Gemeentehuis, bibliotheek en administratie OCMW gesloten op 1 en 2 december 2016
Op 1 december zijn alle gemeente- en OCMW-diensten telefonisch onbereikbaar
Op donderdag 1 en vrijdag 2 december 2016 zijn het gemeentehuis, de bibliotheek en het administratief centrum van het
OCMW gesloten. Bij de andere diensten blijft beperkte dienstverlening mogelijk.
Let wel: op donderdag 1 december zijn alle gemeente- en OCMW-diensten telefonisch onbereikbaar. Dan vindt nl. de
tijdelijke verhuis naar Kwartier IJzer plaats, in voorbereiding van de verbouwingswerken aan het huidige gemeentehuis.
Als gevolg hiervan zullen de diensten geen toegang hebben tot het netwerk, internet en telefonie.

Let op: • de medewerkers van het OCMW in het sociaal huis verhuizen niet mee naar Kwartier IJzer.
				 Zij blijven bereikbaar op hetzelfde adres (Tramstraat 43).
			
• de jeugddienst krijgt haar stek op domein Moorslede (Guillaumelaan 9).
Kwartier IJzer
Michellaan 9, 3970 Leopoldsburg (zie plannetje op de achterzijde)
Ongewijzigd correspondentieadres: Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg
Algemeen nummer: 011 34 92 10 - info@leopoldsburg.be
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. Maandag:
Dinsdag:
Woensdag:
Donderdag:
Vrijdag:		

Ongewijzigde openingsuren:
09.00 - 12.00 uur
13.30 - 18.30 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur
13.30 - 16.30 uur
09.00 - 12.00 uur
09.00 - 12.00 uur

Op afspraak: op dinsdag, donderdag en vrijdag tussen 13.30 en 16.30 uur.

v.u.: Wouter Beke, burgemeester, Koningin Astridplein 37, 3970 Leopoldsburg

Vanaf maandag 5 december kan je voor volgende diensten terecht op Kwartier IJzer:
•		de diensten die je nu in het gemeentehuis kan vinden (huidig adres: Koningin Astridplein 37),
•		de administratieve diensten van het OCMW (huidig adres: Koningin Astridplein 44),
•		de integratie- en vreemdelingendienst en de schoolopbouwwerker (huidig adres: Tramstraat 43).
Ook de vergaderingen van de gemeente- en OCMW-raad en de huwelijken zullen vanaf dan in Kwartier IJzer plaatsvinden.

Gemeente en OCMW Leopoldsburg bouwen samen een nieuw gemeentehuis
Tijdelijke huisvesting in Kwartier IJzer vanaf 5 december 2016
Gemeente en OCMW Leopoldsburg bouwen
vanaf januari 2017 een nieuw gemeentehuis
op de plaats van het huidige gemeentehuis.
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Vanaf midden 2018 vind je de gemeentelijke en
OCMW-diensten op 1 adres (Koningin Astridplein 37).
Volg de werkzaamheden of schrijf je alvast in op de
digitale nieuwsbrief via www.leopoldsburg.be.
1 Bouw nieuw gemeentehuis op de plaats van het huidige gemeentehuis
2 Technische dienst 3 Tijdelijke huisvesting vanaf 5 december 2016 in Kwartier IJzer

