
G’zet
TWeeMAAndeLijkS GeMeenTeLijk inFOBLAd

jA
A

rG
A

n
G

 3
 - 

e
d

iT
ie

 1
8 

- M
E

I 
20

19



2     ❘      nieuws     ❘     (Be)LeVen     ❘     uiT in GeeTBeTs     ❘     weLZiJn     ❘     wOnen en weRKen

De 24-jarige Rani Goyens uit Landen is sinds 1 maart officieel de nieuwe sportfunctionaris 
van de gemeente Geetbets, na een inloopperiode die medio februari aanving. Rani volgt 
Hans Lembrechts op die wat zijn loopbaan betreft, andere wegen bewandelt. Rani Goyens 
is geen onbekende in Geetbets. Sinds de start van de volleybalcompetitie 2016-2017 is Rani 
actief als speelster en trainster bij Bevo Geetbets, met een klein ommetje en ‘tussendoortje’ 
naar Hasselt.

“Van opleiding ben ik leerkracht Lichamelijke Opvoeding en wiskunde”, vertelt Rani Goyens tijdens 
een gezellig en uitvoerig gesprek. “ik was een jaar actief in het secundair onderwijs als interimaris in 
onder meer Hasselt, Leuven en Tienen. ik ben blij dat ik nu – na een spontane sollicitatie - als sport-
functionaris aan de slag kan in en voor de gemeente Geetbets, in een vier vijfden betrekking. ik voel 
me thuis in de gemeente en maak deel uit van de Dames A-ploeg van Bevo, die in Derde Provinciale 
Limburg aantreedt. Als trainster ontferm ik me over de u 15-meisjes van Bevo. Vorig jaar werkte ik mee 
aan het Kook- en Balsportkamp, georganiseerd door de volleybalclub.”

“Mijn voorganger Hans opvolgen, de eerste sportfunctionaris van Geetbets, is geen gemakkelijke op-
dracht, zeker niet het eerste jaar. wat mijn plannen zullen inhouden is nog een open vraag. Het wordt 
eerst zoeken, een weg vinden. Het gaat echt om een nieuwe start: een nieuwe legislatuur, een nieuwe 
sportfunctionaris en dito sportraad.”

“in Geetbets is heel veel natuur aanwezig, waar je iets mee kan doen. eerst moet het duidelijk zijn wat 
we hier in Geetbets wél hebben aan sportmogelijkheden, in plaats van te kniezen wat ontbreekt. er is 
alvast heel veel voor kinderen en jongeren, maar voor 
de groep van senioren is er werk aan de winkel.”

“Belangrijk voor de nieuwe sportraad is dat elke sport-
vereniging zich blijft engageren voor de hele gemeente 
in plaats van alleen voor de eigen vereniging te wer-
ken. Ook een goede mix van jongeren en ouderen is 
belangrijk. Het is fijn vast te stellen dat het bestuur van 
de sportraad tijdens sportdagen altijd de handen uit de 
mouwen steekt, altijd klaarstaat. Hopelijk blijft dat zo.”

“De Facebookpagina van de sportdienst moet alleszins 
opgefrist worden, actueel zijn, kort op de bal spelen 
en voortdurend manifestaties en organisaties in de ge-
meente aankondigen. Het gebruik van de sociale me-
dia is de dag van vandaag toch zo belangrijk”, besluit 
nieuwkomer en sportfunctionaris Rani Goyens.

Landense Rani Goyens nieuwe gemeentelijke sportfunctionaris
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We blikken fotografisch terug op gemeentelijke activiteiten die de jongste maanden plaats-
vonden. De cultuurraad organiseerde de zesde editie van de Gete Quiz, twee nieuwe ge-
machtigde opzichters ontvingen hun diploma en uitrusting. In de bib werd voorgelezen, 
geknutseld en geschilderd rond ‘Vrienden voor altijd’. Leden van de gemeenteraad gingen 
aan de slag in de lokale zorgsector en het vijfdaagse theaterkamp trok 24 deelnemertjes.

Geetbets in Beeld
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• Belastingen

Het Agentschap Binnenlands Bestuur uitte bemerkingen op een aantal door de gemeenteraad eerder 
genomen beslissingen aangaande belastingen en retributies. De nodige aanpassingen waren meer 
vormelijk dan inhoudelijk. Het ging om de belastingen op het opruimen van sluikstorten, op leegstaan-
de woningen en gebouwen, tweede verblijven, vreemde begravingen en om de belasting op adminis-
tratieve stukken. De aanpassingen werden tijdens de jongste gemeenteraadszitting goedgekeurd.

• Retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk domein

De gemeenteraad keurde het retributiereglement op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk, 
openbaar domein goed. De nutsmaatschappijen zijn die retributie verschuldigd aan de gemeente.

• Erkenning sportverenigingen

De nieuwe verenigingen FC Los Frèros en Join. sport werden door de gemeenteraad erkend als sport-
vereniging, aangesloten bij de gemeentelijke sportraad. FC Terlengs is niet langer actief en werd ge-
schrapt als erkende sportvereniging.

• Toetreding tot Vervoerregioraad

De schepen van Mobiliteit zal de gemeente vertegenwoordigen in de Vervoerregioraad van de vervoer-
regio Leuven. in de Vervoerregioraad van de vervoerregio Limburg is hij de politieke vertegenwoordi-
ger. De mobiliteitsambtenaar van de gemeente Geetbets is de ambtelijke vertegenwoordiger van de 
gemeente in de vervoerregio Leuven en de waarnemende ambtelijke vertegenwoordiger in de Vervoer-
regioraad van de vervoerregio Limburg.

• Toekennen titel ‘ereburgemeester’ aan Benny Munten

De raad besloot de Vlaamse regering te verzoeken Benny Munten de eretitel van ereburgemeester te 
verlenen. Benny Munten was dertig jaar ononderbroken lid van de gemeenteraad, waarvan twaalf jaar 
als burgemeester, 8 jaar als eerste schepen en 10 jaar als gemeenteraadslid.

• Aanduiding gemeentelijke vertegenwoordigers

De raad duidde bij geheime stemming gemeentelijke vertegenwoordigers voor diverse intercommuna-
les en instanties aan.

Toegevoegd agendapunt:

• Verkeerssituatie Drinkteilstraat – Spoorwegstraat

Het voorstel het verkeersbord B3 (voorrang verlenen) te vervangen door het verkeersbord B5 (stopbord) 
werd niet goedgekeurd, omdat volgens de verkeersdeskundige van de Politiezone Hageland voorrang 
verlenen minder gevaarlijk is dan een stopstreep en stopbord plaatsen, omwille van het aanwezige 
fietspad, waarop fietsers uit twee richtingen aanrijden. 

nieUWS

Nieuws uit de gemeenteraad van maandag 25 februari 2019
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Aanpassing belasting op de administratieve stukken ‘omgeving’

Op vraag van het Agentschap Binnenlands Bestuur paste de gemeenteraad de belasting op de ad-
ministratieve stukken aan. Zo mag onder meer het opmaken van een RuP na het afleveren van een 
planologisch attest niet aangerekend worden aan een particulier. Het bedrag voor het aanvragen van 
een planologisch attest wordt gewijzigd van 500 naar 1.000 euro. 

Rechtzetting ontbrekende foto eedaflegging gemeenteraadslid Stijn Doms

in het gemeentelijk infoblad G’zet editie maart 
2019 werd op de frontpagina per vergissing twee 
keer de foto van de eedaflegging van Rita Hend-
rickx-soetaerts geplaatst, terwijl de foto van raads-
lid stijn Doms’ eedaflegging niet verscheen. Om 
alle gemeenteraadsleden gelijk te behandelen, 
publiceren we daarom nu de zoek geraakte foto, 
met de nodige excuses.

Gebruiksovereenkomst onthaalouders – Landelijke Kinderopvang

Daar de bezetting bij de opstart nog laag is, wordt het bedrag voor de beginperiode verlaagd. Voor de 
periode januari 2019 tot en met september 2019 werd het aangepast maandelijks bedrag vastgesteld 
op 125 euro per onthaalouder (50 euro vast gedeelte, 75 euro variabel gedeelte). De gebruiksover-
eenkomst werd goedgekeurd.

Renovatiewerken Bets Gym gunningswijze en lastvoorwaarden

De OCMw-raad besliste het OCMw-pand Bets Gym aan de Glabbeekstraat grondig te renoveren. 
Het complex doet gedeeltelijk dienst als trainingszaal voor Judoclub Geetbets en als appartement 
voor asielzoekers. Het totale kostenplaatje beloopt bij raming 122.913,87 euro. Het bestaand dak 
wordt vervangen, de huidige zonnepanelen teruggeplaatst. in de sportruimte komt een zwevende 
vloer. De sportzaal en de lokalen krijgen infraroodverwarming en nieuwe verlichtingsarmaturen. 
Ook in de naastliggende opslagplaats wordt nieuwe verwarming voorzien. Hetzelfde geldt voor de 
vergaderruimte. Daarnaast worden nieuwe ramen en deuren geplaatst. De nodige schilderwerken 
ronden de renovatiewerken af.

nieUWS

Gemeenteraadszitting van maandag 25 maart 2019

OCMW-raad van maandag 25 februari 2019
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Jouw activiteit in de volgende G’zet? 
Geef je evenement in vóór 3 juni 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.

Zing je te pletter

T di 07/05/19, di 14/05/19, di 21/05/19 
     en di 28/05/19
H Buurthuis Grazen
    Vijverstraat 37 A  - 3450 Grazen
    d 46
i info@vormingplusob.be
     Vormingplus Oost-Brabant
     
      

DI 07/05/2019

Ga met Samana mee naar Banneux! 

T di 14/05/19
H OCMw Geetbets
    3450 Geetbets
    d 17
i Anny Raemaekers (Rummen), 
     011 58 75 58
     samana Geetbets en Rummen
     
      

DI 14/05/2019

Fietsen met Okra Geetbets  

T di 21/05/19 en di 18/06/19
H Vertrek stationsplein
    steenstraat 7- 3450 Geetbets
    d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com
     Okra Geetbets
    
     
      

DI 21/05/2019

Kienen

T vr 31/05/19
H Voetbalterreinen sK Rummen
    Grote Baan zn  - 3454 Rummen
    d 15
i huybrechts_rudi@hotmail.be
     sK RuMMen
     
      

VR 31/05/2019

Wandelen met Okra Geetbets

T di 11/06/19
H Vertrek De witte van Tilles
    steenstraat 7- 3450 Geetbets
     d /
i gemma.okrageetbets@gmail.com
     Okra Geetbets

DI 11/06/2019

6de Monnikenmarkt

T zo 23/06/19
H Het Monnikenhof van Vlierbeek
     Kasteellaan 5 - 3450 Geetbets
     d /
i maryse.schots@telenet.be
    Gelegenheidsorganisatie De Monniken

ZO 23/06/2019

25 jaar Hondenschool Hogerop,
wandeling door de Hogense velden

T za 16/06/19 om 10u00
H Hondenschool Hogerop
    d 5  (incl. drankje, versnapering en 
    verrassing voor de hond)
i jolien.rediers@hotmail.com
   Demonstraties, randanimatie en BBQ

ZO 16/06/2019
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 Vrije Tijd

De inwoners van de gemeente Geetbets kunnen weer tegen verminderd tarief naar voorstel-
lingen in GC De Markthallen Herk-de-Stad dankzij de intergemeentelijke cultuurcheque. Op 
het programma in mei Theater Het Nieuwstedelijk en Stef Bos (uitverkocht).

      Vrijdag 3 mei 2019: ieuwstedelijk 
   
Theatervoorstelling: Vuur

Vuur kruipt onder je huid. De eerste speelreeksen van deze indringende voorstelling over verlies en ver-
werking lieten niemand onberoerd. 23 januari 1974. er breekt brand uit op het college van Berkenbos, 
Heusden-Zolder. Drieëntwintig jongens in de slaapzaal van het internaat laten het leven. niet enkel de 
regio, maar het hele land wordt in diepe rouw gedompeld.

Theatermaker Christophe Aussems interviewde 41 jaar later overlevenden, hulpverleners en nabe-
staanden van de ramp. De afgelopen tien jaar bouwde Christophe een rijke expertise op in voorstellin-
gen op basis van research, veldwerk en interviews. Acteur Jonas Van Thielen (Ten oorlog, De leeuw van 
Vlaanderen, Groupe Diane) is een krak in transformeren, maar zet zijn talent in Vuur subtieler en dus 
meeslepender dan ooit in. Huismuzikant Bert Hornikx (HRns, Astronaute) en Astronaute-frontvrouw 
Myrthe Luyten (Astronaute, Mad about Mountains) brengen live muziek die soms snijdt, maar des te 
vaker troost.

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

Aan verminderd tarief naar Het Nieuwstedelijk

i

i

Dag van de historische hoeve – zondag 5 mei 
Kasteelhoeve Wange 

Van 13 tot 18 uur (picknick vanaf 12 uur)  
 

iedereen kent wel een mooie boerderij in onze streek. Maar wat is het verhaal hierachter? waar-
voor diende al die gebouwen? Hoe leefde ze er pakweg 200 jaar geleden? De intergemeentelijk 
Onroerenderfgoeddienst (iOeD) Zuid-Hageland, Regionaal Landschap Zuid-Hageland (RLZH) 
en het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) deden hier onderzoek naar binnen het 
project “Fier op de Hoeve van hier” en stellen jullie de resultaten graag voor tijdens een leuke 
familienamiddag op en rond de Kasteelhoeve van wange op zondag 5 mei. 
 
starten doen we met een picknick vol lokale lekkernijen (op voorhand te reserveren). Daarna kan 
je genieten van de streek te voet, per fiets of met de huifkar, vergezeld van een streekgids. Je komt 
er alles te weten over de geschiedenis van oude boerderijgebouwen. Onderweg ontdek je enkele 
verdoken pareltjes. Terug op de Kasteelhoeve stellen we je de gratis brochure over historische 
hoeves met bijhorende fietsroutes voor. er zijn ook kinderactiviteiten en lezingen. Jong en oud 
kan er ook heel wat bijleren over oude ambachten. wat dacht je van leren zeisen, strovlechten of 
klompen maken? Deze dag is mogelijk gemaakt dankzij het europees erfgoedjaar en de provin-
cie Vlaams-Brabant. 

Kasteelhoeve Wange, Eliksemstraat 26, 3400 Wange 
Inschrijven is voor een aantal activiteiten verplicht via info@rlzh.be 
Meer info www.rlzh.be of 016-81.52.77 
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In de raadzaal van het gemeentehuis vond de jaarlijkse kampioenenviering plaats, georgani-
seerd door de sportraad en het gemeentebestuur.

De Heren C van Volleybalclub Bevo Geetbets werden kampioen in 3de provinciale. in de duivensport 
noteerden we meerdere onderscheiding voor Yves Vandepoel, Paul Jamar, Davy Tournelle en Ronny 
Menten.

Judoclub Geetbets leverde provinciale kampioenen in de categorie u15 met steve nagels, nore sue-
lens en Febe Petré. Bij de u18 brachten Brent Poels (tevens Vlaams scholenkampioen), Aymerie Henin 
en Arne Motmans het tot provinciaal kampioen, terwijl Antje Jordens zilver behaalde op de Vlaamse 
scholenkampioenschappen.

in het mannenvoetbal werd de eerste ploeg van sK Rummen kampioen in 4de provinciale en behaalde 
de u17 van dezelfde club eveneens de kampioenstitel.

in het damesvoetbal onderscheidden ella Mertens en Femke Jonckers zich (eva’s Tienen), net als Zélie 
Lambert (Red Flames).

Fleur Lenaerts werd nationaal kampioen stijlrijden in de ponysport.

Atlete en meerkampster Mirthe Vansimpsen werd onder meer Belgisch kampioen hinkstapspringen.

SPOrT

Kampioenenviering 2018
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App 'Eerste Hulp - Rode Kruis'
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Sociale voordelen met My Benefits, een attest online aanvragen

Mensen met een beperking kunnen rekenen op kortingen als ze naar een pretpark of museum gaan. 
een attest aanvragen om te bewijzen dat je recht hebt op zo’n sociaal tarief, verloopt vandaag nog 
moeizaam. Vaak moet je een attest voorleggen, uitgereikt door de FOD sociale Zekerheid, de Fe-
derale Pensioendienst, het agentschap Vlaamse sociale Bescherming, de mutualiteit of het OCMw.
Met de app MyBenefits kunnen Belgische burgers voortaan zelf onmiddellijk online een attest aan-
vragen en voorleggen. De mobiele app, of de bijhorende online toepassing, toont in enkele klikken 
de actuele situatie met het specifieke sociaal statuut en de postcode van de woonplaats. Veilig inlog-
gen gebeurt via de e-iD, iTsMe of een eenmalige tijdelijke code.

    Play store voor android: MyBEnefits
    uRL voor alle toestellen:  www.mybenefits.fgov.be 
i 



Website vaph.be in een nieuw kleedje

De website van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap, VAPH, is helemaal 
vernieuwd. Je vindt er alle informatie over de dienstverlening helder gegroepeerd.

•  Hulpmiddelen: over hulpmiddelen en aanpassingen;
•  Persoonlijke budgetten: over het persoonsvolgend budget (PVB) en het persoonlijke 
     assistentiebudget (PAB);
•  Organisaties: over organisaties die door het VAPH erkend, vergund, gemachtigd, 
     gesubsidieerd of geregistreerd zijn;
•  Over het VAPH: over de werking en de historiek van het VAPH;
•  Contacteer ons: contactinformatie, vragenformulier en overzicht van veelgestelde vragen.

De site biedt een vlotte toegang tot het e-loket mijnvaph.be en tot de wegwijzer VAPH-onder-
steuning. Met de communicatiedatabank zoek je dan weer gericht naar allerlei formulieren, 
brochures, regelgeving, …

        Neem zeker eens een kijkje op de nieuwe site www.vaph.be

Boek je vakantie met Rap-Op-Stap

Kriebelt het al om een vakantie te boeken voor de zomermaanden maar is je budget  beperkt? 
spring dan zeker binnen bij ons Rap-Op-stap-kantoor
Rap-Op-stap is een zeer laagdrempelig reisbemiddelingskantoor voor mensen met een leefloon 
of een OMniO-statuut, en voor werknemers in een beschutte of sociale werkplaats. 
Ook mensen in budgetbegeleiding en schuldbemiddeling kunnen terecht in het Rap- Op-stap-
kantoor.

elke dinsdag van 17 tot 20 u en elke donderdag van 10u tot 12u 
ben je welkom bij Anja Marcq, loket A3. Zij helpt je bij het zoeken 
naar een leuke uitstap of vakantie aangepast aan jouw budget.



i
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Invullen personenbelasting woensdag 22 mei enkel op afspraak

Op woensdag 22 mei 2019 kan je terecht in het Administratief Centrum Den Molencouter om je 
belastingaangifte te laten invullen door medewerkers van FOD Financiën.

Let op: je kan enkel bij hen op afspraak terecht tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uur. 
Een afspraak kan je telefonisch maken via het onthaal van het AC Den Molencouter op het 
nummer 011-58.65.00.

Meld je zeker 5 minuten voor de afspraak aan en vergeet niet je identiteitskaart mee te brengen. 
Kom je voor iemand anders? Breng dan ook een kopie van zijn of haar identiteitskaart mee en een 
volmacht. Vergeet zeker niet om je aangifteformulier en andere nodige documenten zoals individuele 
loonfiches, hypothecaire attest, betaalde onderhoudsgelden, facturen van energiebesparende inves-
teringen, … mee te brengen!

Past deze dag niet voor jou dan kan je terecht op eender welke invulsessie in mei en juni, ook bui-
ten onze gemeente. Op de website https://financien.belgium.be vind je de volledige lijst.

Je kan je belastingaangifte ook online invullen. Je gedeeltelijk vooraf ingevulde aangifte of jouw voor-
stel van vereenvoudigde aangifte is online beschikbaar vanaf begin mei. Je hebt hier toegang toe, 
ook al heb je jouw aangifte op papier (nog) niet ontvangen.

Hoe krijg je toegang tot jouw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte? 

Ga naar MyMinfin.be en meld je aan:

• Met « itsme® », op je smartphone. Download de app en activeer ze met jouw identiteitskaart 
   of bankkaart. Vervolgens gebruik je een code om in te loggen.

• Met jouw identiteitskaart, een kaartlezer en je pincode.

Je hebt een voorstel van vereenvoudigde aangifte gekregen?

Je gegevens zijn juist en volledig? Je moet verder niets doen. Je zal automatisch jouw aanslag-
biljet (belastingberekening) ontvangen.
Je gegevens zijn onjuist of onvolledig? Je moet ze corrigeren, hetzij via MyMinfin.be, hetzij via 
het papieren antwoordformulier.
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Graag meer informatie? 
wend je tot het contactcenter van de FOD 
Financiën op het nummer 0257.257.57  
of surf naar https://financien.belgium.be

i



BUrGerZAken

Mijn dossier geeft online toegang tot je dossier in het Rijksregister

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot je dossier in het Rijksregister. 
Via de toepassing ‘Mijn Dossier’ kan je de onderstaande attesten raadplegen, downloaden 
of afdrukken. Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat 
je op het gemeentehuis kan afhalen. ‘Mijn Dossier’ maakt het dus mogelijk om deze van 
thuis uit aan te vragen. Je hoeft dan niet langer naar het gemeentehuis. Dit bespaart je 
heel wat tijd en een verplaatsing.

✔  1. Attest van gezinssamenstelling
✔  2. Attest van hoofdverblijfplaats
✔  3. Attest van hoofdverblijfplaats met historiek
✔  4. Attest van nationaliteit
✔  5. Attest van leven
✔  6. Attest van wettelijke samenwoning
✔  7. Attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
✔  8. Attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
✔  9. Attest van het kiesregister
✔  10. uittreksel uit de registers

Hoe werkt het?

Surf naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be 

Aanmelden doe je met behulp van je elektronische identiteitskaart. Nadat je je eID in de 
kaartlezer hebt gestoken, zal je ook je pincode moeten invoeren. Zo wordt er geverifieerd of 
je werkelijk de persoon bent die je beweert te zijn. 
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BUrGerZAken

Vernieuwing van de elektronische identiteitskaart/kids-ID

Vertrek je op vakantie? 
 
Hou je vervaldatum in de gaten en vraag tijdig een nieuwe elektronische identiteitskaart aan!

Om naar het buitenland te kunnen reizen, heb je officiële identiteitsdocumenten nodig. 

Voor sommige landen is een reispaspoort noodzakelijk, al dan niet met een visum, en eventueel 
aangevuld met een inentingsbewijs. Dikwijls eisen bepaalde vakantiebestemmingen dat het identi-
teitsbewijs van reizende buitenlanders nog geldig is tot 6 maanden na terugkeer. Turkije is één van 
de favoriete bestemmingen waar dit vereist is.

naast de hier aangeboden informatie kun je tevens inlichtingen verkrijgen bij je reisbureau, vliegtuig-
maatschappij of bij de ambassade/consulaat van het land.  Ook heel wat ambassades beschikken 
over een website met gedetailleerde reisinformatie.

Denk er tijdig aan, het zou immers spijtig zijn je reis te moeten uitstellen of annuleren omdat je iden-
titeitsdocumenten niet in orde zijn.

Gaan de kinderen mee op vakantie?

Vertrek niet zonder Kids-ID!

De Kids-iD is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar:

➠ Kids-ID bevat alle identiteitsgegevens van uw kind én zijn of haar foto.

 • Ook de namen van de ouders staan erop.
 • De gegevens zijn zichtbaar op de kaart en zijn ook opgeslagen op een elektronische chip.

➠ De Kids-ID is niet verplicht in België, maar wel voor reizen naar het buitenland. De kaart is:

 • geldig in de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde   
    dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart
 • verplicht in alle landen waar geen reispas verplicht is, dus waar je als volwassene ook 
    gewoon met je identiteitskaart naartoe kunt, zonder dat je een paspoort nodig hebt.

Geldigheidsduur

een Kids-iD is altijd drie jaar geldig. De Kids-iD blijft geldig tot de vervaldag ook al is je kind onder-
tussen 12 jaar geworden.

Voorwaarden

Als je een Kids-iD wilt aanvragen, moet je aan enkele voorwaarden voldoen:

➠ je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
➠ je moet samen met het kind de Kids-iD aanvragen.

Let op! De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International 
Civil Aviation Organization (witte achtergrond,  neutrale gezichtsuitdrukking: mond gesloten, geen 
glimlach, hoofd en schouders recht(op) houden, recht vóór het objectief.)

Kostprijs 

11, 30 euro
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Mijn dossier geeft online toegang tot je dossier in het RijksregisterVerkiezingen

Zondag 26 mei 2019 vinden de regionale, federale en Europese verkiezingen plaats.

• Oefenen

in Geetbets stem je niet op papier, maar met een stemcomputer. 
Hoe werkt digitaal stemmen? en wat als je je vergist hebt? 
Kom oefenen aan het onthaal in AC Den Molencouter of in de bibliotheek vanaf 8 mei 2019 tot en 
met 21 mei 2019.

• Volmacht

Als Belg ben je vanaf 18 jaar verplicht deel te nemen aan de verkiezingen. Heb je een geldige reden 
om zondag 26 mei 2019 niet te stemmen? Dan moet je dat bewijzen met een attest.

• Wat is een geldige reden om zelf niet te stemmen?

Geldige reden      Attest

• Ziekte of handicap     Medisch attest

• Beroep (als je in het buitenland verblijft:   Attest van je werkgever
ook geldig voor gezinsleden en mensen die 
meereizen en met jou verblijven in het buitenland) 

• Geloofsovertuiging     Attest religieuze overheid

• Studie       Attest van de directie van de school

• Tijdelijk verblijf in het buitenland om   Attest tijdelijk verblijf
persoonlijke redenen (vakantie, familiebezoek ...) in het buitenland

• Vrijheidsbeneming     Attest van de directie van de instelling
(gevangenis, psychiatrische instelling ...) 

• Schipper, marktkramer of kermisreiziger   Attest schipper, marktkramer of kermis-
(ook geldig voor gezinsleden)    reiziger in word
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BUrGerZAken

Verkiezingen

à Aan wie kan ik een volmacht geven?

• Je kan een volmacht geven aan 1 andere kiezer naar keuze.
• De persoon aan wie je volmacht geeft, moet kunnen stemmen voor alle verkiezingen waarvoor 
    jij mag stemmen. Je kan dus als Belg geen volmacht geven aan een niet-Belgische kiezer.
• Elke kiezer kan maar 1 volmacht krijgen. 

à Hoe geef ik een volmacht?

1. Vul het volmachtformulier in en onderteken het beiden (jij en de persoon die in jouw plaats gaat 
    stemmen).
2. Zorg voor een attest dat bewijst dat je zelf niet naar het stembureau kan. 
3. De persoon aan wie je volmacht hebt gegeven, stemt eerst in het stembureau dat op zijn/haar op-
    roepingsbrief staat. Daarna kan hij/zij gaan stemmen in het stembureau dat op jouw oproepings-      
    brief staat. Hij/zij brengt volgende documenten mee:

• Volmachtformulier
• Attest afwezigheid  
• Jouw oproepingsbrief
• Zijn/haar oproepingsbrief
• Zijn/haar identiteitskaart

à Ik wil geen volmacht geven

Kan je zelf niet stemmen en wil je geen volmacht geven? 
Ook dan moet je met een attest bewijzen dat je een geldige reden hebt om niet te stemmen. 
neem dan best even op voorhand contact met de dienst Burgerzaken.

à Oproepingsbrief

Je krijgt je oproepingsbrief ten laatste op 17 mei 2019. Heb je die niet ontvangen, of ben je hem 
kwijt, dan kan je gratis een kopie van je oproepingsbrief afhalen in het AC Den Molencouter, dienst 
Burgerzaken. Breng je identiteitskaart mee.
Ook op 26 mei 2019 kan je nog terecht bij het onthaal in sporthal ‘warande’ aan de Ketelstraat waar 
je je stem zal uitbrengen.
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Opgelet voor valse e-mails en websites!

Phishing is fraude via het internet waarbij oplichters gevoelige informatie (gebruikersnaam, wacht-
woord, kredietkaartnummer, bankkaartcode, …) van je proberen te verkrijgen via valse e-mails en 
websites. Deze oplichters geven zich onder meer uit voor nutsbedrijven, supermarkten, banken,  
en zelfs overheids- of politiediensten. Het is dus belangrijk om steeds alert te zijn!

à Hoe kan je verdachte e-mails herkennen? 

• De e-mails komen onverwacht, zijn zogezegd ‘dringend’ 
   en vragen naar persoonlijke gegevens.
• De e-mails bevatten vaak taal- of spellingsfouten
• Controleer het e-mailadres. Een vreemde domeinnaam 
   (hetgeen dat achter de @ staat) wijst vaak op oplichting. 

à Wat doe je met verdachte e-mails? 

• Open en beantwoord de e-mails niet
• Stuur de e-mails door naar verdacht@safeonweb.be 
• Verwijder nadien de e-mails zo snel mogelijk, ook uit je prullenbak. 
• Toch geopend? Klik dan niet op afbeeldingen, bijlagen of links naar websites. 
   Vul ook geen persoonlijke gegevens in!

à Twijfel je over een e-mail? 

• Neem telefonisch contact op met de afzender om navraag te doen over de e-mail. BELANGRIJK: 
   gebruik het officiële telefoonnummer en geen nummers die in de verdachte e-mail staan. 

à Heb je toch gegevens doorgegeven?

• Gaat het om een wachtwoord dat je ook op andere plaatsen gebruikt? 
   wijzig dit wachtwoord dan onmiddellijk. 
• Gaat het om bankkaartgegevens? Bel onmiddellijk naar Cardstop (070 344 344) om je kaart 
   te blokkeren.
• Klacht indienen kan bij de lokale politie of via de website https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/
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In Geetbets veilig naar school met gemachtigde opzichters

Gemachtigde opzichters zorgen ervoor dat de schoolomgeving veel veiliger wordt voor kinderen. 
Ze helpen kinderen de straat over te steken en veilig de schoolpoort te bereiken. De gemeente 
Geetbets zoekt daarom voortdurend kandidaat-gemachtigde opzichters.

• Wat is een gemachtigd opzichter?

een gemachtigd opzichter is minstens 18 jaar, zet zich vrijwillig in, laat kinderen, scholieren, perso-
nen met een handicap of bejaarden in groep oversteken. Hij of zij geeft de nodige aanwijzingen aan 
andere weggebruikers of legt het verkeer stil, maar mag het verkeer niet regelen.

• Wie gemachtigd opzichter wil worden volgt dit opleidingstraject:

1. Gratis opleiding theorie van 3 uur (door provincie Vlaams-Brabant) - inschrijven via de PIVO-website 
ð Plaats van de voetganger en het oversteken van de rijbaan.
ð Gedrag van bestuurders tegenover voetgangers.
ð signalisatie.
ð in acht te nemen voorzichtigheidsregels, het anticiperen op gedragingen en eventuele fouten 
       van weggebruikers en de beoordeling van de verkeersomstandigheden.

2. Praktijkcursus van een halve dag in het reële verkeer (door de lokale politie)

ð Oefenen van de gepaste handelswijze wanneer gemachtigde opzichters aanwijzingen geven 
       aan bestuurders of het verkeer stilleggen.
ð De correcte inschatting van het verkeer in de praktijk oefenen.
ð Dit deel van de opleiding wordt gepland in onderling overleg tussen politie en de kandidaten 
       gemachtigd opzichter.

3. Officiële aanstelling door de burgemeester van de gemeente waar je als gemachtigd opzichter 
    zal optreden.
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Elke week beginnen in ons land honderden kinderen te roken. Generatie Rookvrij wil dit een 
halt toeroepen. Het doel? Kinderen die geboren worden in 2019 rookvrij laten opgroeien. Zo-
dat ze over 18 jaar, als ze meerderjarig zijn, een rookvrije generatie vormen. 

Je kan dit doel mee helpen te bereiken. Hoe? 

• Geef kinderen het goede voorbeeld. want kinderen kopiëren gedrag, ook rookgedrag. 
• Rook niet in het zicht of bijzijn van kinderen. Bijvoorbeeld aan de schoolpoort, bij de sporthal, 
   op de speeltuin …
• Maak plaatsen waar veel kinderen komen rookvrij.

Vind jij ook dat kinderen het recht hebben om rookvrij op te groeien? Geef mee een sterk signaal 
door op 31 mei, de werelddag zonder Tabak, bellen te blazen. Post je foto of 
filmpje op sociale media met hashtag #generatierookvrij

      Meer weten? Surf naar www.generatierookvrij.be 

Bouwen aan Generatie Rookvrij - 31 mei Werelddag zonder Tabak 
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Bibliotheek Geetbets: Samen lezen


