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IN DE KIJKER

in de kijker
Wijkagent Stoffel Schroyen, de (hulp)sheriff van Geetbets ☺
Sinds iets meer dan een jaar werkt Stoffel Schroyen als wijkagent voor de deelgemeente Geetbets,
hoog tijd dus om hem eens in de kijker te zetten!
Stoffel is een jonge veertiger en komt uit Lummen. Na een carrière bij de
spoorwegpolitie is hij vorig jaar hier in Geetbets beland om de inwoners op
het rechte pad te houden. Zijn voorganger Rudi Aron was door iedereen gekend in Geetbets en omstreken dus het was wel even aanpassen, zowel voor
Stoffel als voor de inwoners van Geetbets. Maar samen met collega Fre
vormt hij een goed team om de rust te bewaren in het landelijke Geetbets.
Ondertussen is Stoffel hier al goed ingeburgerd. We vragen hem even zelf
hoe hij hier terecht gekomen is. Zoals vermeld werkt hij voordien bij de
spoorwegpolitie, maar hij heeft er ook nog een andere carrière opzitten, in
een heel andere sector. Hij had nl samen met zijn schoonfamilie een
begrafenisonderneming in Lummen. Werken in de uitvaartsector, het is niet
voor iedereen weggelegd. Voor Stoffel was het wel weggelegd. Hij werkte er heel graag, het gevoel van
de mensen te kunnen helpen en te kunnen bijstaan op één van de moeilijkste momenten in hun leven
gaf hem veel voldoening. Geen enkele dag was hetzelfde en je wist ’s morgens nooit wat de dag zou
brengen.
Toen de zaak dan na een aantal jaren verkocht werd, was een overstap naar de politie eigenlijk een
logische stap. Politieman worden was een jongensdroom, maar het was er door omstandigheden nog
niet van gekomen. Maar na zijn ervaring in de uitvaartsector en de maturiteit die hij door de jaren heen
opgebouwd had, was de tijd rijp en in 2009 heeft hij de sprong gewaagd. Na zijn opleiding is hij bij de
spoorwegpolitie in Leuven terecht gekomen. Dat was een heel uitdagende job, met veel variatie waarbij zijn taak was om samen met de collega’s de veiligheid te garanderen, in de stations en op de
treinen. De spoorwegpolitie wordt ook ingeschakeld bij manifestaties, voor bewakingsopdrachten en
bij patrouilles in de grote Brusselse stations. En niet te vergeten zijn de treinongevallen waar de spoorwegpolitie vaak als eerste ter plaatse is. Meestal persoonsongevallen, maar in februari 2017 ontspoorde er een trein bij het buitenrijden van het station in Leuven en toen was het alle hens aan dek. Stoffel
was er zelf als eerste bij toen, een ervaring die hij niet snel zal vergeten. Net als die keer toen hij een
vrouw redde uit een brandend voertuig staat dat in zijn geheugen gegrift!
Na een tiental jaren begon het onregelmatige leven van de spoorwegpolitie te wegen op het gezinsleven. De vroege, late en nachtshiften, de vele weekends werken, de soms verre verplaatsingen en vooral
het feit dat je altijd met onbekenden te maken had en nooit een band kon opbouwen met de mensen,
deden hem besluiten de overstap te wagen naar de lokale politie.
En hier heeft de job alles naar waar hij op zoek was: meer regelmatige uren, dichter bij huis en het feit
dat Geetbets een relatief kleine gemeente is waar je wel een band kan opbouwen met de bevolking.
Iedereen kent iedereen hier, iedereen is altijd vriendelijk en als er toch eens een burenruzie is, lukt het
vaak heel vlot om daarin te bemiddelen. Alhoewel het natuurlijk moeilijk blijft om goed te doen voor
alle partijen. Dan vergt het vaak heel wat empathie en gezond verstand om iedereen op één lijn te
krijgen. Maar daar haalt Stoffel net heel veel voldoening uit, mensen kunnen helpen en oplossingen
kunnen aanreiken.
Afsluiten doen we met een quote van Stoffel “Ik ben hier graag, ik voel mij net de sheriff van Geetbets”
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NIEUWS

Beste inwoners,
Ondanks het stijgende aantal besmettingen in onze provincie en in ons land, bleven de aantallen in onze
gemeente Geetbets en onze directe buurgemeenten tijdens de maanden juli, augustus en september stabiel en relatief beperkt. Ik wil als burgemeester dan ook iedereen bedanken voor de inspanningen die door
jullie allemaal geleverd worden en de discipline die aan de dag gelegd wordt. We horen van onze politiezone dat de controles die uitgevoerd worden in onze gemeente een positief resultaat opleveren en dat bijna
iedereen zich goed aan de regels houdt. Maar ook de volgende weken en maanden zal dit blijvend nodig
zijn. Want ondertussen is ook het aantal besmettingen in Geetbets gestegen en volgt hiermee de nationale
trend. Iedereen is de maatregelen beu en heeft er meer dan genoeg van. Maar toch moeten we nog even
doorbijten. Dit is zeer belangrijk als we niet met zijn allen in een tweede lockdown willen belanden. Blijf
aub de basisregels respecteren, nl hou afstand, was regelmatig je handen, doe zo veel mogelijk buiten en
wees voorzichtig met kwetsbare groepen. En volg steeds de geldende regels ivm de toegestane bubbels!
Daarnaast roep ik iedere inwoner op om de Coronalert app te installeren op zijn/haar smartphone. De app
ondersteunt in het tegengaan van de verspreiding van het coronavirus en vormt een belangrijk onderdeel
van de contacttracing. Hoe het werkt en meer informatie kan je terugvinden op www.coronalert.be. Je zal
begrijpen dat deze tool maar maximaal kan werken indien iedereen in het bezit van een smartphone voor
zijn eigen veiligheid en die van een ander de app gratis downloadt. Momenteel zijn we met om en bij 1
miljoen gebruikers. Als je weet dat we met 11 miljoen Belgen zijn, is er dus nog werk aan de winkel om
iedereen te informeren en te overtuigen van het belang van de coronalert app.
Tenslotte wil ik nog eens wijzen op het belang van het dragen van een mondmasker. De belangrijkste
preventieve maatregel blijft het respecteren van de anderhalve meter afstand. Maar dit lukt niet altijd in
ons dagelijks leven. Draag dan altijd je mondmasker op plaatsen waar het druk is en je de situatie niet
kan vermijden. Sinds 14 augustus 2020 is het ook verplicht in heel Vlaams-Brabant om steeds een mondmasker bij te hebben. Onze nieuwe gouverneur heeft nu voor het volledige grondgebied van de provincie
een aantal publieke plaatsen en evenementen bepaald waar het steeds verplicht is een mondmasker te
dragen. Concreet gaat het onder meer om openbare gebouwen, markten en kermissen, toeschouwers bij
sportwedstrijden en de begraafplaatsen tijdens de Allerheiligenperiode. De mondmaskerplicht blijft ook
verplicht op drukke plaatsen, in winkels en bij activiteiten en op locaties waar er een aanzienlijk risico op
de verspreiding van het virus bestaat. Voor Geetbets werd bijkomend bij burgemeestersbesluit het dragen
van een mondmasker verplicht bij het betreden van het recyclagepark van Ecowerf, het wachten buiten en
het betreden van de funeraria, het bezoek aan de wekelijkse markt en bij het ophalen en afzetten van de
kinderen in de schoolomgeving, aan de kinderopvang, aan de jeugd- en sportlokalen en aan de kunstacademie filiaal Geetbets.
De nationale veiligheidsraad kondigde begin oktober ook een aantal noodzakelijke verstrengingen aan. We gaan ze hier niet opsommen want ze kunnen reeds
achterhaald zijn op moment van de druk van ons infoblad. Je kan de geldende
regels steeds terugvinden op www.info-coronavirus.be. Het coronavirus is duidelijk nog niet klaar met ons. Dat vraagt dat we alert blijven en de geldende
maatregelen strikt opvolgen. Want alleen samen kunnen we het virus onder
controle houden. Nogmaals bedankt voor jullie inzet.

Jo Roggen
Burgemeester
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Identiteitskaart met vingerafdrukken
Op 7 oktober is Geetbets gestart met de aanvragen voor de identiteitskaart met vingerafdrukken.
Deze nieuwe elektronische identiteitskaart met een nieuwe lay-out vervangt de oude uit 2002. Op
die manier voldoet de nieuwe eID aan de strenge internationale regels die als doel hebben identiteitscontroles efﬁciënter te laten verlopen. De nieuwe kaart is dus een nog veiliger en universeler
reisdocument.
enkele belangrijke wijzigingen:
• De nieuwe eiD bevat vingerafdrukken. Dit nieuwe element wordt toegevoegd om de strijd tegen
identiteitsfraude op te voeren. De vingerafdrukken staan enkel op de contactloze chip van de kaart
(geen centrale databank) en zijn beveiligd. enkel bevoegde instanties kunnen de contactloze chip
uitlezen. De integratie van vingerafdrukken ligt in lijn met de europese Verordening 2019/1157
van 20 juni 2019 die de lidstaten verplicht vingerafdrukken op te nemen op hun identiteitskaarten.
• De foto staat aan de linkerkant in plaats van rechts;
• een geperforeerd beeld van de foto is terug te vinden op de achterkant
van de kaart;
• De contact chip staat op de achterkant van de kaart waardoor de kaart op
een andere manier in de kaartlezer moet gestopt worden;
• Als nationaliteit wordt niet langer “BeLG” maar “BeL” vermeld, conform de iCAO-regels;
• De kaart heeft een andere tint van kleuren.
De huidige eiD-kaarten die in omloop zijn zullen worden vervangen op het einde van hun geldigheidsperiode of eerder bij aangifte van een verlies, diefstal of beschadiging van de kaart of andere reden
zoals niet gelijkende foto, verandering van naam, …
Je hoeft dus geen nieuwe eiD aan te vragen zolang je je oude kaart nog hebt en deze nog geldig is.
Je zal op het einde van de geldigheidsperiode van je kaart een oproepingsbrief in de bus ontvangen om
een nieuwe kaart te komen aanvragen.

Sluitingsdagen november – december 2020
Alle gemeente- en OCMw-diensten zullen gesloten zijn op maandag 2 november (Allerzielen)
en op woensdag 11 november (Wapenstilstand).
Tijdens de kerstvakantie zullen alle gemeente- en OCMw-diensten gesloten zijn op kerstdag 25
december en nieuwjaarsdag 1 januari 2021.
De sporthal de warande zal ook gesloten zijn op zaterdag 26 december (2de kerstdag). De
bibliotheek zal gesloten zijn op kerstavond 24 december, zaterdag 26 december en oudejaarsavond 31 december.
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BIBnieuws

Van 21 tot 29 november 2020 is het Voorleesweek. Het thema is dit jaar 'ouderbetrokkenheid', met
als slogan 'Lezers maak je samen'. Ouders zijn cruciaal voor de leesopvoeding van een kind, ze hebben de grootste invloed en impact.
Een ouder die vaak voorleest legt een stevige basis voor een later leesleven. Maar ze staan er niet alleen
voor, het hele netwerk rond een gezin kan hen in die belangrijke taak ondersteunen: kinderbegeleiders,
leerkrachten, bibliotheekmedewerkers ... Want lezers, die creëer je samen!
En voorlezen is daarbij een belangrijke eerste stap!
Al wie voorleest tijdens de Voorleesweek, kan zich registreren voor de voorleesteller op voorleesweek.be.
Er zijn mooie boekenpakketten te winnen voor iedereen die meedoet.
Daar vind je alle praktische info, beeldmateriaal en uiteraard veel boekentips voor jonge en oudere
kinderen (0-15 jaar). Op iedereenleest.be vind je dan weer interessante artikels over het belang van
voorlezen en leesplezier op school.
In onze bib hebben we een leuk aanbod aan voorleesboeken, kom gerust
eens kijken!
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VRIJE TIJD

(BE)LEVEN

Vernieuwde uitleendienst van provincie
De uitleendienst van de provincie Vlaams-Brabant is onlangs overgeschakeld naar een nieuwe ontleensoftware. Tegelijkertijd treedt een nieuw reglement in werking.
Er is ook gedacht aan de vele feitelijke verenigingen die meestal niet erkend zijn en ook geen subsidies
ontvangen. Vanaf nu kunnen zij ook terecht in de uitleendienst mits voordracht van het lokaal bestuur.
Er is een online formulier ter beschikking om deze voordracht in orde te brengen.
De nieuwe website is erg makkelijk in gebruik. De kostprijs en de beschikbaarheid van het materiaal
zijn onmiddellijk duidelijk voor de geselecteerde periode, je kan de status van je reservatie opvolgen in
je persoonlijke dashboard, je kan reservaties dupliceren en de hoofdgebruiker van een vereniging kan
zelf bijkomende accounts aanmaken voor andere leden van de vereniging.

i

Meer info op: https://www.vlaamsbrabant.be/nl/vrije-tijd-en-toerisme/uitleendienst

ZA 31/10/2020



ZA 12/12 /2020

ZA 07/11/2020

Halloween Smoutebollen

Afhaal breugelavond

Scoutsdrink(t) 2020

T za 31/10/2020 van14u00 tot 20u00
H PC Hogen
Hogenstraat 101 - 3450 Hogen
d/
i ingrid.claes@skynet.be
CD&V Geetbets

T za 07/11/2020 van17u00 tot 21u00
H PC Hogen
Hogenstraat 101 - 3450 Hogen
d/
i axelle.es@hotmail.com
Chiro Hogen

T za 12/12/2020 om 16u00
H vertrek scoutslokalen
Vijverstraat 37 - 3450 Grazen
d/
i scoutsdrinkt@scoutsbets.be
Scouts Laetitia Geetbets

i

Heel wat activiteiten worden geannuleerd of verplaatst door organisatoren, als corona-preventie.
Check even op de site van de organisator.

Jouw activiteit in de volgende G’zet?
Geef je evenement in vóór 4 december 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.

Mooie opkomst voor de zwerfvuilactie
Op zaterdag 19 september organiseerde de gemeentelijke milieudienst i.s.m. Geetbets proper, AD
Delhaize, mooimakers en Buurtsuper de jaarlijkse
zwerfvuilactie n.a.v. World Cleanup day.
De organisatie verliep volledig volgens de coronamaatregelen en er kwamen 67 deelnemers opdagen. Het ingezamelde afval werd samengebracht
aan AD Delhaize.
Na afloop werden de eerste afspraken al gemaakt
voor de volgende editie in het voorjaar 2021.
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TERUGBLIK

(BE)LEVEN

Stralende Strapdag in Rummen
Stappen en trappen, dat is wat telt op de jaarlijkse “strapdag”. Vrije basisschool ‘De Knipoog’
Rummen palmde op donderdag 24 september in de namiddag de afgesloten Warandeweg in voor
een uurtje zodat de leerlingen naar hartenlust konden spelen. Met steps, skateboards, rolschaatsen, krijtjes en nog zo veel meer konden ze zich uitleven op de straat. Ook het Knipoogmannetje
speelde mee, tot groot jolijt van de kinderen.

Scholenveldloop Geetbets en Hogen
Eind september was het weer zo ver: tijd voor de jaarlijkse scholenveldloop.
Maar dit jaar kwam Covid-19 roet in het eten strooien. De scholenloop,
in zijn oorspronkelijke vorm, kon dit jaar niet plaatsvinden. Toch wilden
wij, de scholen van Geetbets en Hogen, deze sportieve hoogdag voor
onze kinderen niet zomaar laten voorbijgaan. Daarom organiseerden
wij een bubbel-scholenloop op het terrein Speelgroen in Hogen.
Deze editie was kleiner dan normaal, maar daarom niet minder leuk
voor onze kinderen. Alle sportievelingen werkten hun loopparcours met
veel enthousiasme af en pronkten nadien allemaal met hun welverdiende medaille, want deelnemen
is belangrijker dan winnen! Kortom, het was een superleuke
dag voor onze kinderen en
dat onder een stralende zon.
Met dank aan fruithandel
Wouters die ervoor zorgde
dat de kinderen konden genieten van een lekker stukje
fruit.
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A

WELZIJN

Het Sociaal Verwarmingsfonds geeft je onder bepaalde voorwaarden recht op een verwarmingstoelage voor huisbrandolie, verwarmingspetroleum (type c) en bulkpropaangas. Dit geldt niet voor
aardgas en voor propaangas en butaangas in flessen.
• Wie komt in aanmerking voor deze toelage?
➞ Personen met recht op een verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering. Het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan €
n 19.566,25 te verhogen met n 3.622,24 per persoon ten laste.
➞ Personen met een laag inkomen. Ook hier mag het jaarlijks bedrag van het bruto belastbaar gezinsinkomen mag niet hoger zijn dan n19.566,25 te verhogen met n 3.622,24 per persoon ten laste
en er wordt hierbij ook rekening gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de
onroerende goederen buiten de gezinswoning.
➞ Personen met schuldoverlast. Dit zijn personen met schuldbemiddeling in het kader van de wet op
het consumentenkrediet of een collectieve schuldenregeling én die de verwarmingsfactuur niet kunnen
betalen.
• Hoeveel bedraag deze toelage?
Per jaar kan je een tegemoetkoming krijgen voor max 1500 liter brandstof, de maximumtoelage bedraagt m 210 en mag ook in verschillende schijven aangevraagd worden.
• Hoe en waar aanvragen?
De aanvraag moet ingediend worden BINNEN DE 60 DAGEN NA DE LEVERING bij Guy Laermans
of Ann Stassart. Bel voor een afspraak naar 011/58 65 79.
• Wat moet je meebrengen?
De factuur, je identiteitskaart, een klevertje van de mutualiteit en het meest recente aanslagbiljet van
de personenbelasting of een ander bewijs van inkomsten. Indien je in schuldbemiddeling zit breng je
ook een bewijs van collectieve schuldenregeling mee of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht.

i

Meer info op www.verwarmingsfonds.be



• Wat indien je verwarmt met steenkool of pellets?
Het Sociaal Verwarmingsfonds geeft geen toelages voor verwarming op steenkool of pellets. Daarom
kent het OCMW ook aan de mensen die hiervoor in aanmerking komen een steenkool- of pelletstoelage toe onder dezelfde voorwaarden als de verwarmingstoelage. Deze jaarlijkse forfaitaire vergoeding
is gelijk aan de maximale jaarlijkse toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds en de aanvraag gebeurt
op dezelfde manier.
Opgelet: een steenkool- of pelletstoelage kan niet worden toegekend indien er reeds een verwarmingstoelage is aangevraagd. Bovendien kan je maar 1 soort toelage aanvragen: steenkool of pellets.
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WONEN EN MILIEU

Enquête G’bets 2.0: Geef jouw mening over de toekomstplannen voor ons dorp!
“Hoe kunnen we de toekomst van onze dorpen veiligstellen, voor morgen én voor de volgende generaties?” Dit is de centrale vraag van het project ‘G’bets 2.0 – lokale ruimte trajecten’, een partnerschap van de gemeente Geetbets en de provincie Vlaams-Brabant.
In 2019 konden de inwoners van de gemeente tijdens twee inspraakrondes hun verwachtingen en
wensen kenbaar maken voor drie strategische locaties in onze gemeente: het dorpshart (Dorpsstraat/
Steenstraat), het stationsplein met nabije omgeving en de site Warande (Ketelstraat).
Met deze schat aan informatie werkte het studiebureau per locatie een inrichtingsvoorstel uit.
Het gemeentebestuur toetst deze voorstellen graag grondig af bij haar inwoners voor het definitieve
keuzes maakt. De noodzakelijke coronamaatregelen laten het echter niet toe om hiervoor een fysieke bijeenkomst te organiseren. Daarom opteren we voor een digitale variant onder de vorm van een
gemakkelijk in te vullen online enquête die werd gelanceerd op 20 oktober. Je vindt deze enquête op
de website www.gbets2punt0.be
Je kan nog deelnemen tot en met 10 november. Wie deelneemt, maakt kans op een prijs.
Op de website kan je ook een uitgebreide presentatie met ingesproken uitleg bekijken en beluisteren.
Zo verneem je van naaldje tot draadje welke inrichtingsvoorstellen het studiebureau uitwerkte, rekening houdend met de reacties uit de eerdere inspraakmomenten.
Wie wil kan daarna per locatie aangeven in welke mate zij/hij het met deze voorstellen eens is.
De enquête is zo opgebouwd dat de resultaten rechtstreeks zullen bijdragen aan het einddoel van
onze opdracht: een projectdefinitie voor de ontwikkeling van de drie locaties en de uitwerking van
een draaiboek. Dit laat het bestuur toe om definitieve keuzes te maken die gebaseerd zijn op een
stevig draagvlak bij de bevolking.
We nodigen iedereen van harte uit om deel te nemen aan de enquête.
Wie geen toegang heeft tot de website kan een papieren versie ophalen aan het onthaal van het
administratief centrum of in de bibliotheek.
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WONEN EN MILIEU
De Klimaatmobiel komt naar Geetbets!

Bespaar geld en energie door te Benoveren, schakel de gemeentelijke Benovatiecoach in!
Hebben de dak(en), vloer(en) of buitenmuren van je woning nog geen of onvoldoende isolatie? Zijn
er nog ramen met enkel of oud dubbel glas? Denk je aan de installatie van een warmtepomp of
zonneboiler?
Dan is het een goed idee om energiebesparende renovaties uit te voeren. Je verlaagt je energiefactuur en je verbetert het comfort van je woning zowel tijdens de winter als in de zomer. Bovendien
stijgt de verkoopwaarde van je woning aanzienlijk. Vooral omdat vanaf 2050 alle woningen moeten
voldoen aan de energienormen van de huidige nieuwbouwwoningen. Om dat te bereiken moet je
“beter” renoveren of Benoveren.
Weet je niet goed hoe je zoiets moet aanpakken? Of hoe een betrouwbare kwalitatieve aannemer
met een correcte prijs te vinden? En wat met al die premies? Om je met al die vragen te helpen biedt
de gemeente Geetbets je een Benovatiecoach aan. Dimitri Ruytings of Björn Steenwinckel van De
Kringwinkel Hageland begeleiden je bij zo’n traject van het begin tot het einde.
Je kan de BENOvatiecoach bereiken door te mailen naar benovatiecoach@kringwinkelhageland.be
of langs te gaan bij De Klimaatmobiel van De Kringwinkel Hageland die elke 2de woensdag van de
maand van 13u tot 16u op het Stationsplein in Geetbets staat.

BENOVEREN, wat mag je concreet verwachten van de coach?
• een grondige energetische doorlichting van je woning door een adviseur van het provinciaal
Steunpunt Duurzaam Bouwen;
• de opmaak van een Benovatieplan: een overzicht en een prioriteitenlijstje van de mogelijke
renovaties, met een netto raming van de investeringskosten en de energiebesparing;
• begeleiding bij de aanvraag van offertes en het controleren en beoordelen ervan, zodat je een
aannemer kiest die de werken correct en tegen een juiste prijs uitvoert;
• opvolging van de werken, zodat het renovatieproject efficiënt en kwaliteitsvol gerealiseerd
wordt;
• premiebegeleiding, zodat je zeker alle premies krijgt waar je recht op hebt.

i

Heb je interesse?

Iedereen is welkom bij De Klimaatmobiel
en de BENOvatiecoach van De Kringwinkel
Hageland. Vind de data en alle locaties op
benovatiecoach.kringwinkelhageland.be of
neem nu al contact op met Dimitri Ruytings
of Björn Steenwinckel via 016 76 53 90 of
benovatiecoach@kringwinkelhageland.be
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✓ Indien de coronatoestand het toelaat vind het plaats.

Hou zeker de website voor een mogelijke afzegging in de gaten.

nieuws

❘

(BE)LEVEN

❘

UIT IN GEETBETS

❘

WELZIJN

❘

WONEN EN WERKEN

❘

15

WONEN EN WERKEN



WONEN EN MILIEU
Werken in uitvoering
Werken Sanering Hulsbeek – Hulsbeekstraat en Kwadestraat

De werken in het kader van het Aquafinproject ‘Sanering Hulsbeek’ vorderen goed. De gescheiden
riolering is volledig aangelegd in zowel de Kwadestraat als de Hulsbeekstraat, huisaansluitingen werden uitgevoerd en ondertussen werd de glijbekisting en een onderlaag asfalt aangelegd.
In oktober werd gestart met de afwerking van de bermen in de Kwadestraat en vervolgens zullen ook
de bermen in de Hulsbeekstraat verder afgewerkt worden. De deksels van de inspectieputten in de
rijweg zijn op hoogte gebracht en de aanleg van de toplaag asfalt in de Kwadestraat en Hulsbeekstraat is gepland in de eerste helft van november 2020.
Ook werden de bufferbekkens voor opvang van het regenwater aangelegd en zal de verdere afwerking in het najaar nog gebeuren.

Hulsbeekstraat

Kwadestraat

Nieuwdorpstraat

Werken in de Nieuwdorpstraat – Heirbaan – Kolkstraat
Na een lange doorlooptijd wegens het faillissement van de vorige
aannemer en het aanstellen van een nieuwe aannemer zijn de
riolerings- en wegenwerken in de Nieuwdorpstraat en een gedeelte van de Heirbaan ondertussen afgerond. Er werd gescheiden
riolering aangelegd en deze straten werden uitgerust met een
volledig nieuw wegdek. Ook het wegdek van een gedeelte van
de Kolkstraat werd in een nieuw kleedje gestoken. Nog enkele
openstaande opmerkingen dienen door de betrokken aannemer
opgelost en afgewerkt te worden en vervolgens kan het project
opgeleverd worden.

Kolkstraat
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Geplande werken op korte termijn
Aanleg gescheiden riolering in de Biesemstraat, Titerveldweg, Bruinenveldweg
en Diepenpoelstraat
Fluvius en de gemeente plannen wegen- en rioleringswerken langsheen de Biesemstraat (gedeelte
tussen Leeuwbeekstraat en grens met Herk-de-Stad), Titerveldweg, Bruinenveldweg en Diepenpoelstraat om nieuwe wegen en een gescheiden rioleringsstelsel voor afvalwater (DWA) en hemelwater
(RWA) aan te leggen. Verschillende factoren tijdens de studiefase zorgden ervoor dat dit dit project
enige vertraging opgelopen heeft. Het studiebureau legt momenteel de laatste hand aan de opmaak
van het omgevingsvergunningsdossier en de uitvoeringsplannen, vervolgens zal een aannemer aangesteld worden en zal de start van de uiteindelijke werken daardoor ten vroegste midden 2021 zijn.
Van zodra de aannemer aangesteld is, zal er nog een infovergadering plaatsvinden voor de inwoners
langsheen het traject om de gefaseerde aanpak van de werken toe te lichten.
Werken Collector Oude Spoorweg – Glabbeekstraat
Aquafin wenst het afvalwater van ongeveer 1200 inwoners uit Zoutleeuw en Geetbets dat nu nog
rechtstreeks in de Roelbeek en de plaatselijke waterlopen belandt, aan te sluiten op het rioleringsnet.
Om dit te realiseren, zal Aquafin vanaf het kruispunt Glabbeekstraat-Boomgaardstraat een gescheiden rioleringsstelsel aanleggen richting Spoorwegstraat. Dit betekent dat het afvalwater gescheiden
van het regenwater zal worden opvangen. Het afvalwater zal uiteindelijk terecht komen in de rioolwaterzuiveringsinstallatie van Geetbets. Het propere regenwater wordt aangesloten op de bestaande
grachten, die op vraag van de Provincie worden aangepast als buffergrachten.
De werken zullen ingrijpend zijn, de Glabbeekstraat zal volledig heringericht worden en de gemeente Geetbets participeert mee in de aanleg van nieuwe fietspaden. Om de nodige wettelijke ruimte
te creëren, zijn hiertoe op heel wat percelen innemingen nodig, de onderhandelingen zitten in een
eindfase. Het studiebureau legt ook de laatste hand aan de opmaak van het omgevingsvergunningsdossier en de uitvoeringsplannen, vervolgens kan het project in aanbesteding gaan en is de start van
de werken voorzien in de loop van 2021 waarbij een volledig gefaseerde aanpak voorzien wordt. Van
zodra de aannemer gekend is, zal er nog een infovergadering plaatsvinden voor de inwoners langs-
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Voorbereidend overleg voor heraanleg Galgestraat - Melsterbeek opgestart.
Eind september zaten de verschillende betrokken partijen voor een eerste overleg samen voor de heraanleg van de Galgestraat te Grazen. De Galgestraat staak bekend als een smalle kronkelende weg
die Grazen met Sint-Truiden verbindt en de laatste jaren op haar traject enkele zware verkeersongevallen kende. De Vlaamse Milieumaatschappij, de Watering Sint-Truiden, het Regionaal Landschap
Zuid-Hageland en de gemeente Geetbets staken de koppen bijeen voor een toekomstige aanpak.
De bedoeling is de verkeersveiligheid verhogen door een grotere buffer tussen weg en water te voorzien, de nieuwe weg breder en veiliger maken en ook de mogelijkheid voor de aanleg van een vrij
liggend fietspad onderzoeken. Door een beperkte herinrichting van de waterloop zou men de rechteroever kunnen afschuinen en inrichten als winterbed. Langs de steile linkerkant wil men een vooroever met oeverplanten aanleggen. Landschappelijk wordt de aanplant van bomen en struikgewas
voorzien zodat een ecologisch bermbeheer mogelijk wordt. Een gescheiden fietspad moet leiden tot
een meer duurzame en veilige mobiliteit en recreatie en zo zorgen voor een aangename fietsroute
met een rechtstreekse aansluiting op het regionaal fietsroutenetwerk richting Haspengouw.
Het project Galgestraat – Melsterbeek zal in het verlengde aansluiten op het Fluviusproject in de
Bronckaertstraat-Verdaelstraat (aanleg gescheiden riolering en aanleg fietspaden in de Bronkaertstraat). De voorbereidende procedures voor het aanstellen van een studiebureau, de opmaak van
een samenwerkingsovereenkomst, het overleg met betrokken eigenaars en gebruikers, de studiefase
zelf, het aanvragen en het verkrijgen van de nodige vergunningen en aanbesteding zal al snel een
tweetal jaren in beslag nemen. De start van de uiteindelijke uitvoering wordt daardoor ten vroegste
voorzien begin 2023.
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De vrijdagmarkt op het stationsplein was van in het begin een schot in de roos,
kende daarna een mindere periode , maar sinds de heropstart na de lockdown heeft
onze markt terug een echte boost gekregen.
De vaste marktkramers kunnen op een heel trouw publiek rekenen en wekelijks komen
er nog kramen bij. Momenteel staan er een beenhouwer, groentekraam, kip aan ’t spit,
bakker en fruitbakker. Vanaf eind oktober zijn ook de warme wafels terug aanwezig.
Op de markt winkel je veilig en alles is er supervers!
Redenen genoeg dus om ook eens langs te komen. De markt staat er elke vrijdagnamiddag van 14u tot 17u en het dragen van een mondmasker is verplicht. De marktkramers
zorgen ook voor handgel voor de bezoekers.

