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VOORWOORD

Beste inwoners,
We naderen het einde van het jaar 2020, een zeer bewogen jaar. Een jaar dat velen van ons liefst snel
willen vergeten, maar wat we waarschijnlijk nooit zullen vergeten. Het jaar 2020 zal door iedereen herinnerd worden als zijnde het jaar waarin het coronavirus keihard toesloeg. Ook vandaag is dat nog zo.
Hopelijk brengen de veelbelovende vaccins weldra een oplossing voor gans onze wereldbevolking.
In maart 2020 behoorde Geetbets samen met haar Limburgse buurgemeenten tot een zwaar getroffen
regio met veel besmettingen. Als bestuur richtten we toen voor onze inwoners uit de risicogroepen en
zieken een boodschappendienst in voor de dringende benodigdheden of medicijnen en breidden we
onze maaltijdbedeling uit. Om zeker ook een vinger aan de pols te houden met onze oudste en soms
meest eenzame bewoners organiseerden we ook een telefonisch contactmoment met onze senioren om
te informeren naar hun noden en behoeften. Eind april en eind mei bedeelden we mondmaskers aan
onze inwoners. Door de lockdown en de eerste zonneschijn gingen we met zijn allen op wandel en verkenning door eigen gemeente en buurt. We riepen de inwoners op om hun zelfgemaakte foto’s van de
mooie bezienswaardigheden in onze gemeente en omgeving te bezorgen zodat we ze konden gebruiken
in onze nieuwe toeristische brochure.
We schakelden onze dienst vrije tijd in om sensibiliserend en informerend te werk te gaan t.a.v. onze
talrijke sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. Tijdens de zomermaanden werden onze sportweken en
speelpleinwerking op een veilige manier georganiseerd door de inzet van extra personeel en middelen
zodat zowel onze kinderen als de ouders toch ook even ten volle konden genieten van vakantie. We
bedeelden het “Doe-boek” van het beleefproject en het ”vakantieboek” van onze kunstacademie waarmee we de kinderen enkele leuke alternatieven aanboden om thuis gezond, sportief en kunstig bezig
te blijven tijdens onze staycation. Tevens ontvingen onze inwoners het vernieuwde stratenplan met onze
wandelroutes en speelpleintjes in eigen omgeving. Einde juli ontvingen we op het gemeentehuis onze
oudste inwoner van de gemeente. Julienne toonde zich in de aanwezigheid van haar directe familieleden een nog steeds pientere en kranige eeuwelinge.
Eind november en begin december waren de corona-cijfers voor de gemeente Geetbets zeer goed.
Geetbets kleurde een week lang terug groen. Maar dat betekent zeker nog niet dat we minder alert
moeten zijn, integendeel. Meer dan ooit worden onze draagkracht en geduld op de proef gesteld. Doorzetten is de boodschap. Ook een dankjewel aan de initiatiefnemers in Rummen en Geetbets voor de
mooie en warme kerstversiering in onze gemeente.
Laten we samen zorg blijven dragen voor elkaar in deze eindejaarsperiode. Bezorg je buren en dierbaren regelmatig een ruggensteuntje in
de vorm van een telefoontje, brief of kaartje. Laat weten dat je aan hen
denkt en er ook voor hen bent, als ze je nodig hebben. Alleen kan het nu
niet op de fysieke manier zoals we het gewoon zijn. Daarom hebben we
gezorgd voor een klein hulpmiddel in de vorm van kaartjes om op te sturen en een raamaffiche voor mensen die eventueel hulp nodig hebben.
Laten we samen maximaal de opgelegde maatregelen blijven respecteren zodat we elkaar snel terug kunnen treffen in betere tijden in 2021.
Ik wens jullie allen een goede en gezonde start van het jaar 2021.

Jo Roggen
Burgemeester
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Het ministerieel besluit van 28 oktober 2019 legt de tarieven vast die vanaf 1 januari 2021 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 2021 zullen de tarieven de volgende zijn:
2021
Product

federale
bijdrage

• Normale procedure
• e-ID Belgen
• Verblijfsdocument vreemdelingen zonder biometrie
(E, E+, F, F+ kaart)
•Verblijfsdocument vreemdelingen met biometrie
(A, B, C, D, H kaart)
• e-ID voor Belgische kinderen < 12 jaar

gemeentelijke
bijdrage

totaal
inwoner

16,3�

5,8 

22,1 

16,3� �

5,8� �

22,1 

�

16,8� �
6,6��

5,8� �
4,9�

22,6�
11,5�

�
�

• Spoedprocedure (levering D+1 op de gemeente)
• e-iD Belgen, en verblijfsdocumenten vreemdelingen
(met en zonder biometrie)
• e-ID voor Belgische kinderen < 12 jaar

99,6� �
89,9�

20,7�
17,8�

120,3�
107,7� �

• Spoedprocedure (levering D+1 te Brussel)
• e-ID Belgen
• e-ID voor Belgische kinderen < 12 jaar

131,1�
121,4�

20,7�
20,7�

151,8 
142,1�

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 2018 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 2021 worden geruimd. De nabestaanden hebben tot dan 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 kan je terecht bij Christa Schollen 011/58.65.35 - cs@geetbets.be
of Lien Eggermont 011/58.65.34 - le@geetbets.be
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Nieuwe tarieven elektronische identiteitskaarten



VRIJE TIJD

(BE)LEVEN

Bibliotheeknieuws
Tijdens de vakantiemaanden hebben we een bibliotheekenquête afgenomen om onze dienstverlening
te optimaliseren. Hartelijk dank aan alle deelnemers!
De winnaars van onze enquête zijn Paulien Devue, Martine De Troyer
en Nathalie Chaltin. De prijsuitreiking kon voorlopig niet doorgaan door
Covid 19.
Momenteel werken we aan de overgang van een nieuw bibliotheek-uitleensysteem, dit zal begin maart
live gaan. Door deze overgang zal
de bibliotheek vanaf 19 februari
gesloten zijn, voor meer informatie
raadpleeg onze website geetbets.bibliotheek.be
De bibliotheek zal vanaf dan samenwerken met een aantal
Vlaamse bibliotheken. Dit houdt in dat gebruikers die ingeschreven zijn in één van de deelnemende
bibliotheken gratis lid kunnen worden in de andere deelnemende bibliotheken. Het lidgeld voor volwassenen zal f 5 bedragen.
Met de bibliotheken van Kortenaken, Linter en Zoutleeuw hebben we een gezamenlijk reglement uitgewerkt met volgende wijzigingen:
• vanaf deze datum zal de uitleentermijn 4 weken bedragen;
• tweemaal verlengen is toegestaan;
• e-boeken mogen voortaan ook op de persoonlijke e-reader
geplaatst worden;
• gratis uitleen van dvd’s.
Vanaf de heropening worden ook onze openingsuren aangepast.
Onze bib zal dan open zijn op
dinsdag (17u - 20u), woensdag (14u - 17u), vrijdag (16u -19u) en zaterdag (10u - 12u).
Op maandag, donderdag en zondag zijn we gesloten. In de loop van januari komt er wel een inleverbus aan de ingangsdeur van de bibliotheek.
Ben jij leerkracht en woon je in Geetbets? Dan kan je je lerarenkaart 2021, tijdens de openingsuren, komen afhalen in de bib op vertoon van je ID-kaart.
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Tijdens de zomer- en herfstperiode werd het gebouw en het muzieklokaal van onze Betserse Academie
voor Kunstonderwijs opgefrist door onze eigen medewerkers van de technische uitvoeringsdienst. Het
muzieklokaal kreeg ook nieuwe opbergkasten en geluidsabsorberende gordijnen. Directeur Geert Lavrijsen en Juf Lut Paesmans zijn alvast zeer tevreden over het resultaat, en de kinderen blijkbaar ook.
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Betserse Academie voor Kunstonderwijs


(BE)LEVEN

KIDSKATERN
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Homo Betsalis

8

❘

nieuws

❘

(BE)LEVEN

❘

UIT IN GEETBETS

❘

WELZIJN

❘

WONEN EN WERKEN



TERUGBLIK

(BE)LEVEN

Kampioenenviering 2020
Dat 2020 een jaar is geweest waar iedereen een andere kant van zichzelf heeft leren kennen,
is bekend. Dat geldt ook voor onze sportievelingen van de gemeente. Zowat elke sporttak heeft
het sportseizoen zien voorbij vliegen, maar dat is, gelukkig, niet elk jaar zo geweest. Op 27
maart stond de jaarlijkse kampioenenviering gepland om de laureaten van het sportjaar 2018 2019 te vieren. Door de eerste lockdown kon dit niet doorgaan en we hadden gehoopt de viering
later nog te kunnen doen maar dit is jammer genoeg niet gelukt.Daarom willen wij de kampioenen van vorig sportjaar nog even in de bloemetjes zetten.
• Voor BEVO Geetbets: U13 meisjes: Myrthe Billen, Marte Degeest, Lien Gijbels, Frauke Isenborghs, Katoo Romondia, Sien Somers, Thanee Volders, Anisa Wustenberghs, Ilani Wustenberghs
en coach Sander Hellemans.
• Voor BEVO Geetbets: U15 meisjes: Michelle Cypers, Fara Dekeyser, Femke Donders, Kiara Donders, Zarah Gurny, Zoë Gurny, Sarah Hellemans, Lotte Hendrickx, Lara Menten, Laure Nijns, Ella
Vanhove, Aïsha Verheyen, Lize Winnen en coach Rani Goyens.
• Voor DCLA Halen: Mirthe Vansimpsen
• Voor de duivenmaatschappij De Hoop, Rummen: Patrick Lenaerts, Ronny Menten, Erwin Schepmans, Davy Tournelle, Yves Vandepoel en Linda Vanlint.
• Voor de hondenschool Hogen Hogerop: Rik De Gelder met hond Rebelle Du Bois Moncia, Manuel Ramaekers met hond Sky Van Knokando en Jolien Rediers met hond Sia Van Ter Zand.
• Voor de Judovereniging Geetbets: Brent Poels en Adam Tangiev.
• Voor TVC de Emmaboys: Patrick Beckers, Wesley Bruyninck, Dieter Claes, Dirk Claes, Kevin
Claes, Jeffrey Cleners, Kristof Delvaux, Kevin Laeremans, Tim Machiels, Rita Rutten, Sam Vandezande en Stephan Vangossum.

Proficiat allemaal !
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TERUGBLIK
Een speelruimte erbij in de kinderopvang

in de loop van 2019 werd het duidelijk dat de opvang op drukke dagen te klein aan het worden
was. Het team is dan samen met onze schepen eric soors en het schepencollege aan de slag
gegaan om een oplossing te zoeken. er werd gekozen voor een prefab uitbreiding die ondertussen
geplaatst is. wij zijn heel erg blij met deze extra ruimte en we kijken er naar uit om ze leuk in te
kleden en er samen met de kinderen fijne momenten te beleven!
wat een mooi afscheid is dit ook voor onze Schepen Eric Soors om dit nog verwezenlijkt te zien!
eric neemt afscheid van zijn ambt waar o.a kinderopvang onder viel. een grote opening of leuke
receptie kan nu even helaas niet, maar langs deze weg willen wij hem al even uitwuiven en bedanken voor al die jaren!

Feestweek; week van de kinderbegeleid(st)er
Van 12 tot 18 oktober was het de week van de kinderbegeleid(st)er. in deze week werden alle begeleid(st)ers in de bloemetjes gezet over heel Vlaanderen. Begeleid(st)ers, die zeker in dit speciaal
jaar, elke dag het beste van zichzelf blijven geven.
Ook de begeleidster van Kinderclub schuif af te Rummen en de begeleidsters en vrijwilligers van
de schoolopvang van Geetbets en Hogen werden in the picture gezet. naar aanleiding van deze week werden scholen, het
bestuur, de kinderen en hun ouders aangemoedigd om complimenten te schrijven op speciaal hiervoor ontworpen complimentenkaartjes met de slogan ‘Beestig Bedankt’. Die kaartjes
mochten ze afgeven tijdens de feestweek aan de kinderbegeleidsters. en wat een leuke kaartjes en reacties hebben zij
mogen ontvangen!
De week werd ﬁjn afgesloten op vrijdag 16 oktober toen de
begeleidsters een vormingsdag hadden in het buurthuis waar
ze nog getrakteerd werden op enkele leuke verrassingen en
een bezoek van de schepen eric soors.
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GEZONDHEID

In het kader van een schoolopdracht binnen de opleiding kleuteronderwijs aan het UCLL besloten
Aaron Graulus en 5 klasgenoten het project (Over)Hoop op te starten. Dit project kadert in de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen en werkt rond het thema ‘gezondheid en welzijn’.
Het project richt zich op het psychisch welzijn van jongeren.
Het doel van het project is het taboe rond het mentale welzijn te doorbreken en jongeren aan te
zetten om naar buiten te komen met hun verhalen, vragen, twijfels,…
(Over)Hoop biedt een luisterend oor aan de jongeren die het nodig hebben en verschaft informatie over verschillende hulplijnen.
Daarnaast willen ze de jongeren ook hoop geven op verbetering. Dit o.a. door het delen van eigen
getuigenissen en van het proces dat ze zelf hebben doorlopen.
Je kan het project en de verhalen volgen of een berichtje sturen via Instagram ‘over_hoop’ of via
e-mail: over.hoop.ucll@gmail.com
Eén van de verhalen die we graag met jullie delen:

“Hallo! Mijn naam is Aaron en ik ben een student aan de UCLL.
Uit de kast komen was voor mij erg zwaar en in deze periode van mijn leven zat ik dan ik ook
niet altijd even goed in mijn vel. Ik voelde
me vaak alleen en had het gevoel dat ik
er met niemand over kon praten.
Ik begon regelmatig filmpjes te kijken
over mensen die uit de kast kwamen. De
verhalen van deze mensen hebben me in
deze zware periode enorm geholpen. Ik
hoorde zo dat ik niet de enige was die het
moeilijk had met het accepteren van mijn
seksuele geaardheid.
Uiteindelijk heb ik aan mijn zus verteld
dat ik op jongens val. Zij was voor mij een
enorm grote steun. Daarna heb ik het
geleidelijk aan steeds aan meer mensen
verteld. Hierdoor kon ik telkens een beetje meer mezelf zijn. Stap voor stap leerde
ik mezelf accepteren tot de persoon die ik
vandaag ben.”
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LOKALE CONTACT TRACING GEETBETS
Het OCMW, de liasonarts van Geetbets, Elzoh (Eerste lijnszorg Zuid-Oost Hageland) en Hazoh
(Huisartsenkring Zuid-Oost Hageland) werken samen voor de lokale contact tracing.
Sensibilisering en handhaving zijn vanzelfsprekend, maar alle betrokken partijen zullen ook actief
de lokale uitbraken beheren en samenwerken met de contact tracing van Vlaanderen. Het centrale
contactonderzoek contacteert de patiënten en hun contactpersonen binnen het systeem van contact
tracing.
Lokaal vult de sociale dienst van het OCMW van Geetbets dit systeem aan door te proberen om de
inwoner met Covid-19, waaronder kwetsbare en moeilijk bereikbare inwoners, voor te bereiden op
het contactonderzoek en hen te ondersteunen bij de thuisisolatie. Daarnaast worden er verbanden
tussen patiënten en mogelijke risicolocaties (bronnen) onderzocht om daar gerichte preventie-en
beleidsmaatregelen te nemen.
Zodra er van een inwoner geweten is dat
hij/zij positief getest is op Covid-19 neemt
de huisarts contact op met de liasonarts van
Geetbets. Op zijn beurt neemt de liasonarts
contact met de sociale dienst met de vraag
om de lokale contact tracing op te starten.
De huisbezoekers (de maatschappelijk werkers en één thuisverpleegkundige) benaderen daarna de inwoner.
Dit gebeurt niet enkel om de ernst van de situatie duidelijk te maken maar ook om hulp
te bieden. Zo kan bijvoorbeeld een alleenstaande zonder netwerk niemand hebben
om voor hem/haar naar de winkel te gaan.
Dan wordt er vanuit de sociale dienst gezocht naar een oplossing. De huisbezoeker
kan daarnaast ook lokale brononderzoeker
zijn of onderzoeker van complexe contactsituaties.
De huisbezoekers van Geetbets zijn :

A
A
A
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Anne Winnen – maatschappelijk werker OCMW			

 011/586 583

Sonia Vanhees – maatschappelijk werker OCMW		

 011/586 586

Heidi Vanweerts – maatschappelijk werker OCMW		

 011/586 584
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Elke eerste dinsdag van de maand geeft een advocaat van balie Leuven je gratis advies met betrekking tot al je juridische vragen en problemen.
Van 17u tot 18u in AC Den Molencouter, 1ste verdieping, loket A1.
Nieuw is wel dat je, ingevolge corona, voortaan een afspraak dient te maken. Dit kan telefonisch bij de onthaalmedewerkers op 011/58 65 00 of via onthaal@geetbets.be.
Heb je een dringende juridische vraag en/of kan je niet aanwezig zijn tijdens dit spreekuur, dan kan
je contact opnemen met Balie Leuven zelf voor gratis eerstelijnsadvies. Er is telefonische permanentie
voorzien op maandag, dinsdag en donderdag van 16u tot 18u op het nummer 0470/678 534.
Je mag ook altijd het juridisch advies op een andere locatie in een naburige gemeente raadplegen.
Meer info op https://www.balieleuven.be/gratis-juridisch-advies
Tijdens de schoolvakanties is er geen spreekuur.

Dienst voetverzorging
Inwoners van Geetbets die ouder zijn dan 65 jaar en recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit kunnen genieten van een tussenkomst in de voetverzorging.
Elke rechthebbende ontvangt 2 bonnen per jaar, deze bonnen blijven het hele jaar geldig. Uit een
lijst van voetverzorg(st)ers die een overeenkomst afgesloten hebben met het OCMW kies je een
persoon naar keuze. Je maakt zelf een afspraak.
Per verzorging betaal je € 6,20 en geef je één bon aan de voetverzorg(st)er. Vergeet niet de datum
te vermelden en de bon te ondertekenen.

i Voor meer info kan je terecht bij Ann Stassart of Guy Laermans, tel : 011/58 65 79.

MENTAAL STERK BLIJVEN IN CORONATIJDEN? CHECKJEZELF.BE ZET JE OP WEG!

In deze uitdagende tijden bedreigt het virus ons niet alleen fysiek. Ook mentaal krijgen we het
zwaar. Sommigen verloren hun job, vielen zonder sociaal netwerk, moesten afscheid nemen van
dierbaren … Het is normaal dat je je af en toe minder goed in je vel voelt. Maar je staat er niet
alleen voor: op het gloednieuwe checkjezelf.be vind je tips, info en oefeningen die je helpen om
goed voor jezelf te (blijven) zorgen. Dit interactief platform is opgebouwd rond 6 thema’s die door
corona bijzonder actueel zijn: eenzaamheid, verlies, veerkracht, stress, burn-out en angst. Verschillende (bekende) Vlamingen en experten delen er ook hun eigen ervaringen en tips.
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Aangepaste werking gratis juridisch advies balie Leuven
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WAARDEBON KOOP LOKAAL GEETBETS
De coronapandemie treft onze ganse bevolking maar er moet extra aandacht besteed worden aan
onze meest kwetsbare doelgroepen. Het OCMW van Geetbets zal daarom aan deze inwoners een
waardebon van e 25 toekennen die bij de deelnemende handelaars van Geetbets kan worden besteed.
Dit om de koopkracht van onze inwoners te ondersteunen in deze uitzonderlijke periode maar ook
om de lokale handelszaken, die evenzeer door de coronacrisis sterk getroffen zijn, te steunen.
Er zijn 2 groepen die recht hebben op deze waardebon. Dat zijn enerzijds de rechthebbenden die een
aanvraag moeten doen en dat zijn de inwoners jonger dan 65 jaar die recht hebben op een zorgbudget (cfr. Mantelzorgpremie € 130) en de inwoners die recht hebben op een inkomensgarantie voor
ouderen of gewaarborgd inkomen ouderen. Anderzijds zijn er de rechthebbenden die automatisch
recht hebben en dat zijn de inwoners met een leefloon of gelijkgestelde steun, de inwoners die aanvullende steun van het OCMW krijgen en de inwoners die in budgetbeheer zitten.
De aanvraag dient te gebeuren voor 31 mei en die kan je ons, samen met het gevraagde bewijs, op
drie manieren bezorgen: persoonlijk afgeven aan het onthaal, per post versturen naar de Sociale
Dienst - OCMW- Covid, Dorpsstraat 7, 3450 Geetbets of mailen naar socialedienst@geetbets.be
Aarzel niet om het OCMW te contacteren op 011/58.65.00 als je meer informatie of hulp nodig
heeft om deze aanvraag te doen. De onthaalmedewerkers verbinden je met plezier door naar de
maatschappelijk werkster van je regio.

AANVRAAGFORMULIER
Let op: Er wordt maximum één bon per adres toegekend.
Identiteitsgegevens
Naam aanvrager
Aantal inwoners op het adres:
Adres:
Nationaal nummer (zie achterzijde EID)
Telefoonnummer:					
Mailadres:
Rechthebbende op:
Duidt aan wat van toepassing is.		
❍ Een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden
					(cfr. mantelzorgpremie van € 130) indien u < 65 jaar bent
					➜ Voeg een rekenafschrift met de uitbetaling van uw recht zorgbudget
					 (cfr. mantelzorgpremie)
					❍ Inkomensgarantie ouderen of gewaarborgd inkomen
					➜ Voeg een Pensioenoverzicht waaruit blijkt dat het gaat om
					
een Inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd inkomen.
Heeft u het stavingstuk toegevoegd?

JA / NEEN

Ik weet dat mijn aanvraag pas geldig is als de aanvraag volledig ingevuld, ondertekend en voorzien is van
een geldig bewijs.
Voor waar en echt verklaard.

Datum:					Naam aanvrager:
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Milieubelasting
Onlangs kregen alle gezinnen in Geetbets de betalingsuitnodiging voor de milieubelasting in de
bus. We kregen regelmatig de vraag van onze inwoners wat er met dat geld gebeurt, dus geven we
hierbij graag een woordje uitleg.
Als kleine en landelijke gemeente zonder industriezone, halen wij onze inkomsten uit het gemeentefonds, de onroerende voorheffing (kadastraal inkomen), de personenbelasting en de milieubelasting. Wij hebben jaarlijks een budget nodig van ongeveer 9 miljoen euro voor gemeente en OCMW
samen om toe te komen voor onze algemene werking.
Specifiek wat milieu betreft, dekt de milieubelasting onze kosten zeker niet, integendeel! Het milieubeheer kost ons jaarlijks € 643.000. Een gedeelte van deze kosten recupereren we uit het DIFTAR
systeem (gewogen huisvuilophaling € 179.000) en uit de milieubelasting (€ 155.000).
Maar er is ook de verwerking van het huishoudelijk afval dat ons € 290.000 per jaar kost en het
containerpark dat jaarlijks € 234.000 kost. Dan is er nog het bermbeheer, dat we zelf doen maar
voor de verwerking van het bermmaaisel betalen we € 12.000 per jaar. Het onderhoud van de wandelpaden en pleintjes besteden we uit aan de sociale economie (De Winning – € 19.000 per jaar) en
het Regionaal Landschap Zuid-Hageland (€ 15.500 per jaar).
Het onderhoud van onze fietspaden proberen we, gezien het pesticideverbod, in eigen beheer te
doen via de veegwagen (onderhoud € 12.000 per jaar) en onze twee arbeiders van de groendienst
(€ 52.000 per jaar). Daarnaast wordt er ongeveer € 5.000 jaarlijks voorzien voor afvalpreventie en
o.a. zwerfvuilacties.
Willen we graag dat Geetbets proper en onderhouden blijft, dan staat daar een jaarlijkse bijdrage
van ieder van ons tegenover.

Enquête G’bets 2.0: Dank je wel voor je deelname!
Van 20 oktober tot en met 10 november kon je deelnemen aan een enquête over de inrichtingsvoorstellen voor drie strategische locaties in onze gemeente: het dorpshart (Dorpsstraat/Steenstraat), het stationsplein met nabije omgeving en de site Warande (Ketelstraat).
Deze enquête is een onderdeel van het lokaal ruimtetraject G’bets 2.0, een partnerschap van
de gemeente Geetbets en de provincie Vlaams-Brabant. In dit traject staat volgende vraag
centraal: “Hoe kunnen we de toekomst van onze dorpen veilig stellen, voor morgen én voor de
volgende generaties?”
We mochten rekenen op maar liefst 324 deelnames. We willen alvast iedereen bedanken voor
zijn of haar deelname. 63% van de deelnemers nam ook deel aan de wedstrijdvraag “Hoeveel
inspraakreacties zullen we ontvangen?”. De winnaars werden persoonlijk gecontacteerd om hun prijs in ontvangst te nemen.
De resultaten van de enquête kan je raadplegen op de projectwebsite www.gbets2punt0.be. We mogen concluderen dat voor de
meeste onderdelen van de inrichtingsvoorstellen een groot draagvlak aanwezig is.
Het studiebureau werkt nu samen met de gemeente en provincie
aan de opmaak van een draaiboek waarna het masterplan gefinaliseerd zal worden. Hierna koppelen we het geheel terug naar de
inwoners.
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WONEN EN MILIEU
Ecowerf en de inwoners van Geetbets, sorteerkampioenen in Vlaanderen.

Onlangs werd het jaarverslag 2019 van Ecowerf vrijgegeven. Ecowerf beheert het huishoudelijk
afval van 27 gemeenten in Vlaams-Brabant waaronder Geetbets. Met 93 kg restafval per persoon
mogen onze inwoners van Geetbets zich terecht ‘sorteerkampioen’ noemen. Sorteerkampioen van
Vlaanderen, maar ook ver daarbuiten. Dit is een bijzonder goede score, want het rapport huishoudelijke afvalstoffen 2018 van de OVAM geeft aan dat het gemiddelde in Vlaanderen op 145 kg
restafval per persoon ligt.
Zo’n 75% werd in Geetbets selectief ingezameld voor hergebruik, compostering of recyclage. Ook
hiermee scoren we in onze regio hoger dan het Vlaams gemiddelde van 69%. In Geetbets werd in totaal per inwoner 457 kilo ingezameld aan huishoudelijk, al dan niet recycleerbaar, materiaal. Mooie
resultaten die we enkel bereiken dankzij onze inwoners. We weten dat de cijfers van 2020 wellicht
terug hoger zullen liggen omwille van het door corona verplichte thuiswerk. Daardoor ligt de thuisconsumptie hoger, hetgeen natuurlijk ook een invloed heeft op ons totale hoeveelheid huishoudelijk
afval.
Enkele nieuwigheden:
• De huidige roze zak blijft bruikbaar tot het voorjaar 2021, daarna komt er een nieuwe blauwe
zak. Vanaf 1 maart 2021 voert EcoWerf samen met Fost Plus in onze regio 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’.
• Ook in Geetbets starten we met ondergrondse glasbolsites. Een eerste exemplaar zal je weldra
aantreffen aan de nieuwe zij-ingang van de parking van A.D. Delhaize te Geetbets, de parking die
met toestemming van de eigenaar deels een openbaar karakter krijgt en altijd vrij toegankelijk zal zijn.
• De mogelijkheid tot het bouwen van een nieuw, modern en uitgebreid diftar-containerpark in
samenwerking met de gemeente Kortenaken wordt verder door Ecowerf onderzocht.

Wij danken namens het
gemeentebestuur de personeelsleden, parkwachters en onze inwoners
voor de inzet, het goede
sorteergedrag en de inspanningen die iedereen
leverde om dit mooie resultaat te behalen.
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Wintertips: bescherm jouw waterleiding en watermeter!
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat jouw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit
is niet alleen onaangenaam, het kan je ook heel wat geld kosten. Om dit te vermijden, geeft de
Watergroep je graag enkele tips.
T Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
T Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let wel op voor kunststofbuizen en voor het 		
binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in elkaar,		
maar doe een beroep op een vakman.
T Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral
als die zijn blootgesteld aan koude wind.
T Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf
alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle kranen open nadat je de hoofdkraan hebt
dichtgedraaid.
T Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleer je best regelmatig de stand van
jouw watermeter. Stel je plots een hoog verbruik vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. Je kan bv.
’s avonds voor het slapengaan de stand van de watermeter noteren. Indien je ’s nachts geen water
verbruikt hebt en je stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit je waarschijnlijk met
een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleer je best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed werken. Zo kom je in de koude wintermaanden
niet voor verrassingen te staan.
Wat doe je als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de
aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de
hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof
omwille van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden wel eens
buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit je met waterschade na ontdooiing. Na controle kan
de hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, dien je de hulp in te roepen van
jouw drinkwaterbedrijf.
• Als je er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kan je enkel wachten tot het warmer
wordt en dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval houd je de hoofdkraan best dicht als
je niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijd je eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neem je best contact op met jouw verzekeraar. Maak ook de nodige
foto’s.

i

Voor meer tips kan je terecht op onze website www.dewatergroep.be.
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