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Historische gebouwen in de gemeente

Monnikenhof

VOORWOORD

Beste inwoners,
We naderen weer het einde van het jaar en maken ons klaar om het nieuwe jaar 2020 goed te starten.
Toch wil ik nog even samen met jullie terugblikken op het jaar 2019. We hebben het jaar goed ingezet
met een Nieuwjaarsdrink in Grazen en ook de inwoners van het woonzorgcentrum kregen nieuwjaarsgebak aangeboden. De gemeenteraadsverkiezingen van 2018 hertekenden het politieke landschap en op
22 januari kon de nieuwe bestuursploeg met enige dagen vertraging de eed afleggen.
De provincie Vlaams-Brabant en de gemeente Geetbets startten de inspraakcampagne ‘G'-bets 2.0 –
Hoe ziet ons dorp er in de toekomst uit?’. Met jullie inbreng zal in het voorjaar 2020 een masterplan voor
enkele strategische locaties binnen onze gemeente kunnen opgemaakt worden. Meer dan honderd inwoners engageerden zich in één van de werkgroepen. Nogmaals dank voor jullie inzet en betrokkenheid.
De dienst vrije tijd had ook dit jaar weer een zeer ruim aanbod voor jong en oud. Cultuur in je buurt, het
Schatertejater, het taal- en sportkamp, de Getequiz, de leeszomer en de jeugdboekenweek, het theaterkamp, de Bloesemfietstocht, Bets Bounce, de seniorennamiddag, de kermissen en bijhorende wielerwedstrijden zijn maar enkele voorbeelden hiervan. De provincie huldigde Geetbets als Straffe Streekgemeente
en de gemeente hernieuwde het charter ‘Gezonde Gemeente' voor de start van de gezondheidswandelingen.
In het sociaal huis nam de nieuwe peuteropvang de Speelweide haar intrek. En de bouw van het nieuwe
sociale wooncomplex aan de tuinwijk ging van start. In het AC den Molencouter ging het werken op afspraak in voege. Een ticket kopen voor een gemeentelijke activiteit kan sinds 2019 ook vanuit je zetel. Je
kan nu online inschrijven en ineens de betaalprocedure afronden.
We stonden ook voor moeilijke momenten. We namen afscheid van mensen die ons zeer dierbaar waren. We dienden zware beslissingen te nemen in het kader van de hervorming van onze thuisdiensten.
Wegen- en rioleringswerken in Nieuwdorp, Heirbaan, Hulsbeekstraat en Kwadestraat zorgen al enkele
maanden voor de daarbij horende ongemakken… onze excuses daarvoor. In 2020 staan de werken aan
het laatste gedeelte van de Biesemstraat, Titterveldweg, Bruinenveldweg, Diepenpoelstraat en aan de
Glabbeekstraat gepland.
Er waren natuurlijk ook mooie momenten in 2019. Benny Munten kreeg de titel van ere-burgemeester.
De neutrale gepensioneerdenbond vierde haar 30 jarig bestaan, evenals vzw Storzo en WTC Betserse
trappers klonken zelfs op hun 45-jarig jubileum. Op 6 september herdachten we 75 jaar bevrijding Rummen. Zeer veel geïnteresseerden brachten op een passende manier een eerbetoon aan hen die voor ons
land streden tijdens de Wereldoorlogen.
En zo zijn we weer in december beland. De Sint en zijn pieten hebben het land ook alweer verlaten en
de Kerstman heeft intussen gezorgd voor verrassingen onder de Kerstboom. Het nieuwe jaar 2020 staat
voor de deur en dat belooft ook weer een druk jaar te worden op alle vlakken. Maar beste mensen, geniet
eerst van de eindejaarsdagen en ik wens jullie nu al het allerbeste voor 2020. Moge het een jaar worden
vol warmte, liefde en gezelligheid, met heel veel geluk in grote en kleine dingen, maar vooral een gelukkig en gezond jaar.

Jo Roggen
Burgemeester
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Onthaal en snelloket
na de verhuis van de OCMw diensten naar het administratief centrum Den Molencouter werd in
maart 2018 een gloednieuw onthaal, met snelloket geopend. Ondertussen is ook het werken op
afspraak al een tijdje in voege voor zowel de gemeentelijke diensten als voor het OCMw.
Hoog tijd dus om dit even in de kijker te zetten!
Chris en Griet ontvangen u met de glimlach tijdens de openingsuren. Voor alles wat kan afgehandeld worden aan het snelloket hebt u nooit een afspraak nodig.
een overzicht van de diensten die aangeboden worden aan het onthaal :
• Afhalen van aangevraagde documenten (e-id, reispas, rijbewijs,…) en attesten
• Aanpassingen van pincode, adres op identiteitskaart, ecowerf-gegevens,…
• Verkoop van tickets voor culturele activiteiten, wandel- en fietskaarten, afvalzakken, pasjes
en stickers voor het containerpark, compostvaten en –bakken
• Afrekenen van alle betalende documenten en vakantieactiviteiten
• Aanvragen van nieuwe pin/puk code bij verlies
• Aanmelden voor niet-gemeentelijke diensten die in het gemeentehuis aanwezig zijn (politie, DCO,
wooninfopunt, wijkwerken, sacha, sVK woonregT, Ondernemersloket, juridisch advies). informatie
over de zittijden van deze diensten kan u terugvinden op onze website en aan het onthaal is er een
uitgebreide informatiebrochure beschikbaar.
u kan er ook terecht voor :
• Afgeven documenten/post voor alle gemeentelijke diensten en OCMw
• Maken van afspraken voor diensten
• Melden van klachten en problemen
• Controle van pasfoto bij aanvraag e-id of reispas
• Melden schade aan teelten en ondertekenen van ingediend dossier
• Afstempelen van papieren deeltijdse arbeid
• stickers “geen reclame” en huisdierenstickers
• Toeristische info

i

D

D

Tijdens de openingsuren zijn wij
telefonisch bereikbaar op 011-58.65.00
u kan ons ook altijd mailen via
Onthaal@geetbets.be
neem zeker ook eens een kijkje
op de website www.geetbets.be
voor meer informatie



Via het “Digitaal Loket” kan u online
heel wat informatie opvragen
en uw gegevens in het rijksregister raadplegen
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uit de gemeenteraad

NIEUWS

Ondertekening Klimaatengagement Vlaams-Brabant 2019



In 2014 werd het Burgemeestersconvenant 2020 ondertekend. Hierbij engageerde de gemeente zich
om de CO2-uitstoot met 20% te verminderen op het gemeentelijke grondgebied tegen 2020 .
Met 2020 in zicht bestaat er een opvolger van het huidige burgemeestersconvenant klaar, nl het Burgemeestersconvenant voor Klimaat en Energie, dat streeft naar een reductie van 40% CO2-uitstoot op
het gemeentelijk grondgebied tegen 2030.
De burgemeester ondertekende op 18 oktober 2019, samen met 42 andere burgemeesters uit
Vlaams-Brabant dit klimaatengagement . Met de ondertekening engageert de gemeente zich om minder CO2 uit te stoten, de effecten van de klimaatverandering te milderen, alle relevante partijen erbij
te betrekken en zelf het goede voorbeeld te geven.
Hierbij wordt ingezet op de thema’s zoals o.a. ruimtelijke ordening, gebouwen, mobiliteit, klimaatadaptatie en hernieuwbare energie.
In het kader van het samenwerkingscharter "Tussen Gete en Velpe samen een sterk merk" lijkt dergelijk
engagement tegen 2030 interessant om dit samen met de buurgemeenten aan te pakken. Net als
Geetbets maken ook de gemeenten Kortenaken, Linter en Zoutleeuw werk van een sterk en doorgedreven klimaatbeleid. Zij zetten het klimaat ook in hun meerjarenplanning duidelijk op de agenda. Als
lokale besturen hebben zij het roer in handen om de klimaatproblematiek aan te pakken.

• Reglement register verwaarlozing
De aanpak van verwaarlozing van gebouwen en woningen is een bevoegdheid van de gemeenten
geworden. Tot 2017 werd deze inventarisatie door Vlaanderen gedaan, maar nu kan elke gemeente
een register bijhouden en een eigen belasting heffen . Dit register en de mogelijkheid om een belasting te heffen zijn belangrijke instrumenten in de strijd tegen verkrotting.

• Activering gronden in functie van bindend sociaal objectief
Op het lokaal woonoverleg van 8 oktober 2019 werd het actieprogramma activering van publieke
gronden in de gemeente Geetbets in functie van het bereiken van het BSO (bindend sociaal objectief) goedgekeurd.
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NIEUWS

NIEUWS

Dankjewel !
Graag willen we namens het gemeentebestuur een welgemeend dankjewel zeggen aan redacteur Paul Pans.
Paul verzorgde de redactie van ons gemeentelijk infoblad
Actueel en later de G’Zet gedurende meer dan 16 jaar op
een zeer professionele manier. Omwille van gezondheidsredenen werd Paul verplicht het rustiger aan te doen en
kon hij de redactie van de G’zet niet langer op zich nemen.
Wij wensen Paul alvast veel beterschap en bedanken hem
voor de mooie en zeer goede samenwerking gedurende al
die jaren.



Sluitingsdagen januari – februari 2020

Op vrijdag 10 januari zijn alle gemeente- en OCMW-diensten gesloten omwille van de jaarlijkse
personeelsvergadering. De buitenschoolse kinderopvang is enkel voorschools open.

Advertentieruimte beschikbaar op het gemeentelijk stratenplan
Het stratenplan van de gemeente Geetbets is aan vernieuwing toe. De gemeente stelde de firma
Gentle NV aan om een nieuw stratenplan op te maken. Het plan wordt in het voorjaar van 2020
huis-aan-huis bedeeld en bij de dienst onthaal ter beschikking gesteld van de bezoekers. Wie in
Geetbets komt wonen, krijgt ook een stratenplan mee.
Op het ontwerp van gemeentelijk stratenplan is advertentieruimte voorzien voor de lokale handelaars. De firma Gentle NV zal de komende weken in onze gemeente rondgaan voor de advertentiewerving.
Heb je interesse om een advertentie te plaatsen, dan kan je contact opnemen met de firma Gentle
NV (011 45 87 00).
Gentle NV vraagt geen voorschotten op een ingeschreven advertentie. U ontvangt pas een factuur
na levering van het stratenplan.

i

Mocht u nog algemene vragen hebben in verband met de uitgave van het stratenplan,
dan kunt u contact opnemen met het gemeentelijk onthaal 011 58 65 00.
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BURGERZAKEN

(BE)LEVEN

Ruimen van bovengrondse grafconstructies van de vervallen grafconcessies
De gemeente zal overgaan tot het verwijderen van de grafmonumenten van de niet-geconcedeerde
graven. Dit zijn graven waarvan de concessietermijn in 2017 is verstreken. Aan de nabestaanden 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 in de loop van de maand februari 2020 worden geruimd. De nabestaanden hebben tot eind januari
de mogelijkheid om foto’s e.d. van de graven te nemen.
Zij die dit wensen kunnen een herdenkingsplaatje op de
herdenkingszuil laten aanbrengen.

i Voor meer informatie, contacteer:

Christa Schollen 011-58.65.35, cs@geetbets.be / Lien Eggermont 011-58.65.34, le@geetbets.be

Nieuwe tarieven Elektronische identiteitskaarten
Het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 legt de tarieven vast die vanaf 1 januari 2020 van
toepassing zullen zijn voor de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de
verschillende categorieën van elektronische identiteitskaarten en –documenten die in het besluit
worden opgesomd.
Vanaf 1 januari 2020 zullen de tarieven de volgende zijn:

									
							
federale
Product						

bijdrage

Normale procedure
Eid Belgen 						16,10 d
Verblijfsdocument vreemdelingen zonder biometrie
(E, E+, F, F+ kaart)					
16,10 d
Verblijfsdocument vreemdelingen met biometrie 		
(A, B, C, D, H kaart)					
16,60 d
Eid voor Belgische kinderen < 12 jaar			
6,40 d
Spoedprocedure (levering D+ 1 op de gemeente)
Eid Belgen, en verblijfsdocumenten vreemdelingen
(met en zonder biometrie)				
Eid voor Belgische kinderen < 12 jaar			

98,60 d
88,90 d

Spoedprocedure (levering D+1 te Brussel)
Eid Belgen						129,80 d
Eid voor Belgische kinderen < 12 jaar			
120,10 d
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gemeentelijke
bijdrage

totaal
bedrag

5,80 d

        21,90 d

5,80 d

        21,90 d

5,80 d
4,90 d

        22,40 d
        11,30 d

20,70 d
17,80 d

        119,30 d
        106,70 d

20,70 d
20,70 d

        150,50 d
        140,80 d

WONEN EN WERKEN
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	vrije TIJD

(BE)LEVEN

Jeugdboekenmaand
Elk jaar doet de bib samen met de beleefpas mee aan de Jeugdboekenmaand, een initiatief van Iedereen Leest. Tijdens deze maand wil Iedereen Leest aandacht vragen voor het plezier van lezen,
voorlezen en naar illustraties kijken, aan de hand van een kwaliteitsvol aanbod. Elk jaar staat er een
ander thema centraal.
In 2020 is 'Kunst' het thema van de Jeugdboekenmaand. Kunst triggert je fantasie en verbeelding. Het
kunstwerk op zich is pas het begin …

• Jeugdboekenmaandactiviteit voor 4- t.e.m. 8- jarigen
Datum: 14 MAART van 14 u tot 16 u in de bib van Geetbets
Er worden leuke verhaaltjes voorgelezen in het thema van de jeugdboekenmaand, daarna wordt er
samen iets leuks geknutseld. Tijdens de pauze zijn er pannenkoeken met een drankje. Inschrijven in
de bib of via bib@geetbets.be

• Jeugdboekenmaandactiviteit voor 8- t.e.m. 12-jarigen
Datum: 21 MAART van 14 u tot 17 u
in de bib van Geetbets
Er wordt in het teken van de jeugdmaandactiviteit een
leuke namiddag uitgewerkt.
Nieuwsgierig? Meer info volgt nog, deze is te bekomen
in de Bib begin volgend jaar of via de website van de Bib.

Bib on tour
De bedoeling is lezers op een andere manier samen te brengen, gezellig met een drankje.
Een boek, krant, tijdschrift of ander leesvoer naar eigen keuze meebrengen hoort er uiteraard
ook bij, net als een babbeltje slaan. Deelname is gratis, inschrijven is niet nodig.
Woensdag 8 januari 2020 in de Waterhoek om 19h
Woensdag 5 februari 2020 in het cafetaria van Betze Rust om 19h
Voorleeskwartiertje
Elke eerste woendag van de maand, voor peuters en kleuters, kids tot 8 jaar
15h – 15h15 gratis / inschrijven niet nodig
Ouders / grootouders hebben de mogelijkheid om aanwezig te blijven en mee te genieten.Chris
Kerstens is onze voorleestante.
Samen lezen
Elke eerste woensdag van de maand, voor jongeren van 9 t.e.m. 12 jaar.
15h – 16h gratis / inschrijven niet nodig
Onder begeleiding van onze voorleestante.
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DI 14/01 /2020

ZO 05/01/2020
Nieuwjaarsdrink

Wandelen met Okra Geetbets

T zo 05/01/2020 vanaf 15u00
H Stationsplein - 3450 Geetbets
d/
i vrijetijd@geetbets.be

T di 14/01/2020 om 13u30
H vertrek kerk Kortenaken
Kortenaken
d/
i gemma.okrageetbets@gmail.com
Okra Geetbets

Crazy Après-Ski
T

Jouw activiteit in de volgende G’zet?
Geef je evenement in vóór 7 februari 2020 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.
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(BE)LEVEN

JEUGDKATERN

i
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TERUGBLIK

Met de uitreiking van de 2-jaarlijkse cultuurprijs “Jan Matterne” wil de cultuurraad een persoon/
vereniging die iets heeft verwezenlijkt op cultureel vlak of het cultureel uithangbord is voor de gemeente, belonen.
Dit jaar werd die prijs uitgereikt aan Leon Petré, dirigent en drijvende kracht achter de Brassband van
Rummen. Onder zijn bezielende leiding is de Brassband uitgegroeid tot wat hij nu is : een zeer bloeiend
ensemble van amateurmuzikanten, die op hoog niveau hun mannetje kunnen staan.

Leon Petré zelf is al van kleinsaf aan gebeten door de muziekmicrobe, en ondertussen heeft geen enkele trompet nog geheimen voor hem. Hij was professioneel hoofddocent trompet in het Lemmensinstituut te Leuven tot 10 jaar geleden. Leon is dan wel niet geboren en getogen in onze gemeente maar
voor ons is hij toch een beetje Betsenaar of Rummenaar.
Naast de cultuurprijs reikt de cultuurraad ook jaarlijks de opbrengst van de Getequiz uit aan een ‘sociaal’ doel, liefst eentje met een verankering in de gemeente. Dit jaar was de opbrengst bestemd voor
de oudercomités van de lokale basisscholen. Iedereen weet hoe moeilijk de oudercomités het in deze
tijden van crisis en besparingen hebben om het hoofd boven water te houden en vooral om de kinderen
dat beetje extra te bieden dat het leven in en rondom de school aangenamer kan maken.

De drie oudercomités van De knipoog Geetbets, Hupsakee Rummen en Te Velde Hogen kregen ieder
een cheque aangeboden van 350 euro.
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(BE)LEVEN

Uitreiking cultuurcheques - 30/11


(BE)LEVEN

	TERUGBLIK
Sikhgemeenschap plant bomen aan op het “verloren hoekje”
aan de Oppenstraat tijdens plantdag voor 'Moeder Aarde' - 30/11

Naar aanleiding van de geboorte van de eerste guruleraar Guru Nanak Dev Ji, nu 550 jaar geleden, en
ter ere van 'Moeder Aarde', plantte de lokale Sikhgemeenschap een lindeboom, een haag en struiken
aan langs de Oppenstraat. Lokale
inwoner Kamaljit Singh en zijn gezin namen dit initiatief in samenwerking met het gemeentebestuur van
Geetbets en Regionaal Landschap
Zuid-Hageland. Hij kreeg hierbij heel
wat hulp van buren, politici en collega’s uit de Sikhgemeenschap. Zij
boden de helpers ook nog een lekker
gerecht aan. Zelfs de Sint en zijn pieten kwamen langs om een helpende
hand te bieden tijdens deze frisse
maar zonnige weekenddag.

Kleuterhappening – 1/12
Op zondag 1 december vond de Kleuterhappening
plaats in de sporthal van Rummen. Dit evenement werd
georganiseerd in samenwerking met de Sportregio Getevallei. Over de hele voormiddag zijn er meer dan 30 kleuters komen spelen op de verschillende springkastelen. De
voormiddag was pas echt compleet na het bezoek van
de Sint en diens pieten. En aangezien alle aanwezige
kleuters braaf zijn geweest afgelopen jaar, kregen zij nog
een kleine attentie van de Sint.

Sint op bezoek bij kinderen
in Geetbets – 1/12
Naar jaarlijkse gewoonte konden de kinderen van Geetbets ook dit jaar weer inschrijven voor een huisbezoekje van de Sint.
De brave man bracht hen met veel plezier
een bezoekje en verraste hen met iets lekkers.
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TERUGBLIK

En dat het plezant geweest was ! Daar was iedereen het over eens toen de jaarlijkse seniorennamiddag
ten einde liep.
Na het welkomstwoord van Elke Allard, schepen van senioren, was het de beurt aan chefkok
Bart van Betze Rust, die samen met zijn team voor een lekker driegangenmenu gezorgd had.
En of het gesmaakt heeft !
Het dessert was net achter de kiezen, toen zanger Robby Strauven, het opkomend talent uit het
naburige Sint-Truiden, van wal stak. Robby kwam, zag en .... maakte ambiance ! Geen podium
voor hem maar gezellig tussen de mensen zingen en hen entertainen, dat is zijn ding. Het duurde dan
ook niet lang eer de eerste polonaise werd ingezet. Het optreden van Robby werd even stilgelegd toen
er hoog bezoek aankwam. Niemand minder dan de enige echte Sinterklaas en natuurlijk had de heilige
man ook zijn ondeugende pieten bij. Een pietje schaakte prompt een mevrouwtje om mee te dansen !
Dankzij super teamwork konden we onze senioren een meer dan geslaagde namiddag aanbieden. Alle
vrijwilligers verdienen dan ook een dikke pluim en een welgemeende dankjewel! Tot volgend jaar !
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(BE)LEVEN

Ontspanningsnamiddag voor senioren – 21/11


A

GEZONDHEID

WELZIJN

Nieuwe kans om AED cursus te volgen : 25 februari 2020 in de Raadzaal
Het Rode Kruis Vlaanderen afdeling Zoutleeuw-Linter-Geetbets gaf in september 2019 reeds een
drie uur durende cursus reanimeren en defibrilleren in Geetbets.
Wie er toen niet bij kon zijn, krijgt nu een nieuwe kans op 25 februari 2020.
Jong of oud, sportief of minder actief, elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand
buiten het ziekenhuis. Slechts 5 tot 10 procent overleeft dit. Wordt zo iemand binnen de eerste 3 tot
4 minuten gereanimeerd en wordt een stroomstoot toegediend met een AED, dan stijgt de overlevingskans tot bijna 70 procent.
Door op openbare plaatsen automatische externe defibrillatoren (AED’s) te plaatsen en er zoveel
mogelijk mensen mee te leren omgaan, kunnen vele mensenlevens gered worden. Iedereen mag
een AED-toestel gebruiken en het is volkomen veilig. Het toestel begeleidt je bij de reanimatie en
geeft enkel een stroomstoot als dat nodig is.
Momenteel kan je bij nood beroep doen op een AED-toestel aan het gemeentehuis van Geetbets en
Sporthal De Warande in Rummen.

i

Maximaal 20 deelnemers. Inschrijven via vrijetijd@Geetbets.be of 011-58.65.50

Eerste Hulp leren?
In 1 maand?
Dat kan! Gratis!!!
8 lessen van
2 maart tot
30 maart

Combinatiecursus Eerste Hulp-Helper (24 u + eindtest)
• 1 reeks bestaande uit 5 maandagavonden van 19u tot 22u én
4 zaterdagvoormiddagen van 9u tot 12u
• 2, 7, 9, 14, 16, 21, 23, 28, 30 maart 2020
Waar:
“De Passant”, Aen den Hoorn 12 te Zoutleeuw
Start: maandag 2 maart om 19u00
Info & Inschrijvingen:
Martijn Vandewijer - 011/78.09.62 (na kantooruren) - martijn.vandewijer@telenet.be
www.rodekruis.be/afdeling/zoutleeuw-linter-geetbets/wat-kan-jij-doen/opleiding/
OPGELET: Beperkt aantal plaatsen – schrijf nu reeds in !
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Trage wegenplan
De afgelopen jaren organiseerde de Gemeente Geetbets i.s.m. VZw Trage wegen, de provincie
Vlaams-Brabant en lokale vrijwilligers een participatietraject rond trage wegen. Dit resulteerde in
een inventaris van de trage wegen met daaraan gekoppeld een actieplan.
Trage wegen zijn paden of wegen die bestemd zijn voor wandelaars, fietsers en ruiters.
De grote meerwaarde van trage wegen in Geetbets zit in het wandelnetwerk en (in mindere mate)
het fietsnetwerk. niet alleen de bewoners zelf willen hiervan optimaal gebruik maken, maar ook landbouw, middenstand en natuursector zien hierin een meerwaarde. Ook vanuit dit recreatief oogpunt is
het dan belangrijk dat de wegen niet enkel goed toegankelijk zijn, maar ook dat ze aangenaam zijn.
Hiervoor wordt gewezen op het belang van een goed onderhouden (nabije) omgeving: bloemrijke
berm, soortenrijke houtkant, opgewaardeerd lokaal erfgoed (kapelletjes, herdenkingsplaatsen, …).
Aan de hand van een aantal vastgelegde principes en criteria is in het plan finaal gekozen voor verschillende categorieën van wegen. in de eerste categorie zitten de meest belangrijke wegen. waarop
in de huidige legislatuur gefocust zal worden (nu tot 2024).
in de volgende legislaturen zullen dan de andere trage wegen aangepakt worden . Deze wegen kunneni
uiteraard op elk moment in orde gebracht worden indien de kans zich voordoet.
Het trage wegen-netwerk wordt ook als een evoluerend geheel beschouwd, wat inhoudt dat sommige wegen met de tijd meer of minder belangrijk kunnen worden.
er is een Gis-kaartlaag ter beschikking op de dienst mobiliteit die kan geraadpleegd worden.

Verbod op vuurwerk in Geetbets
net zoals de vorige jaren is ook dit jaar het reglement van 21 augustus 2014 op het afsteken van
vuurwerk in Geetbets nog geldig. er geldt een algemeen verbod op het afsteken van vuurwerken tenzij de burgemeester of het college van burgemeester en schepenen een voorafgaande
en schriftelijke toelating geeft. enkel aan personen of ondernemingen, houder van de nodige
certificaten en vergunningen kan een gemeentelijke toelating afgegeven worden. Aan de aanvraag voor dergelijke toelating zijn strikte richtlijnen verbonden en aan een toelating zijn er ook
specifieke voorwaarden verbonden.
De GAs-boete verbonden aan dit reglement werd op 25 augustus 2016 aangepast naar een
maximum van 350,00 euro in plaats van 250,00 euro.

nieuws

❘

(Be)LeVen

❘

uiT in GeeTBeTs

❘

weLZiJn

❘

wOnen en weRKen

❘

15

WONEN EN WERKEN

miLieu

WONEN EN WERKEN



MILIEU
Mijn dossierNatuurpunt
geeft onlinestart
toegang
totStatige
je dossier
in het Rijksregister
project
Getevallei
Herstel van wandelcorridor en lancering Dornbos

De Getevallei ter hoogte van Zoutleeuw en Geetbets is één van de grootste open ruimte-gebieden
dat Vlaams-Brabant nog rest. De Getevallei is hier op zijn breedst en bestaat uit uitgestrekte en lokaal overstroomde graslanden, broekbossen en rietlanden. Het natuurgebied Aronst Hoek maakt
daar deel van uit, en groeide uit tot één van de grootste natuurgebieden van Vlaams-Brabant. Natuurpunt herstelt hier een robuuste riviervallei voor de toekomst maar met respect voor het verleden.
Zo zal de Terlenendreef in ere hersteld worden door canadapopulieren te vervangen door zomerlindes. Tijdelijke overlast omwille van de werken wordt in de mate van het mogelijke beperkt.
Daarnaast krijgt ook het omliggend landschap een make-over. De kans dat je ooit hebt gehoord van
het Dornbos is klein. Het verdween in 1844 bij de uitbreiding van landbouwgronden rondom het
domein Terlenen. Natuurpunt wil dit bos opnieuw op de kaart zetten.
Langs de Grondbeek herstelt Natuurpunt de historische overstromingsgraslanden, en daarrond zullen kleinere bossen en een groter aaneengesloten bos herrijzen.
Deze nieuwe bossen worden aangelegd rond de centrale zichtas rondom de Grondbeek. Enerzijds
kadert deze bosuitbreiding als klimaatactie, anderzijds zal het de streektypische biodiversiteit in Geetbets verhogen. Met een oppervlakte van 16ha (= 32 voetbalvelden) is dit een belangrijke stap om
het Dornbos tussen Kasteel Terlenen en de Grazenmolen opnieuw op de kaart te zetten. Logischerwijze zal dit niet op een enkel jaar gebeuren, maar worden de plantacties gespreid over een periode
van drie jaar. Bij de realisatie van het Dornbos wordt ook een nieuwe wandelweg voorzien tussen
het Kasteel Terlenen en de Grazenmolen. Het project zal lopen tussen 2019 en 2022 en wordt ondersteund door de provincie Vlaams-Brabant in het kader van de duurzame biodiversiteitsprojecten.
Uw steun voor dit ambitieuze project is welkom. Voor de aankopen ontvangt Natuurpunt subsidies,
maar niet voor het volledige bedrag. Natuurpunt wil u dan ook van harte vragen om het Dornbos
te steunen met een gift. Schrijf uw gift over op rekening BE56 2930 2120 7588 van Natuurpunt en
vermeld: ‘project 3999 bossen Dornbos’.
Mits wat geduld kunnen jullie binnen enkele jaren genieten van prachtig bloeiende en heerlijk geurende lindedreven die de Getevallei ooit kleur gaven en van het machtige Dornbos.
Dornbos op de kaart van Villaret (1745-1748), met indicatief de huidige ligging van Kasteel Terlenen (rood) en Dreef
Terlenen (groen; pas opgetrokken begin 20e eeuw).
Bron: Geopunt Vlaanderen.

Schets van het toekomstige Dornbos (groene polygonen)
met Dreef Terlenen richting Verdaelstraat en aanduiding
van landschappelijke zichtassen (blauwe pijlen).
Bron: Geopunt Vlaanderen.
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EcoWerf maakt betaling en domiciliëring mogelijk via Doccle
Vanaf 10 december kan je je facturen van EcoWerf beheren met Doccle. Doccle is een veilig en eenvoudig digitaal archief op het internet, een handige manier om jouw administratie (bv. documenten
van je bank, mutualiteit, elektriciteitsleverancier, afvalophaler …) op één plaats te beheren. Doccle
werkt als een virtuele brievenbus: je ontvangt documenten (bv. facturen), je kan ze lezen, meteen
online betalen én bewaren. Doccle is altijd en overal snel beschikbaar en is bereikbaar zowel via een
computer als via de app (iOS en Android). Wens je domiciliëring voor je afrekening van EcoWerf, dan
kan dat voortaan via Doccle.
Door deze samenwerking met Doccle kiest EcoWerf voor digitalisering en voor een vlottere, efficiëntere en vooral groenere administratie, zonder papier. Daarnaast blijven de huidige manieren van
facturatie (bv. digitale betalingsuitnodiging via Mijn EcoWerf) bestaan.
Ben je nog niet geregistreerd op Doccle, dan
wacht je best je eerstvolgende betalingsuitnodiging af. Daarop staan je codes om te
connecteren met Doccle.
Je kan je codes ook opvragen via e-mail aan
diftar@ecowerf.be of telefonisch op onze
groene lijn 0800/97 0 97, zo kan je al connecteren met Doccle.

Intentieverklaring deelname aan project LICHT TGV
In het kader van het nieuwe klimaatengagement wil Geetbets meewerken aan het project LICHT
TGV (Licht Tussen Gete en Velpe), een project van de gemeentes Zoutleeuw, Linter, Kortenaken
en Geetbets. Hierbij is het de bedoeling dat burgers nieuwe energieprojecten opstarten die ofwel
het aandeel hernieuwbare energie doen toenemen ofwel de energieconsumptie doen verlagen.
De financiering van deze projecten gebeurt via rechtstreekse burgerparticipatie.
Als beginnend burgerinitiatief wordt LICHT TGV professioneel begeleid door De Kringwinkel
Hageland, Ecolife en Ecopower. De gemeentes steunen de groep hierbij maximaal door relevante informatie te verzamelen, logistieke kwesties te organiseren en zich te ontfermen over de
communicatie.
De initiatiefnemers roepen op om aan te sluiten bij LICHT TGV om energieprojecten mee op te
starten. "Je hoeft hiervoor geen ‘techneut’ te zijn", klinkt het. "Ook mensen met financiële kennis,
ervaren communicators, enthousiaste verkopers en harde werkers zijn nodig in de groep."

i

Zin om effectief mee te werken aan energieprojecten in onze regio ?

Kom dan naar de info-avond op donderdag 16/01/2020 in zaal Aen de Hoorn te Zoutleeuw
om 19u30
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MijnMaak
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Rijksregister
online
afspraak
bij detot
dienst
ruimtelijke

Ondertussen is het reeds meer dan een jaar geleden dat de gemeente en het OCMW het werken
op afspraak hebben ingevoerd. Op deze manier beogen we jullie, onze inwoners, beter van dienst
te zijn. Onze ambtenaren kunnen zo jouw dossier beter voorbereiden doordat ze weten met welk
specifiek probleem of aanvraag je komt. De afspraakmomenten zijn op woensdag-, donderdag- en
vrijdagvoormiddag. Tijdens het jaar 2019, van januari tot november, ontvingen we 4.413 bezoekers
waarvan 29% op afspraak. Dit percentage willen we in functie van een goede dienstverlening graag
zien stijgen. Dus wil je niet wachten tijdens de vrije inloopmomenten, plan dan zeker je afspraak met
de desbetreffende dienst in.
Een overzicht van de afspraakproducten vind je op onze website: www.geetbets.be.
Je kan nu ook online je afspraak bij de dienst ruimtelijke ordening vastleggen.
Wil je een voorontwerp bespreken, een stedenbouwkundige inlichting inwinnen, inzage in een afgeleverde vergunning of openbaar onderzoek, dan kan je je afspraak inplannen via ons online afsprakenportaal https://afspraken.geetbets.be. Hou er wel rekening mee dat er voor bepaalde producten
langere wachttijden gelden.
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Mijn dossier geeft
online
toegang
tot je dossier in het Rijksregister
Charter
promoot
conformiteitsattest
De gemeente Geetbets en de steden Zoutleeuw en Tienen hebben samen met partners uit de vastgoedsector een charter ter promotie van het gebruik van het conformiteitsattest ondertekend. Dit
initiatief is een belangrijke stap in het garanderen van de woonkwaliteit op de huurmarkt.
Het gebruik van het conformiteitsattest is verplicht in de Tiense binnenstad vanaf 1 januari 2020,
en vanaf 2021 in Geetbets en Zoutleeuw. Wie een woning huurt met dit officiële document weet
dat zijn woning voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en
het aantal toegelaten bewoners. Voor verhuurders brengt het attest ook voordelen met zich mee: zo
bewijst het o.a. dat de woning bij de start van de huurovereenkomst voldeed aan alle normen. Op
deze manier kan het een aanvulling betekenen op de plaatsbeschrijving.
Het charter is het resultaat van een samenwerking tussen partners uit de vastgoedsector en stadsbesturen van de gemeente Geetbets en de steden Tienen en Zoutleeuw, verenigd in het IGS Best
Wonen tussen Zoet en Zout.
Naast de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, ondertekenden ook de bevoegde schepenen en tien immokantoren het document.

Geetbets App
Beste inwoners,
Wil je graag op de hoogte blijven van het laatste nieuws in onze gemeente, download dan
alvast de Geetbets App. Vooral voor wegenwerken kunnen door weersomstandigheden de
plannen van riolerings- en herstellingswerken soms zeer snel wijzigen. Wij proberen alvast
onze communicatiekanalen in te schakelen om iedere betrokkene op de hoogte te brengen:
o.a. onze website, briefwisseling en de Geetbets
App. Download daarom die App om up to date
te blijven. Niet alleen voor de lopende werken
maar natuurlijk ook voor ander nieuws en evenementen. Je kan dit doen in de Apple store of
google play.
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