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Opening Kinderopvang De Speelweide

TERUGBLIK

Kinderopvang De speelweide, ondergebracht in het 
voormalig sociaal Huis aan de Dorpsstraat, open-
de officieel de deuren. De Speelweide is een geza-
menlijk initiatief van vzw Landelijke Kinderopvang 
en de gemeente Geetbets. Vanaf 7 januari kunnen 
er maximaal zestien peuters van 0 tot 3 jaar voltijds 
terecht. 

De leerlingen van de Academie Haspengouw 
Podium, filiaal Geetbets, gaven onder leiding 
van Lut Paesmans een zeer gesmaakt kerst-
concert in woonzorgcentrum Betze Rust. Tra-
ditionele en eigentijdse kerstliederen werden 
enthousiast uitgevoerd. De residenten en hun 
familie genoten er met volle teugen van.

in Grazen vond de derde nieuwjaarsreceptie voor 
de bevolking plaats, aangeboden door de lokale 
handelaars en de gemeente. Het werd, net zoals 
de vorige edities, een gezellig treffen. Vooraf werd 
een reusachtige taart, gebakken door Hector Hen-
drickx, naar woonzorgcentrum Betze Rust gebracht 
voor de residenten.

Voor de vierde keer op rij organiseerde de cultuurraad 
een nieuwjaarsconcert met de schitterende Brassband 
Haspengouw in het Kasteel van Hoen. De aanwezigen 
genoten van lichte, meestal populaire werken, gediri-
geerd door Léon Pétré. Zelfs wenen was even niet ver-
af…Zoals steeds een aanrader voor iedereen.

De leerlingen van de Academie Haspengouw Beeld tonen 
nog tot en met 2 maart hun werken in de expositieruimte 
van AC Den Molencouter. ‘Beeld in beeld’ is een tentoon-
stelling, gekenmerkt door de grote contrasten tussen de 
werken, op vlak van compositie en kleur. De expo kan je 
bezoeken tijdens de openingsuren van het AC.

Kerstconcert leerlingen Academie Haspengouw in WZC Betze Rust

Nieuwjaarsreceptie voor bevolking, taart voor residenten Betze Rust

Leerlingen Academie Haspengouw Beeld stellen tentoon

Nieuwjaarsconcert Brassband Haspengouw in Kasteel van Hoen
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Nieuws uit de gemeenteraad van donderdag 20 december 2018

NIEUWS

• Kennisname ontslag schepen Rik Lassaut
De gemeenteraad nam kennis van het ontslag van Rik Lassaut als schepen en gemeenteraadslid met 
ingang van 1 januari 2019. 

• Gemeentelijke dotatie aan Politiezone Hageland
De bijdrage van de gemeente Geetbets aan de meergemeentenpolitiezone Hageland voor de wer-
kingskosten 2019 bedraagt 414.198 euro. Geetbets beschikt over twee wijkagenten en kan beroep 
doen op patrouilles die vanuit Bekkevoort opereren.

• Aanvullende belasting op de personenbelasting
De aanvullende belasting op de personenbelasting wordt behouden op 8 procent voor de dienstjaren 
2019 tot en met 2024.

• Opcentiemen op de onroerende voorheffing
De opcentiemen op de onroerende voorheffing worden behouden op 945 voor de dienstjaren 2019 
tot en met 2024.

• Andere belastingen
Alle andere belastingen blijven eveneens behouden voor de duur van zes jaar, uitgezonderd de be-
lasting op het opruimen van sluikstorten. De vaste retributie van 750 euro wordt vervangen door het 
aanrekenen van de werkuren van de werklieden, de administratiekosten (125 euro), het inzetten van 
een vrachtwagen enz….

• Retributie activiteiten Vrije Tijd dienstjaar 2019
Vanaf 2019 kunnen de inwoners zich van thuisuit inschrijven voor vrije tijdactiviteiten of tickets re-
serveren voor cultuurvoorstellingen via Ticketgang. Over het algemeen wordt de reservatiekost van 
Ticketgang doorgerekend aan de gebruiker, waardoor de prijs lichtjes stijgt. Zo kost bijvoorbeeld het 
nieuwjaarsconcert niet langer 5, maar 5,50 euro.

• Gemeentebudget 2019
De raad keurde het budget 2019 goed. Het resultaat op kasbasis bedraagt 568.236,62 euro, de 
autofinancieringsmarge 418.408,53 euro.

• Appartementen voormalige rijkswachtkazerne Rummen – LOi-woningen
De gemeente stelt de appartementen in de voormalige rijkswachtkazerne aan de Ketelstraat in Rum-
men ter beschikking van het OCMw als LOi-woningen (woningen voor Lokale Opvanginitiatieven) 
voor een maandelijks bedrag van 2.341,48 euro. De verkoop van de oude rijkswachtkazerne werd al 
in november 2015 ‘on hold’ gezet. Het OCMw huurt LOi-woningen van privéeigenaars en heeft met 
LOi-middelen een pand aangekocht aan de Glabbeekstraat en een appartement aan de Pastorijweg.

• wijziging aanvullend verkeersreglement
De raad keurde een reeks maatregelen goed voor veiliger verkeer. Zo worden er onder meer bijko-
mende zebrapaden aangelegd.

• Afscheid van acht leden van de gemeenteraad 
Aan het einde van de laatste raadszitting van de vorige legislatuur werd 20 december afscheid 
genomen van acht leden van de gemeenteraad, die geen deel uitmaken van de nieuwe ge-
meenteraad 2019 – 2024. Het gaat om Benny Munten (GVP), Ria schepmans (sP.A), Rik 
Lassaut (DnA), Jean-Pierre nyns (sP.A), eva Prouvé (GVP), sandy Monette (Open VLD), Johan 
Guldix (n-VA) en Glenn Huveneers (CD&V).
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De nieuwe gemeenteraad en het Bijzonder Comité voor de sociale Dienst werden dinsdag 22 januari 
met twintig dagen vertraging geïnstalleerd onder grote belangstelling. Oorzaak van de opgelopen ver-
traging was een klacht bij de Raad Voor Verkiezingsbetwistingen, die ongegrond verklaard werd.

uittredend voorzitter van de gemeenteraad Jean-Pierre nyns leidde de 
eedaflegging van de gemeenteraadsleden, waarvan je de namen el-
ders vindt in dit infoblad. Raadslid Kevin Huybrechts (N-VA) was afwe-
zig en legde 4 februari de eed af. 

Kris swinnen (Open VLD) werd verkozen tot gemeenteraadsvoorzitter 
en nam de taak van Jean-Pierre nyns over. nadien vond de ‘verkiezing’ 
van de schepenen plaats aan de hand van een akte van voordracht, 
waarbij geen stemming aan te pas kwam. Chris Jamar, erik soors en 
Roland strouven (allen Open VLD) legden daarop de eed af en ontvingen hun Vlaamse schepensjerp. 

Vervolgens werden Birthe Lux, Rita soetaerts (beiden Open VLD) en Bart Vlayen (Hart#Dorp) verkozen 
als vertegenwoordigers van de gemeente in de politieraad.

Aansluitend op de gemeenteraadszitting vond de eerste OCMW-raad plaats

elke Allard (Hart#Dorp) werd aangesteld als voorzitter van het Bijzonder Comité voor de sociale Dienst, 
legde de eed af en ontving haar Vlaamse schepensjerp, daar 
zij als voorzitter van het Bijzonder Comité van rechtswege als 
schepen toegevoegd wordt aan het college van burgemeester 
en schepenen.
De leden van het Bijzonder Comité voor de sociale Dienst 
legden de eed af, nadat ze verkozen werden via een akte van 
voordracht. De leden zijn nancy Vanderstappen, evelyne Fon-
taine, Rudi Claeskens en Anita Coenen voor Open VLD en 
naomi Van Geel voor Hart#Dorp. Lieke Roosbeek (CD&V) 
was verhinderd en legde 4 februari de eed af. 

BESTUUR

installatie gemeenteraad en Bijzonder Comité voor Sociale Dienst
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Samenstelling van de nieuwe gemeenteraad (leden vermeld per partij en volgens behaalde voorkeur-
stemmen):

   • Meerderheid: 

Open VLD: Jo Roggen, Chris Jamar, nadia najem, Roland strouven, erik soors, Kris swinnen, Rita 
Hendrickx-soetaerts, stijn Doms, Birthe Lux en Germain Vandezande

Hart#Dorp: elke Allard, Bart Vlayen en Danny Ruysen

   • Oppositie:

CD&V: ingrid Claes, Bart Andries en Monique Adams

N-VA: Kevin Huybrechts

Samenstelling college van burgemeester en schepenen en bevoegdheden

Burgemeester Jo Roggen: Algemeen Beleid, Financiën, Personeelszaken, Burgerlijke stand, Bevolking, 
Vreemdelingenbeleid, Kieszaken, Militie, Toelatingen tot Begraven en Ontgraven, Rechtszaken, Veilig-
heid, Politie, Brandweer, Huisvesting, informatie en Communicatie. 
eerste schepen Chris Jamar: Jeugd, Gemeentelijk Patrimonium, Mobiliteit, Verkeer en Verkeersvei-
ligheid, Autopark, Feestelijkheden, Ruimtelijke ordening, woonbeleid, Begraafplaatsen, Volksgezond-
heid, uitleen.
 
Tweede schepen Erik Soors (2019-2020) / Nadia Najem (2021-2024): Buitenschoolse Kinderopvang, 
Kunstonderwijs, Dierenwelzijn, Groenvoorzieningen, europese Aangelegenheden, Monumenten en 
Landschappen.

Derde schepen Roland Strouven:
Openbare werken, Cultuur, Toerisme, Kerkfabrieken, economie, watering, informatisering, Bibliotheek.
 
Vierde schepen en voorzitter Bijzonder Sociaal Comité Elke Allard:
sociaal Beleid, welzijn, senioren, Arbeidsveiligheid, Gelijke Kansen, integratie/Diversiteit, Ontwikke-
lingssamenwerking, sport en Recreatie, Leefmilieu, Land- en Tuinbouw.  
 
Voorzitter gemeente- en OCMw-raad Kris Swinnen

BESTUUR

Nieuwe gemeenteraad en college van burgemeester en schepenen
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Nieuws uit de gemeenteraad van maandag 4 februari 2019

NIEUWS

• Eedaflegging Kevin Huybrechts
Kevin Huybrechts (n-VA) legde als laatste de eed af als gemeenteraadslid. Huybrechts was tijdens 
de uitgestelde installatievergadering van 22 januari verontschuldigd afwezig.

• Onderlinge verdeling van de werkzaamheden dagelijks bestuur
De raad nam kennis van de onderlinge verdeling van de werkzaamheden (taakverdeling, voor-
dien ‘bevoegdheden’ genoemd) in verband met het dagelijks bestuur, vastgesteld door het 
college. De taakverdeling vind je elders in dit blad.

• Jaarrekening 2017
De gouverneur keurde eerder de jaarrekening 2017 van de gemeente goed. De raad nam er kennis 
van.

• Sanering Hulsbeek
Aquafin nV, de gemeente Geetbets en Fluvius sluiten met goedkeuring van de gemeenteraad, 
een samenwerkingsovereenkomst af in het kader van het Project sanering Hulsbeek.

• Samenwerkingsovereenkomst en addendum Collector Oude Spoorweg
Voor de aanleg van fietspaden langs de Glabbeekstraat sluiten Aquafin nV en de gemeente Geet-
bets een samenwerkingsovereenkomst af. De raad keurde ook een addendum goed, toegevoegd 
aan de overeenkomst van 15 mei 2008 omtrent de studie van het Aquafinproject 20.101.

• Oprichting werkgroep huishoudelijk reglement gemeente- en OCMw-raad
Op vraag van de CD&V-fractie zal een werkgroep Huishoudelijke Reglement Gemeente- en 
OCMw-raad opgericht worden om het huidige reglement en de deontologische code te bespre-
ken en mogelijk aan te passen.

• Eedaflegging
Lieke Roosbeek (CD&V), verontschuldigd afwezig tij-
dens de installatievergadering van 22 januari, legde als 
laatste de eed af als lid van het Bijzonder Comité voor 
de sociale Dienst.

• Jaarrekening 2017
De OCMw-raad nam kennis van de goedkeuring van de jaarrekening 2017 van het OCMw 
door de gouverneur.

OCMw-raad van maandag 4 februari 2019
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VRIJE TIJD

Familiebloesemfi etstocht met kinderanimatie en bloesemkasteellounge 
in het Monnikenhof van Vlierbeek. in het prachtige kader van het Monnikenhof 

kan je vertrekken voor een avontuurlijke fi etstocht met mogelijkheid tot nog 
meer suspens. Afhankelijk van de route die je kiest kom je langs meerdere 

bloesemkunstwerken.

Bij route 1 (14 km) 
kom je onder meer langs de bloesemkunstwerken op speelgroen Hogen. Je kan die

kunstwerken beklimmen en je lintje in het weefgetouw achterlaten.

Bij route 2 (18 km) 
komt hier ook het avonturenpad in Linter bij, waar je wordt uitgenodigd om op 

tocht te gaan en de biodiversiteit van het mysterieuze landschap in het 
natuurgebied Grote Getevallei kan ontdekken.

Route 3 (20 km) 
laat je naast het avonturenpad in Linter en de bloesemkunstwerken 

op speelgroen Hogen ook nog passeren langs de bloesemkunstwerken 
in Ransberg ( Kortenaken).

Na het fi etstochtje kan je gezellig in het Monnikenhof aanschuiven 
voor wat lekkers en ontspanning.

Kasteel Monnikenhof van Vlierbeek, Kasteellaan 6 – 3450 Geetbets

Start tussen 12 tot 14 uur

Bloesemlounge open van 11 tot 19 uur

Kostprijs volwassenen: 5 euro, inclusief taart, fruit, drankje, fi etskaart
Kostprijs kinderen: 3 euro, inclusief kinderpakket, drankje en fruit

info iv@geetbets.be.

ZATERDAG 27 APRIL 2019
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Zoals elk jaar komen er door de goede zorgen van Euro-Children kinderen uit probleemge-
bieden in Europa op vakantie in Vlaamse gastgezinnen. we verwelkomen dit jaar ongeveer 
25 kinderen, waarvan 20 die voor de eerste keer naar Vlaanderen afzakken. Ze komen uit 
het zuidoosten van wit-Rusland, ongeveer 100 kilometer van Tsjernobyl. Voor hen zoekt 
Euro-Children nieuwe gastgezinnen, die op hun beurt vriendschapsbanden willen onder-
houden met deze kinderen en hun ouders.

Alhoewel de nucleaire ramp in Tsjernobyl al dateert van 26 april 1986, zijn de gevolgen nog steeds 
actueel. Van de miljoenen mensen die destijds werden blootgesteld aan een te hoge stralingsdosis, 
zijn er inmiddels duizenden overleden. De opgelopen radioactiviteit heeft voor velen pas jaren later 
geleid tot kanker. Ook de kinderen van deze generatie blijven niet gespaard. Het is een vaststaand 
feit dat het aantal kankergevallen bij de kinderen zeer hoog ligt, vooral in de vorm van schildklier-
kanker en leukemie. 

niet alleen de radioactieve besmetting vormt een gezondheidsprobleem. Ook de eenzijdige, nutriën-
ten-arme voeding en de permanent vervuilde omgeving zijn de oorzaak van een algemene zwakke 
gezondheid. Vooral bij kinderen wordt heel wat bloedarmoede vastgesteld. een vakantie in ons land, 
zelfs al is het maar voor enkele weken, betekent een enorme boost voor hun gezondheid. 

De meeste kinderen komen elk jaar terug naar hetzelfde gastgezin, maar er zijn ook telkens nieuwe 
kandidaten. Dit jaar verwachten we twintig jongens en meisjes tussen 8 en 12 jaar, 
die voor de eerste keer naar Vlaanderen reizen.  Kandidaat -gastgezinnen kunnen 
contact opnemen via 0495-67.82.37 of mailen naar info@euro-children.be.  

       Bijkomende informatie vind je op de website www.euro-children.be 

Euro-children zoekt twintig gastgezinnen voor Tsjernobylkinderen

Algemeen

Vergeet de kinderen uit het nieuwe Europa niet! 
www.euro-children.be 

i

i

Ruimen bovengrondse grafconstructies vervallen grafconcessies  
De gemeente zal overgaan tot het verwijderen van de grafmonumenten van de niet-geconce-
deerde graven. Dit zijn graven waarvan de concessietermijn in 2016 is verstreken. Aan de nabe-
staanden werd de mogelijkheid geboden om de grafconcessie te verlengen. De meesten deden 
dit, anderen wensten hier niet op in te gaan. De grafmonumenten waarvan de concessies zijn 
vervallen, zullen tussen 11 en 15 maart 2019 worden geruimd. De nabestaanden hebben tot 
dan de mogelijkheid om foto’s en dergelijke van de graven te nemen. Zij die dit wensen kunnen 
een herdenkingsplaatje op de herdenkingszuil laten aanbrengen.  

Voor meer informatie, contacteer: Christa Schollen 011-58.65.35 - cs@geetbets.be 
of Lien Eggermont 011-58.65.34   le@geetbets.be 

 

Sluitingsdagen maart – april 2019
Paasmaandag 22 april en woensdag 1 mei zijn alle gemeentediensten gesloten. Vrijdag 26 april is 
omwille van de gemeentesportdag de Buitenschoolse Kinderopvang alleen voorschools open. Sporthal 
De Warande is ’s avonds toegankelijk. Alle andere gemeentediensten zijn die dag gesloten.
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Tentoonstelling Roger Maho en Freddy Peetermans

Kunstliefhebbers kunnen van 1 april tot en met 31 mei tijdens de openingsuren terecht in de ten-
toonstellingsruimte van AC Den Molencouter (gemeentehuis) om werken te bewonderen van Roger 
Maho en Freddy Peetermans.

Roger Maho is een kunstschilder en beeldhouwer uit waanrode (Kortenaken). sinds zijn veertiende 
volgde hij avondlessen tekenen aan de academie van Tienen. Zijn werk wordt beheerst door de stevige 
Brabantse trekpaarden uit zijn geboortestreek. Deze machtige dieren, beelden van het plattelands-
leven, verwerkt de kunstenaar tot echte portretten. naast deze ontwerpen schildert Roger klassieke 
stillevens, maar ook abstracte werken, waarbij het figuratieve naar de achtergrond wordt verdrongen. 
Op deze manier verkrijgt de kunstenaar denkbeeldige composities met complexe lijnen. naast de schil-
derijen kan je ook kennismaken met enkele bijzondere beeldhouwwerken van deze kunstenaar.

Freddy Peetermans woont in Ransberg (Kortenaken). Hij is pas 14 jaar als hij zijn eerste schilderwerken 
maakt. na een korte onderbreking is Freddy al 15 jaar terug bezig met het vervaardigen van schil-
derwerken, glasramen en pentekeningen. Zijn vroeger werk werd gekenmerkt door sobere zwart-wit 
composities, nadien kwam er meer kleur in. Zijn huidig werk bestaat vooral uit kleurrijke abstracte 
composities, soms in meerdere delen. Je kan tijdens deze tentoonstelling vooral van Freddy’s jongste 
werken genieten.

VRIJE TIJD

in tentoonstellingsruimte AC Den Molencouter van 1 april tot 31 mei
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Goesting in beweging 
 
• Beweeg jezelf gelukkig 
Zet de eerste stap naar een actiever en fitter leven. Onderzoek toont aan dat je dubbel zoveel beweegt 
als iemand je daarbij begeleidt. en er zijn nog andere voordelen: je voelt je beter in je vel, je komt vaker 
naar buiten en je hebt meer sociaal contact. 
 
Beperk stilzitten en beweeg, want bewegen is gezond. Je kan bewegen door de trap te nemen in plaats 
van de lift, naar de bakker te stappen of te tuinieren. Maar toch lukt het veel mensen niet om voldoen-
de te bewegen. Daarom sloot Geetbets zich aan bij het project ‘Bewegen Op Verwijzing’, waarbij 
huisartsen onze inwoners kunnen doorverwijzen naar de beweegcoach, An. 
 
• Een beweegplan 
An Ferket is geen fitnesscoach, maar een beweegcoach die samen met jou een beweegplan opstelt. 
Ze begeleidt je, motiveert je en geeft advies op maat. 
 
• Kostprijs 
5 euro per half uur coaching 
1 euro per half uur coaching voor wie recht heeft op de verhoogde tegemoetkoming 
Je kan maximum zeven uur individuele begeleiding volgen. 
Telefoneer An of sms ‘BeweGen’ naar 0487-28.17.57 
www.bewegenopverwijzing.be 
 
Een initiatief van het Vlaams instituut Gezond Leven, met steun van de Vlaamse overheid. 

 
Kampioenenviering 

Op vrijdag 5 april 2019 worden de kampioenen weer in de bloemetjes gezet op de jaarlijkse 
kampioenenviering. inwoners van onze gemeente die in 2018 een uitzonderlijke (sport)prestatie 
geleverd hebben, kunnen dat melden aan de sportdienst (sport@geetbets.be). 

 

Taal- en sportweek 
Rummen – van 8 tot en met 12 april 2019 

 
wil je je Frans wat bijspijkeren en je sportief uitleven in allerlei bekende en minder bekende 
sporten? Dan vind je tijdens onze taal- en sportweek ongetwijfeld je gading. 
De taallessen staan open voor kinderen die geboren zijn in 2014 of vroeger. Voor sport kan je 
inschrijven vanaf geboortejaar 2012 (eerste leerjaar). 
  
Je kan kiezen uit: 

A: taalkamp van 9 tot 12 uur (65 euro) 
B: taalkamp in de voormiddag en sport in de namiddag (85 euro) 
C: hele dag sport (65 euro) 
Vanaf het tweede kind van hetzelfde gezin, krijg je 10 euro korting 

Schrijf in vóór 15 maart 2019 via het online-inschrijfplatform op onze website www.geetbets.be.  

VRIJE TIJD

Geetbets op de sportieve toer
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VRIJE TIJD

De Markthallen

Goedkoper naar Begijn Le Bleu, Johan Verminnen, Kommil Foo en iwein Segers

De inwoners van Geetbets kunnen opnieuw genieten van korting om bekende artiesten aan het werk 
te zien in Gemeenschapscentrum De Markthallen in Herk-de-stad. Dit met de intergemeentelijke cul-
tuurcheque.

Donderdag 14 maart 2019

Begijn Le Bleu: Toch Bedankt!
De wereld redden kan hij niet, daarom begint Begijn met zichzelf. Hij brengt herkenbare huis-, tuin- en 
keukenverhalen met een scherp randje. Verhaaltjes over vallen, opstaan en toch dankbaar zijn: grappig 
en relativerend.

Tickets: VVK 15 euro – kassa: 17 euro, - <18 j: 8 euro
Aanvang: 20.15 uur

Zaterdag 23 maart 2019

Johan Verminnen & band ‘Plankenkoorts’
De positieve stress van een artiest, alleen in zijn kleedkamer, de niet te temmen gedrevenheid om elk 
concert telkens opnieuw alles uit de kast te halen, zeg maar de ‘Plankenkoorts’ – zelfs na 50 (!) jaar 
carrière - zijn het uitgangspunt voor de nieuwe tournee van Johan Verminnen. 

De nieuwe tournee presenteert de grootste successen en de belangrijkste liedjes uit Verminnens loop-
baan aangevuld met recente pareltjes. eens te meer zal het publiek bovendien kunnen beleven hoe 
kwaliteitsvol zijn vaste begeleidingsband klinkt.

Tickets: VVK 17 euro – kassa: 19 euro
Aanvang: 20.15 uur

woensdag 3 april 2019

Kommil Foo: Oogst
een piano, een gitaar, een viool en hun twee karakter-stemmen: meer hebben de broers walschaerts 
niet nodig om hun publiek een memorabele avond te bezorgen.
Dertig jaar onafgebroken maken en spelen. Hoog tijd dus om uit al dat moois een nieuwe voorstelling 
te destilleren. Zonder circus, intiem.
Raf, Mich, hun mooiste liedjes en hun strafste verhalen. Kommil foo op z’n best!

Tickets: VVK 24 euro – kassa: 26 euro
Aanvang: 20.15 uur

Zaterdag 20 april 2019

Iwein Segers: Eindelijk professioneel
een nieuwe komische voorstelling van iwein segers. nu ook voor de grote massa ... 
omdat iedereen recht heeft op werk. een voorstelling om eens goed te lachen, want dat is precies al 
lang geleden.

Tickets: VVK 15 euro – kassa: 17 euro, - <18 j: 8 euro
Aanvang: 20.15 uur

i

i

i
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Ken je onze nieuwe thuisdienst al? 
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OCMw Geetbets en OCMw Glabbeek slaan de handen in elkaar en bieden een nieuwe thuisdienst. 
Heb je voor een korte of lange periode hulp nodig bij huishoudelijke taken en bij je persoonlijke hy-
giëne, dan kan je nu een beroep doen op de dienst DGAT. 
Deze afkorting staat voor de Dienst Gezinszorg en Aanvullende Thuiszorg. 

wie kan bij de DGAT terecht? 
De dienst richt zich tot inwoners van Geetbets die omwille van lichamelijke ongeschiktheid of tijdelijke 
of acute medische situatie niet meer in staat zijn om deze taken zelf uit te voeren. 

Hoe kan deze dienst je helpen?
De verzorgende legt zich toe op verzorgende en huishoudelijke taken, algemene psychosociale on-
dersteuning en bijstand.

 1. Huishoudelijke taken: 

•	 Maaltijden	bereiden,	indien	nodig	dieetvoeding
•	 Vaatwas	en	onderhoud	van	de	keuken
•	 Wassen,	strijken	en	eventueel	verstelwerk
•	 Noodzakelijke	boodschappen	doen
•	 Bedden	opmaken	en	verschonen
•	 Beperkt	onderhoud	van	de	bewoonde	plaatsen

 2. Hygiëne en verzorging: 

•	 Helpen	bij	dagelijks	of	wekelijks	toilet
•	 Haarverzorging
•	 Helpen	bij	aankleden
•	 Helpen	bij	het	eten
•	 Toezicht	op	medicatie
•	 Kraamzorg
•	 Baby-	en	kinderverzorging

De verzorgende mag geen deskundige medische hulp verlenen zoals wondverzorging, inspuitingen, …

 3. Sociale en morele ondersteuning: 

•	 De	vrije	tijd	van	ouderen	of	zieken	aangenaam	helpen	besteden
•	 Helpen	bij	kleine	administratieve	taken
•	 Openstaan	voor	grote	en	kleine	bekommernissen	van	het	dagelijkse	leven
•	 Opvang	van	kinderen

     Kostprijs? 
Het uurtarief is afhankelijk van het belastbaar inkomen, de graad van zorgbehoevendheid en de 
gezinssamenstelling van de gebruiker. De tarieven gaan van 0,51 euR tot maximum 14,14 euR 
per uur.

     Contactpersoon?
Voor meer vragen kan je terecht bij maatschappelijk werkster sonia Vanhees, AC Den Molencou-
ter. Tel.:  011-58.65.86 of sva@geetbets.be. Bij afwezigheid kan je terecht bij maatschappelijk 
werkster Kim Mathijs op 011-58.65.89 of kim.mathijs@geetbets.be 

i

i
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OCMW

Sociaal tarief heffing afvalwater
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Onder bepaalde voorwaarden kan je een sociaal tarief van de heffing op waterverontreini-
ging krijgen. Je betaalt dan slechts 20% van de heffing. 

➠ Wie komt in aanmerking?

•	gepensioneerden	die	een	gewaarborgd	inkomen	voor	bejaarden	of	de	inkomensgarantie	voor	ou-
   deren krijgen;
•	personen	die	een	leefloon	of	een	levensminimum	krijgen	van	het	OCMW;
•	personen	met	een	handicap	die	een	inkomensvervangende	tegemoetkoming	krijgen	en/of	de	inte-
   gratietegemoetkoming;
•	ouderen	met	een	zorgnood	die	een	zorgbudget	ontvangen	van	de	zorgkas	(vanaf	1	januari	2018,	
   voordien de tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden).

➠ Wat zijn de voorwaarden?

•	het	heffingsbiljet	staat	op	jouw	naam	of	op	naam	van	een	gezinslid	gedomicilieerd	op	hetzelfde	
   adres;
•	de	heffing	slaat	enkel	op	het	waterverbruik	van	het	gezin	waartoe	je	behoort;
•	op	1	januari	had	je	zelf	of	een	gezinslid	dat	gedomicilieerd	is	op	hetzelfde	adres,	recht	op	een	van	
   de tegemoetkomingen die in aanmerking komen voor de vrijstelling;
•	de	plaats	van	het	waterverbruik	is	jouw	wettelijke	domicilie	(gegevens	Rijksregister).

➠ Worden niet beschouwd als leden van eenzelfde gezin:

•	personen	die	hun	wettelijke	domicilie	hebben	in	een	rust-,	verplegings-	of	andere	instelling;
•	personen	die	in	gemeenschappen	gericht	op	de	verwezenlijking	van	religieuze	en/of	filosofische	
   doelstellingen, hun wettelijke domicilie en levensmiddelen delen.

Gaat je factuur over het waterverbruik van meer dan één gezin? Dan kom je niet in aanmerking voor 
dit sociaal tarief, maar kan je wel een compensatie aanvragen. De compensatie kan ook gelden voor 
bepaalde landbouwers (bijv. in bijberoep) en bepaalde grondverbruikers (bijv. woonzorgcentra en 
verzorgingsinstellingen).

       Hoe aanvragen?

in de meeste gevallen is de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) automatisch op de hoogte 
van je situatie. De VMM stuurt je dan een heffingsbiljet met een sociaal tarief (20% van de 
heffing) toe.

Kom je in aanmerking voor het sociaal tarief of de compensatie, en werd die niet correct toe-
gepast? Dan moet je een schriftelijke aanvraag indienen. surf naar de website van de Vlaam-
se Milieumaatschappij: www.vmm.be of kom langs bij de sociale dienst.

i
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Zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden

Het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden:

•	heette	vroeger	de	“zorgverzekering”
•	bedraagt	130	euro	per	maand
•	krijg	je	als:	
 ➜ je veel zorg nodig hebt, zoals ouderen die in een woonzorgcentrum verblijven of mensen 
     die thuis veel ondersteuning nodig hebben
 ➜ je bent aangesloten bij de Vlaamse sociale bescherming door elk jaar je zorgpremie 
      te betalen
•	heeft	geen	leeftijdsgrens

Het zorgbudget vraag je aan en krijg je via je zorgkas.

Betaling
Het zorgbudget bedraagt 130 euro per maand. Je zorgkas betaalt het zorgbudget maandelijks uit via 
overschrijving op je rekeningnummer. Verblijf je in een residentiële zorgvoorziening, zoals een woon-
zorgcentrum, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrich verzorgingstehuis, dan wordt het zorgbudget 
altijd met een maand vertraging uitbetaald. 

              Meer uitleg vind je op www.vlaamsesocialebescherming.be

OnTdEK JE WOnIngPaS

Een woning (ver)bouwen, (ver)kopen of (ver)huren, daar komt heel wat papierwerk bij 
kijken. de woningpas is een gratis digitaal paspoort dat alle informatie over je huis sa-
menbrengt! 

Alles wat je over uw woning wilt weten, in één handig overzicht? Dat is de woningpas. 
Je vindt er info over keuringen, attesten en vergunningen, gegevens uit het energieprestatie-
certificaat (ePC) of je ePB-aangifte … Dat maakt het veel makkelijker om bijvoorbeeld na te 
gaan hoe energiezuinig je huis is. 

4 overheidsinstanties (Vlaamse energieagentschap, Departement Omgeving, wonen Vlaan-
deren en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)) werken samen aan deze 
woningpas. er wordt nog volop aan deze woningpas gewerkt, dus voorlopig kan je nog niet 
alle opzoekingen doen.  Maar je kan nu al nuttige informatie en advies over je woning raad-
plegen.  Je hoeft je alleen maar aan te melden op de site woningpas.vlaanderen.be met je 
identiteitskaart.





i
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VaCaTURE

Vacature deskundige omgeving
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De gemeente Geetbets werft aan: deskundige omgeving – met wervingsreserve van 3 jaar 
(niveau B1-B3 in contractueel verband voor onbepaalde duur, voltijds 38/38ste) 

TaKEn ZIJn OndER andERE:  
•	Als	deskundige	omgeving	behandel	je	samen	met	de	omgevingsambtenaren	de	aanvragen	tot	
  omgevingsvergunningen (stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrich-
  ting of activiteit, verkavelen van gronden, bijstellen van opgelegde milieuvoorwaarden, …), 
  alsook de administratieve afhandeling ervan.  
•	Je	staat	in	voor	het	opmaken	van	notarisinlichtingen	en	dergelijke	meer,	alsook	de	administratieve	
  afhandeling ervan. 
•	Je	kan	architecturale	en	stedenbouwkundige	plannen	lezen	en	interpreteren	en	je	kan	stedenbouw-
  kundige en architecturale kwaliteiten beoordelen, daarnaast zie je toe op de naleving van de plan-
  ningsprincipes en voorschriften. 
•	Je	kan	wetten,	reglementen	en	voorschriften	je	snel	eigen	maken	en	juist	interpreteren.	
•	Je	informeert	burgers	over	de	richtlijnen	inzake	ruimtelijke	ordening	en	milieu	en	in	de	mate	van	het	
   mogelijke beantwoord je hun vragen. 

aanBOd: 
•	1	voltijds	contractuele	functie	voor	onbepaalde	duur	in	salarisschaal	B1-B3.		
•	8	jaar	relevante	ervaring	uit	de	privésector	kan	in	aanmerking	genomen	worden.	
•	Interessante	extra’s:	maaltijdcheques,	hospitalisatieverzekering,	2de	pensioenpijler,	fietsvergoeding.	

aanWERVIngSVOORWaaRdEn:  
•	Minstens	houder	zijn	van	een	diploma	dat	in	aanmerking	komt	voor	het	niveau	B	(ofwel	een	ba-
  chelor-diploma ofwel een diploma van het hoger onderwijs korte type of daarmee gelijkgesteld, 
  bij voorkeur richting architectuur, bouwkunde of aanverwante). 
•	Gemotiveerde	schoolverlaters	komen	ook	in	aanmerking.		
•	Affiniteit	met	ruimtelijke	ordening	is	een	pluspunt,	relevante	ervaring	is	een	meerwaarde!	
•	In	het	bezit	zijn	van	een	rijbewijs	B.	
•	Slagen	in	een	aanwervingsexamen.	
•	Wervingsreserve	van	3	jaar.	
•	Uiterlijke	indiening	sollicitatie:	28	maart	2019.	

daTUM IndIEnEn KandIdaaTSTELLIng: 
De kandidaturen moeten uiterlijk op 28 maart 2019 aangetekend worden verzonden (datum van 
poststempel als bewijs) aan College van Burgemeester en schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets 
of overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van het AC Den Molencouter of via 
e-mail verzonden aan tb@geetbets.be (de datum van elektronische verzending geldt als bewijs). Je 
kandidatuur bevat een sollicitatiebrief, CV, kopie van het gevraagde diploma (of voor laatstejaars-
studenten een studiebewijs en een verklaring dat ze het vereiste diploma binnen een termijn van 4 
maanden zullen behalen), uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand) en een 
kopie van het rijbewijs. 

MEER InFO OVER dE FUnCTIE: 
Sarah Janssens – tel. 011-58.65.68 – sj@geetbets.be  
Achille Nijns – tel. 011-58.65.61 – an@geetbets.be  
Sophie Vancraywinkel – tel. 011-58.65.60 – sv@geetbets.be 
 
VERLOOP Van dE FUnCTIE: 
Bonne Tania – tel. 011-58.65.22 – tb@geetbets.be 

i
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VEILIGHEID

Laat angst om te vallen je leven niet bepalen 

Hilda, 76 jaar, is vorig jaar van de trap gevallen. Zij durft sindsdien de trap niet meer op en af, omdat 
ze schrik heeft om nog een keer te vallen.

Heb jij ook angst om te vallen? Je bent niet alleen. 
Ongeveer één op twee 65-plussers heeft valangst.
 
Ben je al eens gevallen? en had je toen een ernstig letsel? Dan kan valangst 
de kop opsteken waardoor je misschien minder gaat bewegen. Als je min-
der beweegt, neemt je spierkracht en evenwicht af. en dat vergroot net de 
kans om opnieuw te vallen. Zo kom je in een vicieuze cirkel terecht.

Doorbreek de vicieuze cirkel van valangst met deze tips:

1. Blijf in beweging.

•	Zit	niet	te	lang	stil	en	probeer	het	grootste	deel	van	de	dag	licht	intensief	te	bewegen.	
   Geef bv. de planten water, doe huishoudelijke taken, speel met je (achter)kleinkinderen. 
   iedere (bijkomende) beweging, hoe klein ook, is beter dan niet actief zijn. 
•	Vraag	aan	je	arts	of	kinesitherapeut	een	specifiek	oefenprogramma	met	spierversterkende-	
   en evenwichtsoefeningen die je thuis of in groep kan doen.
•	Gebruik	een	hulpmiddel	zoals	een	wandelstok	of	rollator	indien	nodig.

2. Bespreek je valangst met familieleden, lotgenoten, vrienden en/of een arts. Door een 
gesprek kan je je houding en denken ten opzichte van je angst veranderen.

3. Pas je omgeving en je gedrag aan zodat je het risico om te vallen verkleint.

•	Vraag	de	buschauffeur	om	te	wachten	met	vertrekken	tot	je	zit.
•	Overloop	samen	met	je	familie	en/of	een	ergotherapeut	je	verblijfplaats.	
   Breng samen de gevaren in kaart en zoek oplossingen.
•	Gebruik	handgrepen,	bv.	in	toilet	of	douche	als	steun.
•	Zorg	voor	voldoende	verlichting.	Doe	bv.	het	licht	aan	als	je	’s	nachts	opstaat.
•	Laat	geen	spullen	rondslingeren	op	de	grond	waar	je	over	kan	struikelen.

Meer weten? 
Ga naar www.valpreventie.be of vraag raad aan je arts. 
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VEILIGHEID

Maart, maand van het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker

Door kanker vroeg op te sporen, is je kans op volledige genezing groter. Neem daarom deel 
aan het bevolkingsonderzoek naar dikkedarmkanker. Doe van je 51ste tot en met je 74ste 
elke twee jaar een stoelgangtest.

De tijd vliegt, twee jaar is zo voorbij.

Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep be-
hoort en het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal liet onderzoeken.

wil je weten wanneer je een uitnodiging voor het onderzoek in de brievenbus krijgt? Dat kan via het 
gratis softwaresysteem ‘MyHealthViewer’. Je logt in met je elektronische identiteitskaart of via de app 
‘itsme’. Daarna ga je naar de gegevens over de bevolkingsonderzoeken.

Vragen over je persoonlijke situatie? Contacteer je huisarts. 
Vragen over het bevolkingsonderzoek? Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing 

op 0800 60160 tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar 
info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar www.bevolkingsonderzoek.be/dikkedarmkanker.
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Jouw activiteit in de volgende g’zet? 
Geef je evenement in vóór 3 april 2019 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 natuurlijk in www.geetbets.be. Ook de wekelijks terugkerende activiteiten 
vind je op onze website.

Moorddiner

T za 02/03/19
H Buurthuis Grazen
    Vijverstraat 37 A  - 3450 Geetbets
    d 20
iwebteam@landelijkegilden.be
     Landelijke Gilde Geetbets-Rummen
     
      

Spaghetti à volonté 

T za 09/03/19 en zo 10/03/19
H Parochiezaal Hogen  101erstraat 37 A  - 3450 Geetbets
    20

     
      T 24 22369  0 0 9 53.3001 16/03/19 en zo 10/03/19H Parochiezaal Hogen  101erstraat 37 A  - 3450 Geetbets
    20
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inspraak voor iedereen in toekomstbeeld van gemeente Geetbets 

INSPRaaKCaMPaGNE

De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geetbets startten de inspraakcampagne ‘G'-
bets 2.0 – Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?’ die eind 2019 moet leiden tot een mas-
terplan voor enkele strategische locaties binnen onze gemeente. Daarmee is het mysterie 
onthuld rond de pamfletten 2.0 die in het straatbeeld verschenen. Dinsdag 12 februari vond 
het eerste inspraakmoment plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook in de komen-
de maanden staan heel wat inspraakmomenten op stapel. we hopen dat inwoners van alle 
leeftijden mee willen nadenken over de toekomst van onze dorpen. Je leest er alles over op 
gbets2punt0.be. 

in 2019 werken de provincie en gemeente Geetbets intens samen aan de versterking en de verbin-
ding van de verschillende dorpskernen. Via inspraakmomenten krijgen de inwoners van Geetbets de 
kans hun wensen en noden kenbaar te maken en te reageren op onderzoeksvoorstellen. 

Vorig jaar deed de provincie een oproep aan de gemeenten via het project 'Lokale Ruimte Trajecten' 
om vernieuwende kernversterkingsprojecten in te dienen die tot concrete realisaties zullen leiden. 
Geetbets werkte een sterk dossier uit en haalde zo een mooie projectsubsidie van zowat 30.000 euro 
binnen. Met het project G'bets 2.0 wil de gemeente de toekomst van de dorpskernen uitstippelen, 
rekening houdend met de ruimtelijke uitdagingen waar we voor staan. Op korte of middellange 
termijn dienen zich een aantal kansen aan op strategische locaties in onze gemeente om de dor-
pen te versterken: het administratief hart van Geetbets (Dorpsstraat/steenstraat), het heringerichte 
stationsplein en zijn omgeving én de warande-site rond sporthal De warande aan de Ketelstraat in 
Rummen. 

Bij de uitwerking van de toekomstvisies voor de dorpskernen van Geetbets laat de gemeente zich 
bijstaan door een team deskundigen. Het project verloopt in drie stappen, waarbij telkens medewer-
king van de bevolking wordt gevraagd. De participatie van de bevolking is heel belangrijk om na te 
denken over het Geetbets van de toekomst. een eerste inspraakmoment vond al dinsdag 12 februari 
plaats in de raadzaal van het gemeentehuis. Het doel en het verloop van het project werden uitge-
legd en samen met geïnteresseerde inwoners werd nagedacht over hoe de kernen nu functioneren 
en wat de wensen en ideeën voor de toekomst zijn. want de inwoners van de gemeente zijn het best 
geplaatst om mee te bepalen welke gewenste functies op welke plaats kunnen komen. 

Het proces telt drie grote stappen: Met de 
verzamelde informatie werkt het onder-
zoeksteam nu enkele denkscenario's uit. 
Die worden tijdens een grote bevraging in 
het voorjaar van 2019 voorgelegd aan de 
bevolking. Het voorkeursscenario's leidt 
uiteindelijk tot een master- en actieplan. 
in het najaar nodigen we iedereen op-
nieuw uit op een infosessie. Parallel pei-
len we naar het draagvlak voor de voor-
stellen via een tweede enquête. 

een kwalitatieve leefomgeving met oog voor de noden en wensen van de inwoners vormt het uit-
gangspunt. Zo maakt het onderzoeksteam werk van gedragen, kwalitatieve ontwerpen en groeien 
de dorpskernen uit tot voorbeeldsites voor de ruime regio. Alles verloopt in alle transparantie, onder 
meer dankzij de nieuw aangemaakte projectwebsite www.gbets2punt0.be. Geef zeker je gegevens 
door via de website indien je op de hoogte wil blijven van het verdere verloop van het traject.




