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IN DE KIJKER

in de kijker
Dankjewel Achille, welkom Linda!
Op 1 oktober ging Achille Nijns op pensioen, na een 42-jaar lange loopbaan bij de gemeente.
Sinds 1 augustus is Linda Ory aan de slag bij de dienst Ruimtelijke Ordening om hem op te volgen.
Tijd om hen allebei even in de kijker te zetten, als dankjewel aan Achille en hartelijk welkom aan
Linda !
Achille is een geboren en getogen Betsenaar en startte reeds op jonge leeftijd bij de gemeente. Hij
had in zijn loopbaan vele functies, van technisch bediende tot opzichter voor buitengewone herstellingswerken, van huisvestingsconsulent tot GIS ambtenaar en hij sloot zijn carrière af als GOA, oftewel
gemeentelijk omgevingsambtenaar. Tijdens al die jaren zag hij de materie van ruimtelijke ordening
heel wat complexer worden. De wetgeving verandert voortdurend en het wordt alsmaar moeilijker om
die wetgeving toe te passen tot tevredenheid van iedereen.
Gelukkig waren er ook belangrijke verbeteringen door de jaren en de komst van het GIS (Geografisch
InformatieSysteem) heeft het werk heel wat vergemakkelijkt. Waar vroeger moest gewerkt worden met
kadasterkaarten en een fichebak, kon sinds eind jaren 90 alles via GIS gebeuren, een verademing !
Geetbets heeft toen echt een voortrekkersrol gespeeld en was één van de eerste gemeentes die GIS
gebruikten.
Linda volgde de liefde naar Geetbets en woont hier sinds bijna 5 jaar. Ze werkte tot vorig jaar op een
immobiliënkantoor en heeft niet geaarzeld toen de betrekking van “deskundige omgeving” vrij kwam
in Geetbets. Een boeiende job dichtbij huis, wie wil dat niet ?
En ze heeft zich die keuze nog niet beklaagd. Het is een job met veel uitdagingen, met veel afwisseling,
en met veel persoonlijk contact. Samen met Sarah Janssens vormt zij de tandem die ruimtelijke ordening in goede banen leidt in Geetbets.
Het is ook een job waar je moet mee evolueren. “Stilstaan is
achteruitgaan” wordt wel eens gezegd en dat is wel letterlijk
het geval binnen ruimtelijke ordening. Er zijn geen regels die
altijd en overal gelden - elk geval is uniek - en met de wetgeving die alsmaar complexer wordt, moet je blijven studeren
om mee te kunnen. Met het volgen van de juiste opleidingen
en de fijne ondersteuning van de collega’s ziet Linda het
helemaal goed komen.
In haar nog korte loopbaan bij de dienst ziet Linda toch
al één belangrijke vooruitgang en dat is het werken op afspraak. Daardoor kunnen dossiers veel beter voorbereid en
veel sneller afgehandeld worden, tot grote tevredenheid van
iedereen.
Een ander mooi project waar Linda maar al te graag aan meewerkt is het G’bets 2.0 project. Er wordt
hard aan gewerkt achter de schermen en momenteel is een studiebureau bezig met het verwerken van
heel veel gegevens. Binnenkort staat er opnieuw een publieksmoment gepland om de bevolking op de
hoogte brengen van de huidige stand van zaken. Als deskundige van de dienst Ruimtelijke Ordening
zit Linda zo op de eerste rij om mee te werken aan een “betere” versie van Geetbets.
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uit de gemeenteraad

Het lokale bestuur maakt bij het begin van elke legislatuur een plan op dat voor 6 jaar het beleid
bepaalt. Dit meerjarenplan bevat de beleidskeuzes van het nieuwe bestuur en de financiële gevolgen voor de volledige periode van het meerjarenplan. Nieuw is dat vanaf 2020 de gemeente en het
OCMW een gemeenschappelijk meerjarenplan hebben waarin de beleidsdoelstellingen en ramingen
van zowel de gemeente als van het OCMW opgenomen worden.
Het meerjarenplan en de erin opgenomen beleidsdoelstellingen zijn een lange termijnplan voor de inwoners, de ondernemers, de verenigingen en al wie van dichtbij betrokken is bij Geetbets. We werken
samen aan een ‘goede’ toekomst voor onze gemeente.
Het meerjarenplan kan geraadpleegd worden via de gemeentelijke website:
www.geetbets.be à Bestuur en Diensten à Bestuur à Beleidsplannen à Meerjarenplanning



Het aanvullend reglement op het wegverkeer wordt aangepast met volgende punten :
• er komt een doorlopende markering op de Kasteellaan;
• er komen parkeerplaatsen voor gehandicapten aan de begraafplaatsen;
• er komt een speelstraat aan de BAK;
• het verkeer wordt beperkt op de ventweg tussen de Hulsbeekstraat en Kwadestraat;
• er komen verkeersgeleiders op de Heirbaan;
• er zal een tonnagebeperking gelden op de zijstraat van de Glabbeekstraat;
• er komt een fietsoversteekplaats op het kruispunt Borgloonstraat-Kasteellaan.
Het algemeen politiereglement op de Gemeentelijke Administratieve Sancties wordt gewijzigd
Vanaf 1 maart 2020 is er een uniform GAS reglement van toepassing voor de gehele politiezone Hageland. Op deze manier is er duidelijkheid voor de politieploegen op het terrein en voor de provinciale
GAS-ambtenaren. Het nieuwe GAS regelement is beschikbaar op onze website:
www.geetbets.be à Wonen & Omgeving à Preventie en reglementen à GAS reglement



Toekenning van subsidie voor verenigingen die deelnemen aan de jaarlijkse zwerfvuilactie
AD Delhaize schenkt aan de scholen die deelnemen aan de zwerfvuilactie een bepaald bedrag via de
werking van Buurtsuper.
Naast de scholen nemen ook verenigingen deel aan de jaarlijkse zwerfvuilactie en onder bepaalde
voorwaarden worden die hier nu ook voor beloond met een subsidie. Zo werd aan de Betserse Badminton club, het oudercomité van Rummen, Natuurpunt Geetbets en Wijkcomité De Heg een bedrag
van c 75,00 geschonken voor hun deelname aan de zwerfvuilactie 2019.
De voorwaarden voor het bekomen van deze subsidie zijn :
• het moet een vereniging uit de gemeente Geetbets en het mag geen politieke partij zijn;
• er moeten minstens 5 personen per vereniging deelnemen en tot het einde aanwezig blijven;
• er mag geen cumul zijn van afgevaardigden (persoon A zit in 2 verenigingen, wanneer beide
verenigingen zich registeren mag persoon A maar voor 1 van deze verenigingen deelnemen);
• verenigingen die wensen deel te nemen moeten zich op voorhand aanmelden bij de milieudienst
met een lijst van de deelnemende leden en het rekeningnummer waarop ze de subsidie wensen
te ontvangen.
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NIEUWS

Het meerjarenplan 2020-2025 voor gemeente en OCMW werd goedgekeurd



NIEUWS

NIEUWS

Digitaal infopunt in het gemeentehuis
Dankzij het project "Leader Hageland" komen er
in de hele regio digitale infokiosken waar men de
‘Happy Hageland’-app kan raadplegen. Dankzij de
gezamenlijke app biedt ook Geetbets een gepersonaliseerde applicatie aan haar bewoners en bezoekers en beschikt de gemeente zo over een eigen bijkomend communicatiekanaal.
Bezoekers van het Administratief Centrum Den Molencouter kunnen er via de app op de tablet informatie opzoeken over de gemeente, ondernemers
terugvinden, de UIT-agenda bekijken en toeristische
info van Toerisme Vlaams-Brabant raadplegen.

Burgerbevraging Gemeente- & Stadsmonitor binnenkort in uw brievenbus?
Is het leuk wonen in uw buurt? Kunt u veilig fietsen in uw gemeente of stad? Is er voldoende
groen? Hoe tevreden bent u over de voorzieningen en diensten in uw gemeente of stad? …
Voor elk bestuur is het belangrijk om te weten wat u denkt over uw gemeente of stad.
Daarom organiseert het Agentschap Binnenlands Bestuur van de Vlaamse overheid, in samenwerking met Statistiek Vlaanderen, de grootschalige bevraging Gemeente- & Stadsmonitor. Van
woensdag 25 maart tot midden juni 2020 worden bijna 400.000 inwoners van 17 tot 85 jaar
uitgenodigd om een vragenlijst in te vullen.
Uw medewerking aan deze burgerbevraging is vrijwillig, maar wel van groot
belang. Bovendien krijgt u met deze bevraging de kans om uw mening te
geven over de thema’s die in onze gemeente belangrijk zijn. Als u de vragenlijst volledig invult, maakt u kans op een geschenkbon van 12 euro.
Voor meer info kan u vanaf eind maart terecht op www.gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be



Sluitingsdagen voorjaar 2020

Op de feestdagen Paasmaandag 13 april en vrijdag 1 mei zijn alle gemeente- en OCMW-diensten gesloten. Vrijdag 24 april is omwille van de gemeentesportdag de buitenschoolse kinderopvang enkel voorschools open. Sporthal De Warande is ’s avonds toegankelijk. Alle andere
gemeentediensten zijn die dag gesloten.
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BURGERZAKEN

Mijn dossier is een online toepassing die toegang geeft tot je dossier in het Rijksregister. Via de
toepassing ‘Mijn Dossier’ kan je nu ook akten van de burgerlijke stand raadplegen, downloaden of
afdrukken. Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als de documenten die je op het
gemeentehuis kan afhalen. De akten van de burgerlijke stand die beschikbaar zijn in de toepassing
zijn de akten die opgemaakt zijn sinds 31 maart 2019, de lanceringsdatum van DABS (databank
voor akten van de burgerlijke stand).
Voor akten die vóór 31 maart 2019 opgesteld zijn, kan je je wenden tot de dienst burgerzaken.
Andere attesten die je van thuis uit kan aanvragen zijn de volgende :

• attest van gezinssamenstelling
• attest van hoofdverblijfplaats
• attest van hoofdverblijfplaats met historiek
• attest van nationaliteit
• attest van leven
• attest van wettelijke samenwoning
• attest van verblijfplaats met het oog op een huwelijk
• attest van wijze van teraardebestelling en/of rituelen
• attest van het kiesregister
• uittreksel uit de registers (behalve uit het strafregister)

D

D

i Hoe werkt het?
Surf naar de website https://mijndossier.rrn.fgov.be
Aanmelden doe je met 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.

Dienst Vrije tijd Geetbets zoekt !
Heb je zin om af en toe eens te komen helpen bij activiteiten of festiviteiten ?
Ga je graag om met kinderen ?
Stuur dan een mailtje naar iv@geetbets.be



Gezocht!

Momenteel zijn we op zoek naar :

• medewerkers voor ons kinderfestival BetsBounce
• mensen die op culturele activiteiten mee kunnen tappen, drank ronddragen,…
• chauffeurs die in de zomerperiode kinderen naar activiteiten kunnen vervoeren
Voor de buitenschoolse kinderopvang zijn we op zoek naar personen die voor- en naschools
een handje willen toesteken (niet tijdens de schoolvakanties)
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(BE)LEVEN

Mijn dossier - akten van burgerlijke stand



VRIJE TIJD

(BE)LEVEN

Boekstart
Het schepencollege van Geetbets keurde onlangs de deelname aan het project Boekstart goed.
Boekstart wil ouders en kleine kinderen vooral laten genieten van boeken. In de praktijk willen we
ouders van jonge kinderen op verschillende momenten tijdens de voorschoolse leeftijd een boekenpakket, informatie over de bibliotheek en de voorleesactiviteiten cadeau doen.
Dit project loopt over vier jaar. Zo kan
Boekstart ouders stimuleren om hun kinderen zo vroeg mogelijk boekjes en de bibliotheek te laten ontdekken. Hoe sneller
jonge kinderen in contact komen met cultuur, hoe succesvoller de onderwijsjaren
verlopen. Het opzet is de banden met de
allerkleinsten en hun gezin met hun lokale
bibliotheek aan te halen.
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VRIJE TIJD

(BE)LEVEN

Jeugdboekenmaand

i

Voorleeskwartiertje
Elke eerste woensdag van de maand, voor peuters en kleuters, kids tot 8 jaar
15u – 15u15 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
15u – 16u gratis / inschrijven niet nodig
Onder begeleiding van onze voorleestante.
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Urban run
Zaterdag 21 maart om 20u - Kortenaken
Voor de zesde keer organiseert de sportregio een Urban-Run, nu in de gemeente Kortenaken.
Een uniek loopevenement over 3, 6 of 9 km langs en vooral door tal van historische gebouwen.
Een bijzondere loopervaring waar je op plaatsen komt en door gebouwen loopt waar je nog
nooit bent geweest, ondergedompeld in een feeërieke en gezellige sfeer.
VVK d 7, Kassa d10 (inschrijven kan tot 19u30)
Info: www.sportregiogetevallei.be
Facebook: www.facebook.com/Sportregio.Getevallei/

Woensdag 22 april van 14u tot 17u - Geetbets Monnikenhof van Vlierbeek

Buitenspeeldag
Vandaag gaan zowel Nickelodeon als Ketnet en VTM KZoom een hele namiddag op ‘zwart’.
Heb je dus zin om wat gezonde buitenlucht op te snuiven en eens stevig te ravotten? Kom dan
zeker mee buiten spelen en je helemaal uitleven!
De Buitenspeeldag is het hoogtepunt
van een campagne die enerzijds kinderen en jongeren aanzet om buiten te
sporten en spelen in hun onmiddellijke
woonomgeving, en anderzijds openbare
besturen en ouders stimuleert om kinderen en jongeren buiten te laten spelen
en sporten in die onmiddellijke woonomgeving. Voor alle ouders en/of hun
kinderen die graag een dagje buiten
willen spelen.
Kostprijs: Gratis
Info: Dienst Vrije Tijd
011 58 65 42 - iv@geetbets.be
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TERUGBLIK

Na ‘De Mysterieuze Tafel van Bets’ en ‘De bende van Nevel’ scoorde de cultuurraad van Geetbets
andermaal met een uitverkochte ‘Barre Wintertocht’ ook nu met het feeërieke Monnikenhof van
Vlierbeek als uitvalbasis.
Humor, een sfeervolle verlichting, prachtige vertellingen en aangepaste muziek zorgden voor een prachtig kader. Een tentoonstelling
van kerstkaarten riep een brok nostalgie op en met lekkere hapjes en drank werd ook het culinaire aspect niet verwaarloosd. Een
prachtig totaalgebeuren, vol afwisseling en verrassingen, met dank
aan de vele vrijwilligers voor en achter de schermen. Meteen na
afloop klonk de vraag voor een herhaling volgend jaar.

 Kerstlichtstoet 26 december 2019

Carnavalsvereniging De Fruitfretters vierde haar vijfjarig bestaan met een eerste grote kerstlichtstoet in
en door het centrum van Rummen, op tweede kerstdag ’s avonds. Zowat veertig in kerstlicht gehulde
praalwagens en tractoren vormden een lichtstoet die werd omkaderd door een volksfeest met kermisattracties, optredens en een kerstmarkt. De vele toeschouwers genoten
zichtbaar van de prachtige stoet en van de pralines, broodjes en zelfs
warme wafels die gul werden uitgedeeld door de deelnemende groepen.
De hele ploeg Fruitfretters scoorde met de organisatie een tien op tien.
Het is nu al uitkijken naar een volgende editie die gepland staat op 26
december 2020.

Nieuwjaarsdrink 5 januari 2020

De gemeente organiseerde naar goede traditie een nieuwjaarsdrink voor de inwoners van Geetbets,
Rummen en Grazen. Locatie van dienst dit jaar was het stationsplein in Geetbets.
Lokale horeca-uitbaters en producenten van streekproducten sloegen
de handen in elkaar en boden de inwoners een gratis drankje en een
hapje aan. Er was de nodige sfeermuziek en enkele honderden inwoners kwamen opdagen om te klinken op het nieuwe jaar.
Het gemeentebestuur zorgde traditiegetrouw ook voor lekker gebak
voor de bewoners van het woon- en zorgcentrum Betze Rust.

Christophe aan zet – 30 januari en 1 februari 2020
Na het succes van 2018 besloot de Cultuurraad van Geetbets dit jaar Christophe Elen andermaal naar het buurthuis in Grazen te halen. De voorstellingen
waren in een mum van tijd uitverkocht.
Christophe Elen bracht – muzikaal begeleid door Dany Vanroy – stukken uit zijn
revue ‘Va schèèn och aprènse’ aangevuld met lokale invalshoeken en actuele
thema’s. Het sappige Truiense dialect en dito uitdrukkingen waren zeker geen
struikelblok voor de verstaanbaarheid maar zorgden voor de nodige lachsalvo’s.
Tussendoor toonde Christophe meermaals zijn muzikale talenten, zij het in het
Italiaans of in het Truiens. Christophe bewees andermaal dat hij een entertainer
van het zuiverste gehalte is.
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(BE)LEVEN

De barre wintertocht – 13 december 2019

UIT IN GEETBETS


DI 03/03/2020

ZA 07/03 /2020

WO 04/03/2020

Stoelyoga

Bijeenkomst

Kaas- en wijnavond

T di 03/03, 10/03, 17/03 en 24/03/2020
H Parochiezaal Rummen
Ketelstraat 40 - 3454 Rummen
d8
i 011589290
FERM Rummen (KVLV Rummen)

T wo 04/03, 01/04 en 06/05/2020
H Parochiezaal Hogen
Hogenstraat - 3450 Geetbets
d 10
i 011587725
Neutrale Gepensioneerdenbond Geetbets

T za 07/03/2020
H Parochiezaal Rummen
Ketelstraat 40 - 3454 Rummen
d 16
i Hondenschool Hogerop

MA 09/03/2020

DI 10/03/2020

DI 10/03/2020

Brei- en haakcafé

Wandelen met Okra Geetbets

Kookworkshop 'Lekker snel'

T ma 09/03/2020 om 13u00
H Pastorie Geetbets
Dorpsstraat 37 - 3450 Geetbets
d/
i anitacoenen@hotmail.com
FERM Bets (KVLV Geetbets)

T di10/03/2020 om 13u30
H vertrek Stationsplein
Stationsplein 15 - 3350 Linter
d/
i gemma.okrageetbets@gmail.com
Okra Geetbets

T di 10/03/2020 om 19u00
H Parochiezaal Hogen
Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
d 47
i anitacoenen@hotmail.com
FERM Bets (KVLV Geetbets)

DO 12/03/2020

ZA 14/03/2020

Cursus naailessen 5 avonden
lesgeefster Irina

T do 12/03, 26/03 en 23/04/2020
van 19u00 tot 22u00
H Parochiezaal Rummen
Ketelstraat 40 - 3454 Rummen
d7
i 011589290
FERM Rummen (KVLV Rummen)

VR 27/03/2020

ZO 22/03/2020

Bingoavond Chiro Hogen

Eetfestijn

T za 14/03/2020
H Parochiezaal Hogen
Hogenstraat 101 - 3450 Geetbets
d5
i SK RUMMEN

T zo 22/03/2020
H Feestzaal De Waterhoek
Orsmaelstraat 30 - 3450 Geetbets
d 18
i judo.eetfestijn@gmail.com
judoclub Geetbets

ZA 28/03/2020

Kienen

Optreden van P45 & rockfuif dj Lukke

T vr 27/03 en 24/04/2020
H Voetbalterreinen SK Rummen
Grote Baan zn - 3454 Rummen
d 15
i 0495994205
SK Rummen

T za 28/03/2020
H goc Pax
Ketelstraat 18A - 3454 Rummen
d5
i luc.cootmans@hotmail.com
Luc Cootmans

DI 31/03/2020

DI 31/03/2020

Kweekvlees: biefstuk zonder koe

Creaworkshop 'Glasetsen'

T di 31/03/2020
H Gemeentehuis Geetbets
Dorpsstraat 7 - 3450 Geetbets
d7
i info@vormingplusob.be
Vormingplus Oost-Brabant

T di 11/02/2020 om 13u30
H Bets Gym
Glabbeekstraat 166 - 3450 Geetbets
d/
i anitacoenen@hotmail.com
FERM Bets (KVLV Geetbets)
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ZA 04/04/2020

Di 07/04 /2020

MA 06/04/2020

Motorcross Rummen - Herk-de-Stad

Kookles 'klassiek gezonder'

wandelen met Okra Geetbets

T za 04/04 en zo 05/04/2020
H Diepenpoelstraat
Diepenpoelstraat zn - 3454 Rummen
d 13
i mlmxteam@telenet.be
MLMXteam

T ma 06/04/2020 om 13u00
H parochiezaal Hogen
Hogenstraat 101- 3450 Geetbets
d/
i anitacoenen@hotmail.com
FeRM Bets (KVLV Geetbets)

T di 07/04/2020 om 13u30
H vertrek De witte van Tilles
steenstraat- 3450 Geetbets
d/
i gemma.okrageetbets@gmail.com
Okra Geetbets

ZA 18/04/2020

UIT IN GEETBETS



wO 22/04/2020

ZA 25/04/2020

Lentefeest

Buitenspeeldag Geetbets

28e Bloesem- en Pannenkoekentocht

T za18/04/2020
H parochiezaal Hogen
Hogenstraat 101- 3450 Geetbets
d/
i anitacoenen@hotmail.com
FeRM Bets (KVLV Geetbets)

T wo 22/04/2020
H Het Monnikenhof van Vlierbeek
Kasteellaan 5 - 3450 Geetbets
d/
i Dienst Vrije Tijd Geetbets
vrijetijd@geetbets.be

T za 25/04/2020
H goc Pax
Ketelstraat 18A - 3450 Geetbets
d2
i secretariaat@horizondonk.be
wsV Horizon Donk vzw

i
Jouw activiteit in de volgende G’zet?
Geef je evenement in vóór 3 april 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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OCMW
Zorgbudget voor ouderen met een zorgnood
Het zorgbudget voor ouderen met een zorgnood:
• heette vroeger de "tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden" (THAB);
• is een zorgbudget voor 65-plussers met een beperkt inkomen en gezondheidsproblemen;
• bedraagt minimaal 86,81 euro en maximaal 583 euro per maand, afhankelijk van hoeveel zorg
iemand nodig heeft en afhankelijk van het (gezins)inkomen;
• kan enkel online aangevraagd worden, je mag je laten helpen door een medewerker van het
OCMW, de mutualiteit of de zorgkas;
• kan veranderen als je inkomen of gezondheid verandert. Elke wijziging moet je melden.
Er gelden bepaalde voorwaarden qua leeftijd, inkomen en zelfredzaamheid om recht te hebben op
het zorgbudget. Voor meer info en hulp bij de aanvraag kan je in AC Den Molencouter terecht bij
Ann Stassart (niet op woensdag en vrijdag).
Hou er rekening mee dat een aanvraag zorgbudget gemiddeld 60 minuten duurt. Om je aanvraag
te doen, moet je volgende gegevens meebrengen:
• de naam van je huisarts of de arts die je handicap opvolgt;
• Je identiteitskaart, eventueel ook je pincode;
• je bankrekeningnummer;
• eventueel de gegevens van een contactpersoon.

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 aangesloten bent bij de Vlaamse Zorgkas door elk jaar je zorgpremie te betalen.
• heeft geen leeftijdsgrens
Het zorgbudget vraag je aan en krijg je via je mutualiteit.

D Invullen personenbelasting woensdag 20 mei enkel op afspraak
Naar jaarlijkse gewoonte zal je op woensdag 20 mei 2020 terecht kunnen in het Administratief
Centrum Den Molencouter om je belastingsaangifte te laten invullen door medewerkers van de
FOD Financiën.
Let op : enkel op afspraak tussen 9u en 12u en tussen 13u en 15u. Een afspraak maken kan
telefonisch via het onthaal van het AC op het nummer 011 58 65 00.
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A

GEZONDHEID

Heb je voor een korte of lange periode hulp nodig bij huishoudelijke taken en bij je persoonlijke
hygiëne, dan kan je een beroep doen op de dienst voor Gezinszorg (voorheen DGAT genoemd).
Deze dienst is een samenwerking tussen OCMW Geetbets en OCMW Glabbeek.
• Wie kan een beroep doen op deze dienst ?
Alle 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 ondersteuning en bijstand. De verzorgende mag geen deskundige medische hulp verlenen zoals wondverzorging, inspuitingen …
• 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 euro tot maximum 14,14 EUR per uur.

i Contactpersoon ?
Voor meer vragen kan je terecht bij Sonia Vanhees, 011/58 65 86 of sva@geetbets.be of bij
Kim Mathijs 011/58 65 89 of kim.mathijs@geetbets.be

Ons dorp geeft
Rode Kruis-Vlaanderen zorgt het hele jaar door voor veilig en voldoende bloed, plasma en
bloedplaatjes. Met dank aan donoren in heel Vlaanderen. Dus ook in onze gemeente.
Wist je dat er 70% kans is dat iemand ooit een bloedproduct nodig heeft?
Dat geldt dus ook voor jou of je buurman. Op dit moment geeft maar 3% van alle Vlamingen
bloed-, plasma- of bloedplaatjes. En daar wil Rode Kruis-Vlaanderen verandering in brengen. Als
in 2020 4% van de bevolking doneert, dan zijn er meer donoren om de bloedvoorraad op peil te
houden.
Het Rode Kruis roept elke stad en elk dorp op om er samen voor te zorgen dat we dat extra procent halen. Vandaag telt ons dorp 1,94% donoren. Dat is mooi, maar het kan altijd beter.
Help jij mee om van ons dorp het vrijgevigste dorp te maken?
Kom dan dit jaar minstens 1 keer bloed,
plasma of bloedplaatjes geven. Vraag
familie of vrienden of ze mee willen doneren om zo naar 1% meer bloed-, plasma- en bloedplaatjes te gaan in onze gemeente. Kijk op rodekruis.be/bloed waar
en wanneer je kan gaan doneren.
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WELZIJN

Dienst voor Gezinszorg

De St Ambrosiuskerk van Rummen werd ingewijd op 8 mei 1770. De oude kerk was gelegen buiten
het centrum aan de huidige Kapelstraat en brandde af in 1741. Een kleine kapel, opgebouwd met
oude grafstenen, is de enige herinnering op die plaats.
De vereniging “De Vrienden van Paul” organiseert van 8 tot 10 mei 2020 een herinneringsfeest, met
de steun van de kerkfabriek en het gemeentebestuur en in samenwerking met de cultuurraad en de
geschiedkundige kring. Naast de kerkelijke medewerkers werken er ook vertegenwoordigers van de
Brassband Haspengouw, FERM, de gepensioneerdenbond, de Lourdeskring, Samana, en van de
vrije basisschool “De Knipoog” aan mee.
De opening van de tentoonstelling in de kerk vindt plaats op 8
mei om 20u met een concert van Brassband Haspengouw en het
Chanoekakoor dat ingeleid wordt door Peter Canniere met gregoriaanse muziek, en begeleid wordt door Juul Bergers.
Voor de gelegenheid worden wandelingen langs de diverse waardevolle gebouwen en kapelletjes uitgestippeld onder de noemer “
Rummen- doorKRUISt “ De landelijke gilde koppelt er een wandel-zoektocht aan.

Voor de tentoonstelling wordt een beroep gedaan op iederéén die
krantenknipsels, gebedsprentjes of foto’s van kerkelijke vieringen,
processies, het verenigingsleven, de jongens- en meisjes(denbo0 )Tenz.medr d or Pb29 Twkin sat1.25

i
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Mijn dossier geeft online Doe
toegang
tot je dossier in het Rijksregister
de woontest
Hoe we leven verandert razendsnel. Hoe we wonen ook.
Maken we in de toekomst plaats voor meer groen? Hoe pakken we parkeerproblemen aan? Wordt
het contact met onze buren beter? Kan iedereen straks te voet naar de supermarkt?
Wat er allemaal anders wordt, is niet altijd even duidelijk.
Daarom lanceert de Vlaamse overheid samen met lokale besturen “Thuis in de Toekomst”. Via deze
online woontest geef jij jouw bestuur informatie over hoe je graag wilt wonen: wat je belangrijk vindt
en wat niet. En daarmee kunnen jullie samen plannen voor de toekomst maken.
Bovendien krijg je al een kleine inkijk in het wonen van morgen.
Nieuwsgierig? Doe vanaf 4 februari de woontest op thuisindetoekomst.be.

Een keuzemenu voor de 2 noodnummers vanaf 11 februari 2020
Sinds 11 februari, de 112 dag, is er in België een keuzemenu ingevoerd voor de noodnummers
112 en 101. In een noodsituatie kan je zowel 112 als 101 bellen om één van de 3 hulpdiensten
(brandweer, ziekenwagen of politie) te bereiken. Met het keuzemenu is het gemakkelijker om in
noodsituaties een keuze te maken en vermijd je dat je oproep moet doorgeschakeld worden van
112 naar 101 (of vice versa). Je zal in alle gevallen geholpen worden, ook als het niet lukt om
een keuze te maken of als je de verkeerde keuze gemaakt hebt, krijg je een operator aan de lijn.
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WONEN EN WERKEN
Vacatures
GEMEENTEARBEIDER STIELMAN WEGENWERKEN – OPENBARE WERKEN m/v

(D1-D3, contract van bepaalde duur met op termijn zicht op contract onbepaalde duur, voltijds)
TAKEN:
Bij de gemeentelijke technische uitvoeringsdienst ingezet worden voor het uitvoeren van werken aan
wegen (herstellingen wegdek, plaatsen of herstellen van straatkolken), werken aan fiets- en voetpaden
(maken van koffer en leggen van klinkers, plaatsen van boordstenen), kleine metselwerken, …
Kan tevens polyvalent ingezet worden voor andere werkzaamheden.
ERVARING VEREIST:
Beschikken over volgende vakkennis: bestrating / wegenbouw (volledig zelfstandig klinkerwerken, kasseiwerken, betonwerken), zelfstandig hoogtes kunnen uitzetten, vloeren, metsen, planlezen… en taken
zelfstandig, verzorgd, efficiënt en correct kunnen afwerken.
Je zal als stielman zelf initiatief moeten nemen om een werkopdracht volledig zelfstandig (uitzetten hoogtes, maken van koffer, plaatsen van beton of klinkers, …) uit te voeren.
AANWERVINGSVOORWAARDEN:
• geen diplomavereisten, ervaring is evenwel een MUST;
• in het bezit zijn van een rijbewijs B. Rijbewijs C of CE is een groot pluspunt;
• slagen in een technisch praktische proef (die zal doorgaan eind maart) om de technische kennis
van de kandidaten grondig te testen.
GEMEENTEARBEIDER VRACHTWAGENCHAUFFEUR /
MACHINIST KLEINE GRAAFMACHINES m/v

(D1-D3, contract van bepaalde duur met op termijn zicht op contract onbepaalde duur, voltijds)
TAKEN:
Bij de gemeentelijke technische uitvoeringsdienst ingezet worden als vrachtwagenchauffeur voor allerhande werkopdrachten, alsook inzetbaar voor de winterdienst (o.a. sneeuwruimen).
Eveneens zal je ook ingezet worden als machinist / grondwerker voor o.a.:
• het nauwkeurig uitvoeren van werken met graafmachines (minigraver, graaflaadcombinatie);
• de machine onderhouden en haar werking controleren;
• een zone uit- of afgraven (hoogteverschil, fundering, …);
• het terrein nivelleren;
• slibruiming in grachten.
Kan tevens polyvalent ingezet worden voor andere werkzaamheden.
ERVARING VEREIST:
Beschikken over de volgende vaardigheden: met kleine graafmachines kunnen werken, instaan voor
het dagelijks onderhoud van je machines en taken zelfstandig, verzorgd, efficiënt en correct kunnen
afwerken. Je bent stipt in je werkzaamheden en hebt aandacht voor veiligheid en milieu.
AANWERVINGSVOORWAARDEN:
• Geen diplomavereisten, ervaring in het besturen van vrachtwagens en kleine graafmachines is
evenwel een MUST.
• In het bezit zijn van minimum een rijbewijs C. Rijbewijs CE is een pluspunt.
• Slagen in praktische proeven (die zullen doorgaan eind maart) om de rijvaardigheid en technische
kennis van de kandidaten grondig te testen.
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Vacatures
AANBOD:
• voltijds contractuele functie voor bepaalde duur in salarisschaal D1-D3.
Op termijn zicht op contract onbepaalde duur mits slagen voor een aanwervingsexamen;
• relevante ervaring uit de privésector kan in aanmerking genomen worden;
• interessante extra’s: maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 2° pensioenpijler, fietsvergoeding, …
DATUM INDIENEN KANDIDAATSTELLING:
De kandidaturen (CV, uittreksel strafregister (openbaar bestuur, niet ouder dan 2 maand), kopie
rijbewijs) moeten uiterlijk op woensdag 18 maart 2020 worden verzonden (datum van poststempel als bewijs) aan het College van Burgemeester en Schepenen, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets of
overhandigd worden tegen ontvangstbewijs aan het onthaal van AC Den Molencouter (uiterlijk 18
maart 2020 om 16.00u) of via e-mail verzonden aan tb@geetbets.be uiterlijk op 18 maart 2020 (de
datum van elektronische verzending geldt als bewijs).

i MEER INFO OVER DE FUNCTIE:
sophie.vancraywinkel@geetbets.be – tel. 011/58.65.60 of op de website www.geetbets.be
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i.s.m. gemeentebestuur Geetbets

