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IN DE KIJKER

in de kijker
Dankjewel Odette, welkom Annick!
Op 1 augustus jl. ging Odette Thoilants op pensioen, na een loopbaan van 35 jaar bij de gemeente.
Sinds enkele maanden is Annick Houbrechts aan de slag als administratief medewerkster van de
technische dienst om haar op te volgen. Tijd om hen allebei even in de kijker te zetten, als dankjewel
aan Odette en hartelijk welkom aan Annick !
Odette heeft tijdens haar loopbaan heel wat watertjes doorzwommen bij de gemeente. Ze is gestart
in 1985 met het organiseren van de speelpleinwerking tijdens de vakantiemaanden en in 1987 is ze
full-time gestart bij de gemeente. Zo hield ze zich bezig met de oprichting van het PWA, de opstart van
de BKO, de opvolging van de bibliotheekcommissie en tussendoor nog een vervanging op de dienst
bevolking… Odette was van alle markten thuis. Maar het leeuwendeel van haar carrière bracht ze door
op de technische dienst, als administratief medewerkster. In het begin werkte ze vooral voor milieuzaken, later kwam daar de administratie voor ruimtelijke ordening bij. Toen Sophie Vancraywinkel in
2004 hoofd van de technische dienst werd, heeft ze zich volledig ingewerkt op de afdeling openbare
werken. En zo was de cirkel rond, want Sophie was één van de kinderen die vaste klant waren bij de
speelpleinwerking toen Odette daar aan het roer stond. Zelfs onze huidige burgemeester heeft fijne
herinneringen aan de speelpleinwerking in die tijd !
Odette heeft altijd veel plezier beleefd aan haar werk bij de technische dienst, de variatie aan taken en de uitstekende verstandhouding binnen de dienst maakten het tot een heel aangename
job. Maar nu is het tijd voor wat anders. Samen met haar partner
reizen en uitstapjes maken, gaan wandelen met de wandelclub,
een glaasje drinken op een leuk terrasje, een goed boek lezen,
daar geniet ze nu met volle teugen van.
Omwille van de coronamaatregelen laat het pensioenfeestje nog
even op zich wachten, maar ze is wel blij dat ze met een gerust
hart op pensioen kan want ze is er zeker van dat de technische
dienst in heel goede handen is bij Annick.
En daar mag ze vrij gerust in zijn want Annick heeft ook al wat
professionele watertjes doorzwommen. Na haar opleiding in informatica is Annick in 1990 gestart bij het toenmalige Transpac
in Halen waar ze 21 jaar gewerkt heeft op de grafische afdeling.
Na een reorganisatie daar heeft ze o.a. bij de Vlaamse waterweg als administratieve bediende gewerkt. Administratie van een technische dienst heeft haar altijd geïnteresseerd en toen hier de functie
vrijkwam, heeft ze die kans met beide handen gegrepen. Een nieuwe job in een nieuwe omgeving is
altijd een grote uitdaging en dat vindt Annick net fijn. Het is een heel gevarieerde job met fijne collega’s, die altijd behulpzaam zijn en haar met raad en daad willen bijstaan. Na enkele maanden samenwerken met Odette geeft ze nu met plezier haar eigen touch aan de job.
Niet alleen de jobinteresses van Odette en Annick lopen gelijk, ook qua hobbies komen ze goed overeen. Annick is ook dol op lezen, reizen, wandelen, een terrasje doen,… Daarnaast pikt ze graag een
filmpje mee en in niet-corona-tijden mogen haar vrienden en vriendinnen haar altijd contacteren voor
een stapje in de wereld.
De administratie van de technische dienst was, is en blijft in goede handen, zoveel is duidelijk !
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Omwille van de heropflakkering van Covid-19 in ons land werden een aantal extra maatregelen genomen op federaal, provinciaal en gemeentelijk niveau. Sinds 25 juli is het verplicht om een mondmasker
te dragen op drukke plaatsen. De burgemeesters kregen de bevoegdheid om aan te duiden welke deze
drukke plaatsen zijn op hun grondgebied. In Geetbets namen we het besluit dat iedereen vanaf de leeftijd van 12 jaar verplicht is om de mond en de neus te bedekken met een masker of elk ander alternatief
in stof bij het betreden van de voor publiek toegankelijke ruimtes van alle gebouwen en infrastructuur
van de gemeente en het OCMW van Geetbets, het betreden van het recyclagepark van Ecowerf, het
wachten buiten en het betreden van de funeraria en bij het bezoek aan de wekelijkse markt.
Ook beslisten we de kermissen in Geetbets en Rummen en bijbehorende activiteiten te annuleren en
geen door derden georganiseerde evenementen op de openbare weg toe te laten tot en met 31 augustus 2020. Graag informeren we je nog over de geldende reisadviezen voor degenen die hun vakantie
in het buitenland doorbrengen. Raadpleeg de reisadviezen van buitenlandse zaken op: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisadviezen
Daar worden de kleurencodes weergegeven. Reizen naar rode zones is verboden.
Specifiek voor de fruitsector en de tewerkstelling van seizoenarbeiders werd er op aandringen van de vier
burgemeesters van Geetbets, Kortenaken, Linter en Zoutleeuw door de gouverneur voor Vlaams-Brabant een algemeen politiebesluit uitgevaardigd. De vele tijdelijke buitenlandse werkkrachten in de
fruitpluk zijn ook vaak afkomstig uit risicogebieden. Zij verblijven met grote groepen in de voorziene
woongelegenheden en begeven zich ook in de publieke ruimtes. Omdat zij hierdoor ook een mogelijke
bijkomende besmettingshaard zouden kunnen vormen, worden er dagelijks extra controlemaatregelen
opgelegd aan de fruittelers en de seizoenarbeiders.
Tenslotte vragen we iedereen met extra aandacht de algemeen geldende veiligheidsmaatregelen in
acht te nemen. De hygiënemaatregelen blijven essentieel, was dus nog steeds regelmatig je handen!
Buitenactiviteiten moeten waar mogelijk de voorkeur krijgen en ruimtes moeten voldoende worden verlucht. Wees extra voorzichtig bij mensen die tot een risicogroep behoren en blijf altijd op veilige afstand
van elkaar. Draag een mondmasker op plaatsen waar het drukker is, beperk groepsbijeenkomsten en
hou je aan de regels van de nationale veiligheidsraad daaromtrent.
Laten we samen de nieuwe richtlijnen https://www.info-coronavirus.be/nl/faq/ zorgvuldig en plichtsbewust blijven toepassen door
de mondmaskerplicht te respecteren. Registreer je van zodra je op
café, restaurant … gaat en als je terugkomt van een vakantie in
het buitenland om contactopsporing mogelijk te maken.
Wees waakzaam voor symptomen en contacteer meteen je huisarts om je te laten testen. Blijf meteen thuis en vermijd contact
met andere mensen. Zelf blijven we de lokale situatie en cijfers
op de voet volgen om de gezondheid van iedereen maximaal te
waarborgen.
Samen dragen we zorg voor elkaar!
Namens het bestuur van gemeente en OCMW Geetbets

Jo Roggen
Burgemeester
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Beste inwoners,
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Uit de gemeenteraad
• Verkoop mondmaskers aan onthaal.
In het kader van de coronamaatregelen dienen bezoekers aan het administratief centrum een mondmasker te dragen. Bezoekers die geen mondmasker bij hebben kunnen er eentje kopen aan de prijs van
e 3,00. De opbrengst is bestemd voor het corona-onderzoek van de KU Leuven.
• IOED - beleidsplan en meerjarenbegroting 2021 - 2026
De stadsbesturen van Landen en Zoutleeuw en de gemeentebesturen van Geetbets en Kortenaken
herbevestigden in 2019 hun engagement in de Intergemeentelijke Onroerenderfgoeddienst (IOED)
Zuid-Hageland voor de periode 2021-2026. Na goedkeuring van het opgemaakte beleidsplan 20212026 en bijhorende meerjarenbegroting door de gemeenteraad kan de IOED een subsidieaanvraag
richten aan het Agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse Overheid, om de intergemeentelijke
samenwerking rond onroerend erfgoed in haar werkingsgebied verder te kunnen zetten en uit te bouwen.

Grafconcessies en niet-geconcedeerde graven
Naar jaarlijkse gewoonte is er een inventarisering van de grafconcessies en de niet- geconcedeerde
graven (niet-toegestane, -verleende of -gegunde) gebeurd voor de begraafplaatsen van Geetbets
(Steenweg op Kortenaken),Rummen (Schelfstraat) en Hogen. Hierbij werd vastgesteld dat van een
aantal graven ondertussen de concessie verlopen is.
In de loop van de maand oktober zal hiervoor
een bekendmaking worden geplaatst, zowel aan
het graf zelf als aan de ingang van de begraafplaats.
Vanaf deze bekendmaking beschik je over een
termijn van 1 jaar om de concessie te hernieuwen of om een omzetting naar een concessie
aan te vragen zodat het graf van je dierbare(n)
kan worden behouden.
Ingeval je geen hernieuwing of omzetting verkiest, zal het graf worden ontruimd. De niet
weggenomen graftekens en de nog bestaande ondergrondse constructies worden op dat
moment van ambtswege eigendom van de gemeente. Indien je voor deze optie kiest, laat je dit best weten aan de dienst Burgerzaken. Een grafconcessie is een soort 'gebruiksrecht', dat onze gemeente je verleent en waarin vastgelegd staat hoe lang je
gebruik mag maken van een bepaald graf op een gemeentelijke begraafplaats.Ook voor niet-geconcedeerde graven is er een, weliswaar beperkt, gebruiksrecht voorzien.

i Voor de aanvraag tot hernieuwing/omzetting/stopzetting of indien je andere vragen hierover

hebt, kan je je steeds wenden tot Christa Schollen (011/58.65.35 - cs@geetbets.be) of Lien
Eggermont (011/58.65.34 - le@geetbets.be)
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Bibliotheekenquête
Om de werking en het aanbod van onze bibliotheek beter af te stemmen op de wensen van onze
lezers, doen we een oproep om deel te nemen aan onze tevredenheidsenquête. Deze loopt nog tot
30 september en de resultaten ervan zullen omgezet worden in concrete aanbevelingen. De invulling
en verwerking gebeurt volledig anoniem. De tevredenheidsmeting kan je op papier (in de bib zelf) of
online invullen via een link op de website van de gemeente. Deelnemers aan de enquête maken kans
op één van de drie zomerse cadeaus, die staan opgesteld in onze bibliotheek en die na het afsluiten
worden verloot.

Huiskamerconcerten in Herk-de-Stad, Geetbets, Halen en Nieuwerkerken
Heb jij een warme, gezellige huiskamer? En wil je die delen met een artiest en publiek? Samen met
buren, familie en vrienden kan je vanop de eerste rij genieten van een unieke performance.
Vorig jaar werden er in Herk-de-Stad en de buurgemeentes maar liefst 45 huiskamerconcerten georganiseerd.
Wil ook jij je huiskamer eens omtoveren tot een concertzaaltje? Neem dan vanaf dinsdag 1 september
contact op met de dienst Cultuur in Herk-de-Stad. Je krijgt een lijst met beschikbare bands waarna er
een datum tussen 1 november en 13 december geprikt wordt.
Opgelet!!! Omwille van het grote succes van de voorbije jaren gaan we de huiskamers die in een vorige editie aan bod kwamen op een wachtlijst zetten tot 15 september, zo krijgen nieuwe kandidaten
eerst de kans om een huiskamerconcert te boeken en vullen we daarna aan met de kandidaten die
ook een huiskamerconcert gaven in een vorige editie, in volgorde van verschijning.
Een mooi opgemaakte uitnodiging, die je mag verdelen onder vrienden, familie en kennissen, krijg je
van ons cadeau. Daarna ben je klaar voor een leuke avond met een toffe artiest en iedereen die je erbij
wil in jouw huiskamer.
De huiskamerconcerten zullen volgens de op dat moment geldende richtlijnen dienen te verlopen.

i
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100-jarige in de gemeente
Omwille van de coronamaatregelen was het de voorbije maanden niet altijd mogelijk een feestje te
bouwen, maar sommige dingen moeten gewoon gevierd worden. Zo werd Julienne Vanderseypen
100 jaar op 2 augustus en dat konden we in de gemeente niet zomaar laten voorbijgaan.
Op zaterdag 1 augustus was ze te gast op het gemeentehuis
samen met haar naaste familieleden. Het oorspronkelijk voorziene volksfeest diende door de coronacrisis plaats te ruimen
voor een bescheiden ontvangst in beperkte kring. Julienne is
de oudste van zes kinderen, en haar broer en twee zussen
waren er maar al te graag bij, net als de rest van de familie.
De eeuwelinge kreeg uit handen van de burgemeester een cadeaubon. Nadien maakte ze in de wagen nog een kleine tocht
doorheen de gemeente en kon ze genieten van de mooie versieringen en gelukwensen aangebracht door de buren.

500ste politiecollege
Op 20 juli 2020 hield het politiecollege van de politiezone Hageland haar 500ste politiecollege
sinds de oprichting van de vernieuwde politiezone in april 2001. Politiezone Hageland is een vijfgemeentenzone die bestaat uit de gemeenten Bekkevoort, Geetbets, Glabbeek, Kortenaken en
Tielt-Winge. De politiezone telt meer dan 60 werknemers die elke dag paraat staan voor de veiligheid van de 36.000 inwoners van de zone. Het 500ste politiecollege werd feestelijk afgesloten met
een lekker etentje, helemaal in lijn met de geldende coronamaatregelen natuurlijk.

Boven vlnr Stefaan Devos (Kortenaken), Jo Roggen
(Geetbets), Peter Reekmans (Glabbeek) en Luc
Liboton, zonechef.
Onderaan vlnr Rudi Beeken (Tielt-Winge), Hans
Vandenberg (Bekkevoort) en Marion Appeltants,
secretaris politiecollege
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TERUGBLIK

De eerste huurder van een sociale duplexwoning in het CNUZ-project Tuinwijk in Geetbets nam
begin augustus zijn intrek. Door de coronacrisis werden de twaalf duplexwoningen heel wat later
opgeleverd dan gepland.
De twaalf nieuwe, gestapelde sociale woningen tellen
elk twee slaapkamers en zijn geschikt voor vier personen. Vanaf begin september zullen nog 5 andere
woningen bewoond worden. De bloemen- en plantenperkjes moeten nog aangeplant worden en er zijn
voldoende parkeerplaatsen voorzien. Een overdekte
fietsenstalling moet de bewoners aanzetten tot meer
bewegen.
Guy Dumst, voorzitter CNUZ

Sport weke n en speelp leinwerking tijden s de zome rvak antie
Naar jaarlijkse gewoonte werd er ook dit jaar tijdens de grote vakantie heel wat georganiseerd voor
onze kinderen. Gezien heel wat inwoners dit jaar kozen voor een staycation kenden onze sportweken en speelpleinwerking, die met de grootste zorg aangepast werden aan de geldende coronamaatregelen, een groot succes. Tijdens de sportweken konden de kinderen proeven van allerlei
sporten zoals boogschieten, judo, tafeltennis,…Bij speelpleinwerking lag de nadruk dan weer op
avontuurlijk en vrij spel, en zo werd er een reis rond de wereld gemaakt, er waren XL games en ze
gingen zelfs op zoek naar De Mol in Expeditie Robinson.
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CNUZ project Tuinwijk verwelkomt eerste huurder
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TiJDeLiJKe COROnAPReMie VAn 50 euRO PeR MAAnD
VOOR wie SOCiALe BiJSTAnDSuiTKeRinG OnTVAnGT.
De federale regering besliste om vanaf juli 2020 tot en met december 2020 een maandelijkse coronapremie van 50 euro toe te kennen aan personen met een handicap die een inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming ontvangen en aan personen die een leefloon of een financiële
hulp equivalent aan het leefloon ontvangen. Deze premie moet niet worden aangevraagd, die wordt
automatisch gestort of per post uitbetaald.
COViD-19 TOeSLAG :
eXTRA STeun VOOR GeZinnen Die ZwAAR GeTROFFen ZiJn DOOR De COROnACRiSiS
De Covid-19 toeslag is een specifieke tegemoetkoming uitgereikt om kwetsbare gezinnen tijdelijk
extra te ondersteunen. elk gezin dat een zekere inkomensdaling kent, en een gezinsinkomen heeft
onder de inkomensgrens van k 2.213,30 (bruto belastbaar) per maand, komt in aanmerking voor
deze toeslag.Je hebt recht op een Covid-19 toeslag bovenop het Groeipakket wanneer je gezinsinkomen met minstens 10% daalde in maart, april, mei of juni ten opzichte van januari of februari 2020,
wanneer je maandelijks gezinsinkomen niet meer dan k 2 213,30 (bruto belastbaar) bedraagt en je
geslaagd bent voor de Ki-test (enkel als je eigendom hebt waar je zelf niet woont).
Op het moment van je aanvraag kijken we jouw gezinssituatie na. woon je op dat moment samen
met je partner? Dan houden we rekening met het inkomen van jou én van je partner, als feitelijk
gezin.
Je kan de toeslag online aanvragen via www.myfamily.be of je kan het aanvraagformulier downloaden op de site en bezorg het ons via info@myfamily.be of per post naar : MyFamily, Brouwersvliet 4
bus 3, 2000 Antwerpen. Vergeet niet de gevraagde bewijsstukken toe te voegen.
Let op: Je kan de Covid-19 toeslag aanvragen tot en met 31 oktober 2020!
OKTOBeR 2020: MAAnD VAn HeT BeVOLKinGSOnDeRZOeK BORSTKAnKeR
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing
een uitnodigingsbrief als je tot de leeftijdsgroep
(50 tot en met 69 jaar) behoort en het twee jaar
geleden is dat je een mammografie liet nemen.
Op de websites www.myhealthviewer.be, www.
mijngezondheid.be en www.cozo.be kan je zien
wanneer je zo’n oproepingsbrief mag verwachten. Daar kan je ook je vaccinaties, je medisch dossier en eventueel medicatieschema terugvinden.
inloggen kan via je elektronische identiteitskaart of via de app ‘itsme’.
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem dan contact op met je huisarts.

i

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160 tussen 9-12u en 13-16u, stuur een
e-mail naar info@bevolkingsonderzoek.be, of surf naar https://borstkanker.bevolkingsonderzoek.be/
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Kom op tegen Kanker organiseert ook dit jaar het bekende Plantjesweekend ten voordele van kankerpatiënten en hun naasten.
Al is een traditionele verkoop door de vele vrijwilligers vanwege
corona deze keer jammer genoeg onmogelijk. Het wordt dus een
fikse uitdaging om de azalea’s dit jaar aan een nieuwe eigenaar
helpen. Die uitdaging gaat Kom op tegen Kanker aan door zijn
vermaarde azalea’s voor het eerst enkel online te verkopen. Dit maakt het bestellen en betalen van
de plantjes makkelijk en veilig.
Wil jij er samen met Kom op tegen Kanker voor zorgen dat de
zorg voor de vele duizenden kankerpatiënten kan blijven doorgaan? Surf dan tussen 1 en 20 september naar plantjesweekend.
be en bestel er een azalea (k 7). Of vraag ineens bij vrienden en
familie wie een plantje wil en plaats een gezamenlijke bestelling.
Zo beperk je de leveringskost en je ecologische voetafdruk !
Zelf kun je de azalea’s afhalen bij een afhaalpunt van vrijwilligers
(21- 30 september), bij Aveve (26-30 september) of je kan ook
thuis laten leveren.

Wie helpt ons aan een nieuwe ziekenwagen?
De ziekenwagen van onze Rode Kruis-afdeling wordt 20 jaar!
Tijd om kaarsjes uit te blazen of om met de handen in het haar te zitten?
Zo’n ziekenwagen kost al snel k 90.000, die we zelf in onze afdeling dienen in te zamelen …
Daarom doen we een warme oproep aan iedereen.
In september zal er in elke brievenbus van Geetbets een brief vallen met de vraag om ons te steunen
bij de aankoop van een nieuwe ziekenwagen.
En vergeet niet: elke gift vanaf k 40 is fiscaal aftrekbaar !
Je kan dit ook doen op rekening BE64 7360 3746 9952 van BRK PA Zoutleeuw-Linter-Geetbets
met de vermelding “ziekenwagen”.
Tevens doen we een warme oproep aan de bedrijven, handelaars en zelfstandigen van Geetbets om ons te steunen. Heb je
een idee hoe je dit kan doen, neem dan zeker contact met ons
op!
Jouw Rode Kruis-afdeling hoopt op jouw steun zodat we onze
werking, die startte in 1951, volop kunnen verderzetten.

i Voor meer info mail naar voorzitter@zoutleeuw-linter-geetbets.rodekruis.be
nieuws

❘

(BE)LEVEN

❘

UIT IN GEETBETS

❘

WELZIJN

❘

WONEN EN WERKE

❘

13

WELZIJN

Koop een azalea en steun kankerpatiënten en hun naasten
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Luister jij ook naar mijn verhaal?

Anoniem: “Mijn moeder geloofde me niet,
en sindsdien negeert ze me.”
Awel: “Ik word stil van je verhaal.
Wat moeilijk voor jou!
Woont er nog iemand bij jullie thuis?”…
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De Getestreekgemeenten Geetbets, Linter en Zoutleeuw
zoeken kandidaten voor een Intergemeentelijke GECORO (iGG)
De intergemeentelijke commissie ruimtelijke ordening Getestreek, kortweg iGG, is een intergemeentelijke adviesraad die zich buigt over verschillende ruimtelijke en stedenbouwkundige vraagstukken op het grondgebied van de deelnemende gemeenten Geetbets, Linter en Zoutleeuw. De
adviesvragen hebben voornamelijk betrekking op ruimtelijke aspecten, in kader van het opmaken
van ruimtelijke beleidsplannen, ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP), ruimtelijke beleidskaders en
stedenbouwkundige verordeningen, ... Ook omgevingsvergunningsaanvragen met een bovengemeentelijke impact kunnen ter advies voorgelegd worden aan de iGG.
De iGG bestaat in totaal uit 9 leden: 5 deskundigen (waaronder de voorzitter) en 4 vertegenwoordigers
van de maatschappij. Ieder lid, met uitzondering van de voorzitter of voorzitster, heeft ook een plaatsvervanger(-ster). De commissie vergadert minstens twee keer per jaar.
Wij zoek hiervoor kandidaten die voeling hebben met wat er leeft in de Getestreek, die voldoende
beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten en studies op een korte tijd door te nemen, hierover te
vergaderen en samen een gemotiveerd advies te formuleren. Het is ook belangrijk dat ze kunnen
communiceren en luistervaardig zijn zonder vooringenomenheid en met respect voor de standpunten
van de andere deelnemers, dat ze in hun adviesverlening steeds het algemeen belang laten primeren
boven het private belang en dat ze vertrouwelijk kunnen omgaan met de beschikbare informatie (het
zijn besloten vergaderingen).
Om als deskundig lid te kunnen deelnemen moet je, naast de hoger beschreven eigenschappen,
praktijkkennis hebben over de Getestreek. Dat kan o.m. door een specifieke beroepsactiviteit (o.a. architect(e), ruimtelijke planner, erfgoeddeskundige/archeoloog, mobiliteitsdeskundige, landschapsdeskundige, woonconsulenten, ...) of door aantoonbare ervaring. Er wordt gestreefd naar diversiteit want
het toekomstig ruimtelijk beleid vereist een meer integrale aanpak dan dat tot op heden het geval was.
De volgende verenigingen werden door de respectievelijke gemeenteraden aangeduid om 1 effectief
lid (en een eventuele plaatsvervanger) af te vaardigen in de iGG:

• verenigingen actief op vlak van milieu, natuur- en landschap
• verenigingen actief op vlak van cultuur en erfgoed
• verenigingen die landbouw vertegenwoordigen
• verenigingen die ondernemers, handelaars en zelfstandigen vertegenwoordigen
Vertegenwoordigers van deze verenigingen moeten bovendien vertrouwd zijn met of binnen de vereniging werkzaam zijn binnen de Getestreek, zij moeten herkenbaar en aanvaardbaar zijn als vertegenwoordiger van de vereniging (eventueel vergezeld van een voordrachtbrief/aanstelling door het bestuur
van de vereniging) en blijk geven om constructief mee te willen werken
Stel je kandidaat
Heb jij interesse in deze materie en herken je jezelf in bovenstaand profiel van vertegenwoordiger (-ster) van een vereniging en/of deskundige, aarzel dan niet om je kandidatuur in te dienen
voor 30 oktober 2020. Kandidaturen worden, vergezeld van persoonlijke gegevens, een motivatiebrief en de nodige bewijsstukken, verzonden naar de IVOG (interlokale vereniging Omgeving
Getestreek) met zetel te 3440 Zoutleeuw, AC Aen den Hoorn 1, ter attentie van Johan Thomas of
via e-mail naar johan.thomas@zoutleeuw.be.
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WONEN EN MILIEU
Gezocht: gemachtigde opzichters

G’Bets 2.0 – vervolgtraject
Omwille van de coronamaatregelen werd de toetsingsavond van 17 maart
2020 geannuleerd.
Een fysiek inspraakmoment zoals oorspronkelijk voorzien zal niet meer
tot mogelijkheden behoren.
Momenteel wordt er gewerkt aan een alternatieve aanpak voor de publieke inspraak.
Zodra dit concreet is, brengen we jullie op de hoogte hiervan via onze gemeentelijke kanalen.
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De roze zak verdwijnt vanaf 01/03/2021
Vanaf 01/03/2021 voert ecowerf de nieuwe blauwe pmd-zak in. De bekende blauwe kleur van de
pmd-zak blijft, alleen de inhoud wijzigt. De ‘P’ van pmd staat dan niet meer voor ‘Plastic flessen en
flacons’ maar voor ‘Plastic verpakkingen’. Daarom haalt ecowerf de roze zak voor gemengde plastic
vanaf 01/03/2021 niet meer op en ook op de recyclageparken wordt de roze zak vanaf die datum
niet meer aanvaard. Heb je nog roze zakken nodig? Koop dan niet meer dan één rol tegelijk want
noch de gemeente, noch ecowerf neemt de zakken terug.
De nieuwe blauwe zak zal je nog steeds kunnen kopen op het gemeentehuis en in verschillende
winkels en warenhuizen. Omdat alleen de inhoud van de pmd-zak wijzigt, kan je je voorraad ‘oude’
pmd-zakken gebruiken tot je een nieuwe rol pmd-zakken nodig hebt.
Tot de nieuwe blauwe pmd-zak er is, volg je gewoon de geldende sorteerregels voor pmd en de roze
zak. Zachte plastics zoals plastic verpakkingen, yoghurtpotjes en champignonbakjes horen tot eind
februari 2021 nog niet thuis in de pmd-zak maar wel in de roze zak. in de pmd-zak horen voorlopig
enkel plastic flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankverpakkingen thuis.

Zwerfvuilactie op zaterdag 19 september 2020
world cleanup day is een wereldwijde actie om het probleem van zwerfvuil aan te pakken door
het organiseren van opruimacties. naar jaarlijkse gewoonte nemen we als gemeente hieraan
deel in samenwerking met de Delhaize en Mooimakers. Dit jaar vindt de actie plaats op zaterdag 19 september, ze start om 09u en eindigt omstreeks 12u.
we roepen alle verenigingen, burgers, vrijwilligers en geïnteresseerden op om mee te doen aan
deze zwerfvuilactie. Tijdens deze actie willen we het gratis online systeem wePlog uittesten om
zo een beeld te krijgen waar er zwerfvuil geruimd werd in onze gemeente.
De gemeente Geetbets voert het hele jaar door een actief beleid tegen zwerfvuil. Heel wat vrijwilligers nemen op regelmatige basis een aantal straten voor hun rekening en ook onze arbeiders
van de technische dienst ruimen wekelijks zwerfvuil. Toch merken we dat er daags nadien alweer
burgers of bezoekers hun vuil zomaar langs onze wegen dumpen. Dat kunnen we niet tolereren
en er staan dan ook zware boetes op wanneer iemand
betrapt wordt op sluikstorten.
Om alles volgens de coronamaatregelen in goede banen te kunnen leiden, vragen we je deelname en het
aantal deelnemers te bevestigen voor dinsdag 8 september 2020 via een mailtje naar milieu@geetbets.
be. Materiaal en instructies worden dan tijdig bezorgd.
Voor verenigingen uit Geetbets hangt er nog een interessant financieel extraatje vast aan de deelname !
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Veilige schoolomgevingen in Geetbets, Hogen en Rummen

Om van de schoolomgevingen in Geetbets, Rummen en Hogen een veiligere en efficiëntere zone
te maken, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor de zwakke weggebruiker, worden er enkele
structurele veranderingen doorgevoerd. Hierbij ligt de focus op veilige aanrijroutes en betere signalisatie.
Zo wordt er in de omgeving van de drie scholen extra signalisatie aangebracht om te wijzen op de zone 30. Ook worden alle zebrapaden nabij de schoolingang voorzien van
zebrapadverlichting. Het automatische systeem zorgt voor
een verhoogde zichtbaarheid tijdens schemerperiodes.
In Rummen wordt er een wandelpad aangelegd waarop de
kinderen veilig kunnen wandelen van de parking naar de
schoolpoort en terug. In Hogen wordt de bestaande wegversmalling verwijderd en het voetpad heraangelegd. En in
Geetbets wordt de parking tussen de school en het WZC
heringericht, er komt een verplichte rijrichting voor op- en
af rijden wat het een stuk veiliger maakt voor iedereen.
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Stook slim
Vuurtje in de tuin? Niet toegelaten!
Ga voor het gezonde alternatief!
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk:
afval verbranden in open lucht
is voor iedereen verboden.
Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier,
plastic, piepschuim, autobanden en andere rommel, maar
ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwetgeving voorziet wel enkele
specifieke uitzonderingen. Deze kan je terugvinden op www.
stookslim.be.
Het gebruik van een sfeerverwarmer of barbecue is wel toegelaten.
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