
website: www.studietoelagen.be of www.groeipakket.be
Om recht te hebben op een studietoelage voor het hogere onderwijs moet u aan enkele voorwaarden voldoen
(inkomen, nationaliteit, …) De aanvraagprocedure is eenvoudig en kan digitaal gebeuren. Uiteraard blijft het
mogelijk om een papieren aanvraag in te dienen. Het digitaal aanvragen of downloaden van de formulieren kan via
onderstaande website of via het Sociaal Huis (OCMW). Papieren aanvraagformulieren kan je ook opvragen bij de
school of je vakbond.

subsidies

dienst financiën, dienst vrije tijd en dienst milieu
tel. 089 20 19 18
Het gemeentebestuur subsidieert tal van Bocholter verenigingen uit diverse sectoren. Dit gebeurt volgens
goedgekeurde reglementen. Daarnaast kent het gemeentebestuur subsidies op naam toe en kunnen bepaalde
projecten en activiteiten op financiële ondersteuning rekenen.
In het kader van milieu en duurzaamheid worden er enkel nog subsidies verleend voor verwijdering van
stookolietanks en gescheiden riolering. Voor meer info en aanvraagformulieren hiervan kan je terecht bij de dienst
Omgeving, op www.bocholt.be of tel. 089 20 19 14.
Er is ook een mogelijkheid om projectsubsidie te ontvangen m.b.t. ontwikkelingssamenwerking, voor projecten in
het Zuiden en ontwikkelingseducatie.

48

T
Tandartsen

Algemene wachtdienst: 090 33 99 69
Volgende tandartsen hebben een praktijk in de gemeente:
Bocholt:
- S. Deblauwe, Schutterstraat 25 tel. 089 47 12 96
- K. Nijs, Kaulillerweg 1c
tel. 089 47 28 06 | www.smilekliniek.be
- L. Goyvaerts, Kaulillerweg 1c
tel. 089 47 28 06 | www.smilekliniek.be
- F. Goddeeris, Kaulillerweg 1c
tel. 089 47 28 06 | www.smilekliniek.be
- G. Meex, Kaulillerweg 1c
tel. 089 47 28 06 | www.smilekliniek.be
- N. Bormans, Kaulillerweg 1c
tel. 089 47 28 06 | www.smilekliniek.be
- S. Gonçalves, Kaulillerweg 1c
tel. 089 47 28 06 | www.smilekliniek.be
- N. Llobera, Kaulillerweg 1c
tel. 089 47 28 06 | www.smilekliniek.be
Kaulille:
- R. Meermans, Kaulillerweg 218 tel. 011 44 63 04
- A. Leunen, Winterdijkweg 31
tel. 011 44 78 29
- F. Houben, Winterdijkweg 31
tel. 011 44 78 29

teleblok

0800 13 144
De examenperiode loopt niet voor iedereen op rolletjes. Voor sommige jongeren is ze een lachertje, voor andere
absoluut geen pretje. Block-out? Reken op Teleblok.

telenet

www.telenet.be
klantendienst 015 66 66 66
www.vaninfraxnaartelenet.be
Eind 2008 nam Telenet de TV-distributie –activiteiten over van Infrax en Indi. Sinds 2009 heeft Telenet ook de
relatie met de Infrax-klanten in Bocholt overgenomen. Dit betekent concreet dat:
- nieuwe klanten zich tot Telenet moeten wenden;
- Telenet het enige aanspreekpunt is voor kabeltelevisie, Indi en Telenet digitale tv voor alle klanten;
- de klanten voortaan een factuur van Telenet krijgen voor tv-diensten.
Inwoners die klant willen worden of vragen hebben in verband met het kabeltelevisie-, internet- of telefonieabonnement via de kabel, kunnen terecht bij Telenet via bovenstaande gegevens.

tele-onthaal

tel. 106
Levensmoeilijkheden? Praten is de eerste stap.

televisiedistributie
zie “telenet”.

textielcontainers

Propere en nog bruikbare kledij, stoffen (zoals dekens, lakens, gordijnen) en schoenen kunt u naar het
kringloopcentrum brengen. Een ander alternatief is de textielcontainer. Daar kunt u bovenvermelde materialen
(zuiver) in kwijt. Wat herbruikbaar is, gaat naar de ontwikkelingslanden. Van de niet bruikbare (maar wel propere)
textiel worden poetsdoeken gemaakt. De textiel moet in een plastic zak gedeponeerd worden in één van volgende
containers:

2 containers bij sportcomplex de Damburg
 2 containers aan de achterkant van de kerk in Kaulille (ingang Jasperslaan)
 1 container aan de school van Lozen (Leemskuilenstraat)
 1 container aan het buurthuis in Reppel (t.o.v. de kerk)
 2 containers op het gemeentelijk containerpark (Kringloopstraat)
 2 containers aan de supermarkt Delhaize (Brugstraat)
 1 container in de Oude Hostieweg (naast de glasbollen)
 1 container aan de basisschool te Kreyel (Stramproyerweg 37)
 1 container aan de basisschool de Hees (Bremstraat 8)
 1 container Breeërweg 27, t.o.v. Musicalschool F-Act (vroeger Aveve)
 1 container in de Galgenbergstraat (t.o.v. nr 14, bedrijfssite P.E.B.S.)
 1 container op de Kaulillerweg (naast nr. 78)
 1 container aan het voetbalveld van Bocholt
 1 container bij de bierkruier Kapelstraat (voorheen Delhaize)
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thuishulp

Sociaal Huis (OCMW)
tel. 089 20 19 80
Indien je met zorg wordt geconfronteerd, kan je bij de dienst thuishulp terecht voor allerlei vragen zoals:
- aanvragen van mogelijke tegemoetkomingen, tussenkomsten en premies
- sociale tarieven
- aanvragen parkeerkaart
- hulp bij het onderhoud van uw woning
- hulp in het huishouden
- vervoer naar de dokter, naar de bank, …
- personenalarm
- dagopvang en kortverblijf
Spreekuren dienst thuishulp (Kaulille):
- maandag van 09u00 tot 12u00
- dinsdag van 13u30 tot 18u30
- donderdag van 09u00 tot 12u00
Een afspraak is ook mogelijk
Spreekuren stookolietoelagen (Kaulille):
- dinsdag van 13u30 tot 18u30
- woensdag van 09u00 tot 12u00
- donderdag van 09u00 tot 12u00
Spreekuren stookolietoelagen (gemeentehuis Bocholt )
Enkel na afspraak
Zie ook minder mobielen centrale (MMC), praatcafé dementie en zorgcoördinatie in de thuiszorg.

thuisverpleging

Heb je nood aan thuisverpleging dan kan je terecht bij de Vlaamse Beroepsvereniging voor Zelfstandige
Verpleegkundigen.
De vereniging is telefonisch te bereiken tussen 10u00 en 13u00 op maandag, woensdag en vrijdag en tussen
13u00 en 16u00 op dinsdag en donderdag op het telefoonnummer 02 734 59 49 of via de website: www.vbzv.be

Dit is de lijst van, bij het gemeentebestuur bekende, thuisverpleegsters (en/of verplegers).
J. Jannis
Erkstraat 7 | gsm 0494 15 90 80
C. Huysmans
Lijsterstraat 9 | gsm 0476 85 33 88
I. Boonen
Vosheuvelstraat 23 | gsm 0486 38 90 45
M. Vranken
Kleine Marsestraat 10 | tel. 011 44 11 85 | gsm 0472 82 66 72
S. Schouteden
Kaulillerdorp 61 | tel. 011 44 10 25 | gsm 0478 36 83 27
C. Reyners
Reppelerweg 126 | tel. 089 46 61 11 | gsm 0474 42 20 84
M. Vrolix
Merelstraat 28 | tel. 089 46 78 95 | gsm 0495 30 44 17
M. Vanaken
Hoogstraat 6 | tel. 089 47 14 95 | gsm 0479 71 96 59
K. Clerix
Vinkstraat 12 | tel. 089 77 57 00 | gsm 0475 83 58 43 | kelly.clerix@skynet.be
Sisters Care Ooms
Steenweg op Kleine Brogel 124/1 | gsm Nele: 0498 68 21 00 | gsm Sandra: 0475 54 25 87
N. Witthalm
Kaulillerweg 48 | gsm 0477 72 55 37 | witthalm@hotmail.com
Thuisverpleging T. Geys
Kleine Winterdijk 14 | gsm 0479 64 81 48 | thuisverplegingtomgeys@gmail.com
N. Oyen
Watertorenstraat 8 | gsm: 0475 91 16 93 | natalieoyen@hotmail.com
Thuisverpleging Kevin Smeets
Hamonterweg 91 | gsm 0488 424 733 | kevin.smeets90@gmail.com
Thuisverpleging Achten Marian
Breeërweg 57 | 0474 93 73 62 | achten.marian@telenet.be
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toeristische brochure

dienst toerisme
tel. 089 20 19 30
email: toerisme@bocholt.be
De dienst toerisme geeft driejaarlijks een uitgebreide brochure uit. Daarin krijg je een mooi overzicht van de
toeristische troeven van Bocholt: zachte recreatie (wandelen, fietsen), waterrecreatie (zwemmen, vissen, roeien,…)
molens, musea, toffe groepsuitstappen, enz. De brochure is gratis verkrijgbaar bij de toeristische dienst en in bib
‘de Priool’. Je kan ook een exemplaar aanvragen via de gemeentelijke website www.bocholt.be.

trouwen

zie “huwelijk”

tuttenboom

Diane Goossens
tel. 089 20 19 34
Tutteren geeft aan je kind een gevoel van geborgenheid en rust, maar kan op langere termijn ook kwalijke gevolgen
hebben. Zo kan langdurig tutteren leiden tot vervorming van de kaak en het gebit en tot een grote kans op
vertraagde spraakontwikkeling.
De tuttenboom in het Beukenhof is een plaats waar kleuters van 3 tot 5 jaar, het hele jaar door terecht kunnen om
afscheid te nemen van hun tutje.
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U
uitleendienst

technische dienst, Bosstraat 14
tel. 089 20 19 56
Verenigingen en organisaties kunnen gratis een aantal materialen ontlenen.
Het gemeentebestuur leent de volgende zaken uit:
Dranghekken, podiumelementen, vlaggenmasten, vlaggen, afvalcontainers, tentoonstellingspanelen, vuurkorven,
tafels, stoelen, 2 toiletwagens (1 gewone en 1 mindervalide), 1 dataprojector (beamer met 800 lumen lichtsterkte),
projectiescherm (klein), speelkoffer.
Het aanvraagformulier met het bijbehorend reglement kan je downloaden via de website www.bocholt.be

uittreksel uit het strafregister
dienst burgerzaken

tel. 089 20 19 42
e-mail: burgerzaken@bocholt.be
Wie een uittreksel uit het strafregister wil, kan dat aanvragen in het gemeentehuis, per mail of telefonisch. Het
afleveren van het attest verschilt naargelang het doel van gebruik:
Model 1: uittreksel uit het strafregister gevraagd om een activiteit uit te oefenen die niet onder opvoeding, psychomedisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van
minderjarigen valt.
Model 2: uittreksel uit het strafregister gevraagd voor de uitoefening van een activiteit die onder opvoeding, psychomedisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van
minderjarigen valt.
Het uittreksel kan telefonisch aangevraagd worden.
Het afhalen dient persoonlijk te gebeuren op vertoon van de identiteitskaart. Als iemand anders dan de aanvrager
het uittreksel wil afhalen, is een handgeschreven en ondertekende toestemming van de aanvrager nodig.
Bovendien moet dan een kopie van de identiteitskaart van de aanvrager meegebracht worden. De handtekening op
de toestemming moet overeenkomen met die op de kopie van de identiteitskaart.
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V
VAB Reisbijstand
tel. 070 64 46 66
VDAB
Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding
VDAB-callcenter 070 345 000 website www.vdab.be
zie “Werkwinkel Bree”

veeartsen

zie dierenartsen

veiligheidsdiensten

dringende politiehulp? bel 101
medische spoeddienst of brandweer? bel 100 of 112 (internationaal)

verblijfsbewijzen
dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41

verbouwingen

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
tel. 089 20 19 12
tel. 089 20 19 13
zie “bouwen”

verbroedering
zie “jumelage”

verenigingen

De diensten cultuur, sport en jeugd bieden de nodige ondersteuning aan de Bocholter verenigingen. Bij hen kan je
terecht voor allerhande informatie over de talrijke (jeugd-, sport-, socioculturele) verenigingen, hun werking,
activiteiten, contacten, subsidies, …..
dienst cultuur
tel. 089 20 19 31
dienst sport
tel. 089 20 19 70
dienst jeugd
tel. 089 20 19 32

verhuizen

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 41
zie “adreswijziging”

verhuren

Voor huurcontracten vanaf 1 januari 2019 geldt een nieuwe huurwetgeving. Alle informatie op
www.wonenvlaanderen.be/verhuren. De regelgeving voor oudere huurcontracten, vind je ook terug op deze
website.

verkavelingsvergunning

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
tel. 089 20 19 12
tel. 089 20 19 13
Niemand mag zonder voorafgaande verkavelingsvergunning een stuk grond verkavelen voor woningbouw of voor
het opstellen van vaste of verplaatsbare constructies die voor bewoning worden gebruikt. De vergunning omvat
reglementaire voorschriften hoe de verkaveling ingericht wordt en de kavels bebouwd kunnen worden.

verkeersmaatregelen
zie “signalisatie”
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verkiezingen

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 45
Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen worden om de zes jaar georganiseerd, telkens op de tweede
zondag van oktober. Voor het Vlaams Parlement en het Europees Parlement gebeurt dit om de vijf jaar. Voor de
federale regering - de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Senaat – zijn in principe om de vier jaar
verkiezingen. De gemeente Bocholt behoort voor al deze verkiezingen tot het kieskanton Bree.

verklaring wettelijk samenwonen

dienst burgerzaken
tel. 089 20 19 45
De samenwonenden moeten zich samen en met hun identiteitskaarten aanmelden bij de dienst burgerzaken. Daar
maakt men een verklaring van wettelijk samenwonen op. De samenwonenden krijgen een kopie van de verklaring
mee. De wettelijke samenwoning wordt ingeschreven in een register en in het bevolkingsregister. Wil men het
wettelijk samenwonen beëindigen, moet men dit ook melden bij de dienst burgerzaken.

verwarmingstoelage

Sociaal Huis (OCMW)
tel. 089 20 19 80
Als je voldoet aan bepaalde voorwaarden, kan je het hele jaar door een verwarmingstoelage aanvragen voor
huisbrandolie (mazout), bulkpropaangas en verwarmingspetroleum. Voor een aankoop van 1500 liter bedraagt de
toelage € 210,00. Tussenkomsten voor kleine leveringen zijn ook mogelijk. Een gezin kan echter niet meer dan het
maximumbedrag van € 210,00 per jaar (voor leveringen tussen 1 januari en 31 december) krijgen. Neem contact op
met bovenstaand telefoonnummer voor wanneer je terecht kunt voor deze dienstverlening.

verwaarlozing woningen en gebouwen

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
Sinds 1 januari 2020 spoort de gemeente Bocholt verwaarloosde woningen en gebouwen op. Een woning of
gebouw geldt als verwaarloosd wanneer er ernstige, zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval zijn aan
buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst of dakgoten. Op de
website van de gemeente Bocholt vindt u het gemeentelijk reglement terug en meer informatie over de heffing en
de bijhorende vrijstellingen.

65+pas

De Lijn Limburg
zie “Omnipas 65+”

visverlof

Bpost Bocholt
Kerkplein 15, 3950 Bocholt
tel. 089 46 96 84
Om te vissen op openbare wateren (vijvers, beken, kanalen, ..) heb je een vispas of visverlof van de Vlaamse
gemeenschap nodig. Deze kan je kopen in het Bpost-kantoor van Bocholt. De kostprijs varieert naargelang de
leeftijd van de visser en de manier van vissen.

vlarem

dienst milieu
tel. 089 20 19 14
VLAREM staat voor Vlaams Reglement betreffende de Milieuvergunning. Deze milieuwetgeving voor zowel
particulieren als bedrijven bepaalt welke vergunning of aktename vereist is bij allerhande activiteiten die betrekking
hebben op milieu-aspecten (hinder in verband met geluid, geur, bodem, water, lucht, licht, ...). VLAREM bepaalt
tevens welke procedure gevolgd moet worden.

vliegbasis

zie Kleine Brogel

voornaamsverandering

dienst burgerlijke stand
tel. 089 20 19 45
Wil je je voornaam wijzigen kan je hiervoor terecht op de dienst burgerlijke stand. Voor meer info neem je best
contact op met deze dienst.

vreemdelingen

dienst burgerzaken – voor alle informatie betreffende deze materie
tel. 089 20 19 41
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vrij onderwijs

zie “onderwijs in Bocholt”

vrijwilligersverzekering

feestloket
tel. 089 20 19 31
Het statuut voor de vrijwilliger maakt een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid, lichamelijke ongevallen en
rechtsbijstand verplicht. De provincie Limburg biedt deze verzekering gratis aan. Elke vereniging krijgt 100
vrijwilligersdagen, één vrijwilligersdag staat voor één vrijwilliger op één dag. Je moet deze verzekering aanvragen
via het feestloket.

vuilnisbak

zie “afvalophaling” en “recyclagepark”

vuurwapens

zie “wapenvergunning”

vuurwerk

dienst Vrije Tijd
tel. 089 20 19 31
email: feestloket@bocholt.be
De Vlaamse overheid keurde op 26 april 2019 het 'Decreet houdende een reglementering op het gebruik van
vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen' goed. Sindsdien is het overal in Vlaanderen verboden
vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen, carbuurkanonnen af te vuren of wensballonnen op te laten.
De burgemeester kan voor uitzonderlijke gebeurtenissen vooraf de toestemming verlenen om op een beperkt
aantal plaatsen en gedurende een beperkte periode vuurwerk af te steken, voetzoekers te laten ontploffen of
carbuurkanonnen af te vuren.
Er is in onze gemeente één uitzondering op deze regel: op oudejaarsavond van 23u00 tot nieuwjaarsnacht 01u00,
heb je geen toelating nodig. (Besluit burgemeester afsteken vuurwerk - 29 oktober 2019 - publicatie: 31 oktober
2019)

VVV: in Bocholt is er geen VVV-kantoor, maar wel een gemeentelijke toeristische dienst.
Dienst toerisme
tel. 089 20 19 30
email: toerisme@bocholt.be
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W
wachtdiensten

tel: 011 60 40 60
www.huisartsenwachtpostnoordlimburg.be | www.hwpnl.be

Apotheek van wacht: 0923 99 000
Tandarts van wacht: 0903 39 969

wandelen

dienst toerisme
tel. 089 20 19 30
Bocholt beschikt over prachtige wandelgebieden en -routes. Voor meer informatie hierover kan je je wenden tot de
dienst toerisme. Daar kan je ook tal van andere toeristische informatie krijgen.

wapenvergunning

Politiezone Carma
Rode Kruislaan 34, 3960 Bree
tel. 089 48 06 30
fax.089 48 06 56
Sinds 1 september 2008 is er een nieuwe wapenwet. Voor alle info over vuurwapens moet je je wenden tot het
hoofdkantoor van de politiezone. De gouverneur van de provincie Limburg is bevoegd voor het verlenen van een
wapenvergunning.

watermaatschappij

De Watergroep
Runkstersteenweg 208, 3500 Hasselt
tel. 02 238 96 99 - website www.dewatergroep.be

waterzuivering

dienst milieu
tel. 089 20 19 14
Waar riolering ligt, is men verplicht om hierop aan te sluiten. De kosten daarvoor vallen ten laste van de burger. Het
afvalwater gaat dan best rechtstreeks – dus zonder septische put – de riolering in. In de gemeente Bocholt zijn er
twee waterzuiveringsstations: één in de Lechtenstraat in Bocholt-centrum en één in de Leemskuilenstraat in Lozen.

website

www.bocholt.be
dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 18
Sinds 2003 heeft de gemeente Bocholt een uitgebreide gemeentelijke website. Daar vind je de meest uitgebreide
informatie over de gemeentelijke dienstverlening.
Surf eens even binnen!
Opmerkingen en suggesties ter verbetering van de site zijn welkom bij de dienst info en onthaal.

weduwen/weduwenaars/wezen

tel. 052 37 05 56 of 09 228 46 49
Voor meer informatie i.v.m. rouwverwerking kan je terecht bij huisvandeMens, Hertog Janplein 24 – 3920 Lommel,
tel. 011 34 05 40, e-mail: lommel@deMens.nu

wegentelefoon

meldpunt ongemakken wegen België: 0800 12 266

wekelijkse rustdag

dienst lokale economie
tel. 089 20 19 20
De meeste handelaars zijn wettelijk verplicht om een wekelijkse rustdag in te lassen. Officieel gaat het dan om een
ononderbroken periode van 24 uur, beginnend op zondag om 5u00 ’s morgens of om 13u00 en eindigend op
hetzelfde tijdstip de dag erna. Een handelaar mag een andere dag dan de zondag als wekelijkse rustdag kiezen,
maar moet op duidelijke en van buitenaf zichtbare wijze de wekelijkse rustdag en het gekozen aanvangsuur
vermelden. Hij meldt dit aan het college van burgemeester en schepenen.
Op initiatief van één of meer handelaars handelend in naam van een groepering van handelaars, kan het in
sommige gevallen afwijkingen toestaan, maximum 15 dagen per jaar voor de gemeente of éénzelfde wijk. Dat zijn
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dan welbepaalde periodes dat de zaak dus ook geopend mag worden op de gebruikelijke rustdag. Het college kan
in geen enkel geval individuele afwijkingen toestaan.

werklozencontrole

dienst info en onthaal
tel. 089 20 19 18
Sinds 2005 is de verplichte aanmelding voor de stempelcontrole van de werklozen afgeschaft. Deeltijds werklozen
moeten hun controleformulier (C3-deeltijds) nog steeds driemaandelijks laten valideren in het gemeentehuis
(tijdens de openingsuren).

werkwinkel Bree

Ter Rivierenwal 10, 3960 Bree
tel. 089 70 02 60
Wie werk zoekt of wie wil bijleren tijdens de werkloosheidsperiode moet voor meer info zeker eens naar de lokale
werkwinkel gaan in Bree. Daar beschikt men over een uitgebreide vacaturedatabank. De werkwinkel werkt enkel op
afspraak.

wespen

dienst milieu
tel.089 20 19 14
Als wespen teveel overlast geven zal het nest verwijderd moeten worden. Zolang het nest aanwezig is, zullen er
steeds nieuwe wespen komen.
Als het wespennest nog klein is en op een gemakkelijk bereikbare plaats zit, kan je zelf wat wespenpoeder in de
vliegopening spuiten. Doe dit in de late avond of de vroege morgen. Alle wespen zitten dan in het nest, en omdat
het dan kouder is zijn de wespen traag.
Als het nest op een moeilijk bereikbare plaats zit of heel groot is, kan je het beste de hulp van een professionele
bestrijder inroepen. Professionele bestrijders dragen handschoenen, een masker met een beschermingsfilter en
een overall om zowel contact met het bestrijdingsmiddel als wespensteken te voorkomen.
Contacteer de brandweer voor wespenverdeling via het e-loket op www.hvznl.be. Mocht het e-formulier niet
werken, dan kan je telefoneren naar 011 54 29 00.
De kosten: bedragen € 30,25 op weekdagen en € 60,50 in het weekend (vrijdagavond tot maandagmorgen bedragen exclusief BTW)

wettigen handtekening

zie “handtekening wettigen”

wijkagenten

zie “politie”

wijk-werken

Wijk-werken is de opvolger van het PWA. Vanaf 2018 wordt wijk-werken georganiseerd door Welzijnsregio NoordLimburg in opdracht van het gemeentebestuur van Bocholt en in samenwerking met VDAB.
De bemiddelaar wijk-werken voor Bocholt is Cindy.
Spreekuur: woensdag 9u00-11u30 in het gemeentehuis – Tel. 089 20 19 18 (enkel tijdens het spreekuur)

wit-Gele Kruis

tel. 011 80 32 86
Salvatorstraat 17
3930 Hamont-Achel

woonloket - Welzijnsregio in Noord-Limburg

Monique Vanduffel
tel. 0479 60 47 05
Zowel eigenaars, huurders en verhuurders, bouwers en verbouwers kunnen er terecht voor info, advies en
begeleiding op maat. Je wordt er geholpen met betrekking tot premies, subsidies en fiscale voordelen op het vlak
van energiebesparende maatregelen, woonverbeteringen en woningaanpassingen.
Je kan het woonloket bereiken in het gemeentehuis, dienst Omgeving, op donderdagnamiddag (op afspraak).

woningtoezicht

zie “preventief woningtoezicht”
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woningkwaliteit

dienst omgeving
tel. 089 20 19 11
Indien u klachten heeft over uw huurwoning, kan u op de website van de gemeente Bocholt meer informatie vinden
over woningonderzoeken, conformiteitsattesten en de procedure ongeschikt-onbewoonbaar.

woonzorgcentrum

In het kader van het nieuwe woonzorgdecreet spreekt men niet langer van een rusthuis en serviceflats, maar over
een woonzorgcentrum of woon- en zorgcentrum en assistentiewoningen.
Woon- en zorgcentrum De Voorzienigheid
Kerkhofstraat 31, 3950 Bocholt
tel. 089 46 21 61 – fax 089 46 68 10
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X-Y-Z
zandzakjes

Het is te hopen dat je ze nooit nodig zal hebben: zandzakjes. Maar als jouw woning bij hevige regenval het risico
loopt op wateroverlast, is het misschien handig om enkele zandzakjes in de buurt te hebben om erger te
voorkomen. Het zijn zwarte kunststoffen zakken met een inhoud van ongeveer 25 liter. Ze zijn voorzien van een
koordje om ze af te sluiten. Je kan de (lege) zakken kopen aan € 1,00 het stuk aan de receptie op het
gemeentehuis.

zelfmoordpreventie

tel. 1813
De zelfmoordlijn is dag en nacht gratis te bereiken op dit nummer.

zetelverdeling

zie gemeenteraad

ziekenhuis

Ziekenhuizen in de buurt:
- Ziekenhuis Maas en Kempen
Diestersteenweg 425, 3680 Maaseik, tel. 089 50 50 50
- Maria Ziekenhuis Noord-Limburg v.z.w.
Maesensveld 1, Pelt.
tel. 011 82 60 00

ziekenkas

zie “mutualiteit”

zitdagen burgemeester en schepenen
zie college van burgemeester en schepenen

zittingsverslag gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
Vanaf 2019 wordt er naast de notulen van elke vergadering van de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk
welzijn een “zittingsverslag” opgemaakt. Dit zittingsverslag vermeldt alle besproken onderwerpen, de essentie van
de tussenkomsten en van de mondeling en schriftelijk gestelde vragen en antwoorden.

zorgcoördinatie in de thuiszorg

Sociaal Huis (OCMW)
tel. 089 20 19 80
Iedereen die zorgbehoevend wordt, kan beroep doen op hulpverleners uit de thuiszorg. Soms heeft men gedurende
korte of langere tijd verschillende hulpverleners nodig. Niet alleen de huisarts, maar ook de thuisverpleegster, de
poetshulp, de thuishulp, de kinesist,… komt aan huis. De patiënt, de familie of een hulpverlener kan een overleg
aanvragen zodat alle hulpverleners samengebracht worden om – aangepast aan de situatie – onderlinge afspraken
te maken. De afspraken worden genoteerd in een zorgplan en dit ligt bij de patiënt aan huis. De hulpverlening kan
zo beter afgestemd worden.
Een aanvraag voor een zorgoverleg kan telefonisch of per mail (zie Sociaal Huis) gericht worden aan de
overlegcoördinator thuisgezondheidszorg (of zorgcoördinator) van de dienst thuishulp van het Sociaal huis. De
zorgcoördinator is een neutrale organisator die niet rechtstreeks betrokken is in de zorg voor de patiënt.

zwembad Bree

Zwembad De Sprink Bree
Sportlaan 4 – 3960 Bree
tel. 089 84 85 48
e-mail: zwembad@bree.be

zwerfkatten

Als je overlast hebt van zwerfkatten, dan mag je contact opnemen met de milieuambtenaar van de gemeente
Bocholt. Zij bezorgt je contactgegevens aan de persoon die instaat voor de sterilisatie. Zij komt de wilde kat
vangen. Het dier wordt gecastreerd of gesteriliseerd terug uitgezet op de oorspronkelijke vindplaats. Dit laatste is
belangrijk omdat die plaats anders wordt ingenomen door een zwerfkat van elders.
Om gesteriliseerde/gecastreerde zwerfkatten gemakkelijk te herkennen krijgen deze katten een knipje in hun oor.
Om verwarring te voorkomen doe je een huiskat het best een halsbandje aan.
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