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i CONTACTGEGEVENS

Gemeentehuis en wijkantenne politiezone 
Hageland
Dorpsstraat 7
 011 58 65 00
info@geetbets.be
T maandag – vrijdag: 09u00 - 12u00
T dinsdag: 17u00 - 20u00
T woensdag: 14u00 - 16u00

OCMW - Sociaal huis
Dorpsstraat 1
011 58 65 79
ocmwinfo@geetbets.be
T maandag, woensdag en donderdag: 
09u00 - 12u00
T dinsdag: 17u00 - 19u00
T woensdag: 14u00 - 16u00
Op dinsdag- en vrijdagvoormiddag kan je in het 
sociaal huis terecht op afspraak.

Bibliotheek
Dorpsstraat 5
011 58 65 51
Bib@geetbets.be
T dinsdag: 18u00 - 20u00
T woensdag: 14u00 - 16u00 
T donderdag: 15u00 - 17u00
T vrijdag:18u00 - 20u00
T zaterdag: 10u00 - 12u00

Containerpark 
Stationsplein
011 58 65 99
T dinsdag, woensdag  en vrijdag: 12u30 - 19u30 
T zaterdag: 09u00 - 16u00 

PWA
Dorpsstraat 7
011 58 65 24
pwa@geetbets.be
T maandag en woensdag : 08u30 - 12u00
T dinsdag: 17u00 - 19u30
T donderdag: 08u30 - 12u00

Strijkatelier 
Dorpsstraat 7
 011 58 65 25
T maandag: 08u30 - 18u00
T dinsdag: 08u30 - 19u00
T woensdag: 08u00 - 18u00
T donderdag en vrijdag: 08u30 - 12u30

A Burgemeester Jo Roggen: 
bevoegd voor Algemeen Beleid, Financiën, Perso-
neelszaken, Burgerlijke stand, Bevolking, Vreem-
delingenbeleid, Kieszaken, Militie, Toelatingen tot 
Begraven en Ontgraven, Rechtszaken, Veiligheid, 
Politie, Brandweer en Dierenwelzijn.
    0473 / 66 99 13 
E-mail jo.roggen@gmail.com  

A Eerste schepen Elke Allard: 
bevoegd voor Sport en Recreatie, Bibliotheek, 
Feestelijkheden, Leefmilieu, Land- en tuinbouw, 
Gelijke Kansen en Integratie/Diversiteit.
    0498 / 26 25 35
E-mail elke.allard@telenet.be

A Tweede schepen Rik Lassaut: 
bevoegd voor Openbare Werken, Begraafplaatsen, 
Ruimtelijke Ordening, Huisvesting, Groenvoorzienin-
gen, Informatisering.
    0496 / 12 55 36
E-mail rik.lassaut@advalvas.be

A Derde schepen Chris Jamar: 
bevoegd voor Jeugd, Gemeentelijk Patrimonium, 
Mobiliteit, Verkeer en Verkeersveiligheid, Autopark, 
Volksgezondheid, Europese Aangelegenheden en 
Ontwikkelingssamenwerking.
    0497 / 94 10 44
E-mail chrisjamar_574@hotmail.com

A Vierde schepen Roland Strouven: 
bevoegd voor Cultuur, Toerisme, Monumenten en 
Landschappen, Kunstonderwijs, Buitenschoolse kin-
deropvang, Informatie en Public Relations, 
Kerkfabrieken en Economie.
    0476 / 22 37 63
E-mail roland_strouven@skynet.be 

A OCMW-voorzitter en schepen Ria Schepmans: 
bevoegd voor Sociaal Beleid, Senioren, Arbeidsveilig-
heid en Welzijn.
    0496 / 12 55 35
E-mail ria.Schepmans@vlaamsbrabant.be
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Gemeenteraad

  • Gemeenterekening dienstjaar 2014

De gemeenteraad nam kennis van de rekening van de gemeente dienstjaar 2014. Het overschot van 
het boekjaar bedraagt 244.684,92 euro.

  • Aannemings- en gunningsvoorwaarden van leningen

De raad keurde de aannemings- en gunningsvoorwaarden voor leningen goed. In totaal gaat het 
over een bedrag van  600.000 euro aan leningen. 

  • Raming renovatie en detailstudiekost gemeentehuis Geetbets

Het dak van het gemeentehuis is dringend aan renovatie toe. Bovendien wordt in het kader van de 
integratie van gemeente en OCMW ook de sociale dienst ondergebracht in het gemeentehuis. 
De PBE voerde op basis van de beslissing van het college van 16 juni 2015 een haalbaarheidsstudie 
uit voor het aanbrengen van toepassingen die het energieverbruik kunnen doen dalen. De renova-
tie van het gemeentehuis met toepassing van energiebesparende maatregelen wordt geraamd op 
1.184.538,33 euro, inclusief  btw. Hierin is de uitvoering van detailstudie en gunningsvoorstel voor 
elk deelproject van het gemeentehuis van Geetbets ten bedrage van 73.439,55 euro inclusief  btw 
begrepen.

  • Politiereglement betreffende ophaling van huishoudelijke afvalstoffen – aanpassing

EcoWerf zamelt vanaf 1 juli 2016 twee nieuwe fracties in op de containerparken: harde en zachte 
plastics. 

  • Contantbelastingreglement voor aanlevering van plastics op het containerpark

EcoWerf  hanteert met het fiat van de gemeenteraad volgende tarieven voor de aanlevering van 
plastics op het containerpark: harde plastics gelijkgesteld aan de andere betalende fractie (exclusief 
grof vuil): 2,50 euro per begonnen m³. Zachte plastics: gratis aanlevering in roze zak van 60 liter 
(kostprijs 0,25 euro per zak). De invoering van dergelijke contantbelasting laat de gemeente toe om 
het principe “de vervuiler betaalt" toe te passen.
 

Gemeenteraad van maandag 30 mei 2016

  • OCMW-rekening dienstjaar 2015

De gemeenteraad nam kennis van de OCMW-rekening 2015. Het Resultaat op kasbasis bedraagt 
454.488,60 euro.

  • Gemeenterekening dienstjaar 2015

Resultaat op kasbasis” van de gemeenterekening 2015 beloopt 320.089,77 euro.

  • Verlenging overeenkomst gebruik GOC Pax en Buurthuis Grazen

De overeenkomsten van vruchtgebruik van GOC Pax Rummen en Buurthuis Grazen worden verlengd 
tot en met 31 maart 2022. Het college sloot met Brouwerij Haacht een overeenkomst voor drankaf-
name af voor beide zalen.

  
 

Gemeenteraad van maandag 27 juni 2016
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Gemeenteraad

  • Nieuw subsidiereglement sportverenigingen

Door een lagere subsidie van de Vlaamse overheid wordt de totale subsidiepot voor Sport met 3.750 
euro verlaagd. Alle sportsubsidies worden in één reglement ondergebracht. Het nieuwe subsidiere-
glement wordt toegespitst op onder meer de doelgroepen jeugd, senioren, mensen met een beper-
king, mensen in revalidatie...en op integratie van nieuwe inwoners, allochtonen, vluchtelingen en 
mensen in armoede.

Deksel dicht is verplicht

EcoWerf                vraagt inwoners deksels afvalcontainers te sluiten

Inwoners die hun afvalcontainer niet correct aanbieden – lees “een niet volledig gesloten container 
met openstaand deksel” - krijgen voortaan een flyer in de bus die hen vraagt de containerinhoud te 
respecteren waar ze voor betalen. Vanaf september zullen foutief aangeboden containers niet lan-
ger geledigd worden en krijgen ze een oranje sticker opgeplakt met de boodschap “Deksel dicht is 
verplicht!” 

Gft- of huisvuilcontainers die zo vol zitten dat het deksel niet meer dicht kan, bemoeilijken de in-
zameling en vergroten de kans op arbeidsongevallen. Met open deksel is het immers moeilijker de 
container correct aan de belading te hangen, waardoor deze op de lader kan vallen. EcoWerf vraagt 
inwoners dan ook om hun container steeds met gesloten deksel aan te bieden. 

Een overvolle container vermijden kan door hem vaker aan te bieden, zo veel mogelijk 
te sorteren en afval te vermijden. indien de containerinhoud regelmatig niet volstaat, 
kunnen inwoners contact opnemen met EcoWerf op het nummer 0800-97 0 97 (optie 1). 
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Kunstacademie

VRIJE TIJD

Kom binnen in onze wereld vol muziek en theater! 
Kom naar de Academie Haspengouw [Podium]!

Uurrooster Geetbets [16.17], BAK, Dorpsstraat 7A, Geetbets
Kids (6- en 7-jarigen): vanaf donderdag 15 september van 16.00 - 17.00u

AMV (Notenleer) 1ste jaar: maandag 16.00 - 17.00u en woensdag 13.00u - 14.30u
Proefles: maandag 5 september of woensdag 7 september

Kinderatelier Theater 1ste jaar: zaterdag 11.00 - 12.00u in Halen
Proefles: zaterdag 10 september

Schrijf je nu al in op www.mijnah.be!
Alle informatie vind je op onze website: www.academiehaspengouw.be
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Gemeenschapscentrum De Markthallen Herk-de-Stad biedt tijdens het cultuurseizoen 2016-2017 
grote namen op het podium. Inwoners van de gemeente Geetbets kunnen dankzij de intergemeen-
telijke cultuurcheque van twee keer 5 euro tegen verlaagde prijs voorstellingen bijwonen.

Het nieuwe cultuurseizoen wordt niet in De Markthallen zelf op gang geschoten, maar start met de 
Retro Swingparty “Retrolicious” in een spiegeltent in Berbroek op vrijdag 9 september om 20.30 uur. 
De formatie “De Bonanza’s” brengt een ware “Tribute To The Sixties” met muziek van onder meer 
The Monkees, The Byrds, The Beatles, The Tremeloes, CCR, Roy Orbison, Johnny Cash en Van Mo-
risson. Tickets in voorverkoop kosten 13 euro.

In De Markthallen, Markt 2 in Herk-de-Stad bijt Raymond van het Groenewoud op donderdag 29 
september de spits af. Verder op het jaarprogramma Slongs Dievanongs, Sandrine en Nele Goossens 
(20 oktober), Milo Meskens & Band (22 oktober), Filip Jordens & Band met “Hommage à Brel” (17 
november), Elly & Rikkert (10 december), Guido Belcanto met Harmonieorkest Salvia (21 januari), 
Michel Wuyts (9 februari), Mad About Mountains (18 februari), Nigel Williams (18 maart), 
Meuris (8 april) en De Held (4 mei).

inwoners van Geetbets met korting naar voorstellingen De Markthallen

VRIJE TIJD

Meer info en tickets: www.demarkthallen.be of 013-35.99.50

Openbare Bibliotheek verwent bezoekers
Op zaterdag 8 oktober van 9.30 tot 12.30 uur verwent onze 
openbare bibliotheek in Geetbets haar bezoekers met een hapje 
en een drankje. Het aanbod van de nieuwe boeken wordt in de 
kijker gezet en ook is er een grote boekenverkoop en cd-verkoop 
die dag. Iedereen die tijdens de verwendag een boek ontleent 
krijgt een leuke attentie.

Bpost wijzigt openingsuren 
van het postkantoor In Geetbets.

Daar er werd vastgesteld dat in de afgelopen 
vijf jaar het aantal klantencontacten in de 
kantoren met een kwart is gedaald is Bpost 
genoodzaakt het aantal openingsuren aan te 
passen. 

Vanaf 5 september 2016 zal het postkantoor 
open zijn op:

• Maandag:  14u45 – 18u00
• Dinsdag:  14u45 – 18u00
• Woensdag:   09u30 – 11u45
• Donderdag:  09u30 – 11u45
• Vrijdag:   09u30 – 11u45 
   en van   14u00 – 17u00

Kermisweek Geetbets: 
doorgang Dorpsstraat tijdelijk 

onderbroken door kermisactiveiteiten

Naar aanleiding van de kermisactiviteiten 
en haar uitgebreide programma zal de 

doorgang in de Dorpsstraat onderbroken zijn 
ter hoogte van het gemeentehuis 

vanaf vrijdagochtend 19 augustus tot en met 
maandagmiddag 22 augustus 2016. 

Handelaars of inwoners van de Steenstraat 
tot Dorpsstraat 6 (Café Emma) zijn nog steeds 
bereikbaar via de Glabbeekstraat - Spoorweg-

straat - Steenstraat. De inwoners en handelaars 
vanaf Dorpsstraat 7 tot en met Dorpsstraat 94 
zijn bereikbaar via Spoorwegstraat – Glabbeek-

straat – Dorpsstraat.
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Bets Kermis 2016

VRIJE TIJD

(B
E

)L
E

V
E

N





Rummen Kermis 2016

VRIJE TIJD
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De speelpleinwerking voor kinderen van 4 tot 14 jaar 
draait weer op volle toeren tijdens de zomervakan-
tie. Jeugdcomplex De Poel in Grazen is “the place to 
be”. In de eerste week van juli stonden 22 kleuters 
van maandag tot en met vrijdag centraal. De week 
daarop was het speelfeest voor alle kinderen. 
Ook het eerste van de twee vakantiesportkampen 
vond in de week van 4 tot en met 8 juli plaats met 
een vijftigtal deelnemers. Deelnemen kan nog 
steeds.

De proclamatie van de Academie Haspengouw 
filiaal Geetbets (BAK) werd muzikaal knap om-
lijst door leerlingen en leerkrachten van de dis-
cipline Beeld. Vocale en instrumentale inter-
mezzi volgende elkaar vlot en enthousiast op. 
Afscheidnemend directeur Beeld, Marc Neven, 
werd feestelijk uitgewuifd. 

Vakantiewerking draait op volle toeren

TERUgblIk

Enthousiasme troef tijdens proclamatie Academie Haspengouw

Kinderen leren fietsen in Sporthal De Warande

Zestien ukkies daagden in Sporthal De Warande 
op om te leren fietsen zonder steunwieltjes via het 
programma “Kijk! Ik fiets!”. Onder begeleiding van 
monitoren en met hulp van ouders of grootouders 
waagden de kinderen zich met succes 
aan zelfstandig fietsen.

                                 in Het Monnikenhof
 

De Dartelsparteldag in Domein Monnikenhof bezorg-
de de kinderen heel wat leuke momenten en wisse-
lende ontspanning. Het initiatief van de gemeentelij-
ke jeugddienst en Kindercultuurraad 
De Betsers oogstte succes, maar bracht niet de grote 
'massa' op de been. Voor de deelnemertjes was het 
alvast genieten.

Dartelsparteldag  
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Zeven ploegen namen met veel inzet en 
sportiviteit op de terreinen van SK Rummen 
deel aan de tweede editie van het De Waran-
de G-voetbaltornooi voor personen met een 
mentale beperking. Elke ploeg kon zich tonen 
tijdens vier wedstrijden van twintig minuten.

De gemeente Geetbets baat het door de ge-
meentearbeiders knap opgesmukte Buurthuis 
Grazen - zaal en café - zes jaar uit en verhuurt 
het complex voor een prikje. De officiële ope-
ning van Buurthuis Grazen - met toespraken 
en een uitgebreide receptie - vond vrijdag 
17 juni plaats. De genodigden genoten van 
de gerenoveerde infrastructuur, die in zachte 
kleuren geschilderd werd.

De VDAB organiseerde donderdag 23 juni een grote jobbeurs in Sporthal De Warande, in sa-
menwerking met Resoc, de gemeenten Geetbets, Kortenaken en Linter en de steden Landen 
en Zoutleeuw. De beurs was een unieke gelegenheid om te informeren en rechtstreeks te solli-
citeren bij werkgevers uit alle sectoren. Ongeveer 200 werkzoekenden daagden op en konden 
terecht bij een veertigtal werkgevers en organisaties.

Tweede editie De Warande G-voetbaltornooi

TERUgblIk

Gerenoveerd Buurthuis Grazen officieel open

Jobbeurs lokt veel werkzoekenden



NIEUWS     ❘     (BE)LEVEN     ❘     uiT iN GEETBETS     ❘     WELZIJN     ❘     WONEN EN WERKEN      ❘      11

U
IT

 I
N

 G
E

E
T

B
E

T
S



Naailessen
T wo 03/08/16 om 19u00
     wo 10/08/16 om 19u00
H Parochiezaal 
    Ketelstraat 40
    d 10
i paulissen.ector@skynet.be
     KVLV-Rummen - 011/589290

WO 03/08/2016
Dansnamiddag Senioren
T wo 10/08/16 en wo 14/09/16
     telkens van 13u30 tot 18u00
H pax Rummen
    Ketelstraat 18A
    gratis
i as@geetbets.be
    seniorenadviesraad Geetbets

WO 10/08/2016

Sportweek
T ma 22/08/16 tot vr 26/08/16 
H Sporthal De Warande 
     Ketelstraat 50
    d 60
i sport@geetbets.be
     sportdienst Geetbets

MA 22/08/2016

Openklasdag
T di 30/08/16 van 17u00 tot 19u00
H Basisschool De Knipoog
    Ketelstraat 27A
     /
i directie@gvbsrummen.be
     Vrije basisschool De Knipoog

Di 30/08/2016

Prijsuitreiking leeszomer
T za 03/09/16 om 15u00
H Bib Geetbets
     Dorpsstraat 5
     /
i bib@geetbets.be
     BIB Geetbets

ZA 03/09/2016
Geetbets: gratis cursus Eerste Hulp
T di 13/09/16, 20/09/16, 27/09/16,  
     04/10/16, 11/10/16, 18/10/16, 25/10/16
     telkens van 19u30 tot 21u45
i martijn.vandewijer@telenet.be
     Rode Kruis-Zoutleeuw-Linter-Geetbets
     011/78 09 62

Di 13/09/2016
Start kleuterturnen
T za 24/08/16 van 09u45 tot 11u30 
H Sporthal De Warande 
     Ketelstraat 50
      /
i turnvereniginggeetbets@gmail.com
     turnvereniging

ZA 24/09/2016

KVLV OPEN DEuR
T zo 25/09/16 van 14u00 tot 19u00
H Parochiezaal 
    Ketelstraat 40
     /
i paulissen.ector@skynet.be
     KVLV-Rummen

ZO 25/09/2016
Scholenveldloop
T di 27/09/16 van 09u30 tot 14u45
H Voetbalvelden SK Rummen-Geetbets
     Schelfstraat zn
     /
i sport@geetbets.be
     Gemeente Geetbets

Di 27/09/2016

       Jouw activiteit in de volgende G’zet? 

Geef je evenement in vóór 5 september 2016 via www.uitdatabank.be. Zo verschijnt je activiteit niet 
enkel hier, maar ook in www.uitinvlaanderen.be, tal van andere digitale en gedrukte agenda’s en na-
tuurlijk in www.geetbets.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten vind je op onze website.

l

Sterrenparade Rummen Kermis 2016
T za 27/08/16 om 19u30
H Rummen 
    Ketelstraat 54
    d 15
i sterrenparaderummenkermis@hotmail.com
     Sterrenparade

ZA 27/08/2016
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De OCMW-medewerkers komen ook bij je thuis

Heb je een vraag voor een van onze medewerkers maar kan je door omstandigheden  zelf 
niet naar het OCMW komen? Neem dan telefonisch contact op met onze dienst! Een van 
onze medewerkers komt al gauw op huisbezoek om samen met jou je vragen te bespre-
ken.

Zin in een festival, theater, concert, … ? 

Via het Fonds Vrijetijdsparticipatie maken we deelnemen aan culturele-, jeugd- en sportactiviteiten 
betaalbaarder voor mensen met een beperkt inkomen. Het aanbod activiteiten omvat festivals, con-
certen, musicals, musea, theatervoorstellingen, comedy en nog veel meer. Je betaalt 20 procent van 
de prijs. Pukkelpop, Schlagerfestival, Night of the Proms, Lokerse Feesten en Technopolis vormen een 
greep uit het aanbod. Daarnaast bieden we, onder voorwaarden, ook tussenkomsten voor vrijetijds-
activiteiten die je zelf mag kiezen, zoals een lidmaatschap van een sportclub.

De deelnameprijs is niet de enige financiële drempel, daarom kan het Fonds ook tussenko-
men voor vervoerskosten, verzekering en erkende babysit.
Wil je er eens even tussenuit, ondanks een beperkt budget, contacteer dan Anja Marcq op het 
nummer 011-58.65.79 of tijdens onze openingsuren (niet op maandag). 

Nieuwe aanvraagprocedure voor personen met een handicap

Recent veranderde de Directie-generaal Personen met een handicap (FOD Sociale Zekerheid) haar 
aanvraagprocedure tot een kortere online vragenlijst. 

• Voortaan kan je zelfstandig (of met hulp van een familielid of kennis) je aanvraag indienen door 
met je elektronische identiteitskaart in te loggen op http://www.myhandicap.belgium.be/ en daar een 
online vragenlijst in te vullen.

• Je hoeft geen papieren formulieren meer door je arts te laten invullen. Je geeft enkel de naam van 
je behandelend arts op. Zo kan de Directie-generaal Personen met een handicap rechtstreeks bij 
hem/haar de medische informatie opvragen.

• Wil je hulp dan kan je terecht bij   
è het Sociaal Huis, Dorpsstraat 1, 3450 Geetbets, bij thuisdiensten en de sociale dienst en dit   
      tijdens de openingsuren van 9 tot 12 uur en op dinsdagavond van 17 tot 19 uur of op afspraak.
è jouw mutualiteit
è de zitdag van de maatschappelijk werker van FOD Sociale Zekerheid

• Je kan ook nog steeds terecht bij de maatschappelijk werkers van de Directie-generaal Personen 
met een handicap. Maak een afspraak via het contactformulier op www.handicap.belgium.be/ of 
bel gratis 0800-987 99, bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8.30 tot 13 uur. Je kan ook terecht 
op een zitdag van de DG Personen met een handicap in jouw gemeente. Raadpleeg daarvoor www.
handicap.belgium.be      
                                                    
• Zodra de vragenlijst is ingevuld, wordt die elektronisch verstuurd naar de Directie-generaal Per-
sonen met een handicap. Als je hulp wenst, neem dan je identiteitskaart mee, naast je bankreke-
ningnummer, de naam van je behandelend arts en bij een opname in een Woonzorgcentrum of een 
zorginstelling de naam en het adres van de instelling.

Meer info: www.handicap.belgium.be

OCMW

WElZIJN

W
E

LZ
IJ

N

A

i



NIEUWS     ❘     (BE)LEVEN     ❘     UIT IN GEETBETS     ❘     WELZiJN     ❘     WONEN EN WERKEN      ❘      13

WElZIJN

Vroegtijdig borstkanker opsporen spaart vele levens

Dankzij vroege opsporing en geïndividualiseerde behandeling overleven 8 op 10 vrouwen borstkan-
ker. Elk jaar wordt in Vlaanderen bij 6.000 vrouwen borstkanker ontdekt. Vroege opsporing betekent 
naast een grotere kans op genezing een minder zware behandeling. Borstkanker komt het meeste 
voor bij vrouwen vanaf 50 jaar.
 
Vrouwen tussen 50 en 69 jaar kunnen één keer om de 2 jaar een screeningsmammografi e laten 
nemen. De kosten hiervan worden volledig terugbetaald. Deelname is mogelijk met de brief die door 
het Centrum voor Kankeropsporing wordt opgestuurd of door aan een arts een voorschrift voor een 
screeningsmammografi e te vragen.

 
In 2014 ging 64,7% van de vrouwen van Geetbets in op de vraag borstkanker preventief aan te 
pakken. Dit percentage moet dringend de hoogte in.
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Infoavond herbruikbaar luierproject 

“Duurzaam begint in de wieg” 

In de raadzaal van het gemeentehuis in Geetbets vindt dinsdag 27 september van 19.30 tot 
21.30 uur de infoavond “Duurzaam begint in de wieg” plaats voor ouders. Kinderen verzor-
gen kan ook met een ecologische knipoog.

“Kiezen voor duurzaam opvoeden staat voor kleine aanpassingen in de dagelijkse omgang 
met je kind. Het gebruik van luiers, verzorgingsproducten, babyvoeding, vervoer enz. Dit 
alles heeft effect op de gezondheid van mens en natuur.”

“Tijdens deze infosessie/workshop helpen we de deelnemers onder andere een helder inzicht 
te geven in de wereld van de herbruikbare luiers, babyverzorging, duurzame voeding, ... 
We reiken tips en tricks aan die gemakkelijk te implementeren zijn in de zorg voor de baby.“

Dinsdag 27 september van 19.30 tot 21.30 uur 
de infoavond “Duurzaam begint in de wieg”
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WEgEN EN INFRASTRUCTUURWERkEN

Aanleg wegen en bouw sociale woningen Kerselant vlotten flink

Na de aanleg van een kleine werfweg en de bouw van kruipkelders eind 2015 startten 
medio april 2016 de infrastructuurwerken op, naast de bouw van de eerste woningen. 
Intussen rijzen de woningen als paddenstoelen uit de grond en schiet de aanleg van 
de wegeninfrastructuur flink op. Van 4 tot en met 7 juli werd de riolering van Kerselant 
aangesloten op de hoofdriolering van de Steenstraat.

Het sociaal woningproject Kerselant, gelegen tussen de Steenstraat en de Spoorwegstraat, een re-
alisatie van Sociale Huisvesting regio Landen SHrL, heeft een enorme boost gekregen. De eerste 
plannen van het project zijn meer dan tien jaar oud. Het uiteindelijke plan omvat de bouw van 40 
woningen: 26 sociale huurwoningen en 14 sociale koopwoningen op een verworven terrein van 
ongeveer 1ha 62ca. Naast de aankoop van de nodige gronden nam ook de financiering van de we-
geninfrastructuur veel tijd in beslag. Het kwam zelfs tot een dispuut over wie de kosten zou dragen. 
De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen nam haar financiële verantwoordelijkheid om de 
infrastructuur (plannen en werken) te bekostigen.

Na de oplevering van de werken worden de wegen overgedragen aan de gemeente Geetbets. Zowel 
de infrastructuurwerken in de wijk als de bouw van de woningen werden na aanbestedingen toege-
wezen aan NV Gemoco uit Munsterbilzen. Het lastenboek voorziet een uitvoeringstermijn van 500 
kalenderdagen. Het einde van alle werken is normaal gepland in mei 2017. 
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Beste klanten,
 

Even ter informatie… We komen dichter en dichter bij 1 SEPTEMBER 2016!

Sadia’s Hair Factory gaat verbouwen !!!
We gaan voor iets TOTAAL anders… nog meer service, 

kortom we gaan jullie compleet verrassen!
 

Er gebeuren in de maand september (tijdens de verbouwing) enkele aanpassingen:
de hele maand september gaan we 2 laat-avondservices houden 

en dit op WOENSDAG en VRiJDAG en dit tot 19.30 uur. 

Reden daarvan is een tijdelijke beperking van plaatsen in onze POP-UP BOX, 
die voor ons salon zal geplaatst worden. Ook de verlofperiodes van de TEAM-leden 

spelen er een rol in. Maak dus snel jullie afspraken!!!
 

Ik dank jullie,

Vriendelijke groetjes,

 
 

 
  Sadia's Hair Factory

  Steenstraat 21 • 3450 Geetbets. Tel. : 011 58 98 86
  Email: sadia.vangrieken@telenet.be • Website: www.sadias-hairfactory.be

VERBOUWING!

VERBOUWING!




